
أوال: اإلطار التقییمى 
تم التقییم فى ضوء رسالة المؤسسة وأھدافھا  االستراتیجیة المعلنة وقیاسا على معاییر كلیات ومعاھد التعلیم  العالى 

اإلصدار الثالث 2015
التى وضعتھا الھیئة لضمان جودة التعلیم واالعتماد. وھدفت عملیة المراجعة والتقویم التى قامت بھا الھیئة القومیة 
لضمان جودة التعلیم واالعتماد للوقوف على الوضع الحالى من مدى استیفاء معاییر كلیات ومعاھد التعلیم  العالى 

اإلصدار الثالث 2015
والذى یتضمن التحقق من أن المؤسسة تنتھج التخطیط االستراتیجى وتتسم بالمصداقیة والنزاھة ولدیھا من القیادة 
والحوكمة والتنظیم والموارد البشریة والمالیة والمادیة وتتبنى المعاییر األكادیمیة المرجعیة وتتوافر بھا  البرامج 
التعلیمیة واستراتیجیات التدریس والتعلم والتقویم وتقوم بعملیة البحث العلمى وتعمل على تنمیة البیئة وتفعیل 
المشاركة المجتمعیة بما یدعم  تحقیق رسالتھا وأھدافھا االستراتیجیة المعلنة ویضمن جودة األداء فى العملیة 

التعلیمیة والبحثیة والخدمیة

يئة القومية لضمان جودة التعليم  واالعتماد  ال

تقریر المراجعة الخارجیة
وفقا لمعاییر اعتماد

كلیات ومعاھد التعلیم  العالى اإلصدار الثالث 2015
زیارة اعتماد

كلیة الصیدلة -جامعھ الزقازیق

تاریخ الزیارة المیدانیة
02-04-2019إلى31-03-2019من 
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ثانیا :البیانات األساسیة للمؤسسة محل التقییم

كلیة الصیدلة -جامعھ الزقازیق:اسم المؤسسة•

كلیة:نوع المؤسسة •

جامعة الزقازیق:اسم الجامعة /األكادیمیة •

حكومیة:نوع الجامعة /األكادیمیة •

كلیة الصیدلة - جامعھ الزقازیق:عنوان المؤسسة•

القرار الجمھورى /الوزارى رقم 01-05-1975:تاریخ التأسیس•

01-05-1975:تاریخ بدء الدراسة •

:القیادة األكادیمیة•

منال سمیر عبد الحمید محمود المصرى:عمید الكلیة /المعھد•

0552303266فاكس01091879218:تلیفون• :

ms.elmasry55@yahoo.com:برید إلكترونى•
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أعضاء ھیئة التدریس

 • الحالة الوظیفیة 
النسبة العدد الحالة
58% 98 على رأس العمل
21% 35 منتدب جزئیاً
12% 20 معار
9% 16 أجازة
0% 0 مھمة علمیة

169 االجمالى 

 • الدرجة العلمیة 
النسبة العدد الحالة
30% 50 أستاذ متفرغ
33% 56 أستاذ
15% 26 أستاذ مساعد
22% 37 مدرس

169 االجمالى 

أعضاء الھیئة المعاونة

 • الحالة الوظیفیة 
النسبة العدد الحالة
75% 80 على رأس العمل
15% 16 أجازة خاصة

10% 11 بعثة
107 االجمالى 

 • الدرجة العلمیة 
النسبة العدد الحالة
42% 45 مدرس مساعد
58% 62 معید

107 االجمالى 

الجھاز اإلداري

 • الحالة الوظیفیة 
النسبة العدد الحالة
79% 165 دائم
21% 43 مؤقت

208 االجمالى 

إحصاءات  املؤسسة  -

 إحصاءات االقسام العلمية  -
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 إجما أعداد الطالب املرحلة األو -

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 العام

4915 5011 5244 5253 العدد

أعضاء ھیئة التدریس
العدد اسم القسم
17 الصیدالنیات
25 العقاقیر
16 الكیمیاء الدوائیة
19 علم األدویة والسموم
21 الكیمیاء التحلیلیة

11 الكیمیاء العضویة الصیدلة
14 الكیمیاء الحیویة
14 المیكروبیولوجیا والمناعة
1 الممارسة الصیدلیھ

138 االجمالى 

أعضاء الھیئة المعاونة
العدد اسم القسم
16 الصیدالنیات
18 العقاقیر
8 الكیمیاء الدوائیة

11 علم األدویة والسموم
9 الكیمیاء التحلیلیة

11 الكیمیاء العضویة الصیدلة
7 الكیمیاء الحیویة

18 المیكروبیولوجیا والمناعة
9 الممارسة الصیدلیھ

107 االجمالى 

الجھاز اإلداري
العدد اسم القسم
7 الصیدالنیات
6 الغقاقیر
4 الكیمیاء الدوائیة
5 علم األدویة والسموم
4 الكیمیاء التحلیلیة

3 الكیمیاء العضویة الصیدلة
4 الكیمیاء الحیویة
5 المیكروبیولوجیا والمناعة

38 االجمالى 
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س يئة التدر يئة املعاونة أعضاء  عدد الطالب أعضاء ال نامج ال

سبھ ال العدد سبھ ال العدد
1:14 350 1:18 267 4915 وس الصيدلھ الور ب

1:3 370 1:4 267 1199 يكيھ لي وس الصيدلھ - صيدلھ ا الور ب

سبھ العدد ا عدد الطالب   * سبھ   وظھ : ال م

 برامج الدراسات العليا -

برامج الدبلوم
عدد الطالب اسم البرنامج

209 دبلوم الصیدلھ االكلینیكیھ

برامج املاجست
عدد الطالب اسم البرنامج

38 ماجستیر العلوم الصیدلیھ

برامج الدكتوراه
عدد الطالب اسم البرنامج

4 دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصیدلیھ
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اإلجما 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 العام 

416 209 207 دبلوم

128 38 29 28 33 ست ماج

48 4 17 15 12 دكتوراه
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تقریر عملیة المراجعة

31/03/2019تاریخ زیارة المراجعة الخارجیة

(االسم/الوظیفة/التخصص/الجامعة) تشكیل فریق المراجعة
أ.د.عالءالدین عبدالعزیز موسى النعناعى/وكیل كلیة العلوم لشئون 

البیئة - جامعة المنوفیة/الحیوان/المنوفیة
رئیس الفریق

أ.د.حنان محمد حسن اللیثي/استاذ و دكتور الصیدالنیات و الصیدلة 
الصناعیة و عمید كلیة الصیدلة جامعة 6 اكتوبر للعلوم الحدیثة و 

االداب/اخرى/اكتوبر للعلوم الحدیثة واالداب
أ.د.سلوى السید محمد الملیجي/أستاذ الكیمیاء العضویة بكلیة الصیدلة 

جامعة القاھرة/اخرى/القاھرة
أ.د.عال سید محمد علي/عمیدة كلیة صیدلة (بنات) جامعة 

االزھر/صناعة ادویة/االزھر

منال سمیر عبد الحمید المصرىمنسق الزیارة

أنشطة المراجعة

الرؤیة

تسعى كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق أن تكون صرحا تعلیمیا وبحثیا معتمدا إقلیمیا وعالمیا ولھ دور فعال فى المشاركة 
المجتمعیة.

الرسالة

تھدف كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق إلى امداد المجتمع المحلى واالقلیمى بصیادلة ذوى كفاءة عالیة ومھارات مھنیة متمیزة 
وقیم أخالقیة تسھم فى تطویر الصناعات الدوائیة وتوكید جودة الدواء وتحسین الخدمات الصحیة بالمجتمع وذلك من خالل 

تطویر وتحدیث البرامج األكادیمیة وطرق التعلیم والتعلم ودعم األنشطة الطالبیة المختلفة وتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 
ومعاونیھم والجھاز االدارى واالرتقاء باالبحاث العلمیة والتطبیقیة الھادفة ومواصلة التعلیم الصیدلى المستمر

الفحص

 تم فحص كافة الوثائق والسجالت المطلوبة وفقا لمتطلبات أنشطة عملیة المراجعة الخارجیة ووفقا لدلیل المراجعة للھیئة 
القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد االصدار الثالث - یولیو 2015.

 تم فحص ملفات المقررات لعدد (28) مقرر لطالب مرحلة البكالوریوس الئحة جدیدة والئحة قدیمة وعدد (16) مقرر 
للدراسات العلیا باألقسام العلمیة المختلفة.
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المقابالت

 تم عقد اجتماع مع السید األستاذ الدكتور رئیس جامعة الزقازیق

كذلك تم عقد (13) لقاءات مجدولة مع عدد (183)  فرد، وشملت كل من:

 القیادات األكادیمیة (13)
 أعضاء وحدة الجودة (18)
 أعضاء ھیئة التدریس (23)

 الھیئة المعاونة (22)
 طالب الدراسات العلیا من الخارج (14)

 طالب مرحلة البكالوریوس (29)
 الخریجون (13)

 الجھاز اإلدارى (31)
 األطراف المجتمعیة (16)

 االستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشؤون الدراسات العلیا
 االستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشؤون الطالب

 االستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشؤون خدمة المجتمع
 السیدة األستاذة مدیرة الكلیة 

باإلضافة إلى (19) مقابلة فردیة غیر مجدولة مع عدد (31) فرد وشملت رئیس قسم الصیدالنیات وبعض أعضاء ھیئة 
التدریس والھیئة المعاونة باألقسام المختلفة ومدیرة وحدة ضمان الجودة السابق ومدیرة وحدة تقویم الطالب وأخصائى معمل 
البیولوجیا الجزیئیة ومدیر ادارة األزمات والكوارث ومدیر وحدة تكنولوجیا المعلومات ومدیر مكتب وكیل الكلیة لشؤون 
الطالب ومدیر وحدة االستشارات الصیدلیة ومنسق دبلوم الصیدلة االكلینیكیة والطالب من الشعب والفرق المختلفة وبعض 

اإلداریین والعمال.
 لم یتمكن الفریق من مقابلة الطالب الوافدین بالرغم من طلب ذلك من منسق الزیارة 

 وقد دارت المناقشات أثناء المقابالت استرشادا بنماذج الھیئة القومیة الخاصة بتقییم مؤسسات التعلیم العالى.
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المالحظة

مالحظة الموقع اإللكتروني للكلیة قبل وأثناء وبعد الزیارة
- تم تفقد مباني الكلیة وما تحتویھ من أقسام علمیة (الممارسة الصیدلیة – الفارماكولوجى – الكیمیاء التحلیلیة – الكیمیاء 

العضویة - الكیمیاء الحیویة – العقاقیر – الكیمیاء الدوائیة – المیكروبیولوجى – الصیدالنیات)
- تم تفقد المدرجات والقاعات الدراسیة والمعامل البحثیة والطالبیة ودورات المیاه والمكتبة والمكتبة الرقمیة ومالحظة اتفاقھا 

مع المعدالت المرجعیة للھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم.
كما تم تفقد اآلتى:

- وحدة ضمان الجودة – وحدة األزمات والكوارث – العیادة الطبیة – المعمل المركزى – معمل البیولوجیا الجزیئیة – بیت 
الحیوان - وحدة االتاحة الحیویة – مقر برنامج الصیدلة االكلینیكیة – مقر المجلة العلمیة - وحدة تقویم الطالب واالمتحانات – 

وحدة ادارة المشروعات - قاعة المؤتمرات – الصیدلیة التعلیمیة - وحدة تكنولوجیا المعلومات.
- مالحظة الوحدات واالدارات واالقسام المختلفة (إدارة شئون التعلیم والطالب – إدارة االستحقاقات - إدارة رعایة الشباب - 

إدارة الدراسات العلیا –  ادارة القید والحفظ – ادارة المخازن – ادارة شؤون الخریجین).
- مالحظة أماكن األنشطة الطالبیة والجوالة بالكلیة والمالعب والصاالت الریاضیة بمقر كلیة الطب البشرى وكلیة الھندسة 

واستاد جامعة الزقازیق وكلیة التربیة الریاضیة بنات.
كما تم أیضا تفقد اآلتى:

الوحدات ذات الطابع الخاص وتشمل:
- وحدة االستشارات والخدمات الصیدلیة

- وحدة البیولوجیا الجزیئیة
- وحدة التدریب و التعلیم الصیدلى المستمر

- وحدة القیاسات الدقیقة
- مالحظة إجراءات األمان والسالمة فى المبانى المختلفة بالكلیة.

- مالحظة كنتروالت الفرق الدراسیة المختلفة لمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا وتم فحص وقرارات تشكیل الكنترول 
وإقرارات صلة القرابة وكذلك فحص األوراق اإلمتحانیة لثالث سنوات سابقة وعینات من أوراق اإلجابة ونماذج اإلجابة لعدد 

(24) مقرر لمرحلة البكالوریوس وعدد (18) مقرر لمرحلة الدراسات العلیا من البرامج المختلفة.

- وكذلك تمت مالحظة عدد من األنشطة التعلیمیة النظریة والعملیة وشملت:
- أوال: مرحلة البكالوریوس (8 محاضرات + 10 جلسات عملیة)

- النظرى (كیمیاء عضویة الفرقة االولى كلینیكال – مشروع طالبى للفرقة الخامسة – Phytotherapy  للفرقة الخامسة - 
  general microbiology and immunology - كیمیاء عضویة 4 للفرقة الثانیة حدیث – Hospital Pharmacy

الفرقة الثالثة كلینیكال – كیمیاء تحلیلیة الفرقة الثانیة بكالوریوس الصیدلة – صیدلة صناعیة الفرقة الرابعة بكالوریوس 
الصیدلة).

- العملى (Hospital and Pharmacy II للفرقة الرابعة الئحة قدیمة – Community Pharmacy  الفرقة الثالثة – 
كیمیاء عضویة أ الفرقة األولى حدیث – معمل فارماكولوجى للفرقة الثالثة – كیمیاء تحلیلیة 2 للفرقة االولى حدیث – كیمیاء 
  physical pharmacy- عضویة للفرقة األولى حدیث "مالحظة رئیس الفریق" – كیمیاء دوائیة 4 للفرقة الرابعة حدیث

الفرقة االولى بكالوریوس الصیدلة الفرقة الخامسة - معملphytotherapy - معمل میكروبیولوجى الفرقة الثالثة).
- ثانیا: الدراسات العلیا 

- لم یتم مالحظة الجلسات التعلیمیة بسبب قیام الطالب بالتسجیل فى ادارة الدراسات العلیا.
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نتائج تحلیل تقییم عناصر التقویم واالعتماد
                                            1- التخطیط االستراتیجي   

1-1 رسالة ورؤیة المؤسسة معتمدتان ومعلنتان , وشارك فى وضعھما األطراف المعنیة ( )
لكلیة الصیدلة جامعة الزقازیق رؤیة ورسالة، یتضمن نص الرسالة الجانب التعلیمي، والمجتمعي، والبحث العلمي. شارك في صیاغة 
الرؤیة والرسالة ومناقشتھما مختلف االطراف داخل الكلیة وشملت القیادات األكادیمیة وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وطالب 
مرحلة البكالوریوس وطالب الدراسات العلیا واإلداریین، ولكن أفاد الطالب واألطراف المجتمعیة أثناء اللقاء معھم عدم مشاركتھم في 
صیاغة ومناقشة الرؤیة والرسالة. أرسلت الكلیة نص الرؤیة والرسالة الى األقسام العلمیة في مارس 2017. وتراوحت نسب المشاركة 
لألقسام العلمیة بین 60% لقسم الكیمیاء التحلیلیة و83% لقسم الكیمیاء الحیویة. تم اعتماد رؤیة ورسالة الكلیة فى مجلس الكلیة جلسة 
رقم (863) بتاریخ12/6/2017 (االطالع على الرؤیة والرسالة – فحص وثائق مشاركة األطراف المعنیة - االطالع على مجلس 

الكلیة – لقاء األطراف المعنیة-  االطالع على الخطابات الموجھة لألقسام العلمیة واالداریة).
- حرصت الكلیة على اعالن ونشر الرؤیة والرسالة من خالل العدید من الوسائل مثل موقع الكلیة اإللكتروني، الملصقات، دلیل 
الطالب، وكذلك تم عرضھا فى لوحات وشاشة عرض فى مدخل الكلیة.  تھتم الكلیة بمراجعة الرؤیة والرسالة في ضوء المتغیرات 

المحلیة والدولیة بناءً على نتائج التحلیل البیئي، ویتم مراجعتھما مع كل خطة استراتیجیة، أي كل خمس سنوات، إال إذا حدثت متغیرات 
جوھریة تؤثر على بیئة الكلیة الداخلیة أو الخارجیة ولكن لم تقدم الكلیة وثائق تفید وجود آلیة معتمدة لمراجعة الرؤیة والرسالة (فحص 
وثائق ورشة عصف ذھنى بدون تاریخ - مالحظة لوحات الرؤیة والرسالة - االطالع على دلیل الطالب والمطبوعات - تصفح الموقع 

اإللكتروني للكلیة).  

1-2 رسالة المؤسسة واضحة وتعكس دورھا التعلیمي والبحثي ومسئولیتھا المجتمعیة بما یتفق مع التوقعات 
المجتمعیة من مؤسسات التعلیم العالي وتسھم الرسالة فى تحقیق رسالة الجامعة ( )

بمراجعة رسالة الكلیة یتضح أنھا تعكس دور الكلیة في المحاور الثالث األساسیة وھى العملیة التعلیمیة والعملیة البحثیة وخدمة المجتمع 
وتنمیة البیئة، وقد أعدت الكلیة دراسة تحلیلیة تبین فیھا مدى وضوح رسالتھا وأنھا تعكس دورھا التعلیمي والبحثي ومسئولیتھا 

المجتمعیة بما یتفق مع التوقعات المجتمعیة.
- تتوافق رسالة الكلیة مع رسالة جامعة الزقازیق، ولكن تبین من دراسة مقارنة الرسالتین أن رسالة الكلیة تفتقد إلطار االبتكار الوارد 
في رسالة جامعة الزقازیق حیث تنص رسالة جامعة الزقازیق على "جامعة مصریة حكومیة تقدم تعلیما متمیزا وبحوثا أكادیمیة 
وتنمویة رائدة وخدمات مجتمعیة متفردة وتنمیة متواصلة لمواردھا البشریة في إطار من االبتكار والجودة واالستقاللیة والقیم 

األخالقیة" (االطالع على وثیقة توضح توافق رؤیة ورسالة الكلیة مع رؤیة ورسالة الجامعة موقعة من مدیر مركز الجودة بجامعة 
الزقازیق - فحص دراسة مقارنة رسالة الكلیة مع رسالة جامعة الزقازیق).
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1-3 الخطة االستراتیجیة للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر , وتتسق مع استراتیجیة الجامعة . ( )
- لكلیة الصیدلة جامعة الزقازیق خطة استراتیجیة منتھیة بدأت فى العام 2010 وانتھت في العام 2015 واستمر العمل لتنفیذ األنشطة 
المختلفة بالخطة حتى نھایة عام 2016، وفى لقاء القیادات األكادیمیة أفادوا أن سبب مد الخطة المنتھیة لمدة عام كامل كان بسبب 

ظروف صعبة تمر بھا الكلیة دون توضیح. ثم أعدت الكلیة خطة استراتیجیة ثانیة (2017- 2022) معتمدة من مجلس الكلیة من مجلس 
الكلیة رقم (686) بتاریخ 14/8/2017. والخطة االستراتیجیة الثانیة (2017- 2022) واقعیة ومبنیة على التحلیل البیئي للخطة 

االستراتیجیة المنتھیة باإلضافة إلجراءات التحلیل البیئى الحدیث. ومن ضمن الخطوات المنھجیة إلعداد الخطة االستراتیجیة، شكلت 
الكلیة فریق التخطیط االستراتیجى معتمد من مجلس الكلیة بتاریخ 9/1/2017 واھتمت الكلیة بتدریب الفریق في 27/3/2017 لبدء 
العمل في اجراءات الخطة. تم اعداد الخطة االستراتیجیة بناء علي معاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم ودلیل اعتماد كلیات 

ومعاھد التعلیم العالى، االصدار الثالث، یولیو 2015 واستراتیجیة التنمیة الشاملة للدولة للعلوم والتكنولوجیا واالبتكار (مصر 2030) 
والمواءمة مع الخطة االستراتیجیة لجامعة الزقازیق والتقاریر السنویة للمراجعات الداخلیة و الخارجیة تحت اشراف وحدة الجودة 
بالكلیة ودراسة الوضع التنافسى للكلیة من أجل تعظیم االستفادة من امكانیات الكلیة ومواردھا وتحدید األطراف أصحاب المصلحة 
واستیفاء احتیاجات وتوقعات تلك األطراف (االطالع على الخطة االستراتیجیة 2010 – 2015 - فحص تقریر انجاز الخطة 

االستراتیجیة 2010 – 2015 والخطة االستراتیجیة 2017-2022 – االطالع على مجلس الكلیة بتاریخ 14/8/2017- فحص موازنة 
الكلیة لألعوام من 2014 وحتى 2016 – فحص بیان بمعدالت االنجاز للخطة االستراتیجیة 2017-2022 - لقاء القیادات األكادیمیة).

- تقع الخطة االستراتیجیة للكلیة (2017-2022) فى عدد ( 108) صفحة تشمل الرؤیة والرسالة، التحلیل البیئى، تحلیل الفجوة 
والغایات واألھداف االستراتیجیة، سیاسات الكلیة والخطة التنفیذیة، وإدارة المخاطر، وتعبر الخطة عن واقع الكلیة فقد تضمنت سبع 
غایات وخمس وعشرون ھدفا استراتیجیا تحقق رسالة الكلیة. كما تتوافق الخطة االستراتیجیة للكلیة بالخطة االستراتیجیة لجامعة 

الزقازیق (االطالع على الخطة االستراتیجیة 2017-2022 - االطالع على الخطة االستراتیجیة لجامعة الزقازیق – خطاب موجھھ من 
عمید الكلیة لوحدة التخطیط االستراتیجى لجامعة الزقازیق - فحص وثیقة توضح توافق استراتیجیة الكلیة مع استراتیجیة جامعة 

الزقازیق).  

1-4 التحلیل البیئي شمل البیئة الداخلیة والخارجیة وشارك فیھ األطراف المعنیة , وتعددت الوسائل المستخدمة فى 
اجرائھ بما یضمن مالئمة الوسیلة لموضوع التحلیل والفئة المستھدفة ( )

أجرت الكلیة التحلیل البیئى والذى شمل البیئة الداخلیة والخارجیة للكلیة استنادا على المعاییر االثنى عشر التى وضعتھا الھیئة القومیة 
لضمان جودة التعلیم واالعتماد وطبقا للدلیل الصادر عن الھیئة فى یولیو 2015 العتماد مؤسسات التعلیم العالى ومن ثم تحدید نقاط 
القوة والضعف للبیئة الداخلیة. كما تم تحلیل البیئة الخارجیة للكلیة ومن ثم تحدید الفرص المتاحة والتھدیدات استنادا على مجموعة من 
العوامل الخارجیة والتى یمكن أن تؤثر فى مستقبل الكلیة مثل اتجاھات سوق العمل وأصحاب المصلحة والمنافسون والتطورات 
التكنولوجیة، واستند التحلیل البیئى للخطة االستراتیجیة (2017-2022) على نتائج التحلیل البیئى للخطة االستراتیجیة المنتھیة 

باالضافة الى التحلیل البیئى الحدیث (االطالع على وثیقة التحلیل البیئى للخطة االستراتیجیة 2022-2017).
- عقدت الكلیة ندوة مع منسقى المعاییر بتاریخ 17/7/2017 وندوة أخرى مع الجھاز اإلداري بتاریخ 5/4/2017، حیث أفادوا أثناء 
اللقاء معھم أن الكلیة عرضت علیھم نقاط القوة ونقاط الضعف للمناقشة، كما عقدت اجتماعات مع اعضاء ھیئة التدریس والھیئة 

المعاونة والطالب، وارسلت استبیانات لألطراف المجتمعیة في قطاعات مختلفة (العمل الحر –  العمل الحكومي – في مجال الصناعة 
– في مجال التسویق - ممثلین عن النقابة العامة والنقابة الفرعیة للصیادلة بالشرقیة)،  كما اجرى فریق التخطیط االستراتیجى بالكلیة 
مقابالت مع قیادات الكلیة األكادیمیة واإلداریة وكان محور الندوات واالجتماعات عن مفھوم واجراءات التحلیل البیئى وجمع البیانات 
والمعلومات، واستخدم فریق التخطیط االستراتیجى نماذج معاییر المساحات (NORMS) لمالحظة البنیة التحتیة والموارد المادیة 

للكلیة (فحص االستبیانات ووثائق االجتماعات بتاریخ 5/4/2017 و17/7/2017- لقاء فریق الزیارة مع  الفئات المعنیة).
- قام فریق التخطیط االستراتیجى بتحلیل الفجوة بین الوضع الراھن والتصور المستقبلى علي أساس سبع محاور  وھى: البیئة تعلیمیة ، 
الطالب والخریجین، القدرة االداریة و التنظیمیة، البحث العلمى و الدراسات العلیا، خدمة المجتمع، الموارد الذاتیة، الجودة الشاملة و 

من ثم  تم  تحدید احتیاجات وأولویات الكلیة.

1-5 األھداف االستراتیجیة للمؤسسة معلنة وواضحة الصیاغة ومبنیة على التحلیل البیئي وتسھم فى تحقیق رسالة 
المؤسسة وقابلة للقیاس والتحقق فى المدى الزمني للخطة. ( )
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بناء علي نتائج تحلیل الفجوة تم صیاغة سبع غایات استراتیجیة وكذلك خمسة وعشرون ھدفا استراتیجیا لتحقیق احتیاجات الكلیة فى 
الفترة 2017 – 2022. بمراجعة األھداف االستراتیجیة اتضح أنھا واقعیة ویمكن تحقیقھا من خالل مصادر التمویل المتوفرة بالكلیة 
والتى تتمثل فى مشاركة جامعة الزقازیق بنسبة 25% وبما یعادل 2٫929٫250 جنیھا باإلضافة الى التمویل الذاتى ویشمل برنامج 
بكالوریوس الصیدلة االكلینیكیة بنسبة 65% وبما یعادل 7٫616٫050 جنیھا وكذلك الوحدات ذات الطابع الخاص وبرامج الدبلومات 
المھنیة بنسبة 10% وبما یعادل 1٫171٫700 جنیھا( فحص الخطة االستراتیجیة 2017-2022). أعدت الكلیة تحلیال لمدى اسھام 

الغایات واألھداف االستراتیجیة فى تحقیق رسالة الكلیة والذى بین توافقا مرضیا واسھاما جیدا (االطالع على تحلیل مدى اسھام الغایات 
واألھداف االستراتیجیة فى تحقیق رسالة الكلیة).

- بدراسة األھداف االستراتیجیة الخاصة بالغایة األولى والتى تنص على بیئة تعلیمیة ذات جودة عالیة وینبثق منھا الھدف االستراتیجي 
1-1 والخاص بالتوسع فى المبانى واالنشاءات وصیانة المدرجات ومدھا باالحتیاجات الالزمة، فقد الحظ الفریق بذل مجھود ملحوظ 
إلدارة الكلیة فى االلتزام بتنفیذ األنشطة طبقا للموعد المحدد بالخطة التنفیذیة، على سبیل المثال النشاط 1-1-4 والخاص بتأثیث عدد 4 
قاعات دراسیة بالدور الرابع. أما بعض األنشطة األخرى فلم تستكمل، وعند السؤال عن ذلك وأثناء لقاء القیادات األكادیمیة، أفادت 
رئیس قسم العقاقیر على سبب تأخر تطویر معمل زراعة األنسجة بالقسم والوارد بالخطة التنفیذیة كنشاط رقم 1-1-7 تابع للھدف 

االستراتیجى 1-1 والذى ینتھى فى ینایر 2019 أن سبب التأخیر ھو تعطل بعض األجھزة وجارى صیانتھا واستوجب ذلك شراء جھاز 
جدید. أما الھدف االستراتیجى 5-3 والذى ینص على "تطویر أنظمة تقییم الطالب" والذى بدأ فى سبتمبر 2018 أى منذ ثمان شھور، لم 
یجد الفریق انعكاس ذلك التطویر على أعمال الكنترول بالكلیة. كذلك الھدف االستراتیجى 6-1 والذى ینص على نشر الوعى بنظم 

الجودة ومستجداتھا عن طریق تنظیم عدد (10) ورش عمل وندوتین ثقافیتین للفئات الداخلیة بالكلیة فى اكتوبر 2017 ویكرر كل عام، 
فلم یجد فریق الزیارة تأثیرا واضحا لھذه األنشطة على ادارة نظم الجودة بالكلیة (مالحظة المبانى – لقاء القیادات األكادیمیة) 

- حرصت الكلیة على إعالن األھداف االستراتیجیة على الموقع االلكتروني وشاشات بمداخل الكلیة وعرضھا في لقاءات مع الفئات 
المعنیة (أعضاء ھیئة التدریس من خالل مجالس االقسام والھیئة المعاونة- طالب مرحلة البكالوریوس – طالب الدراسات العلیا 

والخریجون باستخدام االستبیانات – اإلداریون وممثلون عن المجتمع الخارجي) (االطالع على االھداف االستراتیجیة – فحص وثائق 
مناقشة االھداف االستراتیجیة - تصفح الموقع اإللكتروني – مالحظة شاشة اإلعالنات الرئیسیة بالكلیة – مالحظة المبانى والمنشآت – 

مقابلة القیادات األكادیمیة واعضاء ھیئة التدریس وخریجى الكلیة).

1-6 الخطط التنفیذیة تتضمن األنشطة التى تحقق األھداف االستراتیجیة , وتعكس أولویات تنفیذ األنشطة وتسلسلھا 
المنطقي , ومحدد بھا مسئولیة التنفیذ, والجدول الزمني , والتكلفة المالیة , ومؤشرات االداء ( )

أعدت الكلیة الخطة التنفیذیة لتطبیق الخطة االستراتیجیة، وقامت الكلیة بعمل خطط تنفیذیة سنویة مشتقة من الخطة االستراتیجیة للكلیة 
2017/2020. تعكس الخطة التنفیذیة أولویات التنفیذ والتسلسل المنطقي وتحدد بدقة األنشطة ومسئولیات التنفیذ والجدول الزمني 

المالئم والتكلفة المالیة الالزمة لتنفیذ الخطة ومؤشرات المتابعة والتقییم، ولكن تبین للفریق أن مؤشرات النجاح لمعظم األنشطة الواردة 
بالخطة التنفیذیة ھى مؤشرات أداء ولیست مؤشرات نجاح. كذلك وبفحص الخطة التنفیذیة تبین إضافة ادارة الكلیة ممثلة فى العمید 
والوكالء ورؤساء االقسام ومدیر وحدة الكلیة ومدیر عام الكلیة فى مسؤولیة التنفیذ لمعظم األھداف ولم تفصل فى ذلك بین مسؤول 

التنفیذ ومن یتابعھ، وانما وضعت الكلیة آلیة ضمن الخطة االستراتیجیة لضمان التطبیق والمتابعة تختص بھا لجنة التخطیط 
االستراتیجى وتحتوي على األنشطة التفصیلیة، ویتم دراسة معدل إنجاز األنشطة في نھایة كل نصف سنة، وترفع التقاریر لعمید الكلیة 

(فحص الخطة التنفیذیة لتطبیق الخطة االستراتیجیة 2017/2020).
1-7 للمؤسسة تقاریر دوریة لمتابعة وتقویم مدى تقدم الخطط التنفیذیة وفقاً للجدول الزمني وتحقق مستویات األداء 

المستھدفة. ( )
- تقوم ادارة الكلیة بإرسال الخطط التنفیذیة حسب الجدول الزمنى الى المعنیین بالتنفیذ، والذین یقومون بإعداد تقاریر للمتابعة والتقویم 
نصف سنویة عن مدى انجاز األنشطة المطلوبة وارسالھ الي منسق معیار التخطیط االستراتیجى بالكلیة. قدمت الكلیة بیانا صادر عن 
وحدة التخطیط االستراتیجى بما تم إنجازه من أنشطة الخطة التنفیذیة ابتداءا من أكتوبر 2017، وتراوحت نسب االنجاز من صفر% 
الى 100% ، وأرجعت الكلیة أسباب عدم انجاز بعض األنشطة بسبب االرتباط المالى ومطالبة ادارة الكلیة لقسم العقاقیر لوضع خطة 
لتطویر معمل زراعة األنسجة، وتأخیر االجراءات كما فى حالة تجدید عدد (3) دورات میاه فى مبنى الصیدالنیات، والتأخیر فى حصر 
احتیاجات األقسام العلمیة واالداریة باألثاث وأجھزة الكومبیوتر. وتبین فى ھذا الصدد أن الكلیة تتخذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة 
حیال ذلك (االطالع على الخطة التنفیذیة – بیان وحدة التخطیط االستراتیجى موقع من مدیر وحدة الجودة - خطابات بالخطط التنفیذیة 

حسب الجدول الزمنى الي الجھات المعنیة بالتنفیذ- فحص ثالث تقاریر متابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة من 7/2017 وحتى 
.(12/2018
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                                            2- القیادة والحوكمة   
2-1 القیادات االكادیمیة واإلداریة مختارة وفقاً لمعاییر موضوعیة ومعلنة وآلیات ذات شفافیة تحقق تكافؤ الفرص 

وتداول السلطة. ( )
- تطبق الكلیة معاییر موضوعیة ومعلنة الختیار القیادات األكادیمیة، كما حرصت علي وضع واعتماد معاییر خاصة الختیار القیادات 
األكادیمیة واالداریة من خارج قانون تنظیم الجامعات كمدیرى الوحدات ومنسقى البرامج واللجان تم اعالنھ في االقسام العلمیة وعلي 
موقع الكلیة واعتماده فى مجلس الكلیة رقم (691) بتاریخ 13/11/2017 وھو مفعل حتى اآلن. كما یوجد آلیات لتطبیق ھذه المعاییر 
عند اختیار مدیر عام الكلیة ومنسق برنامج بكالوریوس الصیدلة االكلینیكیة ومنسق برنامج دبلوم الصیدلة االكلینیكیة ومدیر وحدة 
ضمان الجودة ومدیر وحدة االزمات والكوارث ووحدة متابعة الخریجین الكلیة ورؤساء الكنتروالت والمدیر التنفیذي لوحدة تقویم 
الطالب واالمتحانات ومدیري الوحدات ذات الطابع الخاص حیث یتم ترشیحھم من قبل السید عمید الكلیة بعد استطالع رأى مجلس 

الكلیة على المرشح (فحص وثیقة المعاییر ومحضر مجلس الكلیة، فحص نتائج استبیان معاییر اختیار القیادات والیات لتطبیق المعاییر- 
لقاء القیادات واعضاء ھیئھ التدریس).

2-2 القیادات الحالیة والمحتملة یتم تنمیة قدراتھا والعمل على تكوین كوادر جدیدة من القیادات ( )
تقوم لجنة التدریب بوحدة ضمان الجودة بالكلیة بعمل استبیانات لتحدید االحتیاجات التدریبیة وعقد دورات تدریبیة لتلبیة بعض 

االحتیاجات التدریبیة للقیادات األكادیمیة وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بالتعاون مع مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 
التابع للجامعة ومركز الجودة بالجامعة. وقد افادت القیادات االكادیمیة اثناء اللقاء معھم انھم قد حصلوا على دورات مثل (اعداد القادة – 

مكافحة الفساد – بنوك األسئلة) (فحص بیان باالحتیاجات التدریبیة – لقاء القیادات وأعضاء ھیئة التدریس).
- وفى عام 2017-2018 حرصت الكلیة على توفیر فرص لتدریب وتنمیة المھارات األكادیمیة واإلداریة للقیادات من خالل خطة 

موثقة ومعتمدة من مجلس الكلیة للعامین 2017-2018 و 2018-2019 تتضمن عدد وأنواع الدورات التدریبیة وآلیات التنفیذ، وقد تم 
وضع الخطة استناداً علي نتائج تحلیل استبیانات تحدید االحتیاجات الفعلیة للقیادات األكادیمیة وأعضاء ھیئة التدریس وتشمل خطة 
التدریب السنویة دورات عن التخطیط االستراتیجي وإدارة الجودة وادارة الموارد البشریة ومھارات االتصال الفعال وادارة االزمات 
والجوانب المالیة والقانونیة وغیرھا ولكن تبین عدم وجود آلیة محددة لمتابعة خطط التدریب وعدم وجود تقاریر عن نسب االنجاز أو 
مناقشة نسب تنفید البرامج التدریبیة في وحدة الجودة و مجالس الكلیة (فحص االستبیانات ونتائج تحلیلھا، فحص الخطة التدریبیة للكلیة 
لثالث أعوام من 2016 وحتى 2019، فحص مجلس الكلیة رقم  678 العتماد خطة  2017-2018 في 10/4/2017 ،  ومحضر رقم 
715 العتماد خطة 2018-2019  بتاریخ 8/10/2018، فحص الموقع االلكتروني للجامعة والكلیة، فحص التقاریر في وحدة الجودة، 

مقابالت أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة). 

- تقوم الكلیة بتقییم مردود التدریب لمختلف القیادات األكادیمیة عن طریق استبیانات یتم توزیعھا على المتدربین قبل وبعد انتھاء 
الدورات التدریبیة، وقیاس مردود األثر حیث رصدت الكلیة تحسن في األداء وجودة إنجاز األعمال. ولكن الحظ الفریق عدم تحلیل 
نتائج ھذه االستبیانات فى وحدة ضمان الجودة وال توجد بیانات إحصائیة كاملة توضح نسبة القیادات الحالیة الحاصلین على ھذه 
الدورات، وعدد ونوع الدورات التدریبیة التي حصلت علیھا كل قیادة، كما لم تقدم الكلیة نتائج مردود التدریب لمختلف القیادات 

األكادیمیة واإلجراءات التي تمت بناء علي تلك النتائج. كما أنھ ال یتم مناقشة واعتماد تلك النتائج في مجالس الكلیة لقیاس مدى فاعلیة 
واستفادة المتدربین وأن الكلیة فى حاجة إلى تطبیق مؤشرات أداء موضوعیة یشارك فیھا األطراف المعنیة قابلة للقیاس لتقییم مردود 
التدریب (فحص االستبیانات قبل وبعد الدورات - مقابلھ العمید والكالء ورؤساء االقسام ومدیر وحدة ضمان الجودة ومدیري الوحدات 

والبرامج المختلفة).

2-3 معاییر تقییم أداء القیادات موضوعیة وتشارك األطراف المعنیة فى عملیة التقییم وتستخدم النتائج لتحسین 
األداء المؤسسي ( )
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- قامت الكلیة مؤخرا  بتقییم أداء القیادات االكادیمیة مثل العمید والوكالء ورؤساء االقسام ومدیري الوحدات والبرامج من مھام تعلیمیة 
وبحثیة واداریة وتطویر وخدمة المجتمع عن طریق استبیانات یتم توزیعھا على أعضاء مجلس الكلیة والسادة الوكالء وأعضاء ھیئة 
التدریس والھیئة المعاونة والطالب واإلداریین كل حسب درجتھ وقد قامت اللجنة المسئولة عن المعیار بتحلیل نتائجھا وعرضھا علي 
عمید الكلیة اال أنھ لم یتم مناقشتھا واعتمادھا في مجلس الكلیة لالستفادة منھا في تحسین االداء المؤسسي (فحص االستبیانات و نتائج 

تحلیلھا- مقابلھ القیادات واعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة).
- كما تنتھج الكلیة نمط قیادة دیمقراطي وسیاسة الباب المفتوح التى تشجع على المشاركة وإبداء الرأي وحریة النقد وتأخذ بآراء 

ومقترحات العاملین بھا من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب واإلداریین، وأشارت نتائج االستبیانات إلى وجود تطور 
إیجابي في آراء جمیع الفئات العاملة بالكلیة حیث یتم إتخاذ القرارات من خالل الطرح على المجالس المختصة واللجان المنبثقة، وفى 
اللقاءات المختلفة أثناء الزیارة أكدت األطراف المعنیة صحة ذلك (فحص االستبیانات و نتائج تحلیلھا - مقابالت أعضاء ھیئة التدریس 

والھیئة المعاونة والطالب واإلداریین). 
- تتبع الكلیة مبدأ التفویض فى االدارة مما ال یسمح باختالل اإلدارة بغیاب أى عضو نتیجة وجود البدیل المناسب حیث تدار الكلیة من 
خالل المجالس الحاكمة (مجلس الكلیة – مجالس االقسام) وفى حالة عدم انعقاد أیا منھما یفوض العمید أو رئیس القسم باتخاذ القرارات 

(على الترتیب) وفى حالة عدم تواجد العمید أو رئیس القسم یفوض وكیل الكلیة أو أقدم األساتذة بالقسم فى اتخاذ القرارات (على 
الترتیب)، وسلطة رئیس الكنترول إلى أحد أعضائھ وذلك فى حالة غیابھ دون وجود وثائق معتمدة في الكلیة تفید تداول السلطات 

(مقابلة القیادات االكادیمیة – مقابلة رؤساء االقسام مقابلة أعضاء وحدة ضمان الجودة – مقابلة أعضاء الجھاز االداري). 

- تبین للفریق أثناء الزیارة وجود قنوات لالتصال مع العاملین واستعداد القیادات األكادیمیة للمناقشة والحوار والمرونة في التعامل 
واألخذ بآرائھم ومقترحاتھم و تطبیق أسلوب المشاركة فى اتخاذ القرار. ویضم مجلس الكلیة فى تشكیلھ العمید والوكالء ورؤساء 
األقسام العلمیة وأعضاء ھیئة تدریس ممثلین عن األقسام ومدیر وحدة ضمان الجودة وممثلین عن األساتذة المساعدین والمدرسین 
والمدرسین المساعدین وأعضاء من األطراف المجتمعیة. ویتم في مجلس الكلیة مناقشة السیاسات العامة للكلیة والقضایا التعلیمیة 
والبحثیة والخدمیة وبعض قضایا الجودة وتفعیل جمیع األنشطة الطالبیة العلمیة والثقافیة والریاضیة ولكن لم یتبین للفریق مناقشة 
مجلس الكلیة لنتائج المراجعین الخارجیین للبرامج وتبني الخطط التصحیحیة لھا كذلك عدم تمثیل الطالب في مجالس الكلیة أو لجنة 
شئون التعلیم والطالب لمناقشة نتائج االمتحانات ونتائج االستبیانات أو لجنة فحص التماسات الطالب الخاصة بالنتائج كما ذكرت 

الدراسة الذاتیة أو في وحدة ضمان الجودة ولكن یتم األخذ بآراء الطالب في الجداول الدراسیة وجداول االمتحانات بالتنسیق مع اتحاد 
الطالب و أعضاء لجانھ المختلفة و قد اظھر الطالب مشاركتھم ورضائھم عن ھذه االجراءات أثناء اللقاء معھم (فحص تشكیل المجلس 
للعام االكادیمي  2017/ 2018 و 2018/ 2019  - فحص محاضر مختلفة لمجلس الكلیة - مقابالت القیادات وأعضاء ھیئة التدریس 

والطالب و مقابالت اإلداریین واألطراف المجتمعیة - مقابلة مدیر وحدة ضمان الجودة).  

2-4 إلدارة المؤسسة آلیات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة. ( )

- تحرص القیادات األكادیمیة بالكلیة على مناقشة القضایا المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن قضایا التعلیم والتعلم وأولویات 
التطویر من خالل مجلس الكلیة واللجان الرئیسیة التابعة لوكالء الكلیة (لجنة شئون التعلیم والطالب، لجنة الدراسات العلیا والبحوث، 
لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة) وتشكل ھذه اللجان من أعضاء ھیئة تدریس ممثلین لألقسام العلمیة وتجتمع ھذه اللجان دوریاً 
لمناقشة الموضوعات المختلفة على جمیع المحاور ویتم رفع التوصیات والقرارات الصادرة إلى جانب توصیات وقرارات مجالس 
األقسام إلى جدول أعمال مجلس الكلیة الذي یضم جزءا ثابتاً وأساسیاً یناقش الموضوعات والقرارات الخاصة بالتعلیم والتعلم وصوال 
الي مجلس الجامعة، ومن أمثلة ھذه القرارات موافقة مجلس الكلیة علي ادخال برامج جدیدة مثل دبلوم الصیدلة االكلینیكیة، ودبلوم 
الكیمیاء الحیوي االكلینیكي وغیرھا من القضایا األخرى. وقد اتخذت الكلیة حدیثا بعض الممارسات للتعامل مع المشكالت، فقامت 
بتشكیل لجنة التظلمات والشكاوي علي موقع الكلیة االلكتروني لتلقي شكاوي الطالب وتم اعتمادھا في مجلس الكلیة رقم 727 بتاریخ 
(24/3/2019) واستحدثت الكلیة لجنة الحكماء التابعة للعمید والتي تم اعتمادھا حدیثا في 12/11/2018 وظھرت في الھیكل التنظیمي 
المحدث لمناقشة وفض المنازعات. ولكن لم یستدل علي وجود أي آلیة لعمل ھذه اللجنة أو نماذج مفعلة لدورھا أو إجراءات تصحیحیة 
قامت بھا، و لم تثبت محاضر المجالس المقدمة من الكلیة أي سیاسات أو آلیات متاحة تؤكد محاولة الكلیة لحل المشكالت المستدیمة التي 
تواجھھا مثل سد الفجوة والنقص الشدید في أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة ومحاولة تقلیل العبء التدریسي أو أي قرارات أو 
خطط اتخذتھا الكلیة لمواجھة ظاھرة ضعف حضور الطالب للمحاضرات الدراسیة والتعامل مع مشكلة الدروس الخصوصیة وانتشار 
أوراق وسمعیات للدروس الخصوصیة، كما أفاد الطالب في اللقاء معھم وتبین للفریق أثناء المحاضرات وفى المكتبة(فحص بعض 

مجالس الكلیة ولجانھ - فحص الئحة بكالوریوس الصیدلة االكلینیكي - فحص توصیف الدبلومات المذكورة- فحص مجلس الكلیة بتاریخ 
24/3/2019 – فحص تشكیل لجنة التظلمات والشكاوي – فحص الموقع االلكتروني- فحص تشكیل لجنة فض المنازعات - مقابلة 

القیادات وأعضاء ھیئة التدریس- مقابلة الطالب – مالحظة المحاضرات والمبانى والمكتبة).

2-5 للمؤسسة قیم جوھریة معلنة ومتاحة للمعنیین , وآلیات فاعلة لضمان الشفافیة والممارسات العادلة وعدم 
التمییز وتطبیق األخالقیات المھنیة بین أفراد المؤسسة . ( )
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للكلیة میثاق أخالقي تم اعتماده للمرة االولى فى عام 2010 وتم مراجعتھ واعادة اعتماده فى مجلس الكلیة بتاریخ 12/11/2018، ولكن 
تبین محدودیة التوعیة بھذه القیم وأن الكلیة تعتبر المیثاق األخالقي ھو من القیم الجوھریة وعدم وجود أى آلیات فاعلة وضعتھا الكلیة 
لضمان الشفافیة والممارسات العادلة وعدم التمییز وتطبیق األخالقیات المھنیة بین أفراد الكلیة. وان جمیع السیاسات المطبقة ھى 

سیاسات جامعة الزقازیق او لوائح ترقیات وقد أظھرت نتائج االستبیانات بین أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة لعام 2017/2018
 عدم الرضي وعدم وجود شفافیة وعدل ومساواة بنسبة (41%) ورغم أن أغلبیة حاضرى اللقاءات أبدوا رضاھم عن سیاسات الكلیة 
المتبعة وأكدوا االستجابة لمطالبھم إال أن بعض أعضاء ھیئة التدریس أبدوا عدم الرضا عن سیاسة التھمیش واالستبعاد واستئثار فئة 
معینة بكل الممیزات، كما تبین أن اجراءات حمایة الملكیة الفكریة لدى الطالب غیر معروفة. وقد أفاد أعضاء الجھاز االدارى أثنا 

اللقاء معھم، أنھم حصلوا على دورات خارج الكلیة خاصة بالمیثاق األخالقى وال یتوافر لدیھم كتیب فى ھذا الشأن (فحص دلیل المیثاق 
االخالقي - فحص االستبیانات ونتائج تحلیلھا- مقابلة أعضاء ھیئة التدریس والجھاز االدارى - تصفح المیثاق علي موقع الكلیة – مقابلة 

رئیس قسم الصیدالنیات).
- تتخذ الكلیة اإلجراءات التصحیحیة بشأن الشكاوي مثال ذلك تعویض الطالب عن عدم تدریس أحد أعضاء ھیئة التدریس جزء من 
مقرر القلویدات التابع لمقرر كیمیاء العقاقیر 2 في قسم العقاقیر في الفصل الدراسي الثاني 2017/2018 وانتقال الطالب لفرقة أعلي 
بدون دراسة ھذا الجزء واعتباره جزء تكمیلي في الفصل الدراسي الثاني 2018/2019 (لقاء أعضاء ھیئة التدریس بقسم العقاقیر).

2-6 المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطي سائر أنشطتھا , وتضمن المؤسسة مصداقیتھا وتحدیثھا. ( )
- تتیح الكلیة المعلومات الكافیة عنھا وعن أنشطتھا المختلفة فى الوسائل المختلفة مثل دلیل الطالب والنشرات والكتیبات التعریفیة 

الدعائیة وشاشة عرض بمدخل الكلیة ومن خالل موقعھا اإللكتروني الذي یتم تحدیثھ بصفة دوریة طبقا آللیة معتمدة فى مجلس الكلیة 
رقم 562  بتاریخ 11/7/2011 فیما یخص جداول المحاضرات واالمتحانات، نتائج الطالب، فرص تسجیل الدراسات العلیا والدبلومات 
ویملك كل طالب كلمة مرور للتعرف على نتیجتھ عند إعالنھا كما یعرض على الموقع بعض المواد العلمیة والترفیھیة. كما اتخذت 

الكلیة  قرارا بعدم السماح بعرض أى إعالن على لوحة اإلعالنات بالكلیة أو خارجھا أو نشر أي معلومات علي موقعھا إال بعد مراجعة 
المحتوي بواسطة اللجنة المشرفة المختصة وتوقیع العمید. كما تتوفر خدمة اإلنترنت بالكلیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 
والطالب. وقد أفادت االطراف المعنیة اثناء اللقاءات التى عقدت معھم مثل الطالب واألطراف المجتمعیة أن الموقع اإللكتروني جید، 

بینما أفاد الخریجین أن الموقع فى حاجة للتطویر والتحدیث (االطالع على دلیل الطالب والنشرات والكتیبات - تصفح الموقع 
اإللكتروني للكلیة- فحص ألیة لجنة االشراف علي الموقع – لقاء االطراف المعنیة).

2-7 الھیكل التنظیمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطھا , ویتضمن اإلدارات األساسیة الالزمة لتحقیق 
رسالتھا وأھدافھا. ( )
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یوجد بكلیة الصیدلة - جامعة الزقازیق ھیكل تنظیمي معلن یتكون من جھازین أساسیین ھما الجھاز األكادیمى والجھاز اإلدارى، 
والھیكل مالئم لحجم ونشاط الكلیة وقد تم اعتماده في مجلس الكلیة رقم (686) بتاریخ  14/8/2017 وتحدیثھ فى 12/11/2018. 

ویتكون الھیكل التنظیمى للكلیة من السید عمید الكلیة رئیسا ویتبعھ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ووكیل الكلیة لشئون الدراسات 
العلیا و البحوث ووكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة كما یتبعھ رؤساء األقسام العلمیة وكذلك مدیر عام الكلیة كما تتبعھ فى 
نفس المستوى وحدة ضمان الجودة  فى حین یتبع العمید  مباشرة بجانب أمانة مجلس الكلیة وحدة أو لجنة التخطیط االستراتیجي ولجنة 
الحكماء. ویتضمن الھیكل التنظیمى المجالس واالدارات واللجان والوحدات المختلفة التى تدعم مختلف األنشطة داخل الكلیة وتساعدھا 
على تحقیق رسالتھا. كما یعتبر مجلس الكلیة المشكل طبقا لقانون تنظیم الجامعات أعلى سلطة تنفیذیة بالكلیة ویرأسھ عمید الكلیة 

(فحص الھیكل التنظیمى المحدث - فحص محاضر مجلس الكلیة باعتماد الھیكل - مقابلة القیادات).
- یحتاج الھیكل التنظیمى الي المراجعة للتحدید الدقیق للمسؤولیات داخل الكلیة ولتوضیح العالقات الرأسیة واألفقیة بین اللجان وأقسام 
ووحدات الكلیة حتي یسمح بالتعاون المباشر بین تلك االدارات ویسمح بالتعاون بین ادارة الكلیة ووحداتھا واللجان المنبثقة منھا لخدمة 
ودعم العملیة التعلیمیة. ولكن یالحظ أن مسمي (وحدة ادارة الجودة) التي تتبع العمید بمستوى إدارى یماثل الوكالء بالرغم من أن 
الوحدة لیست قطاع إدارى مما یدعو الى مراجعتھ كما أنھ بالنسبة لمربع مدیر عام الكلیة فى الھیكل یكون فى مستوى مختلف عن 

مربعات الوكالء ویتضمن الھیكل اإلدارات األساسیة لتقدیم خدمات التعلیم، المجتمع، والدراسات العلیا والبحث العلمي ولكن تبعیھ ھذه 
االدارات االداریة غیر واضحة (فحص الھیكل التنظیمى المحدث - فحص نماذج من محاضر مجلس الكلیة).

- یتبع وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب كال من ادارة شئون التعلیم والطالب وادارة رعایة الشباب وادارة المعامل والمدرجات 
وادارة برنامج الصیدلة االكلینیكیة ووحدة تقویم الطالب واالمتحانات ولكن تبین للفریق أن استخدام الخطوط المختلفة لتوضیح التبعیات 

الفنیة واالداریة لھذه االدارات غیر دقیقة (فحص الھیكل التنظیمى المحدث -دلیل الھیكل التنظیمي والتوصیف الوظیفي )
- كما تتبع وكیل الكلیة للدراسات العلیا بالھیكل التنظیمى لجنة االشراف علي الدبلومات المھنیة وادارة المشروعات البحثیة وادارة 
الدراسات العلیا والعالقات الثقافیة والمكتبة ومجلة الكلیة. ولكن بمراجعة دلیل الھیكل التنظیمي والتوصیف الوظیفي للكلیة تبین أن 
جمیع اللجان والوحدات تحتاج الي مراجعة دقیقة، فمثال ادارة المشروعات البحثیة في خریطة الھیكل ینقصھا لفظ (وحدة) لیكون 
المسمي في الھیكل وحدة ادارة المشروعات البحثیة كما في دلیل التوصیف وكذلك الحال بالنسبة الي العالقات الثقافیة ینقصھا لفظ 
(لجنة) لتصبح لجنة العالقات الثقافیة، كذلك البد من مراجعة استخدام الخطوط المتقطعة dotted lines)) لتوضیح التبعیات الفنیة 
واالداریة إلدارة مثل ادارة الدراسات العلیا، وتوحید نفس المسمي كما في الدلیل حیث أشار الدلیل الي انھا لجنة الدراسات العلیا 

والبحوث وأشار الھیكل انھا إدارة الدراسات العلیا، أما بالنسبة للمكتبة ومجلة الكلیة فھي تظھر في خریطة الھیكل تابعة لوكیل الكلیة 
للدراسات العلیا وھو مخالف تماما للتبعیة الخاصة بھما في الدلیل. كما لم یظھر بالھیكل التنظیمى لجنة أخالقیات البحث العلمى، ولكن 
تبین وجود لجنة ألخالقیات البحث العلمى على مستوى جامعة الزقازیق. (فحص الھیكل التنظیمى المحدث - دلیل الھیكل التنظیمي 

والتوصیف الوظیفي).
- كما یتبع وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة كال من الصحة والسالمة وادارة االزمات والكوارث والثانیة ادارة شئون 
خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وتبین للفریق أن االولي ھي مجرد وحدة أو لجنة ولیست قطاع إدارى وبالتالى تبین اختالف مسمیاتھا في 
الدلیل أما الثانیة فبفحص دلیل الھیكل التنظیمي والتوصیف الوظیفي تبین ان لیس لھا ھیكل تنظیمي یدل علي انھا ادارة والتوصیف 

الوظیفي لھا وتبعیتھا لوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع في الدلیل ال یتماشي مع ما رصده الفریق أثناء الدراسة والمقابالت بأنھا ادارة 
ولھا رئیس مجلس ادارة أكادیمي وتابعة للعمید. ویتبع وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع مركز االستشارات الصیدلیة وھو وحدة ذات 
طابع خاص ووحدة متابعة الخریجین وھي لیست مدرجة في الدلیل ولیس لھا أي توصیف وظیفي (فحص الھیكل التنظیمى المحدث - 

دلیل الھیكل التنظیمي والتوصیف الوظیفي).
- تتوزع السلطات اإلداریة فى الكلیة مع مراعاة عدم التعارض فى األدوار واالختصاصات وفي بعض االحیان یقوم مجلس الكلیة 
بتفویض العمید فى االمور الطارئة (مجلس رقم 568 بتاریخ 25/10/2011) كما یقوم السید عمید الكلیة بتفویض أقدم الوكالء أو 

رؤساء مجالس االقسام أو ممثل ادارة الجودة فى اتخاذ القرارات الطارئة الالزمة لتیسیر العمل فى حال غیاب سیادتھ.
- تم اضافة توصیف وظیفى لبعض الوظائف المستحدثة  فى كتیب التوصیف الوظیفى وھذه الوظائف غیر ممثلة او موجودة فى الھیكل 

التنظیمى مثل: وحدة التدریب والتعلیم الصیدلى ووحده البیولوجیا الجزیئیة ووحدة القیاسات الدقیقة ووحدة الكمبیوتر وتكنولوجیا 
المعلومات ولجنة االجھزة والمختبرات (فحص الھیكل التنظیمى للكلیة).

2-8 التوصیف الوظیفي معتمد ومعلن , ویحدد المسئولیات واإلختصاصات وفقاً للھیكل التنظیمي , ویحقق التكافؤ 
بین السلطات والمسئولیات , ویستخدم فى حاالت التعیین والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة. ( )

- لدى الكلیة توصیف وظیفى شامل تم اعتماده فى مجلس الكلیة رقم 686 بتاریخ 14/8/2017  لكل العاملین بالكلیة یشمل كل من 
القیادات األكادیمیة واإلداریة وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم واالداریین  وتم تحدیثھ في عام 2018 و اعتماد تعدیالتھ فى مجلس 

الكلیة رقم بتاریخ 12/11/2018  وتم  تسلیمھ  لألقسام العلمیة واإلداریة وقد أكد كال من أعضاء ھیئة التدریس والعاملین خالل لقاءھما 
مع الفریق علمھم بالتوصیف الوظیفى وتواجد نسخة منھ باألقسام وھو مطبق بما یضمن وضع الفرد المناسب في المكان المناسب وھو 
منبثق من قانون تنظیم الجامعات وقانون العاملین االداریین رقم 47 لعام 1972 ولكن لم یتم ذكر قانون الخدمة المدنیة الجدید رقم 82  
(فحص كتیب التوصیف الوظیفى للعاملین بالكلیة -  اطالع على محضر اعتماد التوصیف -  لقاء أعضاء ھیئة التدریس و العاملین – 

لقاء مدیر وحدة ضمان الجودة – زیارة الوحدات والمكاتب االداریة).
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                                            3- إدارة الجودة والتطویر   
3-1 للمؤسسة وحدة لضمان الجودة یتوفر لھا الكوادر المؤھلة والتجھیزات المالئمة , ویشارك فیھا ممثلون عن 

مختلف الفئات بالمؤسسة ویراعي تباین الخبرات والمھارات لتغطیة المھام المتعددة . ( )
- لكلیة الصیدلة جامعة الزقازیق وحدة لضمان الجودة تقوم بوضع خطط العمل. تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلیة بناء على قرار 
عمید الكلیة رقم 2 بتاریخ20 /6/2005، وھي مدرجة ضمن الھیكل التنظیمى للكلیة. تتبع الوحدة إداریاً عمید الكلیة وھو رئیس مجلس 
اإلدارة وتتبع فنیا مركز ضمان الجودة بالجامعة. تتوافر بالوحدة كوادر بشریة حاصلة على دورات فى مجال ضمان الجودة  مثل دورة 
توصیف البرامج والمقررات، التخطیط االستراتیجي،  ودورة نظم االمتحانات، ادارة الجودة فى الرعایة الصحیة، ودورة معاییر 
الجودة فى العملیة التدریسیة وذلك باإلضافة الى ورش العمل التى یعقدھا مركز ضمان الجودة بالجامعة بالتنسیق مع وحدة ضمان 

الجودة بالكلیة (االطالع على قرار عمید الكلیة – فحص الھیكل التنظیمى للكلیة - لقاء أعضاء الوحدة- فحص بیان بالدورات التدریبیة 
وورش العمل).

- یعمل بوحدة ضمان الجودة أعضاء من مختلف فئات الكلیة حیث تم تشكیل فریق العمل ویشارك بھ أعضاء ھیئة تدریس ویمثلون 24 
% من جملة أعداد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة وھي نسبة ضئیلة، وتشارك الھیئة المعاونة وتمثل نسبة المشاركة 67 % من جملة 
أعداد الھیئة المعاونة وعدد 6.5 % من الجھاز االدارى . یضم تشكیل مجلس إدارة الوحدة الحالي والذى تم اعتماده فى مجلس الكلیة 
بتاریخ 13/8/2018عدد 27 عضوا من أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم الى جانب عدد 4 من الطالب (لیكونوا ھمزة وصل بین 

الوحدة والطالب) وھو عدد قلیل جدا وكان اثر ذلك محدودیة وعى الطالب بأنشطة الجودة، وممثل عن نقابة صیادلة وعدد 7 أعضاء 
من أطراف مجتمعیة مختلفة (فحص تشكیل مجلس إدارة الوحدة– لقاء أعضاء الوحدة - فحص تشكیل اللجان الفنیة – لقاء الطالب). یتم 
تشكیل مجلس ادارة الوحدة بناء على اقتراح مدیر الوحدة حیث یشارك ممثلون عن مختلف الفئات بالكلیة بناء على التمیز مثل الحصول 
على دورات تدریبیة خاصة بالجودة ویتم عرض التشكیل على مجلس الكلیة إلقرارھا وفقا لمتطلبات العمل بالوحدة (لقاءات أعضاء 
ھیئة التدریس وأعضاء وحدة ضمان الجودة والطالب واإلداریین). یتم عقد اجتماعات دوریة شھریا لمجلس إدارة الوحدة العتماد كافة 
المواضیع التي سوف یتم عرضھا على مجلس الكلیة، وتوجد أمثلة للموضوعات التي تمت مناقشتھا مثل عرض جداول المراجعة 

الداخلیة لألقسام العلمیة واإلداریة، وعمل االستبیانات ألخذ أراء الطالب، واعتماد تقاریر البرامج والمقررات، وعمل لوحات إرشادیة 
لتحدید جمیع أدوار الكلیة ولكن تبین محدودیة اإلجراءات التصحیحیة المصاحبة لتفعیل ھذه األنشطة (فحص أمثلة من الوثائق 

المذكورة).
- لوحدة ضمان الجودة بالكلیة مقر ثابت مؤثث ومكیف بالدور الثالث بالمبني اإلداري بالكلیة (غرفة واحدة( . المقر مناسب من حیث 
المساحة وتتوافر فیھ التجھیزات المالئمة للوحدة لممارسة أنشطتھا حیث یتوفر عدد 4 حاسب آلي متصل باإلنترنت وطابعة وماكینة 
تصویر ومكاتب ومنضدة اجتماعات ودوالیب خشبیة ومكتبة لحفظ الملفات بالوحدة. الكلیة توفر الدعم المادي الالزم للوحدة لتحقیق 
أھدافھا من خالل توفیر جمیع متطلبات ولوازم الوحدة المادیة مثل الورقیات واألحبار الالزمة للطباعة وتوفیر المادیات الالزمة 

لالجتماعات وورش العمل (مالحظة مقر الوحدة - فحص قائمة بالتجھیزات للوحدة) .

3-2 الالئحة الداخلیة لوحدة ضمان الجودة تتضمن ھیكال تنظیمیاً ذا تبعیة وعالقات واضحة , وتحدد عالقة الوحدة 
بمركز ضمان الجودة بالجامعة , بما یسھم في تفعیل دورھا ویساند أنشطتھا . ( )

- لوحدة ضمان الجودة بالكلیة الئحة داخلیة معتمدة بمجلس الكلیة بتاریخ28/6/2005 وتم تحدیثھا بمجلس بتاریخ 3/8/2018 و ذلك مع 
تعیین المدیر الحالي للوحدة، ویوجد فى الالئحة رؤیة ورسالة الوحدة وھیكل الوحدة التنظیمي وأھدافھا ومھامھا ومسئولیاتھا ومھام 

مدیر الوحدة واللجان الفنیة واختصاصاتھا ومھام مجلس اإلدارة. الھیكل التنظیمى معتمد بمجلس الكلیة بتاریخ 13/3/2017 وتم تحدیثھ 
بتاریخ 13/8/2018 ویتكون من مدیر الوحدة ونائب المدیر ومنسقو المعاییر ورؤساء األقسام واللجان الفنیة وھى عبارة عن خمس 

لجان فنیة ھى: لجنة الدعم الفنى، لجنة ادارة الشئون المالیة، لجنة رقابة الجودة، لجنة االستبیانات وقواعد المعلومات، ولجنة التدریب و 
تتبع الوحدة إداریاً عمید الكلیة وھو رئیس مجلس اإلدارة (الئحة وحدة ضمان الجودة – فحص ملفات اللجان– فحص الھیكل التنظیمي 

للوحدة - فحص قرارات مجالس الكلیة).
- یوجد عالقة بین الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة، حیث أن مدیر الوحدة ھو عضو بمركز ضمان الجودة بالجامعة ویشارك 
باالجتماعات الدوریة لمركز ضمان الجودة بالجامعة. یقوم مركز الجودة بالجامعة بتقدیم الدعم الفني الالزم للوحدة من خالل الدورات 
التدریبیة وورش العمل وزیارات میدانیة للكلیة وكتابة تقاریر متابعة شھریة فى كل زیارة عن اداء الوحدة یتم رفعھ الى االدارة العلیا 
بالجامعة (فحص تقاریر متابعة دوریة). یتم عقد اجتماعات ولقاءات بین مدیر مركز الجودة بالجامعة ومدیر وحدة ضمان الجودة بالكلیة 
لمناقشة مدى التقدم فى نشر ثقافة الجودة بین أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واإلداریین والطالب بالكلیة، كما توطد الوحدة 
عالقتھا بمركز ضمان الجودة بالجامعة حیث یتم تبلیغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بالكلیة إلي مركز ضمان الجودة بالجامعة شھریا 
(فحص التقاریر الشھریة لوحدة ضمان الجودة بالكلیة ومركز الجودة بالجامعة). یتم عقد اجتماع شھرى بمركز ادارة الجودة بالجامعة 
یحضره مدیر وحدة الجودة بالكلیة ونائب المدیر( فحص عینة من محاضر االجتماعات الشھریة لمركز ضمان الجودة بالجامعة- لقاءات 
مع السیدة األستاذ الدكتور مدیر المركز و أعضاء الوحدة). تبین للفریق محدودیة استفادة الوحدة من الدراسات و زیارات المحاكاة من 
قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة ویوجد مراسالت مستمرة بین مركز ضمان الجودة ووحدة ضمان الجودة بالكلیة (االطالع على 

المراسالت). تستعین الكلیة بأحد خبراء الجودة من مركز ضمان الجودة بالجامعة عند الحاجة الفنیة، وأثناء الزیارة الحظ الفریق وجود 
مدیر مركز الجودة بجامعة الزقازیق في الیوم الثالث للمساندة وتقدیم الدعم (فحص عینة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الوحدة).

3- لوحدة ضمان الجودة خطط وتقاریر سنویة عن نشاطھا , وقواعد بیانات ألنشطتھا. ( )
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- قامت وحدة ضمان الجودة بوضع نظام داخلى إلدارة الجودة بالكلیة من خالل  آلیات التقویم الشامل للفاعلیة التعلیمیة و الحفاظ على 
أنشطة الكلیة اإلداریة و البحثیة و المجتمعیة عن طریق تحلیل نتائج استقصاء الرأي الخاص بأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 
واإلداریین والطالب وكذلك عن طریق اللقاءات واالجتماعات التي تعقد مع كافة األطراف المعنیة ومتابعة عملیة تقییم المقررات 

الدراسیة ومراجعة توصیف وتقاریر البرامج والمقررات الدراسیة ومتابعة إعداد ملف المقرر. بالفحص تبین وجود خطة عمل للوحدة 
لعام 2018/ 2019 ولم یتبین للفریق وجود نشاط للوحدة في الفترة التي سبقت تعیین المدیر الحالي لوحدة الجودة في أغسطس 2018. 
وقد تم عمل لقاء للمدیر السابق لوحدة  ضمان الجودة وافاد أیضا بعدم وجود تقاریر برامج لثالث سنوات متتالیة وھذا انعكس على 
ضعف الخطط التنفیذیة السنویة وضعف خطط التحسین  للمقررات والبرامج ومحدودیة خطط لجان الوحدة (لقاء مدیري الوحدة – 
فحص وثائق الخطط السنویة). قدمت الكلیة خطة للمراجعة الداخلیة كان من اھم أھدافھا تقویم أداء األقسام العلمیة واستیفاء ملفات 
معاییر االعتماد من خالل فرق المعاییر. وضعت الوحدة  خطة لنشر ثقافة الجودة بین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب 

والعاملین من خالل الندوات والدورات التدریبیة وورش العمل وطرح االستبیانات ونماذج تقییم األداء والمشاركة ضمن اللجان النوعیة 
بوحدة ضمان الجودة (فحص نماذج من الدورات التدریبیة وندوات لنشر ثقافة الجودة). قامت لجنة التدریب بالوحدة بوضع خطة 

للتدریب لعام 2017/ 2018 وكانت الفئات المستھدفة جمیع األطراف المعنیة بالكلیة من قیادات، أعضاء ھیئة تدریس، ھیئة معاونة، 
وإداریین.  اشتملت الخطة على برامج تدریبیة متنوعة مثل التخطیط اإلستراتیجى ومھارة التواصل وإدارة الوقت وإعداد الدراسة 
الذاتیة. وتم اعتماد الخطة بمجلس الكلیة بتاریخ 10/4/2017(فحص خطة التدریب ومجلس الكلیة).  كما قامت وحدة الجودة بوضع 
خطة سنویة للتقویم الذاتى للعام الجامعى 2017/ 2018 تم اعتمادھا بمجلس الكلیة بتاریخ 8/ 10/ 2018 للتقویم الذاتى والمراجعة 
الداخلیة و المراجعات الخارجیة للبرامج و المقرارات استعدادا لزیارة تجدید االعتماد (فحص خطة التقویم الذاتى 2017/ 2018 
ومجلس الكلیة). إال انھ تبین للفریق محدودیة أنشطة لجنة المراجعة الداخلیة لألقسام العلمیة واالداریة والكنتروالت كل عام دراسي 

(قرار تشكیل فریق المراجعة الداخلیة و نشر ثقافة الجودة- مالحظة الكنتروالت – لقاء أعضاء وحدة الجودة)

- تقوم لجنة المراجعة الداخلیة بالوحدة بمتابعة تنفیذ الخطة السنویة لوحدة ضمان الجودة وتقدیم تقریر عن مستوى االنجاز ووضع 
خطط للتحسین حیث تقوم اللجنة بمراجعة ما تم تنفیذه من الخطط السنویة كل فصل دراسى مثال لذلك خالل العام الجامعى 2017/ 
2018 قدمت لجنة المراجعة الداخلیة تقاریر عن مستوى االنجاز بملف المقرر واعمال الكنترول وخطة التحسین فى مختلف معاییر 
التقویم واالعتماد وتم رفع التقاریر الى مجلس ادارة الوحدة وتم مناقشتھا فى مجلس الكلیة بتاریخ12/2/2018.  أیضا تم االطالع على 
تقاریر مراجعة دوریة داخلیة للوحدة فى أشھر مارس ودیسمبر جمیعھا عن متابعة معاییر االعتماد . أیضا تم االستفادة من تقریر 
المراجعة الداخلیة (لدراسة وضع الكلیة) المقدم من المدیر التنفیذى لمركز ضمان الجودة بالجامعة فى شھرى اكتوبر و دیسمبر عام 
2018 . و ظھر ذلك فى صورة مراجعة وتحدیث الرؤیة والرسالة ومراجعة األھداف االستراتیجیة والتدریب على إعداد الدراسة 
الذاتیة وتحدیث الخطة االستراتیجیة وخطتھا التنفیذیة، أیضا تحدیث استراتیجیة التدریس والتعلم وإدراج طرق حدیثة للتعلم وزیادة 
األنشطة التعلیمیة وزیادة األجھزة العلمیة وتحدیث الھیكل التنظیمى وتطویر البرامج التدریبیة وتحدیث أجھزة العرض بمعظم قاعات 
الكلیة وتحدیث خطة الخدمة المجتمعیة، ولكن تبین للفریق عدم وجود تقاریر للمراجعة الداخلیة والخارجیة للسنوات السابقة فى عملیة 
توصیف البرامج والمقررات وتقاریر البرامج والمقررات وبالتالى خطط التحسین لھم وفي الخطة التنفیذیة السنویة للكلیة (فحص 

الوثائق المذكورة- فحص تواصیف البرامج والمقررات و تقاریر البرامج و المقررات- مالحظة المعامل و القاعات)
- لدى وحدة ضمان الجودة بالكلیة قاعدة بیانات ولكن عن عام 2017/ 2018 على ھیئة نسخة ورقیة والكترونیة من كافة الملفات 

والمستندات واالنشطة المختلف مثل توصیف المقررات والبرامج وتقاریر المقررات والبرامج والمقررات ونسخة من أوراق األسئلة 
ونماذج اإلجابات، لجان الممتحنین، نتائج تقییم المقررات الدراسیة ..الخ). والمیثاق األخالقي للساده اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم 
والعاملین بالكلیة  والتوصیف الوظیفي وبھ اللوائح المنظمة لألداء الخاص ألعضاء الكلیة ولتحسین الفاعلیة التعلیمیة (فحص الملفات 

الورقیة للوحدة – تصفح القاعدة اإللكترونیة).

3-4 تقویم أنشطة المؤسسة یتم بصفة دوریة باستخدام مؤشرات أداء موضوعیة , وأدوات مالئمة , ومراجعات 
داخلیة وخارجیة. ( )

وضعت وحدة ضمان الجودة بالكلیة في العام الجامعي 2018/ 2019 منھجیة للتقویم الذاتى بحیث یتم كل فصل دراسى (فحص 
تقریرالمراجعة الداخلیة للفصل الدراسي األول لعام 2018/ 2019) . كما قامت وحدة الجودة بوضع خطة سنویة للعام الجامعى 2017/ 
2018 تم اعتمادھا بمجلس الكلیة بتاریخ 8/ 10/ 2018 للتقویم الذاتى والمراجعة الداخلیة لمعالجة أوجھ القصور واشتملت عملیة 
التقویم على جمیع أنشطة الجودة متضمنة اعمال الكنترول والمكتبة والمعامل وطرق التدریس وموارد الكلیة واداء القیادات وانشطة 

الطالب والجھاز االدارى وجمیع متطلبات وممارسات معاییر التقویم واالعتماد (فحص آلیة التقویم الذاتى).و في العام الجامعي 2017/ 
2018  اتبعت الكلیة أسالیب  لتحقیق عملیة التقویم تشتمل على االستعانة بالمراجعین الداخلیین و الخارجین  في مراجعة البرامج و 
المقررات (فحص تقاریر المراجعین الداخلیین و الخارجین). تشارك جمیع الفئات في عملیة التقویم من طالب وھیئة تدریس وھیئة 
معاونة وإداریین، كما یقوم كل قسم بكتابة تقریر االنجاز مع وضع خطط تحسینیة یساعد فى تنفیذھا إدارة الكلیة. باإلضافة لذلك یقوم 
مركز ضمان الجودة بالجامعة  بزیارات دعم فنى للكلیة بصفة دوریة یتم بعدھا كتابة تقریر یتم ترجمتھ بواسطة وحدة ضمان الجودة 
الى خطط تحسینیة لمعالجة النقاط التى تحتاج الى استیفاء (فحص تقاریر زیارات الدعم الفنى – خطة التحسین). كما یتم استقصاء رأى 
المستفیدین من مركز التدریب لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والعاملین عن الدورات التدریبیة المقدمة لھم (فحص عینة من 
اإلستقصاءات). ولكن تبین محدودیة منھجیة ومالئمة ودوریة عملیة التقویم الذاتي وظھر ذلك في محدودیة خطط التحسین للبرامج 
التعلیمیة والمقررات وعدم وجود تقاریر لبرامج الدراسات العلیا (فص البرامج والمقررات لمراحل البكالوریوس والدراسات العلیا). 

- تتم عملیة التقویم الذاتى للكلیة لدعم نقاط القوة وعالج نقاط الضعف وعالجھا وذلك عن طریق االستبیانات التى یتم توزیعھا على كافة 
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االطراف المعنیة بصفة دوریة وتشتمل على كافة اوجھ االنشطة والخدمات التى تقدمھا الكلیة والممارسات المطلوبة من كل فئة وفقا 
لمعاییر التقویم واالعتماد كما تقوم ادارة وحدة الجودة بعقد لقاءات دوریة مع السادة اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والجھاز 

االدارى بصفة دوریة لتقویم اداء الكلیة واستخدمت الكلیة مجموعة من األدوات ومؤشرات أداء فى التقویم. أیضا متابعة بعض األنشطة 
الخاصة بالفاعلیة التعلیمیة مثل مصفوفات البرامج والمقررات (فحص مصفوفات البرامج والمقررات - فحص خطة التقویم الذاتي 
2017/ 2018). (فحص عینة من االستبیانات واستطالع الرأى- فحص عینة من محاضر اللقاءات- لقاءات أعضاء ھیئة التدریس و 

الجھاز اإلداري والھیئة المعاونة)
- تستخدم وحدة ادارة الجودة االدوات التالیة فى عملیات تقویم األداء المختلفة:

• فحص وثائق و مستندات
• جوالت لمالحظة اإلنشاءات و المرافق

• مقابالت مع الفئات المعنیة (طالب – أعضاء ھیئة التدریس – الھیئة المعاونة – االداریین – ممثلین للمجتمع الخارجي)
• تصمیم االستبانات المختلفة 

• نماذج مؤشرات قیاس األداء في األقسام العلمیة، االداریة، مراجعة الكنتروالت
• یتم التقویم الدورى لعناصر الفاعلیة التعلیمیة بصورة منتظمة حیث تقوم الكلیة بقیاس رضا الطالب عن جودة المقررات الدراسیة، 
فعالیة التدریب الصیفى، طرق التدریس، أسئلة االختبار، أعضاء ھیئة التدریس، األنشطة و الخدمات الطالبیة (أدوات تقویم عناصر 

الفاعلیة التعلیمیة)
• یتم قیاس رضا الخریجین عن جودة البرامج التعلیمیة (قیاس رضا الخریجین عن جودة البرامج التعلیمیة)
•  وكذلك قیاس رضا جھات التوظیف عن جودة الخریج (قیاس رضا جھات التوظیف عن جودة الخریج)

• یتم تقییم أداء االدارة العلیا، رؤساء األقسام ، أعضاء ھیئة التدریس (نماذج تقییم أداء االدارة العلیا، رؤساء األقسام ، أعضاء ھیئة 
التدریس)

• قیاس الرضا الوظیفى ألعضاء ھیئة التدریس و االداریین (قیاس الرضا الوظیفى)
• تقوم الوحدة سنویا بإجراء المراجعة الداخلیة لألقسام العلمیة، االداریة، الكنتروالت طبقا لمؤشرات أداء واضحة و محددة (نماذج 

المراجعة الداخلیة )
• كما یقوم مركز الجودة بالجامعة بإجراء زیارات دعم فنى شھریة للتأكد من مدى استیفاء المعاییر و تقدیم الدعم الالزم للتحسین

• كما تم اعداد دلیل وحدة الجودة و الذى یضم جمیع النماذج المستخدمة فى عملیات التقویم المختلفة (دلیل وحدة الجودة)
- ولكن تبین للفریق محدودیة االستفادة من نتائج األدوات الموضوعة لتقویم األداء و خاصة نتائج تحلیل االستبیانات في خطط التحسین 
للمقررات والبرامج ومحدودیة خطط التحسین لتقاریر البرامج وتقریر اإلنجاز لخطط الوحدة ومحدودیة صیاغة الدراسة الذاتیة (فحص 

خطط التحسین للبرامج و المقررات و للوحدة).

- انعكست نتائج التقویم للمؤسسة علي الفاعلیة التعلیمیة من خالل تحدیث استراتیجیة للتدریس والتعلم تتضمن انماطا غیر تقلیدیة فى 
التدریس و تحدیث الخطة االستراتیجیة واجراءات تنفیذیة اتبعتھا الكلیة ومن امثلة ذلك تطویر محتوى بعض المقررات الدراسیة 
ومشاركة االطراف المجتمعیة فى مجلس الكلیة ووحدة الجودة ووضع آلیات لنشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة ووضع آلیات ألعمال 
الكنترول (فحص وثائق و مالحظة اوجھ التطویر بالكلیة بناءا على التقویم الذاتى تحتوى على صیانة معامل الكیمیاء العضویة – 

تركیب مصعد كھربائي بالمبنى االدارى – اضافة ماكینة تصویر بمكتب وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب – امداد كنتروالت الفرق 
بأجھزة تكییف – اضافة غرفة لمعاونى اعضاء ھیئة التدریس بقسم الصیدالنیات – صیانة دورات المیاه – اضافة میكروسكوبات لقسم 
المیكروبیولوجى – اضافة انترنت بالمعامل – صیانة الداتا شو- صیانة میكروسكوبات قسم العقاقیر-  تطویر بیت الحیوان – عمل سور 
حدیدى على سطح المبنى االدارى – الصیانة الدوریة لشبكات الكھرباء والماء والغاز – قاعات الصیدلة االكلینیكیة بالدور الخامس 
بمبنى الصیدالنیات – تجدید وتكییف مدرجى ج،د – وحدة القیاسات الدقیقة ووحدة البیولوجیا الجزیئیة و لجنة التدریب – برامج 

التدریب المیدانى للبرنامجین – تعدیل الئحة الدراسات العلیا – انشاء وحدة ادارة المشروعات البحثیة – زیادة دخل عضو ھیئة التدریس 
من خالل برامج الساعات المعتمدة – انشاء قواعد بیانات خاصة بالطالب والخریجین و كذلك الدراسات العلیا) (فحص عینة من 

مجالس الكلیة متضمنة مناقشة نتائج التقویم مثل مجلس بتاریخ 12/2/2018 وتاریخ 18/12/2018 ومجلس بتاریخ24/3/2019). كما 
انعكست نتائج التقویم الشامل للعملیة التعلیمیة على تحسین أداء عضو ھیئة التدریس وتنفیذ التدریس وتقییم المادة العلمیة والتطبیقات 
العملیة من خالل استطالع رأي الطالب في نھایة كل فصل دراسي. وأفادت اللقاءات بنتائج شكوى الطالب فى استبیان الخدمات 

الطالبیة من عدم وجود مقر بالدور األرضى فى مبنى االدارة لممارسة األنشطة الطالبیة وتم تخصیص مكان لممارسة األنشطة الخفیفة 
مثل تنس الطاولة وأنشطة الجوالة والشطرنج وعقد اللقاءات الخاصة بالطالب، اال أن أماكن األنشطة الطالبیة ال تزال غیر كافیة. أیضا 
اشتكى الطالب من وجود بعض األسئلة خارج المقرر فى مادة الكیمیاء الدوائیة وتم ارسال نتائج االستبیان الى رئیس القسم التخاذ 
االجراءات التصحیحیة الالزمة (فحص عینة من استبیانات الطالب- لقاء الطالب- لقاء القیادات األكادیمیة - لقاء رئیس قسم الكیمیاء 
الدوائیة – مالحظة ادارة رعایة الشباب بالدور األرضى). أیضا أوضح تقریر زیارة الدعم الفنى من الجامعة لمراجعة المعاییر 
األكادیمیة من ضرورة مراجعة طریقة كتابة نواتج التعلم المستھدفة للمقررات وبالتالي تم تنظیم دورة ألعضاء ھیئة التدریس و 
معاونیھم عن كیفیة كتابة توصیف وتقریر المقرر (تقریر زیارة الدعم الفنى و دورة كتابة توصیف وتقریر المقرر) ولكن تبین  

محدودیة االستفادة والمراجعة الخارجیة لتواصیف المقررات والبرامج لجمیع مراحل الكلیة وأن عملیة تقویم البرامج وخطط التحسین 
بتقاریر البرامج متوفرة فقط عن عام 2017/ 2018 وھذا یعكس عدم االستفادة من خطط التحسین وانجاز األنشطة بھا ومتابعتھا، كما 
أن صیاغة توصیف برامح مرحلة البكالوریوس نظام الفصلین والمقررات الدراسیة لھما ال یعبر عن اللوائح الداخلیة بالكلیة وبالتالي 
التقاریر المصاحبة لھم، وانعكس ذلك على ضعف النقاط المذكورة في خطط التحسین لكل مقرر (فحص تقاریر جمیع البرامج و 

المقررات لجمیع المراحل– فحص تقاریرمراجعة الخارجیة).
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3-5 نتائج تقویم أنشطة المؤسسة تناقش مع المعنیین وفي مجالسھا الرسمیة , ویستفاد منھا فى توجیھ التخطیط 
واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة والتطویر. ( )

تشارك الكلیة جمیع األطراف المختلفة فى مناقشة نتائج التقویم الشامل للعملیة التعلیمیة متمثلة في الطالب سواء علي مستوي تقییم 
المقررات أو أثناء لقاء الطالب بإدارة الكلیة وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في بدایة كل فصل دراسي أو من خالل اللقاءات أو 
االجتماعات، كما یتم عرضھا على المجالس الرسمیة بالكلیة مثل تحسین و صیانة معامل الكیمیاء بالكلیة واستحداث معمل خاص 

لمقرر تصمیم الدواء و تفعیل الصیدلیة التعلیمیة و غیرھا (فحص عینة من مجالس األقسام العلمیة ومجالس الكلیة تناقش نتائج التقویم) 
وعلى اإلداریین وعلى أطراف مجتمعیة خارجیة (لقاء األطراف المجتمعیة – فحص عینة من محاضر اجتماعات لمناقشة التقویم الذاتى 

– مالحظة المعامل والصیدلیة ومعمل تصمیم الدواء).

- تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلیة بمتابعة نتائج التقویم من خالل لجنة المراجعة الداخلیة ولجنة االستبیانات ولجنة تطویر المناھج و یتم 
عرض نتائج تقویم األنشطة المختلفة فى الكلیة على مجلس الكلیة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة ویتم اخطار اعضاء ھیئة 
التدریس بھا (فحص عینة من مجالس الكلیة تناقش نتائج التقویم مثل مجلس 10/4/2017 ومجلس 12/2/2018- لقاء أعضاء ھیئة 

التدریس). كما أنھ یتم تحدید نقاط القوة والضعف من خالل تقریر الدراسة الذاتیة و من ثم یتم وضع خطط التحسین و التى یتم مناقشتھا 
و اعتمادھا من مجلس الكلیة  (خطط التحسین السنویة). ویتم اعداد التقریر السنوى للكلیة والذى یسجل انجازات الكلیة المختلفة 

(تعلیمیة ، بحثیة، مجتمعیة) و تعرض نتائجھ و یتم اعتمادھا من مجلس الكلیة (التقریر السنوى للكلیة و اعتماده من مجلس الكلیة). و 
یتم اعداد تقاریر البرامج الدراسیة لتقییم مدى تحقیق البرنامج ألھداف التعلم المستھدفة و تعرض نتائجھ و تعتمد من خالل مجلس الكلیة 
(التقریر السنوى للبرامج و اعتماده من مجلس الكلیة). ولكن تبین للفریق عدم دوریة المراجعة واالستفادة من إدارة نظم الجودة في 

البرامج و المقررات (فحص خطط التحسین تقاریر البرامج و المقررات ).

- تم اتخاذ بعض االجراءات التصحیحیة بناءاً علي نتائج التقویم ومنھا تحدیث الخطة االستراتیجیة وخطتھا التنفیذیة و استحداث بعض 
اللجان التي تخدم العملیة التعلیمیة و تطویر البرامج التدریبیة واستفادت الكلیة من نتائج التقویم لألنشطة المختلفة فى اعداد خطط 
التحسین فقامت الكلیة بعمل خطة تنفیذیة للتحسین والتعزیز (فحص خطة التحسین) ومن امثلة التحسین: وضع استراتیجیة للتدریس 
والتعلم تتضمن انماطا غیر تقلیدیة، تعدیل طرق التدریس و التقویم لبعض المقررات على ضوء نتائج االمتحانات و تقاریر المقررات 
الدراسیة و إستقصاءات الرأى للطالب و التي تظھر  في تقریر الفصل الدراسي الثاني حیث ان المقرارات لھا تقریر واحد مجمع 

للتوصیفین باعتبار الن المادة متصلة و كما تم الذكر في معیار البرامج، استكمال تجھیزات القاعات والمعامل الدراسیة لتحقیق النسب 
والمواصفات المقررة، تعدیل نظم االمتحانات وتقویم الطالب بما یحقق نتائج التعلم المستھدفة، تنمیة الوعى لدى مجتمع الكلیة بثقافة 
الجودة، تحدیث الخطة االستراتیجیة، وضع الیة ألعمال الكنترول، تفعیل معاییر اختیار القیادات االكادیمیة، تفعیل خطة خدمة المجتمع 
وتنمیة البیئة، زیادة تمثیل االطراف المجتمعیة فى انشطة الكلیة، تحدیث الھیكل التنظیمي للكلیة ووضع خطة لتنمیة قدرات أعضاء 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة، برامج تدریبیة لرفع كفاءة الجھاز اإلداري بالكلیة في مجاالت مختلفة (شھادات بحضور دورات ألفراد 
الجھاز اإلدارى)، انشاء و تحدیث الوحدات ذات الطابع الخاص مثل معمل األبحاث المركزى، بیت الحیوان، تزوید معمل االبحاث 
المركزي ببعض االجھزة والمعدات الالزمة، وضع آلیة معتمدة لتلقي ومتابعة شكاوي الطالب، التزام كل عضو ھیئة التدریس بإعداد 
ملف المقرر وإعداد نماذج اإلجابات، تزوید جمیع قاعات المحاضرات بالكلیة بالوسائل السمعیة والبصریة (لقاءات األطراف المعنیة- 
مالحظة األنشطة المذكورة). ولكن تبین محدودیة متابعة اإلجراءات التصحیحیة لتقاریر المراجعین الخارجین والداخلیین  للبرنامج 

التعلیمي للفصلین الدراسیین الئحة حدیثة وكذلك آراء الطالب لالستفادة منھا فى خطط التحسین الخاصة بتواصیف  وتقاریر المقررات 
والبرامج  (فحص خطط التحسین - فحص تقاریر المراجعة الخارجیة– لقاء أعضاء ھیئة التدریس).  
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                                            4- أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة   
4-1 نسبة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة إلى الطالب على مستوى المؤسسة واألقسام العلمیة تتفق مع 

المعدالت المرجعیة لنوع وطبیعة البرامج التعلیمیة المقدمة بالمؤسسة . ( )
بلغ عدد أعضاء ھیئة التدریس القائمین علي العملیة التعلیمیة والبحثیة بالكلیة 98 عضو على رأس العمل كما یوجد 36 عضو لیسوا 

علي رأس العمل (20 منھم في إعارة كاملة و16 في أجازات) وتستعین الكلیة بعدد 35 من أعضاء ھیئة التدریس المنتدبین انتدابا جزئیا 
لتغطیة العبء التدریسي من كلیات جامعة الزقازیق لبرنامج بكالوریوس الصیدلة و50 عضوا لبرنامج بكالوریوس الصیدلة – الصیدلة 
االكلینیكیة كما بلغ عدد الطالب في العام الجامعى 2017/2018 عدد (5011) طالب فى برنامج بكالوریوس الصیدلة و عدد ( 1106) 
طالب فى الصیدلة االكلینیكیة وعدد ( 4915 ) وعدد ( 1199) طالب في العام الجامعى 2018/2019 فى البرنامجین على التوالى ومع 

حساب العضو المنتدب بنصف العامل تصبح نسبة أعضاء ھیئة التدریس الداخلیون والمنتدبون  إلى الطالب (1 : 51.7 ) لعام 
2017/2018 ونسبة ( 1 : 46.4 ) في عام  2018 /2019 علي التوالي وھي ال تتوافق مع المعدالت المرجعیة. وباعتبار متوسط 

أعداد الطالب في كل فرقة 1000 طالب فعلى مستوى األقسام العلمیة  تبین وجود نقص فى أعداد ھیئة التدریس فى االقسام حیث بلغت 
النسبة في قسم الصیدالنیات (1: 289) حیث یقوم ھذا القسم بالتدریس للفرق الخمس حتي سنة التخرج وتصل النسبة في قسم مثل 

الممارسة الصیدلیة (1: 2000) وقسم المیكروبیولوجي والكیمیاء الحیویة (1: 143) وقسم الكیمیاء الدوائیة (1: 125) والفارماكولوجي 
(1: 105) وقسم العقاقیر (1: 80).

- وتفاوتت نسبة أعضاء ھیئة التدریس وفقا للدرجات األكادیمیة حیث وصلت نسبة األساتذة  18.11%  وتجاوز عدد االساتذة 
المتفرغین الي ضعف عدد االساتذة العاملین بینما كانت نسبة األساتذة المساعدین 18.8% وارتفعت نسبة المدرسین الي %26.8. 
- كما بلغ عدد أعضاء الھیئة المعاونة ( 58 ) عضوا علي رأس العمل في العام الجامعى 2017/2018 زادت الي (76) عضوا في 
العام الجامعى 2018/2019 وبذلك تكون نسبة أعضاء الھیئة المعاونة إلى الطالب ( 1: 64.7) وھي ال تتفق مع المعدالت المرجعیة  
(1 : 15) وال تحقق نسبة الھیئة المعاونة إلى الطالب فى الكلیات العملیة. علما بأن الكلیة قد قدمت للفریق أثناء الزیارة أكثر من بیان 
موثق ومعتمد بالعدد الفعلي ألعضاء الھیئة المعاونة للعام الحالي 2018/2019 ومن بینھم النسخة المحدثة للبیانات الوصفیة للمؤسسة 
وبفحص ھذه الوثائق وجد ان البیانات الواردة بھا جمیعھا متضاربة في العدد وال تتفق مع ما تم رفعھ من قبل منسق الكلیة على موقع 

الھیئة اإللكتروني.
- أما بالنسبة الي برنامج بكالوریوس الصیدلة – الصیدلة االكلینیكیة فنجد أعداد أعضاء ھیئة التدریس وبمشاركة 50 عضوا منتدبا 
للتدریس بالبرنامج نجد النسبة الى اعداد طالب البرنامج ( 1 : 9.7 ) والتى  تتفق مع المعاییر القیاسیة الصادرة عن الھیئة ولكن تبین 
للفریق عدم وجود أي عضو ھیئة تدریس تخصص صیدلة اكلینیكیة في قسم الممارسة الصیدلیة وأن القائم بعمل رئیس القسم وتسییر 
أعمال القسم و یشارك فى التدریس للبرنامجین ھو  استاذ مساعد واحد من خارج التخصص (تخصص صیدالنیات). وبلغت نسبة 

أعضاء الھیئة المعاونة (1 : 15.7)  والتى تتفق مع المعاییر المرجعیة (فحص قواعد البیانات بالكلیة، االطالع على إحصائیات أعداد 
الطالب للعام الجامعى 2017-2018 و 2018- 2019، االطالع على إحصائیة ألعضاء ھیئة التدریس محدثة ودرجاتھم الوظیفیة في 
كل قسم سلمت أثناء الزیارة، بیان بأعداد الطالب المسجلین في الفرق والمقررات المختلفة لعام 2018/2019، فحص الجدول الدراسي 

لعام 2018/2019، لقاء القیادات – مقابلة رئیس قسم الصیدالنیات).    
4-2 للمؤسسة آلیات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة . ( )

- أعدت الكلیة خطة للتعامل مع العجز فى أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة تم اعتمادھا في مجلس الكلیة المنعقد في 10/4/2017
 تتمثل فى سیاسة االنتداب من كلیات أخرى وتعیین معیدین جدد لالنضمام  سنویا للكلیة حیث تعتمد الكلیة على تعیین األوائل من 
خریجیھا تبعا الحتیاجاتھا ولكن تبین لفریق الزیارة أن نسبة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة إلى الطالب ثابتة خالل الثالث 

سنوات االخیرة والنسبة الزالت ال تتفق مع المعدالت المرجعیة وال تحقق معاییر الكلیات العملیة. وأن اآللیات المتبعة لسد العجز غیر 
كافیة ولم یطرأ تعدیل على سیاسات ومعدالت تعیین المعیدین ولم یتضح للفریق أي سیاسات او أي بیانات متاحة تؤكد عمل الكلیة على 
سد الفجوة من خالل تعدیل سیاسات تعیین المعیدین. كما أنھ قد تبین للفریق أن عدم الكثافة التي شوھدت في بعض المعامل یرجع الي 
تقسیم الطالب وتدریس المعمل بالتبادل كل اسبوعین لكل مجموعة بدال من كل اسبوع نظرا لزیادة أعداد الطالب مما یعنى قصور في 
العملیة التعلیمیة حیث یحصل الطالب علي نصف المعلومات والساعات المفروضة. وعلى الجانب األخر ال یوجد فائض من أعضاء 
ھیئة التدریس بالكلیة أو الھیئة المعاونة للتعامل معھ. وفى لقاء طالب مرحلة البكالوریوس أفاد طالب قسم المیكروبیولوجى أن كثافة 
المعمل تصل الى 60 طالبا. ولكن أثناء الزیارة وبمالحظة أعضاء الفریق لبعض الجلسات العملیة مثل كیمیاء عضویة للفرقة األولى 

حدیث ومعمل فارماكولوجى للفرقة الثالثة وكیمیاء تحلیلیة 2 للفرقة االولى حدیث وكیمیاء دوائیة 4 للفرقة الرابعة تبین عدم وجود كثافة 
عددیة (االطالع على خطة التغلب علي العجز فى أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة، االطالع على محضر مجلس الكلیة بتاریخ 

10/4/2017، فحص قواعد البیانات ، فحص خطابات االنتداب – لقاء طالب المرحلة األولى – مالحظة الجلسات العملیة).

4-3 التخصص العلمي ألعضاء ھیئة التدریس مالئم للمقررات الدراسیة التي یشاركون في تدریسھا . ( )
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- - تتالءم التخصصات العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس مع المقررات العلمیة التى یقومون بتدریسھا بأقسام الكلیة كما تقوم الكلیة بانتداب 
أعضاء ھیئة تدریس لتدریس بعض التخصصات الغیر موجودة بالكلیة مثل التسویق وادارة االعمال والمقررات الطبیة كما تراعي 

التخصصات فى توزیع مھام التدریس واالشراف على المعامل فى االقسام العلمیة ویتم الحفاظ علي التناسب بین أعضاء ھیئة التدریس 
وفقا لدرجاتھم العلمیة في كل قسم ما عدا قسم الممارسة الصیدلیة حیث یقوم برئاسة ھذا القسم والمشاركة في تدریس المواد الخاصة بھ 
لبرنامج الصیدلة االكلینیكیة ودبلوم الصیدلة االكلینیكیة واالشراف علي رسائل الماجستیر والدكتوراه بھذا القسم استاذ مساعد من خارج 

تخصص الصیدلة االكلینیكیة (تخصص صیدالنیات) (فحص السیرة الذاتیة ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة ، مقابلة أعضاء ھیئة 
التدریس والقیادات، مقابلة الھیئة المعاونة في قسم الممارسة الصیدلیة).

4-4 أعباء العمل تتیح ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة القیام بالمھام التدریسیة والبحثیة واإلداریة وغیرھا 
بكفاءة. ( )

- نظرا لنقص اعداد أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة وكثرة االعباء الموكلة لھم لوجود الئحتین قدیمة و حدیثة وبرنامج الصیدلة 
االكلینیكیة والتدریس لدبلوم الصیدلة االكلینیكیة وبرامج الدراسات العلیا واالشراف علي رسائل الماجستیر والدكتوراه من ناحیة ، 
فضال علي زیادة أعداد الطالب من ناحیة أخري مما اضطر الكلیة لتقسیم الفرق الى مجموعتین فى المحاضرات النظریة و 12-10 
مجموعة فى المعامل حیث لوحظ  زیادة كبیرة فى العبء التدریسى العضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وكمثال لذلك قسم 

الصیدالنیات الذى یدرس لجمیع الفرق الدراسیة یتراوح العبأ التدریسى بین 32-59 ساعة فى الفصل الدراسى فى حین أن النصاب 
للعضو 8 ساعات باالضافة الى تدریس مرحلة الدراسات العلیا . وبالرغم من ذلك لوحظ اشتراك معظم األعضاء فى اللجان المختلفة 
وفي أعمال الجودة، االرشاد األكادیمى، واالمتحانات وغیرھا من األعباء البحثیة واالداریة حیث تقوم الكلیة بنشر عدد مرضي (85) 
من األبحاث سنویا. اال أن الفریق یرى ان النقص في أعداد  ھیئة التدریس قد اثر بالسلب على أداء وكفاءة المشاركة فى االعمال 

التدریسیة وأعمال الجودة واعمال الكنترول واالشراف على االنشطة الطالبیة والمشاركة المجتمعیة حیث رصد الفریق اعتماد بعض 
أعضاء ھیئة التدریس علي المحاضرات النمطیة والتدریس التقلیدي فقط في القاعات الدراسیة والدروس العملیة دون استخدام  التعلیم 
التفاعلي أو تشجیع التعلم الذاتى مما أدي الي ضعف ومحدودیة أعداد الطالب داخل قاعات الدروس النظریة دون تبني أي إجراءات 
لضمان إرتفاع نسبة حضور الطالب كذلك أظھرت زیارة الكنتروالت وفحص كشوف الرصد عدم اتساق أعداد الطالب التي أدت 

االمتحان مع االعداد بعد أظھار النتیجة مثل (مقرر العقاقیر العام1-العقاقیر العام 2 ) ومقرر (میكروبیولوجیا صیدلیة 1- 
میكروبیولوجیا صیدلیة 2 ) وعند فحص نماذج من الورقة اإلمتحانیة وكراسات االجابة، تبین أن الدرجات غیر موزعة على أجزاء كل 
سؤال فى بعض امتحانات المقررات الدراسیة وأن  التصحیح ال یتم بوضوح فى بعض األحیان حیث یتم وضع الدرجة النھائیة كاملة 
بدون أى أشارات تفید تصحیح كل جزء.  كما لوحظ تفاوت نسبة النجاح لبعض المقررات بدرجة كبیرة حیث تتجاوز نسبة االمتیاز 
لتصل الي 55.9 % امتیاز في بعض المقررات مثل مقرر (كیمیاء فیزیائیة وكیمیاء عامة ) وعدم وجود آلیات لمراجعة وتحلیل نتائج 
الطالب وال تتوافر محاضر تفید األخذ باإلجراءات التصحیحیة عن نتائج األعوام السابقة وال یتم تحلیل نتائج تقویم الطالب على 

المستویات المختلفة (الفرق- المقرارات) و ال دراسة منحنى التوزیع والنتائج   مما یؤكد العبء المثقل العضاء ھیئة التدریس (االطالع 
علي جداول العبيء التدریسى، ومشاركات أعضاء ھیئة التدریس فى اللجان المختلفة بالكلیة، وحضور محاضرات نظریة ودروس 

عملیة، مالحظة الكنتروالت، مقابلة أعضاء ھیئة التدریس)
4-5 االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة تحدد بصورة دوریة , وتتخذ اإلجراءات 

المالئمة لتنفیذ البرامج التى تلبي االحتیاجات التدریبیة لكل فئة . ( )
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- تعمل الكلیة على تحدید االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتنمیة قدرات ومھارات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة من خالل لجنة 
التدریب بوحدة ضمان الجودة وذلك بتوزیع االستبیانات علي أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة لتحدید االحتیاجات التدریبیة لھم. 
وبناء على نتائج تحلیل االستبیانات تم وضع خطة تدریبیة سنویة للعام الدراسى 2017-2018 و2018-2019 تلبى االحتیاجات الفعلیة 
ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة و تم اعتمادھا في مجلس الكلیة بتاریخ 10/4/2017، 8/10/2018 علي التوالي. وقد اشتملت 
الخطط على (1) دورات للقیادات االكادیمیة مثل التخطیط االستراتیجى - اداره االزمات والشئون القانونیة (2) دورات الھیئة القومیة 
لضمان جودة التعلیم و االعتماد مثل تقویم االمتحانات– أسالیب التعلیم و التعلم الحدیثة- التواصل الفعال خالل األزمات- مھارات 

العرض الفعال- توصیف المقررات (3) دورات خاصة بالبحث العلمي: مثل كتابة المشاریع البحثیة، وتسویق االبحاث من خالل وحدة 
المشروعات بالجامعة باإلضافة الي الدورات التدریبیة المنعقدة بمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة ویتم االعالن عن 
ھذه الدورات من خالل الموقع االلكتروني لمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس، أما دورات الكلیة مثل تصمیم االختبارات 
االلكترونیة وكیفیة تصمیم blue print فیتم االعالن عنھا من خالل الموقع اإللكتروني للكلیة ومخاطبة رؤساء األقسام. ولكن تبین 
للفریق محدودیة ألیة تحدید االحتیاجات التدریبیة واعتماد الكلیة علي االستبیانات فقط دون االلتزام بتقییم الطالب وتقییم االداء لھیئة 
التدریس والھیئة المعاونة. وبفحص الخطط التدریبیة تبین نمطیة الخطط وخلوھا علي سبیل المثال من أي دورات خاصة لشباب 
الباحثین وكذا أي دورات تخصصیة لرفع كفاءة الھیئة المعاونة كدورات استخدام األجھزة الحدیثة، كما تبین عدم وجود ألیة محددة 
لمتابعة خطط التدریب وتقاریر عن نسب االنجاز في وحدة الجودة أو مناقشة نسب تنفیذ البرامج التدریبیة في مجالس الكلیة (فحص 
االستبیانات ونتائج تحلیلھا، فحص الخطة التدریبة للكلیة لثالث أعوام من 2016-2019، فحص مجلس الكلیة العتماد الخطط في 
10/4/2017  ، 8/10/2018، فحص الموقع االلكتروني للجامعة والكلیة ، فحص التقاریر في وحدة الجودة، مقابالت أعضاء ھیئة 

التدریس والھیئة المعاونة).
- تقوم الكلیة بتقییم مردود التدریب عن طریق استبیانات یتم توزیعھا على المتدربین قبل وبعد انتھاء الدورات التدریبیة وال یتم تحلیل 
نتائجھا فى وحدة ضمان الجودة لقیاس مدى فاعلیة واستفادة المتدربین وال توجد ألیة مفعلة لمتابعة خطط التدریب ونسب االنجاز 

ومناقشتھا، كما ال یتم اعتماد النتائج فى مجالس الكلیة. كما رصدت الكلیة نتائج دورة تصمیم االختبارات االلكترونیة من خالل قیام قسم 
الكیمیاء التحلیلیة وقسم الصیدالنیات بعمل electronic quizzes  ومالحظة تحسن األداء وجودة إنجاز األعمال، ولكن الكلیة فى 
حاجة إلى تطبیق مؤشرات أداء موضوعیة یشارك فیھا األطراف المعنیة قابلة للقیاس لتقییم مردود التدریب (فحص االستبیانات قبل 

وبعد الدورات - مقابلھ مدیر وحدة ضمان الجودة واعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و الطالب).

4-6 معاییر تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة موضوعیة , وتخطرھم القیادة بنتائج التقییم . 
وتناقشھم فیھا عند الضرورة , وتستخدم النتائج لتحسین األداء. ( )

- قامت الكلیة حدیثا بوضع معاییر موثقة ومعتمدة ومعلنة من مجلس الكلیة رقم 47 بتاریخ 24/3/2019  لتقییم أداء أعضاء ھیئة 
التدریس والھیئة المعاونة والتى تشتمل على األنشطة التعلیمیة والبحثیة والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل واألنشطة الطالبیة 

والمساھمة فى أنشطھ خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وانشطة ضمان الجودة والتطویر بالكلیة وجھود تنمیة الموارد الداتیة ویتم اعالن ھده 
المعاییر على جمیع اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم (االطالع على محضر مجلس الكلیة بتاریخ  24/3/2019 - االطالع على 

استمارات تقییم االداء- مقابلة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة). 
- یتم تقییم أداء أعضاء ھیئھ التدریس بواسطة رؤساء األقسام و لجان اإلشراف على الرسائل العلمیة وترفع نتائج التقییم الى عمید الكلیة 
ویتم اخطار األعضاء بالنتائج ویتم تكریم أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة الذین قدموا اسھامات لرفعة وتطویر أقسامھم العلمیة 
في المؤتمر العام السنوي للكلیة بحضور العمید والسادة الوكالء كما یقوم العمید باستدعاء أعضاء ھیئة التدریس أصحاب النتائج 
المنخفضة ومناقشتھم فى األسباب. وقد تبین للفریق عدم اعتماد نتائج تقییم أداء اعضاء ھیئھ التدریس من مجلس الكلیة وكذلك عدم 

االستفادة من ھذه النتائج لتحسین االداء ، كما أن التقریر السنوى للكلیة ال یتضمن تقییم أداء اعضاء ھیئھ التدریس ومعاونیھم، وفى لقاء 
الفریق مع أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة  أعرب كثیر منھم عن عدم علمھم بنتائج االستبیانات السابقة، كما أفادوا أن 
االستبیانات الحالیة تم تطبیقھا حدیثا (االطالع على تكریم أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة المتمیزین- مقابلة أعضاء ھیئة 

التدریس والھیئة المعاونة - ومراجعة التقریر السنوي للكلیة 2017/2018 ).
- كما انتھجت الكلیة حدیثا طرق تقییم الكترونیة ألعضاء ھیئة التدریس فى نھایة كل فصل دراسي من قبل الطالب من خالل استبیانات 
الكترونیة للطالب لتقییم أداء عضو ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والمقررات واالمتحانات في نھایة الفصل الدراسي حیث یتم اخطار 
االقسام بنتائجھ وتستخدم نتائج التقویم في توجیھ بعض أعضاء ھیئة التدریس إلى القصور في أدائھم بغرض تصحیحھا، وتوجیھ الشكر 
لبعض أعضاء ھیئة التدریس بغرض تحفیزھم. وفیما یخص أعضاء الھیئة المعاونة فیتم تقییم أعضاء الھیئة المعاونة عن طریق اعداد 
تقریر سنوى لتقییم االنجاز ومدى التقدم فى الرسائل الخاصة بھم. ولكن بفحص أغلبیة ملفات المقررات تبین خلوھا من التغذیة الراجعة 
من الطالب ومحدودیة خطط التحسین. ولم توفر الكلیة لفریق الزیارة ألیة موثقة أو معتمدة من الكلیة للمسائلة والمحاسبة فى حالة 
القصور في األداء. وفي لقاء الفریق بأعضاء ھیئة التدریس أفادوا أن المؤسسة ال تقوم بربط الحوافز بمستویات االداء . ولكن تقوم 
الكلیة بتقلیل مشاركة عضو ھیئة التدریس ذو التقییم الضعیف فى مقررات الكلینكال وأحیانا یمنع تماما من خالل مجلس القسم.

- وعلي الرغم من ذلك تم رصد عدم تدریس أحد أعضاء ھیئة التدریس جزء من مقرر القلویدات التابع لمقرر كیمیاء العقاقیر 2 في قسم 
العقاقیر في الفصل الدراسي الثاني 2017/2018 وانتقال الطالب لفرقة أعلي بدون دراسة ھذا الجزء واتخذت الكلیة االجراءات 

الالزمة لتعویض الطالب واعتبار ھذا الجزء تكمیلي في الفصل الدراسي الثاني 2018/2019 (فحص مجلس قسم العقاقیر لھذه الواقعة 
بتاریخ 6/1/2019 ، فحص توصیات مجلس الكلیة رقم 721 بتاریخ 14/1/2019 لھذه الواقعة، لقاء القیادات وأعضاء ھیئة التدریس 

والھیئة المعاونة - مقابلة طالب مرحلة البكالوریوس).
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4-7 للمؤسسة وسائل مناسبة لقیاس آراء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لدراستھا , واالستفادة من النتائج فى اتخاذ االجراءات التصحیحیة. ( )

- تقوم الكلیة بقیاس مستوى الرضا الوظیفى ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة عن طریق االستبیانات، وأظھرت نتائج تحلیل 
استبیان العام الجامعى 2017/2018 ألعضاء ھیئة التدریس رضا 60% عن تبني االدارة لثقافة التطویر وسھولة مقابلة القیادات بالكلیة 
 و68% عن فاعلیة مجالس االقسام في اتخاذ القرار و 50% عن العدالة في توزیع االشراف علي الرسائل العلمیة وعلى الجانب اآلخر 
أظھرت نتائج االستبیانات بعض الجوانب السلبیة وعدم الرضا، منھا عدم الرضا عن حریة إبداء الرأى عند اتخاذ القرارات في مجلس 
االقسام وصعوبة ذلك (30%) وعدم وجود شفافیة وعدل ومساواة (41%) ونقص الدعم المالي للبحث العلمي من قبل الجامعة (%18) 

وعدم توافر فرص متاحة للتدریب (49%) ولكن لم یتبین لفریق الزیارة أن الكلیة قد استفادت من نتائج االستبیانات أو اتخذت 
اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لزیادة مستوى الرضا ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة، وفى لقاء الھیئة المعاونة تبین انخفاض 
مستوى الرضا الوظیفى للھیئة المعاونة نظرا لنقص االعداد وزیادة االعباء وأكد ذلك أعضاء ھیئة التدریس قسم علم األدویة والسموم 
عند لقاء الفریق معھم أثناء الزیارة حیث اظھرت فحص نسبة أعداد ھیئة التدریس والھیئة المعاونة الي الطالب للعام االكادیمي الجدید 
2018/2019 عدم التحسن عن نسبة األعوام السابقة (فحص االستبیانات ونتائج تحلیلھا،  فحص الدورات المقدمة من وحدة الجودة، 
فحص أعداد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة للعام الجامعي 2018- 2019، مقابالت أعضاء ھیئة التدریس الھیئة المعاونة).

                                            5- الجھاز االدارى   
5-1 الجھاز اإلداري مالئم مع حجم وطبیعة أنشطة المؤسسة , والعاملون موزعون وفقاً لمؤھالتھم وقدراتھم على 

الوظائف المختلفة وبما یتناسب مع مھام الوظیفة , وتوجد آلیات للتعامل مع النقص والزیادة في أفراده . ( )
لكلیة الصیدلة جامعة الزقازیق جھاز إدارى مالئم، ترأسھ مدیرة الكلیة والذي تتبع إداریاً عمید الكلیة. أعدت الكلیة بیانا بأعداد الجھاز 
االدارى حیث یوجد بالكلیة إجمالى (208) ادارى، منھم (165) دائم، (43) مؤقت موزعین على االقسام االداریة والعلمیة والتي تخدم 
العملیة التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمع وتنمیة البیئة.  یوجد بالكلیة (169) عضو ھیئة تدریس منھم (98) على رأس العمل و(107) 
عضو ھیئة معاونة منھم (80) على رأس العمل  و(6114) طالبا بمرحلة البكالوریوس وعدد (251) طالب بالدراسات العلیا فتكون 
نسبة العاملین الى بقیة الفئات فى الكلیة ھى (1 : 31) وھى نسبة جیدة (فحص الھیكل التنظیمي - فحص بیان بأعداد االداریین والفنیین 
ومؤھالتھم وتوزیعھم فى االدارات واألقسام المختلفة - بیان بأعداد االداریین المؤقتین – لقاء الجھاز االدارى – مقابلة مدیرة الكلیة). 
- تھتم الكلیة بتوزیع الموارد البشریة المتاحة وفقا لالحتیاجات الفعلیة للكلیة طبقا لوثیقة توزیع أعباء العمل المعتمدة بمجلس الكلیة 

بتاریخ 11/10/ 2010 والتي تنص علي أن توزیع العمل بإدارات الكلیة  یجب أن یكون متوافقا مع الھیكل التنظیمي ألقسام الكلیة، وان 
یتوافق الھیكل التنظیمي مع االھداف المقررة لكل قسم و یراعي في توزیع اعباء العمل قدرات ومؤھالت العاملین المتاحة في كل قسم 
وأن تشمل قرارات توزیع اعباء العمل التوصیف الوظیفي لكل موظف وأن یراعي في توزیع اعباء العمل الدورات الحاصل علیھا 

الموظف في حالة عدم توافر المؤھل المناسب كما ھو موضح فى كتیب التوصیف الوظیفى. وفى لقاء الجھاز االدارى أفادوا بأن ھناك 
عدالة فى توزیع عبء العمل ولكن المشكلة الحقیقیة تظھر بعد احالة الموظفین للمعاش مما یؤثر على عبء العمل ولكن یتم التغلب 
على ذلك باالستعانة بعقود مؤقتة بموظفین وأخصائیین فى الحاسب اآللى لتیسیر العمل (االطالع على وثیقة توزیع أعباء العمل 

االدارى بتاریخ 17/3/2017- كتیب التوصیف الوظیفى 2015 ومحدث بتاریخ 2018للوظائف األكادیمیة واالداریة - مجلس الكلیة 
بتاریخ 11/10/ 2010 - مقابلة مدیرة الكلیة – مالحظة االدارات والمكاتب والوحدات االداریة).

- یوجد بكل قسم عدد 2 فنى علي األقل لتحضیر الدروس العملیة وحاصلین علي بكالوریوس علوم أو دبلوم فنى كما یوجد بھ موظف 
للسكرتاریة حاصل علي دبلوم علي األقل ولدیھ خبرة فى األعمال االداریة. ویتناسب العدد الموجود من الجھاز االدارى مع طبیعة 
نشاط الكلیة ولكن ترى الكلیة أن ھناك مشكلة تتمثل فى عدم تعیین موظفین جدد كبدیل لمن یبلغ سن المعاش. وبالسؤال عن تناقص 

أعداد الجھاز االدارى أفاد عمید الكلیة أثناء لقاء القیادات األكادیمیة أنھ تم تعیین 10 موظفین مؤھلین وذوى مھارات جیدة فى الحاسب 
اآللى وذلك من الموارد الذاتیة للكلیة. وقد أفاد أعضاء الجھاز االدارى فى اللقاء معھم أن التعیین بالعقود یتم فى برنامج الصیدلة 

االكلینیكیة. وعند السؤال عن وجود موظف لكل قسم علمى بإدارة الدراسات العلیا، أكد العاملین أن العدد اإلجمالي أربعة فقط وأفادت 
احدھم انھ بجانب عملھا فى مكتب وكیل الكلیة للدراسات العلیا تقوم بالمساعدة فى تسجیل الطالب لبرامج الدراسات العلیا. وتحرص 
الكلیة على نقل خبرة الموظفین المتوقع احالتھم للمعاش لألفراد اآلخرین لضمان األداء األفضل.  وتطبق الكلیة أیضا آلیة للتغلب علي 
العجز فى أعداد االداریین وتشمل تعیین اوائل خریجي الكلیة سنویا والتعیین بنظام التعاقد المؤقت والتعیین بنظام السركي مقابل 50 
جنیة بالیوم وانتداب موظفین من أماكن اخري مثال علي ذلك انتداب موظفین بالوحدة الحسابیة بالكلیة من ادارة الري وإعادة تأھیل 
الموظفین. و تفادیا للعجز قامت الكلیة بتعیین عدد 28 عامال مؤقتا و 5 موظفین مؤقتین (االطالع على آلیة للتغلب علي العجز 

2016-2021 موقعة من عمید الكلیة بتاریخ 24/3/2019– لقاء القیادات األكادیمیة – لقاء الجھاز االدارى – لقاء مدیرة الكلیة – 
مالحظة الوحدات االداریة). 
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5-2 االحتیاجات التدریبیة للعاملین تحدد بصورة دوریة , وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفیذ البرامج التي تلبي 
االحتیاجات التدریبیة لكل فئة . ( )

- تھتم الكلیة بتحدید االحتیاجات التدریبیة للعاملین بھا من خالل استخدام استمارات لتحدید االحتیاجات التدریبیة حیث تم استبیان رأى 
أعضاء الجھاز االدارى لمجموعة من الدورات مع تحدید درجة الحاجة للدورة وأثرھا علي جودة العمل وشملت الدورات التدریبیة 
(االداء االدارى ومتطلبات الجودة - أخالقیات وآداب العمل االدارى- مواصفات جودة الوثیقة االداریة - مھارات القیادة االداریة مثل 
مھارات االتصال الفعال - إدارة الوقت باألولویات – تنظیم وإدارة االجتماعات واتخاذ القرار - تالفى أخطاء االداریة الشائعة - قواعد 
االمن والسالمة - إجراءات التعامل خالل االزمات - كیفیة تفعیل المحاسبیة داخل الكلیة لجمیع القوى البشریة – مھارات الحاسب 
اآللى). وعند استبیان رأى العاملین عن أھمیة التدریب، أجمع 60% منھم علي أھمیة عقد دورات مثل إدارة الوقت باألولویات 

والتخطیط االستراتیجى. وقد تبین من فحص االستبیانات عدم تحلیل وتفعیل استبیانات عام 2016/2017 وترحیل جمیع دورات الجھاز 
االداري من العام 2017/2018 الي العام 2018/2019. وبمراجعة الخطة التدریبیة للعاملین (2017-2018) تبین لفریق الزیارة ان 
الخطة لم تكتمل بسبب العجز المالى، ثم استكمل تنفیذ دورتین من الخطة ذاتھا فى العام 2019، بنسبة انجاز 12.5%، وعدد المستفیدین 
تراوح بین 13 الى 19 ادارى، كما لم یتأكد الفریق من تنفیذ الدورات الخاصة بالجھاز االدارى بصفة دوریة، ولم تبین أیضا أن الكلیة 

لدیھا وسائل فعالة لقیاس مردود التدریب على األداء، حیث قدمت الكلیة قیاسا واحدا لدورة (مھارات الحاسب اآللى) بتاریخ 
21/3/2019 مبنى على استطالع رأى رؤساء األقسام االداریة بالكلیة واتضح فیھ أن متوسط نسبة االستفادة من الدورة التدریبیة بلغت 
(91%). وأفادت مدیرة الكلیة أثناء اللقاء معھا أن قیاس أثر التدریب یتم عن طریق مالحظة مستوى االنجاز وطریقة األداء (فحص 

نموذج حصر االحتیاجات التدریبیة للسادة االداریین – تحلیل إحصائي لالحتیاجات التدریبیة لإلداریین بتاریخ 15/11/2018 - االطالع 
على الخطة التدریبیة للعاملین – االستبیانات الخاصة بتحدید الدورات التدریبیة - مردود الدورة التدریبیة بتاریخ 21/3/2019 موقعة 

من منسق معیار الجھاز االدارى - لقاء الجھاز االدارى).
5-3 للمؤسسة نظام لتقییم أداء أعضاء الجھاز الغداري یتضمن معاییر موضوعیة ومعلنة . وتخطرھم القیادة بنتائج 

التقییم , وتناقشھم فیھا عند الضرورة , وتحرص على استخدام نتائج التقییم للمحاسبة ولوضع برامج التدریب 
والتطویر . ( )

تقوم الكلیة بتقییم أداء القیادات اإلداریة والعاملین من خالل التقریر السنوي عن كفایة األداء وفقا للقواعد المنظمة بالقانون 47 لسنة 
1987 لتقییم اداء العاملین في صورة استمارات تقییم أداء موظف جامعي تتكون من 10 بنود، یقوم فیھا بالتقییم الرئیس المباشر 

للعاملین، وتشمل القدرة علي التخطیط و التنظیم والقدرة علي التوجیھ والمتابعة والقدرة علي االبتكار والتطویر واالنضباط في العمل 
وحسن استخدام وقت العمل و التفاني في ادائھ والقدرة علي العمل الجماعي وحسن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسین واالشتراك في 
انشطة الجودة والدورات التدریبیة والقدرة علي استخدام علي استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة والقدرة علي اكتساب خبرات و 
مھارات جدیدة في اداء العمل والقدرة علي التقلیل من الفاقد واالعطال للحفاظ علي المال العام. كما توجد آلیة للثواب والعقاب كوسیلة 
لربط الحافز باإلنتاج، ولكن لم یتبین للفریق مدى تفعیلھا. وقد تم نشر تلك المعاییر واآللیات على األطراف المعنیة من خالل الموقع 
اإللكتروني للكلیة ومخاطبة األقسام االداریة (فحص نماذج تقییم األداء معتمد من مدیر وحدة الجودة – استبیان رأى رؤساء االقسام 

االداریة عن اداء العاملین 2018-2019 -  تصفح الموقع اإللكتروني للكلیة).

- تحرص الكلیة على ابالغ أعضاء الجھاز االدارى بنتائج التقییم من خالل المدیر العام الذى یقوم باالستفسار عن األسباب التى تؤدى 
الى تدنى أداء بعض األفراد والعمل علي حلھا. كذلك یقوم بوضع استراتیجیات لتطویر أداء الموظفین. وقد أكد العاملین بالكلیة أثناء 
اللقاء معھم، أن نتائج تقییم األداء تعرض علیھم كل 6 أشھر. ویستفاد من ھذه النتائج فى تطبیق أسلوب االثابة والعقاب، ویشمل اسلوب 
االثابة اعداد مدیري االدارات كشوف في نھایة كل فصل دراسي للمتمیزین واعالن اسمائھم بلوحة الشرف وتوزیع شھادات تقدیر علي 

المتمیزین من العاملین بالكلیة والتكریم االدبي عن طریق اختیار الموظف المثالي (تم اختیار احد مدیري االدارات و ثالثة من 
االداریین واثنان من الفنیین واثنان من الخدمات المعاونة فى مسابقة الموظف والعامل المثالى) ومنحھم الھدایا الرمزیة واالولویة في 
الحصول علي فرص تدریب نوعي تزید من كفاءتھ وتنظیم احتفالیة لتكریم الموظفین عند بلوغھم سن التقاعد. ویعاقب العاملون  في 

حاالت عدم االنضباط وعدم انجاز العمل المكلف بھ وعدم التعاون مع الرؤساء والزمالء والمستفیدین باإلضافة لتفعیل القوانین المنظمة 
لعقاب العاملین المدنیین بالدولة و تفعیل اللوائح المنظمة لصرف حافز العاملین بجامعة الزقازیق. ولكن لم تقدم الكلیة حاالت فعلیة 

لتطبیق سیاسة الثواب والعقاب، كما لم یتبین للفریق أوجھ االستفادة من نتائج تقییم العاملین (لقاء الجھاز االدارى –  لقاء مدیر الكلیة – 
تكریم الموظف المثالى عام 2018).

5-4 للمؤسسة وسائل مناسبة لقیاس آراء أعضاء الجھاز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستھا , واالستفادة 
من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة . ( )
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- تقوم الكلیة بقیاس آراء العاملین بھا عن طریق االستبیانات وجمع أراء العاملین من خالل المراجعات الداخلیة وقد تم عقد لقاء مع 
الموظفین فى حضور المدیر العام للكلیة لمناقشة نقاط الضعف والقوة. واتضح من تحلیل نتائج آخر قیاس آلراء العاملین أن اآلراء 
االیجابیة كانت عن درجة التقدیر الذي یتلقاه الموظف من رؤسائھ ودرجة تعاون الزمالء والعمل بروح الفریق، بینما اآلراء السلبیة 
كانت عن صعوبة ظروف العمل وضعف البیئة المادیة وعدم مالئمة حجم العمل للقدرات الشخصیة وضیق الوقت المتاح إلنجازه 
وضعف الراتب بالمقارنة بحجم العمل وبعطاء العاملین بالكلیة وعدم تناسبھ مع خبرة ومؤھالتھم العلمیة وكذلك ضعفھ بالمقارنة 

برواتب الوظائف األخرى وضعف الخدمات الصحیة والعالجیة وعدم وجود ألیھ للمساندة في الظروف الشخصیة وعدم ارتباط التدریب 
الذي یحصل علیھ العاملین مع احتیاجاتھم الوظیفیة. وبالرغم من ذلك أكد أعضاء الجھاز االدارى لفریق الزیارة أثناء اللقاء معھم أن 
ادارة الكلیة تتعاون معھم وتتفھم ظروفھم وتتبع سیاسة الباب المفتوح فى التعامل معھم، كما توفر الكلیة صندوق للشكوى، وأكدوا أیضا 
أن بیئة العمل مالئمة وأنھم راضون عنھا، كما أبدوا رضاءا واضحا عن مدیرة الكلیة. ولم توضح الكلیة كیفیة االستفادة من نتائج قیاس 
اآلراء في اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة، فیما عدا ما ذكرتھ مدیرة الكلیة أنھ فى حالة عدم الرضا یتم االجتماع مع االداریین والعمل 
على حل مشاكلھم، ومن ضمن ھذه االجراءات تم تحسین بیئة العمل وزیادة اإلضافي فى حدود سلطة مدیرة الكلیة (فحص نتائج تحلیل 
استبیان الرضا الوظیفى بتاریخ 20/1/2019 – وثائق لقاء مع الموظفین بالكلیة بتاریخ 5/4/2017 واجتماع بتاریخ 18/3/2019 
بحضور 61 موظف – تقریر المراجعة الداخلیة لألقسام االداریة بتاریخ 27/12/2018 -  لقاء الجھاز االدارى – لقاء مدیرة الكلیة).

                                            6- الموارد المالیة والمادیة   
6-1 الموارد المالیة للمؤسسة كافیة لطبیعة نشاطھا وأعداد الطالب , ویتم توزیعھا وفقاً لالحتیاجات الفعلیة وبما 

یمكن المؤسسة من تحقیق رسالتھا وأھدافھا . ( )
- - الموارد المالیة المتاحة سنویا لكلیة الصیدلة من موازنة الجامعة غیر كافیة, ویتم دعمھا من الموارد الذاتیة للكلیة لتحقیق رسالة 
الكلیة وأھدافھا االستراتیجیة حیث زادت المبالغ المخصصة. وقد أسھمت فى دعم األنشطة التعلیمیة واالنشطة الطالبیة والبحثیة 

وأنشطة خدمة المجتمع وفق االحتیاجات الفعلیة و الخطة االستراتیجیة للكلیة.
- ویتم االنفاق من نسبة 35% المخصصة للتطویر من برنامج الصیدلة االكلینیكیة في مجاالت االنشطة التعلیمیة من شراء مستلزمات 
المعامل والكیماویات والزجاجیات وصیانة األجھزة واألثاث وأدوات الكتابة وكذلك للصرف على احتیاجات الكلیة من مباني وآالت 
ومعدات وتجھیزات للقاعات واألقسام اإلداریة, حیث كان المبلغ 3,199,477 ملیون فى 2015/2016 وزاد الى 4,226,442 ملیون 
فى 2016/2017 ووصل الى 4,773,305 فى 2017/2018, و یتم دعم البحث العلمى من دخل برنامج الصیدلة االكلینیكیة والصرف 
من نسبة 10% المخصصة للبحث العلمي الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة و دبلوم الصیدلة االكلینیكیة, وكانت540,082 فى 
2015/2016 و وصلت الى 535,402 فى 2016/2017 ثم زادت الى935,565 فى 2017/2018 . و یتم الصرف وفق االحتیاجات 
الفعلیة و تحدید األولویات خالل اجتماع سنوي بمجلس الكلیة ینعقد في األسبوع األول من شھر سبتمبر. وفى لقاء القیادات األكادیمیة 
اكدوا على كفایة الموارد وانھا ساعدت فى تنمیة البنیة التحتیة والقدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیة للكلیة واتضح ذلك من خالل متابعة 
تنفیذ بعض األنشطة الواردة بالخطة التنفیذیة حیث حددت الكلیة میزانیة تقدر بنحو 14 ملیون جنیھا لتمویل خطتھا التنفیذیة فى الفترة 
من 2017 وحتى 2022 (فحص الموازنة الحكومیة  ومیزانیة البرامج و مجلس الكلیة 678 بتاریخ 10/4/2018 وخطة االنفاق وتقریر 

كفایة الموارد المالیة 2017/2018 والخطة االستراتیجیة و لقاء القیادات).

6-2 مصادر التمویل متنوعة مع وجود أدلة على زیادة معدل تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة. ( )
للكلیة مصادر للموارد المالیة سنویة متنوعة تتمثل فى الموازنة الحكومیة المخصصة للكلیة من الجامعة و مصادر تمویل ذاتى وتشمل 
:دخل برنامج بكالوریوس الصیدلة بنظام الساعات المعتمدة و بكالوریوس الصیدلة االكلینیكیة  ووحدات ذات طابع خاص وبرامج 

الدراسات العلیا (الماجستیر – الدكتوراه - الدبلومات المھنیة) بنظام الساعات المعتمدة. و قد زادت الموازنة المخصصة من الجامعة و 
التى كانت حوالى  17،505 ملیون فى 2015/2016 ووصلت الى 21،510 ملیون فى 2016/2017 و لكنھا فى 2017/2018 
انخفضت قلیال لتصبح 21 ملیون فقط ,و كذلك عملت الكلیة على تنمیة مواردھا الذاتیة خالل الثالث سنوات األخیرة  من خالل:
- برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة والذي بلغ في العام 2015/ 2016مبلغ قدره 11,590,770  وفي العام 2016/2017 ازداد لیبلغ 

19,014,649, بینما قل قلیال لیبلغ 18,307,366 جنیھا في العام 2017/2018  وقد أرجع الفریق سبب ذلك لفتح كلیات مناظرة فى 
المحافظات القریبة (موازنة برنامج الصیدلة االكلینیكیة واالرتباطات المالیة الخاصة بھ) 

- تفعیل دبلوم الصیدلة اإلكلینیكیة فى العام الجامعى 2017 - 2018 لتحقق دخل كلي مقداره 1,040,000جنیھا (تستفید الكلیة بنسبة 10
% من الدخل الكلي لتطویر البحث العلمي) (فحص میزانیة دبلوم الصیدلة اإلكلینیكیة)

- تطویر مركز الخدمات الصیدلیة (وحدة القیاسات الدقیقة ، معمل البیولوجیا الجزیئیة)  حیث زاد الدخل خالل الثالث سنوات االخیرة 
من  حوالى 7000  جنیھا  الى 28000 جنیھا فى 2017/2018 (فحص میزانیة ومالحظة مركز الخدمات الصیدلیة).

- التبرعات حیث زادت من حوالى 88000 فى 2015/2016 الى 204000 فى 2017/2018 (فحص بیان التبرعات وفحص  تطور 
موارد الكلیة خالل الثالث سنوات األخیرة و خطة تنمیة الموارد

6-3 مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات ةالفصول الدراسیة والمعامل والورش وخالفھ وتجھیزاتھا مالئمة 
لطبیعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب , ویتوافر المناخ الصحي بالمباني . ( )
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- مساحة الكلیة اإلجمالیة ھي 13,648  متر مربع موزعة على 3 مبانى یتوافر بھا  6 مدرجات و 10 قاعة للدرس و23 معمل طالبى 
و 8 معامل بحثیة و 4 قاعات للمكتبة و عیادة طبیة و 95 دورة میاه ، باإلضافة الى 1 مدرج و 1 قاعة دراسیة و 1 معمل بكلیة العلوم ، 
3 قاعات دراسیة و 4 معامل و 17 دورة میاه بكلیة الطب،  أال ان دورات المیاه غیر كافیة ألعداد الطالب والعاملین، وقد تبین وجود 
دورة میاه مشتركة بالدور الثالث ویتوفر المناخ المناسب الصحى من تھویة وإضاءة جیدة فى مبانى الكلیة  (فحص و مالحظة مبانى 

الكلیة و القاعات و المعامل المستخدمة في كلیتي الطب و العلوم).
- قامت الكلیة ببناء وتأثیث دور خامس بمبني الصیدالنیات (4 قاعات دراسیة C - F لزیادة مساحتھا الستیعاب الطالب والعاملین 

(مالحظة وفحص وثائق تعلیة األدوار بمبني الصیدالنیات)
- كما تم تخصیص مبلغ 2,450,000 جنیة من دخل برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة الستكمال إجراءات تشطیب الدور الرابع بالمبنى 

اإلداري و تأثیثھ بمبلغ مقداره 675,000 جنیة (3 قاعات دراسیة  G – I) + 3 معامل طالبیة + 3 معامل بحثیة و الذى بدأ استعمالھ 
بالفعل (فحص التخصیص المالى و مالحظة تعلیة المبنى االدارى).

- یتوفر بكل قاعات المحاضرات والمعامل الوسائل السمعیة والبصریة الالزمة للعملیة التعلیمیة و وسائل األمن والسالمة من ( طفایات 
حریق – أبواب تفتح للخارج – مخارج طوارئ – عالمات إرشادیة وأجھزة إنذار صوتیة). كما یتم إمداد المعامل باألدوات واألجھزة 
المعملیة والكیماویات الالزمة إلجراء التجارب المعملیة. أال انھ فى االستبیانات ولقاء الطالب اعربوا عن عدم كفایة االجھزة مثل 
المیكروسكوبات لمعامل العقاقیر والمیكروبیولوجى وانھا فى حاجة صیانة دوریة و ان اثنین أو ثالث طالب یشتركون فى اجراء 

التجربة الواحدة، و تبین للفریق قلة أعداد أجھزة القیاس الضوئى فى قسم الكیمیاء الحیویة (مالحظة  المبانى والمدرجات و المعامل و 
فحص االستبیانات ولقاء الطالب).

- تعمل الكلیة على أن تتناسب قاعات الدراسة والمعامل مع إعداد الطالب طبقا لمعاییر الھیئة NORMS  وذلك عن طریق حسن 
استغالل قاعات التدریس بھا بامتداد الیوم الدراسى حتى الساعة 6 مساءاً و لتقلیل الكثافة العددیة للطالب أثناء الیوم الدراسي ( تقسم 
الفرق الدراسیة إلى 3- 2  مجموعات في المحاضرات النظریة والى 10-14 مجموعات في الدروس العملیة ) و بذلك نجد المساحة 
المخصصة لكل طالب فى المدرجات تتراوح بین1,1 – 3,6 و فى المعامل تتراوح بین 2,2 – 4,2 وبذلك تكون مستوفیة للمعاییر 

القیاسیة للھیئة وھناك قاعدة بیانات بمساحات جمیع المدرجات والمعامل والمساحات الخضراء بالكلیة و النسب ألعداد الطالب، أال انھ 
فى معمل الفارماكولوجى الفرقھ الثالثة یتم تدریس المعمل بالتبادل كل أسبوعین لكل مجموعة نظرا لزیادة أعداد الطالب وتبین للفریق 
أن الساعة فى الجدول الدراسى 50 دقیقة ویرى الفریق أن ذلك یؤثر على انتظام الدراسة نظرا لتعدد المبانى واستخدام أماكن متفرقة 
فى كلیة العلوم و الطب وال توجد فترات بینیة فى الجدول (فحص الجداول الدراسیة و مالحظة قاعات التدریس و المعامل و فحص 

قاعدة بیانات بالمعامل المتاحة و المساحات  والمرافق والنسب طبقا لمعاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد 
.(NORMS)

- یعمل بالكلیة 34 عامل مثبت و 28 عامل مؤقت موزعین على األماكن المختلفة حیث تتوفر النظافة بالكلیة. ویوجد أماكن مخصصة 
للتخلص من القمامة وعالمات إرشادیة للمحافظة على النظافة العامة وفقا آللیة نظافة معتمدة (فحص آلیة نظافة الكلیة و نماذج المتابعة 

و مالحظة المبانى).
- لدى الكلیة بعض التسھیالت الالزمة والوسائل التعلیمیة الداعمة للبرامج التعلیمیة من خالل:-

- مزرعة النباتات الطبیة التي تمد الطالب باحتیاجاتھم من النباتات الطبیة ویقوم الطالب بزیارات میدانیة لھا، باإلضافة لمساحة عشرة 
أفدنة جدیدة تم تخصیصھا للكلیة بأرض الخطارة بالصالحیة وجاري إعداد خطة الستثمارھا (مالحظة مزرعة النباتات الطبیة – فحص 

قرار تخصیص االرض).
- متحف العقاقیر الذي یحتوى على نماذج أصلیة من العقاقیر الخام من أصل نباتي أو حیواني ویستخدم فى العملیة التعلیمیة.

- بیت حیوانات التجارب یمد الطالب بالحیوانات الالزمة إلجراء التجارب المعملیة و یخدم االبحاث العلمیة وقد تم تطویره حیث تم 
عمل غرفة للجراحة وأخرى للجرذان الكبیرة و ثالثة للفئران mice وباإلضافة لتخصیص مكان للتعقیم و عمل وحدة للقتل الرحیم 
للحیوانات و ضبط التھویة وعمل مفتاح الكتروني لضبط ساعات الظلمة والنور (12:12) و تركیب  3 تكیفات جدیدة (مالحظة 

حجرات بیت الحیوان فوق الصیدالنیات).
-  معمل البیولوجیا الجزیئیة المركزي: یقدم الخدمات البحثیة لطالب الدراسات العلیا من داخل الكلیة و خارجھا و یحتوي على العدید 

real time PCR – Fluorescent microscope - spectrofluorometer:من األجھزة الحدیثة مثل
HPLC- GC- Spectrophotometer- IR-  -: وحدة القیاسات الدقیقة: مجھز بأحدث األجھزة المستخدمة في التحلیل اآللي مثل -

Organic Elemental Analyzer
- معمل زراعة األنسجة النباتیة: یستخدم لتعلیم الطالب كیفیة إنبات النباتات النادرة و زراعة األنسجة ویسھم في األبحاث العلمیة في 
ھذا المجال.  أال انھ فى لقاء القیادات أفادت رئیسة قسم العقاقیر ان العمل متوقف حالیا الن بعض االجھزة معطلة و جارى صیانتھا و 

شراء اجھزة اخرى (مالحظة المعمل و لقاء القیادات).
- الصیدلیة التعلیمیة: تحتوى علي العدید من عینات األدویة لتدریب الطالب علي كیفیة صرف األدویة، أال انھا غیر مفعلة بالقدر الكافى 

(مالحظة الصیدلیة التعلیمیة).
- یوجد بقسم الصیدالنیات العدید من األجھزة مثل ماكینة كبس األقراص، ماكینة تعبئة السوائل، ماكینة تعبئة المراھم تفید فى دروس 
الصیدلة الصناعیة, اال انھ فى لقاء القیادات اوضح رئیس القسم انھ یتم استخدام اجزاء من الماكینات لتعلیم الطالب وأنھ لم تتخذ 

اجراءات لتأسیس مصنع أدویھ تعلیمى نظرا الرتفاع التكلفة (مالحظة قسم الصیدالنیات واالجھزة ولقاء القیادات).

6-4 صیانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنیة التحتیة والمرافق یتم بصورة دوریة . ( )
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- تعمل الكلیة على صیانة المباني التعلیمیة واآلالت و المعدات والخدمات بصورة دوریة. وتقوم بتحسین البیئة التعلیمیة من خالل 
التجدیدات وأعمال الصیانة الدوریة  لقاعات التدریس والمعامل ودورات المیاه والمعامل الطالبیة من حیث أعمال السباكة والدھانات 
والكھرباء والنجارة واأللومیتال والزجاج وتتم صیانة األجھزة العلمیة المعطلة داخل األقسام وذلك برفع طلب لوحدة الصیانة بالكلیة أو 
بالجامعة وتوجد عقود صیانة دوریة للغاز وبعض ماكینات التصویر (مالحظة المبانى وفحص وثائق و طلبات الصیانة و بعض عقود 

الصیانة). 
- جاري تطویر معامل الكیمیاء العضویة بمبلغ 1,100,000 جنیھا. 

- وتم تطویر شبكة الصرف والغاز بالكلیة  وجاري تجھیز 3 معامل طالبیة جدیدة و 2 معمل بحثي بالمبنى اإلداري (الدور الرابع) وقد 
تم عمل صیانة كاملة لمدرجي (ج) و(د) باإلضافة لتكییف مدرج (د) (مالحظة معامل ومدرجات وفحص عقود صیانة و تطویر معامل 

الكیمیاء – زیارة وحدة بحوث التقنیة الحیویة والدالالت المرضیة).

6-5 إجراءات األمن والسالمة المتبعة فى المؤسسة مناسبة. ( )
- تقوم الكلیة بتوفیر تجھیزات األمن والسالمة، حیث تحتوى الكلیة على 171 طفایة حریق منھا 108 عادیة و 3 ثاني أكسید الكربون 

52 تلقائیة موزعة على مباني الكلیة ( 67 بمبنى المعامل، 33 بمبنى الصیدالنیات و 63 طفایة بمبنى اإلدارة  و6 بمبنى غرفة الغاز و2
 بمدرج كلیة علوم). كما یوجد 7 لوحات إنذار (بمبنى المعامل موزعة على 3 أدوار و 1 بمبنى اإلدارة موزعة على المدرجات ومعمل 
القیاسات الدقیقة ومعمل البیولوجیا الجزیئیة و 1 بوحدة اإلتاحة بمبنى الصیدالنیات) و كذلك 22 صنبور حریق و22 خرطوم حریق وتم 
صیانتھا حدیثا، اال انھا توجد فى الممرات وال توجد داخل المعامل وحجرات الكنتروالت وبعضھا یحتاج صیانة، وال یوجد شفاطات 
للغازات فى معامل الكیمیاء (مالحظة وفحص بیان احصائي بعدد طفایات الحریق و الخراطیم  و اجھزة االنذار بالكلیة – مالحظة 

المعامل والكنترول). 
- توجد آلیة للتخلص من المواد الخطرة (فحص آلیة التخلص من المواد الخطرة) والتعامل مع المواد الكیماویة وتوجد ملصقات 

لإلرشادات العامة للتعامل مع المواد الكیمیائیة و السلوكیات أثناء التواجد داخل المعامل. ویوجد بالكلیة وحدة األمن والسالمة برئاسة 
وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة وعضویة ممثلین عن األقسام العلمیة و اإلداریة, باإلضافة للجنة معتمدة إلدارة 

األزمات والكوارث وخطة معتمدة لمواجھة األزمات والكوارث ومعلنة وتم عقد ندوة في مجال األمن والسالمة والتعامل مع المخاطر 
مثل إطفاء الحرائق فى 26/3/2019 وتجربة إخالء محدودة للفرقة الرابعة فى 25/3/2019 (فحص وثائق وحدة األمن و السالمة و 

الندوة و لجنة مواجھة األزمات و الكوارث و تجربة االخالء).
-  كما یحتوي كل معمل أو مدرج على مخرج  للطوارئ، وتوجد العالمات اإلرشادیة  لمخارج الطوارئ وتم عمل ترقیم كامل لكل 

مباني و حجرات الكلیة وتجھیز مخازن الكیماویات والمواد القابلة لالشتعال بموقع منعزل (مالحظة مبانى الكلیة و مخزن المواد القابلة 
لالشتعال).

6-6 وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجیة المستخدمة حدیثة ومالئمة للنشاط األكادیمي للمؤسسة 
وللعملیات اإلداریة بھا , وللمؤسسة موقع إلكتروني فاعل ویحدث دوریاً . ( )

- الداخلیة والفاكسات و االتصال باإلنترنت من خالل شبكة سلكیة و اخرى السلكیة  لھا 198 نقطة بث (access points) تغطي مبانى 
الكلیة یستخدمھا أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة و العاملون من خالل كلمة مرور خاصة. كما یتم التواصل بین إدارة الكلیة 

والجامعة بإرسال المخاطبات المختلفة مثل محاضر مجلس الجامعة و مجالس شئون التعلیم و الطالب وشؤون الدراسات العلیا و شؤون 
MIS خدمة المجتمع و تنمیة البیئة خالل البرید االلكتروني. أال انھ ال توجد نظم میكنة إدارة المعلومات

- لدى الكلیة 196 حاسب آلي (63 حاسب آلي بحجرات أعضاء ھیئة التدریس و 19 بسكرتاریة األقسام العلمیة , 15 حاسب آلي 
بالمكتبة الرقمیة و 2 بوحدة تكنولوجیا المعلومات و 15 بالمدرجات والقاعات الدراسیة باإلضافة إلى 82 حاسب آلي بمكاتب الموظفین 
و اإلداریین). و تبلغ النسبة 1:39 طالب و ھى غیر كافیة و 1:2 لعضو ھیئة التدریس و معاونیھم و 1:2 للجھاز االدارى, باإلضافة الى 
الحاسبات الشخصیة (Laptop) ألعضاء ھیئة التدریس والطالب (مالحظة االدارات و االقسام العلمیة و المدرجات و المعامل و وحدة 

تكنولوجیا المعلومات و المكتبة و المكتبة الرقمیة).
- للكلیة موقع علي شبكة االنترنت و یتضمن معلومات عن االقسام العلمیة واالداریة واالحصائیات وشؤون الطالب واالرشاد 

االكادیمي والدراسات العلیا واللوائح الدراسیة وآلیة تسجیل المقررات الدراسیة إلكترونیاً وانشطة الوحدات الداعمة مثل وحدة إدارة 
الجودة واالرشاد االكادیمي ومتابعة الخریجین وانشطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة والھیكل التنظیمي وكذلك قاعدة بیانات ألعضاء 
ھیئة التدریس مرتبط بقاعدة بیانات الجامعة یشمل السیرة الذاتیة والبحوث العلمیة المنشورة. اال أن معظم المعلومات تحتاج لتحدیث 
حیث أنھا توقفت عند العام 2016 عند فحصھا قبل الزیارة وقد تم تحدیث الموقع اثناء الزیارة، باإلضافة الى صفحة على الفیس بوك 

وأخرى على تویتر. وقد أفادت االطراف المعنیة اثناء اللقاءات التى عقدت معھم مثل الطالب واألطراف المجتمعیة أن الموقع 
اإللكتروني جید، بینما أفاد الخریجون أن الموقع فى حاجة للتطویر والتحدیث (مالحظة ادارات الكلیھ و مالحظة المكتبة و المكتبة 

االلكترونیة و فحص قاعدة بیانات و زیارة موقع الكلیة اإللكتروني والفیس بوك).

6-7 المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حیث توافر الكتب والمراجع والتجھیزات والخدمات التى تلبي احتیاجات 
الطالب والباحثین , والمكتبة الرقمیة متاحة للمعنیین. ( )
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مكتبة الكلیة تقع على مساحة 283 متر مربع وتضم أربع قاعات منفصلة و بھا األثاث المناسب من دوالیب خشبیة ذات أرفف مفتوحة 
ومناضد مطالعة خشبیة مقترنة بكراسي جلد وأنتریھ جلد وعدد 2 ماكینة تصویر وماسح ضوئي (Scanner) والمكتبة جیدة اإلضاءة 
والتھویة و بھا أجھزة تكییف و مراوح سقف. بالمكتبة المراجع الحدیثة والمتنوعة (عدد المراجع  6355 و1081 رسالة علمیة و68 

دوریة علمیة ) یتم تزویدھا سنویا بكتب ومراجع حدیثھ حیث تم تخصیص مبالغ قدرھا 26,000 ,18,000, 16,000 جنیھا من میزانیة 
الجامعة في الثالث أعوام األخیرة أال أنھا انخفضت وغیر كافیة و یرى الفریق أن مساحة المكتبة غیر كافیھ ألعداد الطالب (مالحظة 

المكتبة وفحص المیزانیة  وقائمة بالكتب والدوریات و الرسائل)
- المكتبة الرقمیة بھا عدد 30 جھاز كمبیوتر باإلضافة إلى 13 طابعة متصلة مع شبكة اإلنترنت, اال أنھ قد تبین عدم كفایتھا ألعداد 

الطالب ومتاح االتصال بجمیع مكتبات جامعــة الزقازیق واتحاد مكتبات الجامعات المصریة التابعـــة للمجلس األعلى للجــامعات عن 
طریق شبكة المعلومات  للجامعــة  لالطالع على محتویات تلك المكتبات من خــالل  برنـــامج Future  المحمل علیھ فھرس إلكتروني 

لجمیع المكتبات (مالحظة المكتبة والمكتبة الرقمیة وفحص استبیان الطالب عن خدمات المكتبة).
یعمل بالمكتبة موظف واحد حاصل على مؤھل عالي (تربیة ریاضیة و حصل على دورات متخصصة في كیفیة العمل بالمكتبات 

وأعمال التصنیف والفھرسة و عدد 4 حاصلین على مؤھالت متوسطة باإلضافة إلى عامل واحد). 
- یستفید من خدمات المكتبة عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب والباحثین باإلضافة إلى رواد المكتبة من خارج 
الكلیة. و یتم تسجیل المترددین (سجل یومي الكترونیاً علي برنامج المكتبات) وقد زاد متوسط عدد المترددین یومیا حتى بلغ حوالي 

300 طالب للعام الدراسى 2018/ 2019 ( فحص سجالت المترددین الكترونیا).
- وقد أظھر استبیان الطالب والمستفیدین من خدمات المكتبة رضاھم عما تقدمھ لھم من خدمات, اال أن 44% من الطالب ترى عدم 
كفایة المكتبة الرقمیة، كما أنھ قد تبین عدم معرفة الطالب بإجراءات حمایة الملكیة الفكریة  (فحص استبیانات قیاس الرضا عن خدمات 

المكتبة – لقاء الطالب).

                                            7- المعاییر األكادیمیة والبرامج التعلیمیة   
7-1 المعاییر األكادیمیة المرجعیة التى تبنتھا المؤسسة من خالل المجالس الرسمیة , تتوافق مع رسالة المؤسسة 

أھدافھا. ( )
- تبنت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق المعاییر األكادیمیة القومیة المرجعیة للصیدلة (NARS) الصادرة من الھیئة القومیة لضمان 
جودة التعلیم واالعتماد و قد اتخذت الكلیة االجراءات الرسمیة حیث قامت الكلیة بعرض ومناقشة المعاییر األكادیمیة المتبناة على 

مجلس الكلیة وتم اعتماد المعاییر االكادیمیة 2009 من مجلس الكلیة (543)  بتاریخ 24/5/2010 )االطالع على مجلس الكلیة – قرار 
رئیس الجامعة) وكما تم اعتماد المعاییر االكادیمیة 2017 من مجلس الكلیة رقم (713) بتاریخ 10/9/2018 وقد قامت الكلیة بتوعیة 
أعضاء ھیئة التدریس وأعضاء الھیئة المعاونة بالمعاییر االكادیمیة من خالل عقد الندوات و ورش العمل حیث عقدت وحدة ضمان 
 NARS الجودة  بالتنسیق مع مركز ضمان الجودة  بالجامعة ورشة عمل عن المفھوم األساسي للمعاییر األكادیمیة القومیة المرجعیة
والیة استخدامھا فى توصیف ومراجعة توصیف البرامج والمقررات ولكن في العام األكادیمي 2018/ 2019 بتاریخ 26/9/2018. وقد 
أفاد لقاء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وعیا كامال بالمعاییر األكادیمیة المتبناة كما أفاد أعضاء ھیئة التدریس بالمشاركة فى 
توصیف المقررات (االطالع على قائمة ورشة عمل لتوعیة أعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم  بالمعاییر األكادیمیة 2017 - ورشة 
توعیة الطالب بالمعاییر األكادیمیة موثقة- بیان  بالدورات وكشوف الحضور – نماذج من شھادات الدورات – لقاءات أعضاء ھیئة 

التدریس والھیئة المعاونة).  

- أعدت الكلیة مصفوفة تحلیل الرسالة ومدى توافق المعاییر االكادیمیة القومیة المرجعیة 2009 مع رسالة الكلیة وقد أظھرت تلك 
المصفوفة التوافق مع المعاییر المتبناة . وبفحص رسالة الكلیة تبین أنھا تتضمن الشق التعلیمى والبحثي مع االھتمام بمتطلبات المجتمع 
فى ظل االلتزام باألخالقیات وھذا یتوافق مع المعاییر االكادیمیة المتبناة كما لوحظ وجود توافق بین المعاییر األكادیمیة واألھداف 
االستراتیجیة للكلیة (فحص مصفوفة توافق الرسالة مع المعاییر المتبناة – فحص الرسالة واألھداف االستراتیجیة). أیضا تم فحص 

توصیف كل برنامج (الئحة حدیثة - الئحة صیدلة اكلینیكیة) ودراسة مصفوفة توافق رسالة الكلیة مع مواصفات الخریج طبقا للمعاییر 
المعاییر األكادیمیة المرجعیة فى التعلیم الصیدلى  (NARS, 2009) و( NARS,2017)  (فحص المصفوفات المذكورة).

7-2 البرامج التعلیمیة مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً لما تنطوي علیھ رسالة المؤسسة . ( )
تقوم كلیة الصیدلة – جامعة الزقازیق بدراسة احتیاجات و استقراء سوق العمل عن طریق عقد الملتقى التوظیفي بمقر الجامعة حیث یتم 

دعوة صیادلة من شركات االدویة و الصیادلة العاملین بإدارة الصیدلة و اصحاب الصیدلیات االھلیة. وقد عقدت الكلیة لقاء مع 
األطراف المجتمعیة بتاریخ  28/11/2018 وقد تضمنت قائمة الحضور أطباء من مستشفى جامعة الزقازیق وممثلین من شركات 

الدواء ومعمل الترا.  وایضا یتم استطالع الرأى في البرامج من خالل حضور نقیب صیادلة الشرقیة ورئیس مجلس ادارة دلتا فارم بیو 
ومدیر ادارة الصیادلة بالشرقیة كأعضاء فى مجلس الكلیة. وقد تم استطالع الرأى عن العام الجامعي 2017/ 2018 عن طریق استبیان 
یشمل عدة عناصر منھا جودة التدریس بالكلیة ومدى مالئمة البرنامج الدراسى لسوق العمل وكذلك جودة التدریب. أیضا ھناك استبیان 
عن رأى الخریج في البرامج التعلیمیة. وكان من أھم التوصیات االھتمام بمھارات التواصل للخریج والعمل على تأھیل الخریج لسوق 
العمل وربط المقررات الدراسیة بسوق العمل واالھتمام بالتدریب المیدانى وعلیة قامت الكلیة بإجراءات تصحیحیة بناء على ذلك، كما 
قامت الكلیة  بإضافة موضوعات ریادة االعمال واقامة المشاریع لمقرر ادارة االعمال بالفرقة الخامسة لمواكبة مستجدات سوق العمل،  

وذلك لحین ادراج المقررین الدراسیین ریادة االعمال واقامة المشاریع - مقرر استراتیجیات الموارد البشریة لالبتكار و اللذین تم 
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حصولھما على قرار مجلس كلیة ھذا العام وجارى تحدیث الالئحة الداخلیة بھما (فحص وثائق الملتقى التوظیفى – بیان بكشف حضور 
االطراف المجتمعیة في الملتقى و مجالس الكلیة– تحلیل استبیانات استطالع رأى األطراف المجتمعیة و الخریجین و التغذیة الراجع 

منھم- فحص ملف التدریب المیداني و مقرر ادارة األعمال– لقاء ات األطراف المجتمعیة  و الخریجین).
- قامت الكلیة باالطالع علي الخطط الدراسیة لبرامج الصیدلة فى الجامعات المحلیة و االقلیمیة و االطالع علي مستجدات التعلیم 

الصیدلى لتخریج صیدلى قادر علي المنافسة (فحص االبحاث التالیة):
Andries Koster, Tom Schalekamp and Irma Meijerman. Implementation of Competency-Based  -

Pharmacy Education (CBPE). Pharmacy 2017, 5, 10

Yousif A. Asiri. Emerging frontiers of pharmacy education in Saudi Arabia: The metamor-phosis in  -
 (the last fifty years. Saudi Pharmaceutical Journal (2011) 19, 1–8

- قامت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق بتعدیل الالئحة الداخلیة لھا وتعدیل البرنامج الدراسى وتمت الموافقة على الالئحة المعدلة من 
لجنة قطاع الدراسات الصیدلیة بتاریخ 25/6/2014 كما أفاد خطاب أمین المجلس األعلى للجامعات بتاریخ 14/10/2014  وتم اعتماد 
وتفعیل الالئحة الجدیدة فى العام األكادیمى 2015/2016 بناء على موافقة مجلس الكلیة بتاریخ 8/12/2014، وبنیت التعدیالت على 
استقراء متطلبات سوق العمل ومقترحات وتوصیات لجنھ قطاع الدراسات الصیدلیة  (خطاب أمین المجلس األعلى للجامعات – موافقة 

مجلس الكلیة علي الالئحة الداخلیة الجدیدة للكلیة – فحص اللوائح الداخلیة لكلیة الصیدلة).

-  التعدیالت التي ادخلت علي الئحة 2015 بناءا علي مقترحات وتوصیات لجنھ القطاع
1- ترقیم الصفحات وتم توقیع كل صفحھ وختمھا بخاتم شعار الكلیة لشئون التعلیم والطالب.

2-  تم مراجعھ اسماء االقسام العلمیة مع الترجمة اإلنجلیزیة لمسمى القسم مثل
Pharmaceutical Organic Chemistry Department قسم الكیمیاء العضویة الصیدلیة •

Microbiology and Immunology Department  قسم المیكروبیولوجیا المناعیة •
Pharmacology and Toxicology Department قسم علم األدویة والسموم •

4 أكواد المقررات الدراسیة: تم عمل جدول خاص بأسماء المقررات واألكواد والقسم الذى یدرس فیھ.
5- المواد االختیاریة: بناءا علي استفتاء طالبى یطبع فیھ جمیع المقررات االختیاریة للطلبة بعد االتفاق مع االقسام العلمیة ویحدد كل 
طالب رغبتھ عن طریق كلمھ المرور الخاصة بھ وتعتمد النتیجة بمجلس الكلیة، حیث یدرس الطالب 6 ساعات معتمدة مقررات 

اختیاریة تلبى احتیاجات سوق العمل: 
Drug design، Advanced pharmaceutical analysis spectroscopy، Alternative medicinal therapies،  

Production & manufacture of medicinal plants
Chromatography and separation techniques, Quality assurances and GMP, Applied industrial 

pharmacy, Good manufacturing practices, Cosmetic preparations , Biological standardization, 
Antimicrobial agents, Veterinary pharmacology

6- زیادة عدد االقسام العلمیة الى (9) اقسام (اضافة قسم الممارسة الصیدلیة)
7- اضافة اعمال فصلیة (10 درجات) وأنشطة (5 درجات) وتعدیل توزیع درجات العملى (20 درجة) والنظرى (50 درجة) 

والشفوى ( 15 درجة).
8- اضافة  مواد التسویق ومھارات االتصال (الفرقة الثانیة) – و التصمیم الدوائى (الفرقة الخامسة) – التكنولوجیا الحیویة (الفرقة 

الرابعة)
9- تم تضمین جزء المناعة لیكون مع مقرر المیكروبیولوجى عام.

10- تم فصل التكنولوجیا الحیویة والصحة العامة لیكون كل مقرر قائم بذاتھ.
11- تضمن مقرر المیكروبیولوجیا الطبیة جزء عن الفیروسات والفطریات.

12- مقرر المیكروبیولوجیا الصیدلیة یتضمن جمیع طرق التحكم فى المیكروبات مشتملھ على جزء التعقیم.
13- مقرر حركیھ وثبات األدویة تم تعدیل محتواه لیواكب المسمى.

- یقضى طالب الصیدلة 300 ساعة تدریب میدانى فى احدى المؤسسات الصیدلیة (برنامج بكالوریوس الصیدلة ) أما التدریب المیدانى 
لطالب برنامج الصیدلة االكلینیكیة فینقسم الى 200 ساعة وھناك مقررات بالبرامج تواكب متطلبات سوق العمل.

- برنامج بكالوریوس الصیدلة:  التغذیة اإلكلینیكیة -  علم األدویة المتطور -  تخلیق األدویة من حلقات غیر متجانسة -  تصنیع وإنتاج 
العقاقیر الخام من مصدر طبیعي -  الممارسة الجیدة لتصنیع األدویة -  كیمیاء الطب الشرعي (فحص وثائق الالئحة و تواصیف 

المقررات المذكورة- لقاءات القیادات األكادیمیة و اعضاء ھیئة التدریس).
- برنامج بكالوریوس الصیدلة - صیدلة إكلینیكیة  تم تصمیم وتطبیق البرنامج  لتلبیة احتیاج سوق العمل وفتح مجاالت عمل للصیادلة 
لمشاركة الطبیب في وضع بروتوكوالت العالج  و تم االعتماد بمجلس الكلیة بتاریخ5/9/2006 وعلى بدء الدراسة للبرنامج اعتبار من 
العام الجامعي 2006/2007. وبفحص الالئحة تبین أن دراسة مقررات الممارسة الصیدلیة بنسبة 27.4% من البرنامج والتى تكسب 
الطالب مھارة التعامل مع الحاالت المرضیة المختلفة، تصمیم الخطط العالجیة، العمل كعضو ضمن الفریق الطبى، تتصف البرامج 
التعلیمیة بالمرونة حیث تسمح الالئحة بتحدیث نسبة ال تتجاوز عن 15% من المقررات بعد موافقة مجلس الكلیة و مجلس الجامعة 

(الئحة برنامج الصیدلة االكلینیكیة) دون الرجوع إلى لجنة القطاع مما  یسمح بإدخال موضوعات جدیدة تواكب احتیاجات سوق العمل 
واالتجاھات العلمیة الحدیثة (موافقة مجلس الكلیة علي بدء الدراسة في برنامج بكالوریوس الصیدلة – فحص الئحة الصیدلة 

االكلینیكیة).
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7-3 البرامج التعلیمیة موصفة ومعتمدة , وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعاییر األكادیمیة المرجعیة 
المتبناة. ( )

- لدى كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق الئحتین دراستین ساریتین: الالئحة الداخلیة بتاریخ 2004 و  2015 (لوائح برامج الفصلین 
الدراسیین) والئحة برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة الموحدة وقامت الكلیة بتوصیف برامجھا واعتمادھا من مجالس األقسام ثم من مجلس 
الكلیة بتاریخ 10/12/2018 عن العام الدراسى 2017-2018 (توصیف برنامج الالئحة الداخلیة- توصیف برنامج الئحة الساعات 
المعتمدة - اعتماد توصیف الالئحة الجدیدة - فحص محاضر مجالس الكلیة و األقسام ). باإلضافة الى دورات فى توصیف المقررات 
بتاریخ 9/2/2018 و كان  الحضور عدد 12 من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في ورشة عمل توصیف البرامج والمقررات 
التي تم عقدھا من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلیة  و ھي نسبة قلیلة و نتج عنھا محدودیة التواصیف و التقاریر (وثائق ورشة العمل 

للتوصیف).
- قامت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق بتصمیم توصیف البرامج التعلیمیة تبعا لـ  NARS 2009 للوائح الداخلیة 2004و 2015 

والئحة برنامج الصیدلة االكلینیكیة و لكن ال یوجد توافق في تصمیم توصیف البرامج لنظام الفصلین الدراسین مع الللوائح و المعاییر 
االكادیمیة المرجعیة المتبناه ( مصفوفة البرنامج التعلیمي/ المعاییر األكادیمیة) . حیث أعدت الكلیة مصفوفة عالقة نواتج التعلم 

المستھدفة للبرامج مع المعاییر االكادیمیة المرجعیة لكل الئحة فى توصیف البرنامج مع المقرارات منفصلة في حین ان المواد متصلة 
و على سبیل المثال و ضع لكیمیاء عضویة صیدلیة 1 منفصل عن كیمیاء عضویة صیدلیة 2 رغم انھما یعتبران مادة واحدة بنتیجة 
واحدة و ھذا لمعظم مواد االئحة .  ایضا قامت الكلیة  بتوصیف برامجھا تبعا لـ NARS 2017  حیث تم عقد 2 ورشة عمل: األولي 
خاصة بعرض المعاییر األكادیمیة  فى التعلیم الصیدلى2017 وكیفیة تحقیقھا بعرض طرق تدریس مختلفة (بتاریخ 26/9/2018)، 
الثانیة عرض لبعض طرق التقییم الحدیثة التى تقیس مھارات مختلفة عند الطالب مثل OSPE   و كیفیة تصمیم Rubric  الستخدامھ 
فى تقییم األنشطة الطالبیة (21/10/2018) وتم مراسلة األقسام لتحدید الجدارات التى سیتم تحققھا من خالل المقررات التى تدرس 
بالقسم وذلك لعمل خریطة واضحة و كاملة لتوزیع 42 جدارة/ مھارة علي البرامج ، تنظیم الدورات التدریبیة فیما یخص طرق التعلم 
النشط   و قد تم فحص توصیف البرنامج المبني علي معاییر 2017 و الذي بدء في عام  2018/ 2019 (ورش عمل - لقاء القیادات- 

لقاء أعضاء ھیئة التدریس- فحص تواصیف البرامج).
-  ولكن تبین للفریق من فحص الالئحة الداخلیة 2004 واألخرى 2015 ولقاء القیادات األكادیمیة ولقاءات أعضاء ھیئة التدریس 

والھیئة المعاونة أن الكلیة تعتبر معظم المواد الدراسیة لمواد متصلة ال تنتھي في الفصل الدراسي األول ویتم جمع مواد الفصل الدراسي 
األول مع الثاني لتظھر نتیجة الطالب كاملة بالتقدیر فى نھایة العام بمعنى، في الفرقة األولى كیمیاء عضویة صیدلیة 1 تجمع على 
كیمیاء عضویة صیدلیة 2 وكذلك صیدالنیات 1 تجمع على صیدالنیات 2 وكیمیاء حیویة 1 تجمع على كیمیاء حیویة 2 وھكذا معظم 
المقررات. أال أنھ یتم عمل تقریر مقرر فى الفصل الدراسى األول غیر مكتمل بمعنى أنھ ینقصھ آراء الطالب واالحصائیة للنجاح 
والتقدیرات وخطط التحسین  وتقریر آخر فى نھایة العام مكتمل العناصر بھ مجموع الدرجات والتقدیر وأن المقررات ان كانت في 
اللوائح متصلة فھى منفصلة في التوصیف والتقریر وإن كان یوجد لكل مقرر تقریر مقرر مجمع  یشمل اإلحصائیة یتعامل مع مادتین 
وغیر مالئم لالستفادة منھ للعام القادم، وأنھ یتم عمل توصیف لكل مقرر ولھ كود مستقل ونواتج تعلم مستھدفة مختلفة (مقررات 

منفصلة). و یرى الفریق أن ھذة الممارسة ھى تفسیر خاطئ لالئحة ویؤدى الى عدم اھتمام بعض الطالب بأحد المقررین حیث یكتفى 
بدرجة النجاح وتجمیع درجات منھما وقد ال یھتم باالنتظام فى حضور المحاضرات والعملى لیستوفى نسبة 75%  حضور وااللزام 
الوحید علیة ھو حضور االمتحانات النظریة للمقررین وقد ال یشترط نجاحة فى االمتحان النظرى الحداھما كما أشار بعض أعضاء 
ھیئة التدریس فى اللقاءات ولذلك تبین للفریق أن توافق تصمیم توصیف البرامج لھذه اللوائح والمقرارات غیر مستوفي (فحص 

تواصیف البرامج والمقررات جمیعا وتقاریر المقررات للعام الجامعي 2017/ 2018 ولقاء اعضاء ھیئة التدریس و لقاء منفرد مع 
وكیل الكلیة لشؤن الطالب).

7-4 نواتج التعلم لكل برنامج تعلیمي تتسق مع مقرراتھ الدراسیة , وتوصیف المقررات یوضح طرق التدریس 
والتقویم التى تحقق نواتج التعلم . ( )

أعدت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق مصفوفة مخرجات التعلم المستھدفة للبرامج مع مقرراتھا وذلك للوائح الداخلیة والصیدلة 
االكلینیكیة  وقد تالحظ ادراج المقررات االختیاریة الحرة التى یختارھا الطالب من مقررات ضمن تلك المصفوفة كما یتم ادراج 

التدریب المیدانى ضمن تلك المصفوفة للتعرف على ما یحققھ من مخرجات (فحص مصفوفة مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج مع 
مقرراتھ).  وبفحص المصفوفة وتتبع مخرجات تعلم البرامج مع المقررات تبین االتى:

- جمیع تواصیف البرامج و المقررات تتعامل مع المقرارات الدراسیة  أنھا منفصلة  في حین انھا متصلة و تظھر بنتیجة واحدة فكان 
یجب أن تكون مصفوفة عالقة نواتج التعلم المستھدفة مع المقررات غیر ما تم عرضھ. و عند دراسة مصفوفات عالقة نواتج التعلم 

المستھدفة بین البرامج مع المقررات التي قدمتھم الكلیة تبین األتي:

الالئحة القدیمة 2004: 
مخرج التعلم A8 من البرنامج ومنطوقھ 

[A3] Explain the principles of medical sciences including: physiology, histology, anatomy,  -
biochemistry, pharmacology, therapeutics, parasitology, pathology medical microbiology, immunology 

 .and virology
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تم رصد لھ عدة مقررات منھا
Biochemistry-1 , Parasitology, Biochemstry-2, Clinical Microbiology, Pathophysiol- -

 ogy,Therapeutics-1

وھذه المقررات تحقق ھذا المخرج حیث یتضمن المحتوى الدراسى لھذه المقررات ما یحقق المخرج 

مخرج التعلم B7 ومنطوقھ
 .[B7] Select medicine in accordance with understanding of disease etiology and path-ophysiology -

تم رصد لھ عدة مقررات تحققھ من حیث المحتوى الدراسى مثل :
 Pathophysiology, Public health, Pharmacology II, Clinical Nutrition -

- وبالمثل فان مقرر Pharmaceutical Organic Chemistry-1 یحقق مخرجات التعلم    A14 A15  و B2 و  B5  و  C7  و   
 D8وC8

تم فحص مصفوفة البرنامج مع المقررات لكل برنامج دراسى توضح كیفیة تحقیق نواتج التعلم المستھدفة للبرنامج من خالل المقررات 
المختلفة المنفصلة (مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعلیمي مع المقررات الدراسیة  – فحص توصیف المقررات).

الالئحة الحدیثة 2015: 
و أفاد مقرر كیمیاء حیویةII  تثبیتھ المھارة المھنیة B2  و منطوقھا 

[B2] Handle and dispose chemicals and pharmaceutical preparations in a safe way according to GLP 
.principles

و ھى تفید مقررات الكیمیاء الحیویة فى الفرقة األولى و الثانیة 

 B8 بعیدة عن التخصص  و منطوقھا
 .[B8] Monitor and control microbial growth and handle biological specimens safely

وأفاد المقرر تبنیھ B9 فى توصیف البرنامج و لم تظھر المصفوفة ذلك و منطوقھا
[B9] Perform microscopical, biochemical and serological laboratory tests to diagnose infec-tious and 

 .non infectious disease

و بالنسبة C6 و منطوقھا 
[C6] Solve problems concerning physical and chemical incompatibilities that may occur dur-ing drug 

 .dispensing
بعید عن محتوى المقرر 

D3 و منطوقھا
 .[D3] Reprocess and evaluate information from different sources to improve professional abil-ities

 D7 continuous education
و منطوقھا

[D7] Update pharmaceutical knowledge for development of pharmacy profession through independent 
 .lifelong continuous education

independent lifelong continuous education  و ال یوجد فى ملف المقرر ما یفید تطبیق

Org I

  A1 و منطوقھا 
[A1] Illustrate the principles of basic sciences (Physical, organic and analytical chemistry; biology; 

 .biophysics; computer sciences and mathematics)
و ھو ال یالئم محتوى المقرر

A14 drug design
و منطوقھا

 .[A14] Underline the basis of drug design and development
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A15 pharmaceutical comp synthesis
و منطوقھا

 .[A15] Determine the principles of pharmaceutical compounds synthesis

B2 handle and dispose
و منطوقھا

[B2] Handle and dispose chemicals and pharmaceutical preparations in a safe way according to GLP 
 .principles

B5 و منطوقھا یتناسب مع محتوى المقرر
 .[B5] Extract, isolate, purify and identify active substances from different origins

C7 یتناسب مع محتوى المقرر
و منطوقھا

[C7] Select appropriate methods of isolation, purification, identification of active substances from 
 .different origins

C8 یتناسب مع محتوى المقرر
و منطوقھا

[C8] Choose the appropriate methods of synthesis, identification and standardization of ac-tive 
 .substances from different origins

D7 ال  یتناسب مع مستوى الفرقة األولى الفصل األول
و منطوقھا

[D7] Update pharmaceutical knowledge for development of pharmacy profession through independent 
 .lifelong continuous education

D8 مستوى الفرقة األولى الفصل األول  ال یتناسب
و منطوقھا

 .[D8] Adopt ethical, legal and safety guidelines

Pharmaceutics I (الفرقة االولى/ الفصل األول)
A2

و منطوقھا
[A2] Mention the principles of pharmaceutical sciences (Pharmacy orientation; medical ter-minology; 

physical pharmacy; pharmaceutics; industrial pharmacy; pharmaceutical technolo-gy; 
biopharmaceutics; pharmacokinetics; pharmaceutical chemistry; pharmacognosy; phar-maceutical 

microbiology; molecular biology and pharmaceutical biotechnology; quality as-surance and quality 
 .control; instrumental analysis and biological drug assays)

A12
و منطوقھا

[A12] Illustrate the principles of isolation, purification and identification of pharmaceutical compounds 
 .and other active compounds

A36
و منطوقھا

 .[A36] Describe methods of pharmaceutical calculations

ھذا ال ینطبق مع مقرر ص1 و انما یحقق فى مقررات الكیمیاء

B1
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و منطوقھا
[B1] Use the proper pharmaceutical and medical terms and abbreviations and symbols in pharmacy 

 .practice
ھذا ینطبق مع محتوى المقرر

B2
و منطوقھا

[B2] Handle and dispose chemicals and pharmaceutical preparations in a safe way according to GLP 
 .principles

ھذا ینطبق مع محتوى المقرر

B4
و منطوقھا

[B4] Compound, dispense and label pharmaceutical dosage forms safely and effectively with 
.application of good manufacturing practice (GMP) principles

ھذا ینطبق مع محتوى المقرر

C1
و منطوقھا

.[C1] Reconstruct pharmaceutical knowledge in formulation of safe and effective medicines
ھذا ینطبق مع محتوى المقرر

C13
و منطوقھا

.[C13] Calculate and adjust dosage and dose regimen of medications and prescription dispensing
ھذا ینطبق مع محتوى المقرر

كعینة من المقررات رأسیا ص1 و بدراسة مقررات ص 2 و ص4
Sterile products and controlled drug delivery system

Hospital and clinical pharmacy (الفرقة الرابعة)
A20

و منطوقھا
 .[A20] Verify the basis of hospital pharmacy and drug distribution system

یتناسب

بعض األفعال ال ینطبق على المعرفة  المطلوبة كناتج تعلم للمقرر  مثل مقررات

Industrial Pharmacy I and Industrial pharmacy II
تتبنى

 .[A15] Determine the principles of pharmaceutical compounds synthesis

- تم توصیف مقررات البرنامج التعلیمى لكلتا الالئحتین ولكن على النحو الذي ذكر أعاله و الذي ال یتوافق مع اللوائح وإن كان 
توصیف المقررات التي تمثل انصاف مقررات ال یتضمن دقة وصف العناصر االساسیة للتوصیف من أھداف للمقررات ونواتج للتعلم 
وموضوعات المحتوى الدراسى باإلضافة الى طرق التدریس ویتم اعتماد تواصیف المقررات بمجالس األقسام العلمیة على ھذا النحو 

(فحص تواصیف المقررات – االطالع على عینة من محاضر مجالس األقسام). وتبین من مراجعة توصیف المقررات اآلتي:
pharmaceutics -1 مقرر

- تاریخ االعتماد فى اول صفحة غیر مطابق مع ما ھو موجود فى الصفحة األخیرة
- فى جدول المحتویات تم تحدید میعاد  االمتحان العملى (2) مع عدم ذكر اى شيء عن موعد االمتحان األول (لیس لھ وجود)

(week 6)  فى جدول التقییم لم یذكر موعد االمتحان الفصلى -
- فى جدول المحتویات ، االمتحان العملى فى األسبوع الثانى عشر أما فى جدول التقییم في االسبوع الثالث عشر 

- إجمالي الدرجات من 100 و لیس من 50 كما ھو مذكور
- المراجع تحتاج للتحدیث

- المصفوفات تحتاج للمراجعة
- مخرجات التعلم المذكورة فى توصیف البرنامج غیر مطابقة لما ھو موجود فى توصیف المقرر
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pharmaceutics -2 مقرر
- ال یوحد محتوى للجزء العملى للثالثة اسابیع االولى

- المراجع تحتاج للتحدیث
- مخرجات التعلم المذكورة فى توصیف البرنامج غیر مطابقة لما ھو موجود فى توصیف المقرر

- یوجد تقریر مقرر مجمع للمقررین وھو غیر مقبول تماما ویجب أن یكون لكل مقرر تقریر منفصل 
- ال یوجد أي بیانات عن التغذیة الراجعة من الطالب عن المقررات

- ال یوجد اراء للمقیم الخارجى عن المقرر 
- ال یوجد خطط للتحسین

pharmaceutics -3 مقرر
- مخرجات التعلم المذكورة فى توصیف البرنامج غیر مطابقة لما ھو موجود فى توصیف المقرر

- المراجع تحتاج للتحدیث
- المصفوفات تحتاج للمراجعة (یوجد مھارات غیر متناسقة مع طرق التقییم)

pharmaceutics -4 مقرر
(week 6)  فى جدول التقییم لم یذكر موعد االمتحان الفصلى -

- المراجع تحتاج للتحدیث
- یوجد تقریر مقرر مجمع للمقررین و ھو غیر مقبول تماما ویجب أن یكون لكل مقرر تقریر منفصل 

- كود المقررات غیر صحیح
- عدد الطالب الذین اجتازوا المقرر أكبر من عدد الطالب المقیدین
- ال یوجد أي بیانات عن التغذیة الراجعة من الطالب عن المقررات

- ال یوجد اراء للمقیم الخارجى عن المقرر 
Biopharmaceutics and pharmacokinetics الفرقة الثالثة بھا على سبیل المثال مقررات

Sterile products and drug delivery systems
- المراجع تحتاج للتحدیث

- مصفوفة نواتج التعلم / طرق التدریس تحتاج للمراجعة
- فى التقریر المجمع لكل مقرر و لجمیع المقررات 

- ال یوجد اسماء و أكواد للمقررات
- الساعات المعتمدة للمقررات غیر مطابقة مع الالئحة

- المقرر موزع على 18 أسبوع 
- تاریخ االعتماد 2017 و الصحیح 2018

- تاریخ خطة التحسین المدرجة للعام الدراسي غیر دقیق
Hospital and clinical pharmacy 1,2 في الفرقة الرابعة یوجد مقررین -

- وفي الالئحة یوجد مقرر واحد فقط یعطى في الفصل الدراسي الثاني
- ال یوجد امتحانات فصلیة فى جدول التقییم

- مخرجات التعلم المذكورة فى توصیف البرنامج غیر مطابقة لما ھو موجود فى توصیف المقرر
- المراجع تحتاج للتحدیث

- المصفوفات تحتاج للمراجعة (یوجد مھارات غیر متناسقة مع طرق التقییم). 
Industrial pharmacy 1,2 في الفرقة الخامسة مقررات

- محتوى المقررات و عدد ساعات التدریس  فى التوصیف غیر مطابق مع تقریر المقررات
- ال یوجد بیانات عن التغذیة الراجعة من الطالب عن المقررات

- بعض األفعال ال تنطبق مع المھارة المطلوبة
- مخرجات التعلم المذكورة فى توصیف البرنامج غیر مطابقة لما ھو موجود فى توصیف المقرر

مقررات الصیدلة اإلكلینیكیة لبرنامج بكالوریوس الصیدلة
- باالطالع على الئحة البكالوریوس یوجد مقررین یقوم بتدریسھم قسم الصیدلة االكلینیكیة فى الفرقة الرابعة الفصل الدراسى الثانى 

والفرقة الخامسة الفصل الدراسى األول وھم: 
 Hospital Pharmacy and Clinical Pharmacy (2.5 credit hours)

 Community Pharmacy (2.5 credit hours)
- وذلك یتعارض مع الموجود فى توصیفات المقررات حیث یوجد مقررین تحت مسمى 

Hospital Pharmacy and Clinical Pharmacy (1) (3 credit hours)
الفرقة الرابعة الفصل الدراسى األول 

Hospital Pharmacy and Clinical Pharmacy (2) (3 credit hours)
الفرقة الرابعة الفصل الدراسى االثانى

- و بالنسبة لتقریر المقرر یوجد تقریر مجمع للمقررین بأعداد للمحاضرات غیر مطابق للمدرج بالتوصیف.
- توصیف مقررات برنامج الصیدلة مطابق تماما لتوصیف مقررات برنامج الصیدلھ االكلینیكیة  و بھ نفس المالحظات و معتمد فى 

نفس التواریخ.
- ھناك اختالف فى توزیع الدرجات بین المقررات رغم انھم فى نفس الالئحة و نفس العام الدراسى 2017/2018 فنجد مقررات مثل:

23-June-2019 04:39 PM 35 / 62



Botany and Medicinal Plants, Pharmaceutical Organic Chemistry II, Analytical  - chemis-try II, توزیع 
الدرجات 50%نظرى و25%عملى و 15%شفوى و 10% انشطة فصلیة

فى حین مقررات اخرى مثل: 
Bio Physics, Physical and inorganic Chemistry, Cell Biology Written exam%65,  25% Practical exam, 

.10% Oral exam
و فى مقررات اخرى مثل:

Histology, Physical Pharmacy Written exam 60% Practical exam and Student participation25% Oral  
 exam15%

Pharmaceutical Organic Chemistry (1), Pharmacognosy 2 Written exams60%, Activity 5%, Practical 
exam 20%, Oral exam 15%

,Cell Biology, Histology أھداف المقرر و توصیفھ یحتاج اعادة صیاغة لیعبر عن المحتوى العلمى بصورة كاملة -

d1: Analyze   فى توصیف المقرر نجد مھارة عامة واحدة و ال تتناسب مع المھارات العامةMathematics and Statistics -
.and find effective solutions for a given problems

Biochemistry-1
- أھداف المقرر لم توضح ما یخص الجزء العملى من المقرر و الجزء العملى توزیعة غیر مرتبط بالجزء النظرى .

 Biochemistry-2, Parasitology and Pathology
-- أھداف المقرر لم توضح ما یخص الجزء العملى من المقرر.و توصیف المقرر یحتاج اعادة صیاغة الن المھارات المھنیة و الذھنیة 

و العامة الموجودة ال تحقق االھداف التعلیمیة المستھدفھ بشكل كامل ولم تشمل المحتوى العملى للمقرر
- فى معظم المقررات نجد المراجع غیر كافیة وتحتاج تحدیث و استكمال البیانات مثال:

 Parasitology, Physical Pharmacy, Public health & prevention, Pharmaceutical Microbiology
Toxicology and forensic chemistry

- التوصیف یحتاج اعادة صیاغة للتعبیر عن المھارات المھنیة و الذھنیة بصورة سلیمة حیث تم استبدال معظمھم. و المھارات العامة 
غیر كافیة.

Clinical Pharmacology
- أھداف المقرر تحتاج اعادة صیاغة للتعبیر عن كل المحتوى العلمى للمقرر

- التوصیف یحتاج اعادة صیاغة للتعبیر عن المھارات المھنیة و الذھنیة بصورة كافیة.
- أعدت الكلیة مصفوفات منفصلة لتوضیح مدى توافق طرق التدریس لمخرجات التعلم المستھدفة للمقررات الدراسیة المتصلة وبفحص 

عینة من تلك المصفوفات تبین وجود تناسب بین طرق التدریس المستخدمة وموضوعات المقررات مما یحقق مخرجات التعلم 
المستھدفة المذكورة واشتمل توصیف معظم المقررات على مصفوفة توافق طرق التقویم مع مخرجات التعلم المستھدفة وبفحص تلك 
المصفوفات تبین التوافق فى معظم المقررات اال أنھ فى بعض المقررات  تبین محدودیة  دقة اعداد تلك المصفوفة حیث افترضت قیاس 

معظم مخرجات التعلم فى جمیع االمتحانات النظریة والعملیة والشفھیة ویتم قباس مخرجات المھارات العامة فى أى امتحان مثل 
مقررات:

Pharmaceutical microbiology, Parasitology and pathology, General microbiology, Medicinal 
   Chemistry 1, and Pharmaceutical organic chemistry1

(فحص المصفوفات طرق التدریس والتعلم والتقویم مع نواتج تعلم المقررات الدراسیة – فحص توصیف المقررات)

- یتم اعالن توصیف المقررات فى بدایة الفصل الدراسى للطالب كما یتم اعالنھا على الموقع اإللكتروني للكلیة و في بدایة الكتب 
الدراسیة (لقاء الطالب – لقاء أعضاء ھیئة التدریس – فحص الموقع اإللكتروني-  كیفیة اعالن مخرجات التعلم المستھدفة من 

المقررات الدراسیة الي الطالب - مالحظة الموقع اإللكتروني) .
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7-5 البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة یتم مراجعتھا بصورة دوریة بمشاركة المراجعین الداخلیین 
والخارجیین . ( )

- وضعت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق معاییر الختیار المراجعین الخارجیین وتم اعتماد تلك المعاییر من مجلس الكلیة (721) بتاریخ 
14/1/2019 و ھذا تم بعد تفعیل المراجعة الخارجیة وقدمت الكلیة تقریرین لمراجعة البرنامج الدراسى عن طریق مراجعین خارجیین 
كان األول بتاریخ 9/1/2019 والثانى بتاریخ 20/3/  2019 كما یتم مراجعة المقررات عن طریق مقیمین متخصصین وتقوم لجنة 
تطویر المناھج بمناقشة تقاریر المراجعین الخارجیین وعمل االجراءات التصحیحیة و تمثل ذلك  فى تعدیل جزئى لمصفوفة البرنامج 
التعلیمي مع المقررات الدراسیة ولكن تبین محدودیة االستفادة من تقاریر المراجعین الداخلین و الخارجین و على سبیل المثال عن 

البرنامج التعلیمي:
مراجع خارجى : جداول تحقیق المقررات للمخرجات ال تغنى عن وجود مصفوفة متكاملة یسھل بھا تتبع تحقیق المخرجات جمیعھا

A24 لتحقیق المخرج رقم  Pathophysiologyویالحظ عدم وجود مقرر
المراجع الداخلى: باالطالع على عینة من تقاریر المقررات تبین اآلتي :

مقرر Hospital and clinical pharmacy1,2 1  یجب عمل تقریر لكل مقرر و لیس ضمھم و تبین عدم وجود تقریر للمحكم 
بالجدول ( یحذف عبارة  Rule of ) وال یوجد خطط تحسین للمنحنى النتائج اإلیجابي و ال یوجد اعتماد مجلس القسم لتقاریر 

المقررات.
مقرر كیمیاء حیوى 1و2 یجب فصل كل تقریر على حده منحنى نتائج إیجابي و ال تحسین و ال یوجد تقییم للطالب

مقرر كیمیاء تحلیلیة 1و2 ال یوجد اعتماد مجلس قسم للمقرر منحنى نتائج إیجابي وال تحسین
(وثیقة معاییر اختیار المراجعین – محضر مجلس الكلیة المذكور – تقاریر المراجعة – توصیف البرنامج – لقاء فریق وحدة الجودة)

- ال یوجد برامج تعلیمیة مشتركھ 
- قامت الكلیة بتعدیل الالئحة الدراسیة كما ذكر من قبل ولكن تبین محدودیة المراجعة الخارجیة والداخلیة على المقررات والبرامج 
لالستفادة و تفادي ما تم ذكره اعاله في التواصیف والتقاریر (مالحظة اللوائح الداخلیة - لقاء القیادات)- فحص تقاریر المقررات).

7-6 للمؤسسة تقاریر سنویة للمقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة بما یؤكد االلتزام بالتوصیف المعلن للمقررات 
الدراسیة , ویطلع علیھا المعنیون , وتستفید المؤسسة منھا في وضع خطط التحسین والتطویر. ( )

تعد األقسام العلمیة تقاریر سنویة للمقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة وھى تسمى ( (Annual Reportلكل مقرر متصل على مدار 
العام الدراسى وفي نھایة الفصل الثاني ولیس لكل توصیف ولكن غیر متضمنة نتائج تحلیل آراء المراجعین والطالب ومدى توافق 

محتوى الورقة االمتحانیة مع نواتج التعلم بالتوصیف المعلن ونتائج االمتحانات وخطة التحسین والتطویر وغیرھا. وعلیة ال تعد األقسام 
العلمیة تقاریر مكتملة  للمقررات الدراسیة فى نھایة الفصل الدراسي األول  لتتأكد من االلتزام بالتوصیف( فحص مقررات مثل):

-  Applied pharmacognosy 1, 2 – Medicinal chemistry 1, 2- Analytical chemistry 1, 2)) (تقاریر المقررات 
الدراسیة- مصفوفة االمتحانات مع مخرجات التعلم).  كما اعدت الكلیة تقریر دوري عن البرنامج التعلیمي في العام الجامعي 2017/ 
2018  و لم تقدم الكلیة تقاریر للمقررات الدراسیة وللبرامج عن االعوام الدراسیة الثالث األخیرة كما انھ لوحظ أن خطط التحسین 
بتقاریر البرامج المقدمة لم تبنى على آراء الطالب أو المراجعة الخارجیة أو نتائج االمتحانات وال تعبر عن حقیقة المواد المتصلة  

(تقاریر المقررات و  البرامج- لقاءات اعضاء ھیئة التدریس و اعضاء وحدة ضمان الجودة و السیدة میر الوحدة السابق).
- یتم عرض نتائج استطالع الطالب عن المقررات الدراسیة على مجالس األقسام ومجلس الكلیة كما یتم عرض تقاریر المقررات علي 
مجالس االقسام والكلیة ویتم مناقشتھا (نماذج من محاضر مجالس االقسام – محضر مجلس الكلیة بتاریخ 18/7/2017 – لقاء أعضاء 
ھیئة التدریس) . و في العام الجامعي 2017/ 2018 تم مناقشة التقاریر السنویة للبرامج من خالل مجلس الكلیة (اعتماد تقاریر البرامج 

من مجلس الكلیة)
- یتم مناقشة تقاریر المقررات فى مجالس األقسام العلمیة و لجنة المناھج و  لكن ظھر محدودیة االستفادة من التقاریر في عرض خطط 
التحسین و ان كان ظعر في بعض المقرارات  التحدیث والتطویر مثل تطویر طرق التدریس و تحدیث المحتوى العلمى و تبین ذلك في 
فحص مقرارات كیمیاء  دوائیة 1 و 2 و مقرارات قسم العقاقیر (مناقشة تقاریر المقررات فى لجنة المناھج ومجالس األقسام - لقاء ھیئة 

تدریس)
- بفحص تقاریر البرامج و المقررات عن عام 2017/ 2018 تبین محدودیة عرض خطط التحسین في التقاریر وقد ظھر ذلك بوضوح 
عند مقارنة ما تم اقراره في عام 2017/ 2018 وما ھو جاري للمقررات في عام 2018/ 2019  وھذا یعكس ما تم التعلیق علیھ من 
قبل و بالتالي ال تستفید الكلیة من خطط التحسین في تطویر البرامج وما تم االستفادة من  تقییم البرامج الدراسیة من قبل الخریجین و 

المراجعین الخارجین ظھر في :
- تفعیل تصمیم االختبار طبقا لنموذج البلوبرینت ویتم تقییم االختبار و التحقق من مدى تغطیتھ لنواتج التعلم من قبل لجنة تقییم الطالب 
و االمتحانات، كما یتم تقییم أسئلة االمتحان من قبل مراجعیین خارجیین (مراجعة أسئلة االختبار طبقا للبلوبرینت (لجنة تقویم الطالب و 

االمتحانات)
-  تقییم المقررات الدراسیة و الكتاب الجامعي و الورقة االمتحانیة من قبل الطالب حیث ظھر الكتاب الجامعي بطریقة مالئمة و 
تحسنت اسئلة االمتحانات في مواد الكیمیاء العضویة الصیدلیة و الكیمیاء الدوائیة و الفیتو ثیرابي على سبیل المثال ( فحص تقییم 

الطالب للمقررات ، الكتاب الجامعى ، الورقة  االمتحانیة للمواد المذكورة).
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                                            8- التدریس والتعلم   
8-1 للمؤسسة استراتیجیة للتدریس والتعلم والتقویم تتسق مع المعاییر األكادیمیة المرجعیة وتالئم نواتج التعلم 

المستھدفة . ( )
- للكلیة استراتیجیة للتدریس والتعلم والتقویم موثقة ومعتمدة من مجلس الكلیة بتاریخ 9/12/2013, وتم تحدیث االستراتیجیة بناء على 
لقاءات مع أعضاء ھیئة التدریس والطالب وتم اعتماد آخر تحدیث لالستراتیجیة من مجلس الكلیة بتاریخ 8/10/2018.كما تم اعتماد 
آلیة لمراجعة االستراتیجیة فى نفس المجلس. وتتضمن االستراتیجیة المحدثة  العدید من أسالیب التدریس والتعلم  التقلیدیة والغیر تقلیدیة 

 بما یحقق المعاییر االكادیمیة المرجعیة المتبناة ورسالة الكلیة وأھدافھا المعلنة وتتسق االستراتیجیة مع نواتج التعلم المستھدفة 
للمقررات الدراسیة  وتضم االستراتیجیة التدریس المباشر من خالل  المحاضرات والدروس العملیة ، التعلم الذاتى، التعلم اإللكترونى، 
التعلیم البحثى، التعلیم القائم على حل المشكالت، التعلیم التجریبي، التعلیم التعاوني، والتعلیم المیداني. كما اشتملت االستراتیجیة نظم 
التقویم المختلفة لتالئم نواتج التعلم المستھدفة. وتشمل نظم التقویم التكلیفات المختلفة للطالب، تقییم األداء العملى والمعملى، االمتحانات 
القصیرة، االمتحانات المعملیة والفصلیة والنصف فصلیة، االمتحانات النظریة واالمتحانات الشفھیة، ولكن افادت لقاءات الطالب 

والھیئة المعاونة محدودیة الوعي باستراتیجیة التدریس والتعلم (فحص استراتیجیة التدریس والتعلم المحدثة - محاضر مجلس الكلیة – 
لقاءات أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة – لقاء الطالب)   

-  تم نشر استراتیجیة التدریس والتعلم بالطرق المختلفة فقد تم نشرھا على الموقع اإللكترونى للكلیة وكذلك تم عرضھا علي شاشة 
العرض بمدخل الكلیة ولكن لم یتم عرضھا بجمیع أرجاء الكلیة وفى المعامل العلمیة بمعظم االقسام. وتم عرض االستراتیجیة على 
أعضاء ھیئة التدریس فى ندوتین بتاریخ 9/10/2016، 11/3/2017 (شرائح العرض الخاصة باالستراتیجیة – صور نشرھا فى 

المعامل – الموقع اإللكتروني للكلیة – االطالع على بیان بحضور الندوات).

- أعدت الكلیة مصفوفات للتحقق بین مخرجات التعلم المستھدفة لكل مقرر واستراتیجیة التدریس والتعلم للكلیة وذلك للتأكد من مالئمة 
االستراتیجیة للمخرجات التعلیمیة المستھدفة للمقررات الدراسیة وبفحص تلك المصفوفات تبین أن أسالیب التدریس تتالءم مع 

مخرجات التعلم المستھدفة (مصفوفة التوافق بین مخرجات التعلم المستھدفة وطرق التدریس والتعلم).

8-2 تطبیق استراتیجیة التدریس والتعلم والتقویم یدعم اكتساب مھارات التعلم الذاتي ومھارات التوظف لدى 
الطالب. ( )

- تتابع الكلیة مدى تطبیق استراتیجیات التدریس والتعلم وتوفر لذلك موارد ومصادر التعلم الالزمة وتتأكد من أن طرق التدریس والتعلم 
تدعم تطبیق التعلم الذاتى، ومن أمثلة أنشطة التعلم الذاتي تقسیم الطالب الى مجموعات حیث یتم تكلیفھم بعمل بوسترات ویتم اعداد 
البوسترات تحت اشراف منسق المقرر ویكون التواصل من خالل صفحة القسم على الفیسبوك او ممثل طالب الدفعة باإلضافة الى 
اللقاءات المباشرة.  وتم اعداد مقیاس للتقییم یتضمن المحتوى العلمى، وطریقة المناقشة كما یم تكلیف الطالب بإعداد ابحاث باإلضافة 
الى تكلیفھم بعمل زیارات میدانیة للصیدلیات لجمع المعلومات عن بعض األدویة وقد تم فحص العدید من نماذج أعمال الطالب. ایضا 
یتم تنمیة مھارات التعلم الذاتي للطالب و القدرة علي حل المشكالت و مھارات البحث العلمي في مقرر البحث العلمي لطالب الفرقة 
الخامسة. و جاري تجھیز معمل تصمیم الدواء لتفعیل التعلم الذاتي في مقررات قسم الكیمیاء الدوائیة، أال ان امثلة التطبیق محدودة 

وأسالیب التعلم التقلیدى ھى السائدة ویرى الفریق أن تطبیق نظام المقررات المتصلة قد یكون سبب للضعف الشدید فى حضور الطالب 
للمحاضرات وافادة بعض الطالب بوجود الدروس الخصوصیة (زیارة مقر معمل تصمیم األدویة – فحص نماذج من أعمال الطالب و 

بحث التخرج – لقاء الطالب – لقاء أعضاء ھیئة التدریس)
- تحرص الكلیة على اكتساب مھارات التوظف لدى الطالب من خالل تنظیم الكلیة مؤتمر علمي سنوي لدعم االبحاث الطالبیة حیث 
یقوم الطالب بعرض أبحاث التخرج فى صورة عروض تقدیمیة أو بوسترات و یتم دعوة طالب من الجامعات األخرى لزیادة المنافسة 
و رفع مستوى األداء و یتم تكریم المتمیزین منھم (كتیب المؤتمر الطالبى) . كما تنظم الكلیة دورات تدریبیة لتنمیة بعض المھارات 
لدى الطالب و تھیئتھم لسوق العمل مثل (كتابة ورقة بحثیة – كتابة السیرة الذاتیة) (نماذج من دورات تنمیة البحث العلمي و كتابة 

السیرة الذاتیة و غیرھا).

8-3 برامج التدریب للطالب مصممة وموصفة وفقاً لنواتج التعلم المستھدفة للبرنامج التعلیمي , ویتوافر لتنفیذھا 
اآللیات والموارد الالزمة . ( )
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- یوجد بالئحتي برنامج بكالوریوس الصیدلة و برنامج  بكالوریوس الصیدلة – صیدلة اكلینیكیة مادة خاصة بالتدریب المیدانى/الصیفى 
والتى تنص علي أن یؤدى جمیع طالب الكلیة (300 ساعة فعلیة) تدریبا صیفیا / فترة تدریب. و النسبة لبرنامج بكالوریوس الصیدلة: 
یتدرب الطالب فى مؤسسة صیدلیة أو أكثر مدة ال تقل عن 300 ساعة خالل العطلة الصیفیة التى تسبق الفرقتین الرابعة والخامسة 

ویعین مجلس الكلیة بناءاً على توصیة لجنة شئون التعلیم والطالب بالكلیة المؤسسات الصیدلة التى یتعین على الطالب متابعة التدریب 
العملى فیھا أثناء ھذه العطلة .ویتم تقییم التدریب المیداني من قبل أعضاء ھیئة التدریس الذین یعینھم مجلس الكلیة لإلشراف على 

التدریب ویشترط االجتیاز. و لبرنامج بكالوریوس الصیدلة – صیدلة اكلینیكیة: یبدأ التدریب بعد انتھاء المستوى الثانى، یقضى الطالب 
200 ساعة فى احدى المؤسسات الصیدلیة، 100 ساعة تدریب اكلینیكى فى مستشفى جامعة الزقازیق تحت اشراف الكلیة (فحص 

الئحة كل برنامج).
- قامت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق بتوصیف برامج التدریب المیدانى وفقا لنواتج التعلم المستھدفة وتم تقسیم برامج التدریب الى 

التدریب فى صیدلیات المستشفیات والتدریب فى الصیدلیات األھلیة والتدریب فى شركات األدویة وتم اعتماد ذلك من مجلس الكلیة رقم 
689 بتاریخ  9/10/2017 وقد تضمن توصیف التدریب لبرنامج الفصلین الدراسیین المحتوى العلمى للبرنامج التدریبى ومخرجات 
التعلم المستھدفة مقسمة الى المعرفة والفھم، المھارات الذھنیة، المھارات المھنیة/العملیة والمھارات العامة.  وقامت الكلیة بإعداد دلیل 
للتدریب الصیفى، كما قامت بإدراج معارف و مھارات برنامج التدریب المیدانى كمكون من مصفوفة البرنامج التعلیمى مع مقرراتھ 
(فحص توصیف برنامج التدریب المیدانى - محضر مجلس الكلیة  و مصفوقة البرنامج و المقررات– دلیل التدریب الصیفى). ولكن 
تبین محدودیة االتفاقیات مع جھات التدریب، وتتم االتفاقیات مع الملتقى التوظیفي السنوي الذي یوفر ما یقارب 150 فرصة سنویا.  

وایضا یوجد توصیف التدریب لبرنامج الصیدلة االكلینیكیة وبھ اتفاقیة تدریب مع مستشفى جامعة الزقازیق و یوجد ایضا كتیب التدریب 
المیداني للصیدلة االكلینیكیة (فحص وثائق التدریب المیداني لبرنامج الصیدلة االكلینیكیة- زیارة مقر الصیدلة االكلینیكیة- لقاء منسق 

البرنامج ووكیل الكلیة لشؤون الطالب و لقاءات الطالب).  

- وضعت الكلیة آلیة محددة لتنفیذ برنامج التدریب المیدانى واالشراف علیھ وتم توضیح ذلك فى دلیل التدریب الصیفى وقد نصت تلك 
اآللیة على أن یؤدى الطالب التدریب لمدة 300 ساعة فى احدى المؤسسات الصیدلیة المعتمدة مثل الصیدلیات العامة وصیدلیات 

المستشفیات الجامعیة والتعلیمیة والمؤسسات العالجیة ومصانع األدویة ویتم تقسیم الطالب إلى مجموعات على أعضاء ھیئة التدریس 
لإلشراف علیھم ومن ثم عمل إعالن للطالب عن بدء التدریب على الموقع اإللكترونى وعلى شاشة العرض بمدخل الكلیة وذلك فى 
حالة الرغبة فى التدریب فى المستشفیات ومصانع األدویة أما فى حالة التدریب فى الصیدلیات األھلیة (العامة) فیقوم الطالب أنفسھم 

بالتواصل مع الصیدلیات (لقاء الطالب – دلیل التدریب الصیفى – لقاء أعضاء ھیئة التدریس).
- وقد أعدت الكلیة نماذج موحدة  لطلب تدریب للطالب الراغبین فى التدریب الصیفى منفردین على ان یقوم الطالب بتنزیل النموذج 

من موقع الكلیة مرفق بھ توصیف التدریب المیداني للجھة الذى یود التدریب بھا ونماذج االستبیانات (االطالع على نموذج لطلب فردى 
للتدریب المیدانى- لقاء أعضاء ھیئة تدریس – لقاء الطالب)

- یتمثل دور الكلیة فى توفیر الموارد الالزمة للتدریب عن طریق: توفیر  دلیل التدریب الصیفى متضمنا ماھیة التدریب الصیفي، 
أھدافھ، التزامات لجنة التدریب، مدة التدریب، التزامات الطالب قبل وأثناء وبعد فترة التدریب و التزامات جھة التدریب و الیة تقویم 
الطالب، ایضا تقوم الكلیة بتحدید مشرفین من أعضاء ھیئة التدریس لإلشراف علي التدریب الصیفى للطالب فى المؤسسات الصیدلیة 

األخرى مثل الصیدلیات المجتمعیة (فحص قائمة بأسماء أعضاء ھیئة التدریس المشرفین علي التدریب).
- توفیر بعض جھات التدریب من شركات األدویة والمستشفیات وقد قامت الكلیة بالتواصل مع شركات أدویة مثل سیدیكو وایبیكو 
وسیجما والمھن الطبیة ودلتا فارم بیو وكذلك معامل التحالیل مثل معمل الترا (توفیر 100 منحة تدریبیة) من خالل الملتقى التوظیفى 
لطالب البرنامجین باإلضافة الى المركز القومى للبحوث . و لكن ال یتم تفعیل اتفاقیات مع الجھات المشاركة لبرنامج بكالوریوس 

الصیدلة و تقتصر المشاركة على خطابات لجھات التدریب، بینما یوجد اتفاقیة مع مستشفى الجامعة لطالب الصیدلة اإلكلینیكیة 100 
ساعة حیث یتم التدریب تحت اشراف أساتذة من كلیة الطب و الصیادلة االكلینیكیین بالمستشفى (فحص نماذج من المراسالت 

وبروتوكوالت التعاون- الوثائق الخاصة بتنظیم التدریب اإلكلینیكي فى مستشفى جامعة الزقازیق)

8-4 تقویم أداء الطالب فى التدریب یتم بأسالیب متنوعة وبما یتوافق مع نواتج التعلم المستھدفة . ( )
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تبین للفریق ان  تقویم الطالب فى التدریب المیدانى الصیفى یتم بأسالیب متنوعة و مالئمة  حیث یتم تقسیم التقییم الى ثالثة أقسام. فیتم 
تقییم الطالب من قبل جھة التدریب وقامت الكلیة بإعداد استمارة تقییم الطالب أثناء فترة التدریب المیدانى الصیفى بصیدلیات 

المستشفیات، و استمارة تقییم الطالب أثناء فترة التدریب المیدانى من جھات التدریب. كما أعدت استمارات لتقییم الطالب لجھات 
التدریب. ویتم تكلیف الطالب بعمل بحث أثناء فترة التدریب یتم تقییمھ من قبل عضو ھیئة التدریس المشرف علیھ وذلك یكون بعد 
انتھاء فترة التدریب ویشمل ھذا التقییم عدة بنود منھا شمولیة البحث وأسلوب الكتابة والعرض الشفھى للبحث. كما یتم تقییم الطالب 
أیضا أثناء فترة التدریب بمكان تدریبھم من قبل السادة أعضاء التدریس المشرفین علیھم من حیث االلتزام بالحضور واالنصراف 
بالمواعید المحددة للتدریب ومدى تقبلھ للتوجیھات التى تصدر إلیھ وغیرھا. (فحص نماذج من استمارات التقییم المختلفة – لقاء 

الطالب) 
ویتم تقویم أداء الطالب في التدریب االكلینیكى یتم بأسالیب متنوعة وبما یتوافق مع نواتج التعلم المستھدفة حیث قامت الكلیة بالتواصل 
مع منسق التدریب االكلینیكى بمستشفى جامعة الزقازیق لوضع آلیة لتقییم أداء الطالب أثناء التدریب وذلك في ضوء عدة عناصر مثل 
الحضور وااللتزام والتجاوب و المتابعة مع المشرفین علي التدریب (preceptors) و كذلك تقدیم ملفات انجاز عن الحاالت التى تم 

مناقشتھا أثناء التدریب (ملف انجاز الطالب فى التدریب االكلینیكى)
- أما بالنسبة للتدریب فى صیدلة المجتمع أو المؤسسات الصیدلیة األخرى فان الطالب یقوم بتسجیل بعض األدویة ، تفاعالت األدویة و 
غیرھا التى تعرض لھا أثناء التدریب  (ملف انجاز الطالب فى التدریب بالصیدلیة المجتمعیة)، كما یتم عمل حلقات النقاش مع الطالب 

و تسجیل آرائھم حول التدریب (اآلراء المسجلة للطالب حول فاعلیة التدریب الصیفى).

8-5 فاعلیة التدریب تقیم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعیة , وتستخدم النتائج فى تطویر آلیة التدریب وأدواتھ 
وموارده . ( )

- قامت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق بوضع آلیة لقیاس فاعلیة التدریب المیدانى باستخدام مؤشرات موضوعیة وذلك عن طریق عمل 
استبیان للطالب ألخذ أراءھم فى نوعیة ومحتوى التدریب الذین قاموا بھ. ویتم تحلیل ھذا االستبیان وعمل دراسة إحصائیة للنتائج 
للوقوف على النقاط التى تحتاج إلى تحسین ویتم رفع ھذا التقریر إلى السید االستاذ الدكتور عمید الكلیة وكذلك إلى السیدة االستاذ 
الدكتور وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب وقدمت الكلیة تحلیل لذلك االستبیان  و لكن لم تقم الكلیة بالتأكد من استیفاء نواتج التعلم 

المستھدفة للتدریب المیداني (فحص تحلیل استبیان الطالب).
- كما قامت الكلیة بعمل استبیان لسوق العمل ألخذ أراءھم فى فاعلیة التدریب ومدى مالئمة البرنامج التعلیمى لمتطلبات سوق العمل  
وتم تحلیل ھذا االستبیان  وكان رأى بعض األطراف المجتمعیة عن ضرورة توفیر بعض الدورات التدریبیة للطالب كما لوحظ رضاء 

األطراف المجتمعیة عن التطور فى مستوى خریج الكلیة (استبیان منظمات سوق العمل – لقاء األطراف المجتمعیة)

8-6 الدرجات المخصصة ألنواع تقویم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستھدف قیاسھا . ( )
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تستخدم كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق أسالیب تقویم متنوعة، منھا االمتحانات التحریریة التى تنقسم الى امتحانات دوریة وامتحانات 
نصف الفصل واالمتحانات التحریریة النھائیة:

-  توضح الئحة البرامج الدراسیة (2004 و 2015) و كذلك توصیفات المقررات وجود أسالیب تقویم متنوعة لقیاس مدى تحقق 
مخرجات التعلم المستھدفة لدى الطالب ( فحص استراتیجیات التدریس و التعلم) حیث اشتملت أسالیب التقویم على:

- االختبارات التحریریة التى تقیس المخرجات المعرفیة و الذھنیة لدى الطالب،
-  االختبارات الشفویة التى تقیس باإلضافة لما سبق مھارات التواصل،

-  االختبارات العملیة التى تقیس المخرجات المھنیة و العملیة - 
- كما یوجد أیضا بعض األنشطة الصفیة و التكلیفات مثل عمل االبحاث ، تصمیم العروض و الفیدیوھات، عمل البوسترات والتى تقیس 
المخرجات العامة و المنقولة , مثل العمل فى فریق، ادارة الوقت، مھارات البحث، استخدام (أمثلة من االختبارات التحریریة ، األنشطة 

الصفیة لمقررات عقاقیر 1 و كیمیاء عضویة 3 و كیمیاء حیوي 2 وفیتو ثیربي). 
- نماذج من الورقة االمتحانیة لمقررات Hospital pharmacy, Controlled drug delivery Phytotherapy تبین وجود تنوع 
فى األسئلة بین المقالیة واألسئلة ذات االختیارات المتعددة (توصیف المقررات الدراسیة  –فحص نماذج من االمتحانات النظریة –

ملفات المقررات المذكورة- لقاء أعضاء ھیئة التدریس – لقاء الطالب)

- وضعت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق مواصفات للورقة االمتحانیة وتم اعتمادھا من مجلس الكلیة بتاریخ 10/3/2014 ویم تحدیثھا 
سنویا حتى تاریخ 4/10/2018 وتضمنت المواصفات وصف الورقة االمتحانیة من حیث الشكل وكذلك من حیث المضمون وضمت 
تلك المواصفات التأكید على االلتزام بتصمیم األسئلة لتقیس مخرجات التعلم المستھدفة للمقرر على أن توزع الدرجات واالسئلة. 

وبفحص األوراق االمتحانیة لمقررات الصیدلة الطبیعیة – الصیدلة الحیویة وحركیة الدواء و الكیمیاء الحیویة 1و2 والمیكروبیولوجى 
و الفارماكولوجى1و2 تبین االلتزام وتطور معاییر الورقة االمتحانیة و تنوع االسئلة. و للتأكد من ان االسئلة تقیس مخرجات التعلم 

المستھدفة ، تم في العام الجامعي 2017/ 2018 عمل مصفوفة مدى استیفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستھدفة.  كما انھ  یتم تقییم 
ورقة االختبار من قبل ممتحنین داخلیین و خارجیین للتأكد من وجود أسئلة تقیس مستویات معرفیة مختلفة (أسئلة معرفیة ومھاریة 
وتطبیقیة)، توازن توزیع الدرجات علي األسئلة . كذلك استخدمت الكلیة خریطة االمتحانات “Blue print” للتأكد من استیفاء نواتج 
التعلم المستھدفة بمختلف أنواع وأسالیب التقویم (مراجعة الورقة االمتحانیة من خالل ممتحنین داخلیین وخارجیین- فحص خریطة 
االمتحانات). وعند فحص نماذج من الورقة اإلمتحانیة وكراسات االجابة، تبین ان الدرجات غیر موزعة على أجزاء كل سؤال فى 
بعض امتحانات المقررات الدراسیة وأن التصحیح ال یتم بوضوح فى بعض األحیان حیث یتم وضع الدرجة النھائیة كاملة بدون أى 

إشارات تفید تصحیح كل جزء ( فحص مقرارات صیدالنیات 1 و 2 و 3 و 4 ).
- كذلك یوجد الیة تقییم الطالب فى االختبارات الشفویة (القدرة علي التواصل و التفاعل، المظھر، المعرفة) المعتمدة فى مجلس الكلیة 

رقم (721) و تاریخ 14/1/2019 (معاییر تقییم الطالب أثناء االمتحانات الشفویة) .
- ولكن تبین محدودیة لجنة المراجعة الداخلیة في المراجعة على االمتحانات النظریة للتأكد من توازن توزیع درجات االمتحانات و 

لتوافر المصفوفة لثالث سنوات متتالیة. رغم وجود ظاھرة میل المنحنى التكرارى ناحیة تقدیر االمتیاز والجید جدا لم تتخذ أي اجراءات 
للدراسة أو التصحیح. كما وضعت بعض األقسام نظاما لتقییم أعمال الطالب ومثال على ذلك قسم الكیمیاء الدوائیة فى مقرر كیمیاء 
طبیة -1 حیث یتم تقسیم الطالب على مجموعات صغیرة تتكون كل مجموعة من خمس طالب ویتم اختیار بحث من قبل عضو ھیئة 
التدریس وتم عمل Rubric یوضح النقاط التى تتم مناقشة الطالب بھا والمواعید المحددة لمتابعة او مناقشة البحث (فحص مواصفات 

الورقة االمتحانیة – محضر مجلس الكلیة - نماذج من تقییم الورقة االمتحانیة – لقاء الطالب – لقاء أعضاء ھیئة التدریس).

8-7 عملیة تقویم الطالب تدار بكفاءة وعدالة,واالمتحانات یأمن وضعھا ونسخھا وتوزیعھا بما یضمن سریتھا . ( 
(
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- وضعت الكلیة آلیة لضمان سیر االمتحانات النصف نھائیة والنھائیة النظریة كما وضعت الكلیة آلیة العمل داخل الكنترول وتم اعتماد 
تلك اآللیة من مجلس الكلیة بتاریخ 3/ 10/ 2014 و ینم تحدیثھا سنویا. وتضمنت تلك اآللیة إجراءات سیر االمتحانات وتنظیم العمل 
داخل الكنترول وذلك بدایة من اعداد جداول االمتحانات ومرورا بإرشادات الطالب – ارشادات المراقبین والمشرفین – اعداد لجان 
االمتحانات – توزیع المھام على أعضاء الكنترول – اعداد كراسات االجابة تسلیم وتسلم االسئلة – اجراءات االمتحان ترقیم كراسات 
االجابة واخفاء اسم الطالب – عملیة التصحیح والمراجعة – اجراءات الرصد والمراجعة وحفظ الكراسات والتخلص منھا وبزیارة 
الكنترول لوحظ وجود ملفات متكاملة بتشكیل وآلیات عمل الكنترول. ولكن لوحظ  تفاوت دقة اعمال الكنتروالت ودقة عملیة رصد 

الدرجات من ورقة االجابة المنزوعة من الكراسات واعادة تدبیسھا لضمان دقة المراجعة (آلیة العمل داخل الكنترول – محضر مجلس 
الكلیة – زیارة الكنترول)

- یتم ادارة عملیة االمتحانات طبقا لآللیات المعتمدة حیث یتم تشكیل لجان االمتحان والكنترول بقرار من عمید الكلیة ویتم اعداد اللجان 
وتوزیع الطالب علیھا ویتم توزیع المھام على اعضاء الكنترول وتسلم أغلفة الكراسات المختومة الى اعضاء ھیئة التدریس لتجمیع 
االمتحانات ووضعھا فى أظرف مغلقة تسلم الى الكنترول ویقوم الكنترول بتسلیم تلك االظرف الى اللجان قبل بدایة االمتحان بعشرة 

دقائق ( مالحظة الكنترول- لقاء رؤوساء الكنتروالت).  
- یوجد آلیة االحتفاظ باألوراق االمتحانیة فى كنترول مؤمن بباب رئیسى حدید ومراقب بالكامیرات. بعد انتھاء االمتحان یتم اخفاء 
االسماء وتسلیم الكراسات الى االساتذة لتصحیحھا وبعد ذلك تتم عملیة المراجعة والرصد بداخل الكنترول. ویتمیز الكنترول بالتأمین 
من خالل ابواب ونوافذ لیست حدیدیة وفسر ذلك على أنھ بالدور االخیر بالمبنى ویتوافر بھ بعض عوامل األمن والسالمة  حیث أن 
طفایات الحریق فى الطرقات ولیست داخل الكنتروالت.  ولكن قامت الكلیة بوضع طفایات الحریق داخل الكنتروالت اثناء الزیارة. 

ویوجد للكنتروالت باب رئیسى حدید یغلق على الكنتروالت الخمس ومخازن االوراق (زیارة الكنترول – لقاء رئیس الكنترول – فحص 
الیة عمل الكنترول).

- كذلك أظھرت زیارة الكنتروالت وفحص كشوف الرصد عدم اتساق أعداد الطالب التي أدت االمتحان مع االعداد بعد اعالن النتیجة  
و ذلك الن النتیجة متصلة مثل (مقرر العقاقیر العام1-العقاقیر العام 2) ومقرر (میكروبیولوجیا صیدلیة 1- میكروبیولوجیا صیدلیة 2)

8-8 آلیات تقویم الطالب تضمن عدالة التصحیح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة 
لالستدعاء . ( )

- تقوم الكلیة بالتأكد من عدم تعارض المصالح مع أعضاء ھیئة التدریس  بتوزیع نموذج فى بدایة كل فصل دراسى لضمان عدم 
تعارض المصالح مع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة حیث یستبعد من لھ قرابة حتى الدرجة الرابعة من وضع االمتحانات أو 

أعمال الكنترول (نموذج إقرار عدم وجود قرابة – لقاء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة). 
- تستخدم الكلیة نظام الممتحنین الخارجین فى جمیع االقسام العلمیة ویقوم بعض منسقى المقررات الدراسیة مثل الكیمیاء العضویة 
والكیمیاء الطبیة بتحضیر عدد من كروت الشفھى لضمان العدالة بین الطالب (نماذج من الكروت الشفھیة). وقد لوحظ تقسیم الطالب 
فى االمتحانات الى مجموعات تمتحن فى أوقات مختلفة ویتم وضع نماذج مختلفة من االمتحان لكل مجموعة وبفحص امتحانات 

مقررات الصیدلة الطبیعیة – الكیمیاء التحلیلیة – الكیمیاء الدوائیة - الكیمیاء الحیویة 1و2 و الفارماكولوجى 1و2 تبین االلتزام بمعاییر 
الورقة االمتحانیة و ضمن العدالة في االمتحانات (فحص ملغفات المقرارات المذكورة).

- تشكل االقسام العلمیة لجان ثنائیة / ثالثیة لتصحیح ورقة االجابة و یتبع الكونترول آلیة دقیقة في المراجعة و التدقیق على االوراق 
المصححة  و مراجعة رصد الدرجات (نماذج لكراسات االجابة المصححة)

- كما تطبق الكلیة لجان الممتحنین (تشكیل لجنة الممتحنین) ونظام الممتحنین الخارجین (قوائم الممتحنین الخارجیین فى االمتحانات 
الشفویة)  للتأكد من عدالة تقییم الطالب فى االمتحانات النظریة و الشفویة

- وتتبع الكلیة ضماناً للعدالة في تصحیح االمتحانات التحریریة نظام الكراسة مجھولة الھویة عن طریق وضع رقم سري لكل طالب 
- كما طبقت الكلیة نظام التصحیح األلى لتقلیل األخطاء و ضمان عدالة التصحیح وتطبیق التصحیح األلى فى المستویات مختلفة 
للبرامج الدراسیة ولكن لوحظ  تفاوت دقة اعمال الكنتروالت ودقة عملیة رصد الدرجات من ورقة االجابة المنزوعة من الكراسات 
وعدم اعادة تدبیسھا لضمان دقة المراجعة وأن رصد نتائج طالب الالئحة القدیمة مع نتائج طالب الالئحة الحدیثة فى نفس الكشف مما 
یصعب معھ حصر نتائج و احصائیات الفرق المختلفة ووجود اختالف فى حصر أعداد الطالب الحاضرین االمتحان عن اعداد النتائج 
المرصودة لالمتحان و لم یستطع اعضاء اللجنة تفسیر ذلك (مرفقات التصحیح األلى – فحص كشوف رصد الدرجات و لقاء اعضاء 

الكنتروالت)
- تقوم الكلیة باالحتفاظ بكراسات االجابة داخل الكنتروالت و وجود سجالت ورقیة للنتائج فى وكالة شئون التعلیم والطالب ووجود 
سجالت الكترونیة للنتائج (زیارة الكنترول). كما یتم توثیق نتائج الطالب فى قواعد البیانات بالجامعة و یتم االحتفاظ بنسخة ورقیة من 
نتائج االمتحانات مما یسھل استدعاء البیانات والدرجات الخاصة بالطالب كما تقوم الكلیة باالحتفاظ بأوراق اجابة الطالب لمدة مساویة 

لمدة البرنامج الدراسى واعدت الكلیة مخزنا آمنا لذلك (مالحظة مخزن الكراسات- فحص النتیجة النھائیة ورقیا و الكترونیا).

8-9 التغذیة الراجعة للطالب عن أدائھم فى التقویم تدعم تعلمھم . ( )
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- یتم إعالن نتائج االمتحانات الدوریة القصیرة و امتحانات منتصف الفصل الدراسي للطالب في توقیتات مالئمة عن طریق:
- إعالن نتائج االمتحانات الفصلیة والعملیة على موقع الكلیة اإللكتروني و علي  لوحات اعالنیة باألقسام المختلفة (نماذج من اعالن 

نتائج التقویم للطالب)
-  یستعلم كل طالب عن نتیجتھ النھائیة الكترونیا عن طریق ادخالھ الرقم القومي ورقمھ الخاص بالكلیة.

- ویستخدم الطالب اسم المستخدم الخاص بھ وكلمة المرور لمعرفة نتیجتھ و یتم مناقشة النتائج مع الطالب في حالة لو ھناك شكوى من 
الدرجة و لكن لم یتم االستفادة من التغذیة الراجعة عن أداء الطالب في التقویم و دعم تعلم الطالب من النتائج (صورة من نتائج 

االمتحانات القصیرة من موقع الكلیة – لقاء الطالب).

8-10 نتائج تقویم الطالب یستفاد منھا فى تطویر البرامج التعلیمیة واستراتیجیة التدریس والتعلم والتقویم . ( )
- یتم تحلیل نتائج تقویم الطالب على المستویات المختلفة (الفرق الدراسیة/ المقررات) من خالل وكالة شئون التعلیم و الطالب وذلك 

باستخدام نظام قواعد البیانات اإللكترونیة ومیكنة نتائج االمتحانات وتشمل اإلحصائیات ما یلى: 
• إحصائیة درجات النظري 

• إحصائیة التقدیرات لكل مقرر على حده 
• إحصائیة مجمعة لكل فرقة على حده 

- إحصائیة الخریجین للمجموع التراكمي (تقریر وكیل شئون التعلیم والطالب عن نتائج االختبارات- لقاء السیدة وكیل الكلیة وأعضاء 
وحدة ضمان الجودة- رؤساء الكنتروالت)

- أعدت الكلیة إحصائیات لمعرفة نسبة نجاح الطالب فى المقررات المختلفة ونسبة الرسوب  خالل الثالث أعوام السابقة وبفحص تلك 
االحصائیات تبین ارتفاع نسب النجاح فى معظم المقررات الدراسیة ولكن لم یتم اعداد دراسة عن  نتائج معظم المقررات الدراسیة 
ومدى توافقھا مع التوزیع الطبیعى للمنحنى التكرارى الذي ظھر حیاده عن الطبیعي في معظم المواد و لم تقدم الكلیة تفسیرا لذلك 

(فحص تقریر عن اإلحصائیات وتقریر برنامج الكلیة للفصلین الدراسیین والصیدلة االكلینیكیة – فحص المنحنى التكراري لجمیع مواد 
الكنتروالت)

- كما یتم كتابة التقاریر السنویة للبرامج من خالل وحدة ضمان الجودة و تحت اشراف وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب و شمل 
تتبع معدالت نجاح الطالب علي دار السنوات الخمس للبرنامج و معدالت التخرج ولكن لم یتم االستفادة في خطط التحسین من تحلیل  

نتائج تقویم الطالب وآراء المقیم الخارجي وآراء الطالب (فحص تقاریر البرامج)

- قدمت الكلیة تقریرا عن االجراءات التصحیحیة الالزمة بناء على تقریر احصاءات نتائج االمتحانات وشملت تلك االجراءات 
توصیات بتطبیق استراتیجیات التدریس والتعلم وتفعیل دور المنسق لكل مقرر لتوحید المحتوى العلمى للمقررات وكذلك التقویم 

للمجموعات المختلفة باإلضافة الى تفعیل التعلم الذاتى فى كل االقسام (فحص تقریر عن االجراءات التصحیحیة الالزمة – فحص نتائج 
الطالب).

8-11 قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقویم موثقة ومعلنة , وتوجد آلیات لمراقبة تطبیقھا . ( )
- وضعت الكلیة آلیة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات، كما توجد آلیة إلعالن النتائج وأعمال التظلمات وإعادة الرصد  
كما تتیح الكلیة للطالب المتظلمین من النتائج التأكد من درجاتھم مجانا ، وتقوم بتصحیح أي أخطاء یتم اكتشافھا( یتقدم الطالب بالتماس 
مراجعة رصد درجات لوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب و الذى بدوره یوجھھ لرئیس الكونترول و بعد فحص االلتماس و إعادة 
الرصد یرفع رئیس الكونترول االلتماس و التقریر لوكیل الكلیة لشئون الطالب الذي یقوم یدوره برفع خطاب لعمید الكلیة بنتیجة 

االلتماس) ( لقاء الطالب- لقاء أعضاء ھیئة التدریس). 
- ویتلقى الطالب ردا على تظلمھ في مدة ال تزید عن اسبوعین من تاریخ تقدیم االلتماس عن طریق مكتب وكیل الكلیة لشؤون التعلیم 
والطالب (فحص عینة من االلتماسات - آلیة التعامل مع تظلمات الطالب – لقاء الطالب- تقریر رئیس الكنترول بنتیجة فحص 

االلتماسات).
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                                            9- الطالب والخریجون   
9-1 قبول وتحویل وتوزیع الطالب على البرامج التعلیمیة والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة . ( )

- تعتمد سیاسة قبول الطالب في الكلیة علي قواعد مكتب التنسیق ووفقا للقواعد التي ینص علیھا المجلس األعلى للجامعات التابع 
لوزارة التعلیم العالي و تعلن شروط القبول فى الصحف القومیة و االنترنت وعلي موقع الوزارة االلكتروني للتنسیق ویتم توزیع 
الطالب على برنامجى الكلیة (بكالوریوس العلوم الصیدلیة وبكالوریوس الصیدلة اإلكلینیكیة) من خالل التنسیق الداخلي والالئحة 

الداخلیة للكلیة حسب رغبة الطالب (تصفح الموقع االلكتروني للكلیة، فحص الالئحة الداخلیة للكلیة ، لقاء الطالب)
- یتم عمل برامج تعریفیة للطالب الجدد وتنظیم لقاءات بین الطالب وإدارة الكلیة للتعریف بالكلیة واإلجابة عن استفسارات الطالب من 
خالل التعاون بین مكتب وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب و اتحاد الطلبة (فحص تقریر عن البرنامج التعریفي ومحتواه، مقابلة 

القیادات والطالب)
- كما تتوافر قواعد معتمدة ومعلنھ لتحویل الطالب من والي الكلیة من خالل إدارة شئون الطالب ویتم اإلعالن عنھا علي موقع الكلیة 
االلكتروني ومدرجة في دلیل الطالب و ملصقات بالكلیة. ویتم قبول الطالب المحولون من خالل مكتب التحویالت المركزي بالجامعة 
من الكلیات االخري خالل الفترة المسموح بھا للتحویل ووفقا للقرارات الصادرة عن المجلس األعلي للجامعات. كما یسمح بالتحویل من 
برنامج الصیدلة االكلینیكیة الي البرنامج العادي والعكس بعد السنة االولي بعد أجراء المقاصة وموافقة مجلس الكلیة اال أن الكلیة لم 
توفر أي مقاصة للطالب في حال التحویل من برنامج الي أخر عند طلبھا. وقد تبین في لقاء الطالب أنھم یرون أن سیاسات القبول 
والتحویل بالكلیة واضحة وأنھم راضین عنھا (االطالع على دلیل الطالب -  فحص الالئحة الداخلیة للكلیة للتحویل بین البرنامجین - 

فحص مجلس الجامعة بتاریخ 26/6/ 2018 ویجدد سنویا - لقاء القیادات والطالب،  تصفح الموقع االلكتروني للكلیة) 
- بمقارنة أعداد الطالب المسجلین فى برنامج بكالوریوس الصیدلة خالل الثالث سنوات األخیرة تبین وجود ثبات نسبى فى أعداد 

الطالب فى البرنامج حیث تقاربت أعداد الطالب المحولة الي البرنامج (48 طالب) ومنھ (38 طالب) للعام الجامعي 2018 -2019 أما 
برنامج الصیدلة إلكلینیكیة فقد أشارت اإلحصاءات الي وجود تناقص في أعداد الطالب المحولین الي الكلیة لاللتحاق بھذا البرنامج في 
عام 2017-2018 الي 8 طالب فقط بالقیاس الي 11 و 14 طالب في عام 2015-2016 و 2016-2017 علي التوالي  وبمقارنة أعداد 
الطالب المحولة من البرنامج نجد ان االعداد وصلت الي 25، 11،11 لنفس االعوام علي التوالي من 2015-2017 ولم تستطع الكلیة 
تقدیم أي احصائیة ببیان أعداد الطالب المحولة من والي البرنامج ذاتھ في العام الجامعي الحالي 2018-2019 عند طلبھا  (لقاء الطالب 

- فحص بیان معتمد بأعداد المحولین من وإلي الكلیة).

9-2 للمؤسسة أسالیب فاعلة لجذب الطالب الوافدین . ( )
- یوجد بالكلیة سیاسة  لجذب الطالب الوافدین معتمدة فى مجلس الكلیة رقم (596) بتاریخ 11/3/2013 وقد بلغ عدد الطالب الوافدون 
بالكلیة 19 و 18 طالب في كل من برنامج بكالوریوس الصیدلة  وبرنامج الصیدلة اإلكلینیكیة علي التوالي  . كما تستقبل الكلیة سنویاً 
من خالل التبادل الطالبي وبتوجیھ من الجامعة طالب من بعض الدول العربیة  (مثل االردن) ویتم عمل برامج تدریبیة وثقافیة 

وترفیھیة لھم وذلك بالتعاون مع السید األستاذ الدكتور/ نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب وبمشاركة السید األستاذ الدكتور 
/وكیل الكلیة  لشئون التعلیم والطالب ولكن لوحظ  نقص أعداد ونسب الطالب الوافدین فى الثالث سنوات الماضیة  لیصل الي 19 
طالب  في برنامج بكالوریوس الصیدلة  في عام 2017/2018  و 18 طالب  في برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة لنفس العام بدال من 38 
طالب للعام الذي قبلھ  ولم تتخذ الكلیة أي اجراءات تصحیحیة طوال ھذه لسنوات كما الحظ الفریق ان السیاسة الموضوعة من الكلیة  
لجذب الطالب الوافدین  لم  یتم تحدیثھا منذ عام 2013  ولم یستدل الفریق علي أي انشطة بالكلیة لجذب الطالب الوافدین أو وجود 
مكتب خاص لرعایتھم بالكلیة ، ولم یتمكن الفریق من مقابلة أي من الطلبة الوافدین عند طلب ذلك (بیان بأعداد الطالب الوافدین ، 
فحص سیاسة جذب الطالب الوافدین، ، لقاء القیادات بالجامعة والكلیة– االطالع علي التدریب الطالبى للطالب األردنیین من 

1/7/2018 حتى 31/7/2018)

9-3 للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادیاً واجتماعیاً وصحیاً ویتم تعریف الطالب  بھ بوسائل متعددة . 
( )

- اھتمت الكلیة بمناقشة وحل مشكالت الطالب المختلفة من خالل الیة للدعم الطالبى معتمدة  في  مجلس الكلیة بتاریخ 11/3/2013 
ومعلنة في دلیل الطالب وعلي الموقع االلكتروني للكلیة وادارة  رعایة الشباب تتضمن الدعم األكادیمي من إرشاد أكادیمي ودعم 
الطالب المتعثرین، ودعم المتفوقین، الدعم المادي والعیني للمستحقین، والرعایة الصحیة والنفسیة (فحص خطة الدعم، ومحضر 

مجلس الكلیة بتاریخ 11/3/2013 ، وفحص دلیل الطالب، تصفح الموقع اإللكترونى للكلیة، زیارة مكتب رعایة الشباب ) ویتمثل الدعم 
 المالي في ضوء استیفاء استمارة البحث االجتماعي والتي تشمل الوضع االقتصادي لألسرة والدخل الشھري لھا والنطاق الجغرافي 

للسكن وعدد أفراد األسرة ووفاة العائل والحالة الصحیة ، ویتم بحث الحاالت بواسطة رعایة الشباب لتحدید ذوي االحتیاج،  ویقدم الدعم 
المالي للطالب غیر القادرین من صندوق التكافل االجتماعي، كما یوجد دعم عیني للكتاب الجامعي تحت رعایة وكیل الكلیة لشئون 
التعلیم والطالب كما تقوم الجامعة بدعم للطالب الذین یقیمون بالمدن الجامعیة و تقدم وجبات غذائیة مدعمھ لھم (فحص نماذج من 
التماسات الطالب، زیارة رعایة الشباب وفحص وثائق بأعداد الطالب المستفیدین من الدعم، فحص أعداد الطالب الذین یقیمون في 

المدینة الجامعیة،  لقاء الطالب).
- كما تقدم الكلیة خدمة الرعایة الصحیة واالسعافات األولیة للطالب عن طریق العیادة الطبیة وفى حالة الطوارئ یتم استدعاء سیارة 
اإلسعاف و ینقل الطالب إلى المستشفى الجامعى كما یتم تخصیص لجان طبیة مقیمة أثناء االمتحانات، ولكن لم یستدل فریق الزیارة 

علي وجود باحثة اجتماعیة ونفسیة لتقدیم الدعم النفسي للطالب (زیارة للعیادة الطبیة وفحص محتویاتھا، لقاء الطالب)
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9-4 للمؤسسة نظام فعال للدعم األكادیمي للطالب وتقدم لھم خدمات التوجیھ المھني . ( )
- تقدم الكلیة ایضا دعم اكادیمي للطالب من خالل الساعات المكتبیة لبرنامج بكالوریوس الصیدلة بواقع 4 ساعات اسبوعیا لعضو ھیئة 
التدریس تكون معلنة للطالب من خالل القسم العلمى أو من خالل نظام االرشاد االكادیمي لبرنامج الصیدلة اإلكلینیكیة حیث یتم توزیع 
طالب البرنامج علي المرشدین األكادیمیین و یقوم مرشد كل مجموعة  بمساعدة الطالب في اختیار وتسجیل مقرراتھم وحل المشكالت 
التعلیمیة التى تواجھھم. ویجتمع منسق البرنامج مع المرشدین االكادیمیین فى بدایة كل فصل دراسى لتوضیح مھام المرشد األكادیمى 
والذى بدوره یقوم بتسلیم جمیع االجتماعات التى تمت مع الطالب فى نھایة الفصل الدراسى والمشاكل التى تم حلھا وحصر الطالب 

المتفوقین/المتعثرین . كما تقوم الكلیة بتوزیع الئحة الحقوق الطالبیة على طالب برنامج الصیدلة االكلینیكیة لتوضیح حقوقھم 
وواجباتھم ولكن بزیارة الفریق لألقسام العلمیة المختلفة لم یتم مالحظة اعالن الساعات المكتبیة علي غرف أعضاء ھیئة التدریس 
(فحص جداول اعضاء ھیئة التدریس والساعات المكتبیة- االطالع على لوائح االرشاد االكادیمي و سؤال المرشدین االكادیمیین - 

زیارة االقسام العلمیة المختلفة - مقابالت مع طالب الكلیة وأعضاء ھیئة التدریس).
- كما یتم تنظیم ملتقى التوظیف سنویا ودعوة أصحاب األعمال ونخبة من ممثلى شركات األدویة والمعامل الطبیة وذلك لتوضیح 

مجاالت عمل الصیدلي المختلفة ومتطلبات التوظیف لكل مجال عمل و یتم فیھ تسلیم السیرة الذاتیة للطالب من مختلف الفرق الدراسیة 
لمندوبي الشركات في المجاالت المختلفة. كما تساعد الكلیة طالبھا في الحصول علي فرص للتدریب المیداني من خالل إصدار 

خطابات ترشیح الماكن التدریب المختلفة  دون عمل بروتوكوالت تعاون مع  الشركات أو المستشفیات أو الصیدلیات لضمان توفیر 
أماكن تدریب ثابتة لھم . كما تعقد الكلیة بعض الدورات وورش العمل للطالب لتنمیة مھارات الطالب ومواجھة متطلبات سوق العمل 

how to launch a   وStrategic marketing communication  مثل دورة  بنك المعرفة المصري و دوره في خدمة المجتمع و
research project   (فحص وثائق ملتقي التوظیف – فحص خطابات الترشیح -  خطة التدریب و التعلم المستمر- فحص بروتكول 
التدریب فى المستشفى الجامعي لطالب الصیدلة االكلینیكیة -  فحص محتوي  الدورات وكشوف الحضور – لقاء الطالب- لقاء الطبیب 

المسئول عن التدریب في مستشفى الجامعة – لقاء ممثلي النقابات وشركات الدواء)
- تحدد الكلیة الطالب المتفوقین علمیاً عن طریق لجان كنترول كل فرقة دراسیة من خالل النتائج والتقدیرات التي یحصلون علیھا 

(تقدیر عام ممتاز أو جید جدا) لنظام بكالوریوس الصیدلة أو عن طریق المرشد األكادیمي في برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة على أال یقل 
التقدیر عن (A3.7). وتم اعتماد آلیة لدعم المتفوقین في مجلس الكلیة بتاریخ 29/5/2015، حیث تتبع الكلیة وسائل متعددة لرعایة 
وتحفیز المتفوقین بنشر أسماء وصور الطالب المتفوقین في لوحة الشرف الخاصة بالكلیة ، و توجیھ الدعوة لھم في حضور البرامج 

التدریبیة التي تعقدھا الكلیة ووحدة الجودة بالكلیة والخاصة بتنمیة مھارات الطالب وكذا المؤتمر العلمي لألقسام العلمیة. كما تقوم الكلیة 
بتكریم الطالب األوائل في الحفل السنوي للخریجین وتقوم بصرف مكافآت تفوق للطالب الحاصلین على تقدیر (ممتاز – جید جداً) طبقا 
لالئحة  قانون تنظیم الجامعات رقم 49/1972، أما برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة فتدعم الكلیة الثالثة األوائل من كل دفعة فیحصل الطالب 
الفائز بالمركز األول علي منحة تخفیض 50% من المصروفات الدراسیة أما الحاصل علي المركز الثاني والثالث یحصل علي منحة 
تخفیض 25%. كما یتم عمل استبیان لتحدید مھارات الطالب المتفوقین في اللغات والحاسب اآللي لعمل خطة تدریبیة سنویة لتنمیة 

مھارات ھؤالء الطالب ولكن تبین للفریق أن الكلیة لم تقم بقیاس مردود ھذه الدورات علي تنمیة مھارات المبدعین وتتبع أثارھا (مجلس 
الكلیة العتماد االلیة بتاریخ 29/5/2015- االطالع على لوحات الشرف - مراجعة كشوف حضور الطالب للدورات التدریبیة - 
مراجعة  تقاریر الیوم العلمي لألقسام المختلفة- مراجعة كشوف المنح المالیة للطالب المتفوقین- فحص تقریر إدارة شئون الطالب  

بقائمة الطالب المتفوقین علي مدار ثالث سنوات في البرامج الدراسیة المختلفة - لقاء الطالب) 
- كما حددت الكلیة الطالب المتعثرین وھم الراسبین في التخصص بتقدیر ضعیف أو ضعیف جدا لنظام بكالوریوس الصیدلة أما برنامج 
الصیدلة اإلكلینیكیة فمن یقل تقدیره عن (GPA 1) ویقوم المرشد األكادیمي بإعداد تقریر عن كل حالة، وفى ضوء ھذا التقریر یكون 

التعامل.
- ومن وسائل دعم الطالب المتعثرین اإلعالن عن الساعات المكتبیة لكل عضو ھیئة تدریس كل في قسمھ حتى یمكن إعطاء أوقات 
شرح إضافیة ویقوم المرشد االكادیمي في برنامج الصیدلة االكلینیكیة بتوجیھ نشرات ألساتذة المواد عن ھؤالء الطالب وذلك لزیادة 
التركیز علیھم أثناء فترات المحاضرات النظریة والحصص العملیة. كما تعقد الكلیة مجموعات تقویة في المقررات الدراسیة قرب 

نھایة الفصل الدراسي بواقع محاضرتین لكل مقرر كمراجعة  لھؤالء الطالب یقدمھا أستاذ المادة بالتنسیق مع المرشد األكادیمي والذي 
یقوم بدوره برفع تقریر عن مستوى االنجاز لھؤالء الطالب فور إعالن نتائج الفصل الدراسي األول والثانى لمتابعة التحسن وفاعلیة 
اآللیة وتقدیم تقریر إلدارة البرنامج لمناقشتھ في لجنة إدارة البرنامج ولكن لم یتبین لفریق المراجعین وجود آلیة لقیاس وتقییم مدي 

فاعلیة النظام المطبق ومردود آلیة متابعة الطالب المتعثرین دراسیا على مستوى أقسام الكلیة المختلفة أو قیاس مدي رضا الطالب عنھ 
حیث لم تتمكن الكلیة من تقدیم حصر بأعداد الطالب المتعثرین الخاضعین لبرنامج الدعم عند طلب الفریق لذلك حتى یتسنى تقییم مدي 
الفاعلیة واالستفادة منھ في تحسین المعدل التراكمي للطالب. كما  تبین قلة الوعى بنظام "الریادة العلمیة" والخلط بین مفھوم الریادة 
والساعات المكتبیة وبفحص الدلیل تبین أنھ ال یحتوي علي التعریف بنظام الریادة العلمیة وكیفیة تطبیقھ. كما لوحظ عدم حصول 
أعضاء ھیئة التدریس علي أي دورات أو محاضرات تدریبیة أو برامج توعیة عن اإلرشاد األكادیمي قبل القیام بمھمة المرشد 

األكادیمي (فحص دلیل الطالب - لقاء وكیل الكلیة لشئون الطالب- لقاء مسئولة برنامج الصیدلة االكلینیكیة - لقاء مرشدین أكادیمیین - 
لقاء الطالب وأعضاء ھیئة التدریس).

9-5 للمؤسسة آلیات فاعلة لدمج ذوي االحتیاجات الخاصة فى المجتمع الطالبي , ومراعاة مالءمة اإلنشاءات 
والتجھیزات . ( )
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- توجد بالكلیة سیاسة للتعامل مع ذوى االحتیاجات الخاصة وتقدم لھم رعایة علمیة وصحیة ونفسیة حیث توجد تسھیالت إنشائیة 
الستخدام الكراسي المتحركة في مداخل مباني الكلیة وتجھیزات في المدرجات ودورات المیاه لذوى االحتیاجات الخاصة ویستخدم 

الطالب المصاعد الكھربیة خاصة في حالة حدوث إعاقة حركیة ألى من الطالب أثناء الدراسة. ولكن تبین للفریق عدم وجود آلیة موثقة 
ومعتمدة بذلك وان المصعد كائن بالمبنى االداري بالكلیة وال یمكن ان یستفید منھ الطالب (جوالت تفقدیة بالكلیة  ومالحظة التجھیزات 

للمدرجات و المعامل وباقى منشئات البنیة التحتیة للكلیة – مقابلة أحد الطالب المعاقین في معمل الصیدالنیات -  لقاء الطالب)
9-6 وجود تمثیل للطالب فى اللجان ذات الصلة . ( )

- یشارك الطالب في األنشطة المختلفة في الكلیة وفي وضع جداول االمتحانات وفي الملتقي التوظیفي وفي حفل استقبال الطالب الجدد 
ومؤتمر الطالب الذي یعقد سنویا وفى الجمعیة العمومیة التحاد الطالب دون المشاركة فى وحدة ضمان الجودة أو فى لجان فحص 
االلتماسات والتظلمات الخاصة بالطالب أو في مجالس االقسام أو الكلیة لمناقشة األمور الخاصة بھم (فحص تشكیل وحدة الجودة – 

فحص لجنة االلتماسات  - لقاء الطالب)
9-7 األنشطة الطالبیة متنوعة , وتوفر لھا المؤسسة الموارد المالئمة من حیث األماكن والتجھیزات واإلشراف . 

( )
- تولي الجامعة اھتماما كبیرا باألنشطة المختلفة للطالب مثل النشاط الریاضي والثقافي والعلمي واالجتماعي والترفیھي واألسر 

الطالبیة من خالل خطة معتمدة وموثقة لألنشطة تنفذ علي مستوي الكلیات. وتبین اإلحصائیات أن نسبة الطالب الممارسین لألنشطة قد 
تجاوز أكثر من 13.8 ، 17.1، 14.8  % من العدد الكلى للطالب خالل الثالث سنوات األخیرة 2015/2016  ، 2016/2017، 
2017/2018 علي التوالي وبلغت نسبة الطالب المستفیدین من النشاط  33.5  ، 36 ، 36.6 % لنفس الفترة (زیارة إدارة رعایة 

الشباب، فحص بیان إدارة رعایة الشباب بعدد الطالب المشاركین في األنشطة علي مدار الثالث سنوات األخیرة، فحص خطة النشاط 
ومواعید التدریب، زیارة مالعب الجامعة المركزیة، لقاء الطالب). 

-  تقوم الكلیة بتشجیع الطالب على االشتراك فى لجان اتحاد الطالب المختلفة مثل لجنة العلوم و التكنولوجیا واللجنة الریاضیة ولجنة 
الجوالة والخدمة العامة واللجنة االجتماعیة والرحالت واللجنة الثقافیة وتدعوھم للمشاركة فى كافة األنشطة الطالبیة مثل حفل استقبال 
الطالب الجدد و ندوات التوعیة التى تقیمھا إدارة الكلیة مع الطالب والمؤتمر العلمي للكلیة والطالب.(فحص التقاریر السنویة لرعایة 

الشباب، لقاء الطالب، فحص المؤتمر العلمي الطالبى السابع و  مشاركة الطالب فى القوافل الطبیة).
- یتوافر بالكلیة أماكن كافیة لممارسة األنشطة الطالبیة المختلفة مثل الرسم، المسرح، الشطرنج، تنس الطاولة، وعشیرة للجوالة فى 
مكان خالى بجوار الكلیة بإشراف إدارة رعایة الشباب ویتعاون معھ اتحاد الطالب في وضع خطط األنشطة وتنظیم ممارستھا حیث 
یسمح الجدول الدراسي بممارسة األنشطة الطالبیة  المختلفة كما یستخدم الطالب المالعب المركزیة بالجامعة لممارسة االنشطة 

الریاضیة المختلفة. فقد تبین لفریق الزیارة أن طالب الكلیة یمارسون األنشطة الریاضیة بمالعب استاد الجامعة ومالعب كلیة التربیة 
الریاضیة بنین وكلیة التربیة الریاضیة بنات وكلیة الھندسة. كما تقوم الكلیة بتكریم الطالب المتفوقین في االنشطة الطالبیة في حفل 
سنوي و تقدم لھم الجوائز وشھادات التقدیر تشجیعاً لھم وتعمل الكلیة علي تشجیع الطالب علي ممارسة األنشطة المختلفة بتخصیص 
ساعات من كل أسبوع للنشاط وإدراج النشاط الطالبي ضمن الجداول الدراسیة لجمیع الفرق وتعمل الكلیة علي تعویض الحصص 

العملیة والنظریة وتأجیل االمتحانات للطالب أثناء قیامھم بالنشاط الطالبي وخالل فترة البطوالت. وحصلت الكلیة علي مراكز متقدمة 
علي مستوي الجامعة  ففى عام 2017/2018 فازت الكلیة بالمركز األول في  لعبة كرة القدم الخماسي، الكاراتیھ ، مسابقة  ابداع 6 
الثقافیة ، مسابقة المسرح ذات الفصل الواحد، كما حصلت علي المركز الثاني في مھرجان الصداقة علي مستوي كلیات صیدلة 
الجامعات المصریة، تنس الطاولة،  ورمي الرمح والمركز الثالث في مسابقة دفع الجلة،  قذف القرص، الوثب الطویل، مسابقة 

مصارعة الذارعین. ولكن تبین لفریق الزیارة المشاركة المحدودة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في االشراف على االنشطة 
المختلفة وان معظم االنشطة تنظم تحت االشراف الكامل إلدارة النشاط ورعایة الشباب (جولة تفقدیة بأماكن ممارسة األنشطة الطالبیة 
- لقاء مدیر إدارة رعایة الشباب -  فحص البیانات المقدمة من إدارة رعایة الشباب بأسماء الطالب الفائزین بمراكز متقدمة علي 

مستوي الجامعة-  -  فحص تكریم المتمیزین- صور لشھادات التقدیر من الكلیة- لقاء الطالب).

9-8 للمؤسسة وسائل مناسبة لقیاس آراء الطالب , واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستھا واالستفادة من النتائج فى 
اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة . ( )

تحرص الكلیة علي قیاس أراء الطالب عن طریق توزیع االستبیانات لكل فرقة على حدة و تشمل اراء الطالب عن المقررات 
الدراسیة، الكتاب الجامعى، تقییم االمتحان النظرى، أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم، تقییم الخدمات الطالبیة ولكن بمراجعة  الفریق 
الي تقاریر المقررات تبین خلو الكثیر من التقاریر من أي بیانات عن التغذیة الراجعة من الطالب علي سبیل المثال ولیس الحصر مقرر 

صیدالنیات 2، صیدالنیات 4 ، صیدلة صناعي 1، صیدلة صناعي 2 و كیمیاء دوائیة 1 و 2 (فحص تقاریر المقررات- فحص 
استبیانات الطالب ونتائجھا – لقاء الطالب ).

9-9 للمؤسسة آلیات لمتابعة الخریجین والتواصل معھم , وقواعد بیانات خاصة بھم تحدث بصورة دوریة . ( )
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- توجد في كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق وحدة للخریجین غیر متضمنة في الھیكل التنظیمى للكلیة وتتبع وكیل الكلیة لشئون خدمة 
المجتمع و تنمیة البیئة ویوجد بھا قواعد بیانات إلكترونیة للخریجین و یتم تحدیثھا سنویا وتقوم بجمیع إجراءات الخریج.  كما یتضمن 
الھیكل التنظیمى للكلیة إدارة لشئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة تتبع عمید الكلیة ولھا رئیس مجلس ادارة من أعضاء ھیئة التدریس 
للتواصل مع الخریجین حیث قامت بإشھار جمعیة لخریجي كلیة الصیدلة – جامعة الزقازیق  برقم 2082 بتاریخ 19/4/2011 وتقوم 
بعقد عدد من الدورات للتعلیم المستمر (زیارة وحدة الخریجین و االطالع على قاعدة البیانات - االطالع على قرار اشھار جمعیة 

الخریجین – فحص وثائق جمعیة الخریجین- فحص الھیكل التنظیمى للكلیة- لقاء الخریجین- لقاء رئیس مجلس ادارة إدارة شئون خدمة 
المجتمع و تنمیة البیئة) 

- تحرص الكلیة علي دعوة خریجیھا لحضور االحتفاالت المختلفة التي تقیمھا الكلیة مثل یوم الخریجین، ملتقي التوظیف والمشاركة في 
المؤتمرات والندوات التي تقیمھا الجامعة و زیارات المتابعة المیدانیة من وزارة التعلیم العالي والھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 
واالعتماد. كما یشارك الخریجین فى مجلس الكلیة كما یستمر التواصل من خالل إتاحة فرص التدریب بمصانع األدویة المختلفة 
وتسھیل إجراءات عمل المعادالت للراغبین فى الدراسة بالخارج أو الھجرة كما تعمل الكلیة علي جذب الخریجین للتسجیل في 

الدراسات العلیا بأقسام الكلیة المختلفة. ولكن تبین لفریق الزیارة عدم وجود آلیھ لمتابعة الخریجین في سوق العمل ولم یتم قیاس التوجھ 
الوظیفي للخریجین كذلك ال یوجد تفعیل لدور الخریجین في دعم موارد المؤسسة وال في تقییم البرامج األكادیمیة وتطویرھا وتحدیثھا ( 

فحص تشكیل مجلس الكلیة - لقاء الخریجین).

9-10 المؤسسة توفر برامج للتنمیة المھنیة والتعلیم المستمر وفقاً الحتیاجات ولتطورات سوق العمل . ( )
- تقوم وحدة التدریب فى الكلیة بعقد دورات لتنمیة قدرات الطالب المھنیة والتى تؤھلھ لاللتحاق بسوق العمل مثل كیفیة كتابة السیرة 
الذاتیة و Drug management cycle و How to launch a research project.  كما تقوم إدارة شئون خدمة المجتمع و تنمیة 

clinical pharmacy و  pharmacotherapy البیئة متمثلة في جمعیة الخریجین بعمل دورات للتعلیم المستمر للخریجین في
management  في 31/1/2018 و 15/9/2018 و 20/6/2018 لخریجي الكلیة الذین یعملون في المستشفیات (فحص محتوي 

الدورات – فحص كشوف الحضور- لقاء الخریجین).
                                            10- البحث العلمي واألنشطة العلمیة   

10-1 خطة البحث العلمي موثقة بخطة الجامعة وبالتوجھات القومیة واحتیاجات المجتمع المحیط , وتتناسب مع 
إمكانات المؤسسة . ( )

كانت للكلیة خطة بحثیة تعكس التوجھات القومیة واحتیاجات المجتمع خالل الفترة الزمنیة 2010 إلى 2015 (معتمدة من مجلس الكلیة 
رقم 545 بتاریخ12/7/2010) (فحص الخطة البحثیة 2010-2015), ثم استمرت االنشطة البحثیة لتغطي متطلبات استیفاء الخطة 

البحثیة للكلیة حتى العام الجامعي 2016-2017م. 
- و قد اتبعت الكلیة ألیة العداد الخطة البحثیة تضمنت دراسة الخطة البحثیة لجامعة الزقازیق  و محاورھا فیما یخص الصیدلة, ثم  
كیفیة تحقیق الغایة الرابعة فى الخطة االستراتیجیة التى تعنى باالرتقاء بمنظومة الدراسات العلیا و البحث العلمي و تشمل 6 أھداف 
استراتیجیة تتوافق مع توجھات الدولة واالتجاھات البحثیة للجامعة و تم التأكد من ذلك  باعداد مصفوفة ووجد انھا متمشیھ مع التوجھ 
العام للدولة و الجامعة فیما یخص البحوث العلمیة و التطبیقات البحثیة لحل مشاكل المجتمع, و تتناسب الخطة مع االمكانیات البشریة 
والمادیة المتاحة للكلیة،  وقامت األقسام العلمیة بالكلیة بتحدید األولویات و االتجاھات البحثیة لكل قسم طبقا لما یتوفر من االمكانیات 

الفنیة والبشریة والمالیة الالزمة لتنفیذ البحث والدراسة و بما یتماشى مع الضوابط العالمیة ألخالقیات البحث العلمى.
- ثم قامت الكلیة بوضع الخطة البحثیة الجدیدة  2018 – 2023 موثقھ و معتمدة تضم ثالثة اھداف: اكتشاف وتطویر االدویة- 

المشاركة فى تحسین الرعایة الصحیة للمرضى- قیاس معدالت التلوث البیئى والمشاركة فى ایجاد حلول تطبیقیة. أال ان الخطط البحثیة 
لألقسام العلمیة غیر متكاملة العناصر وال توجد تقاریر لمتابعة تنفیذ الخطة البحثیة للكلیة (فحص مصفوفة توافق االتجاه البحثى للدولة 

و للجامعة مع اھداف الخطة البحثیة  للكلیة و فحص الخطة البحثیة للكلیة و االتجاھات البحثیة لألقسام العلمیة) .

10-2 للمؤسسة آلیات فاعلة لنشر الوعي بأخالقیات البحث العلمي ومراقبة تطبیقھا . ( )
- قامت الجامعة بتشكیل لجنة أخالقیات رعایة واستخدام حیوانات التجارب في التعلیم والبحث العلمي مركزیة على مستوى الجامعة 
یشارك فیھا ثالثة اعضاء من الكلیة وأصبح الزامیاً أن تحصل جمیع األبحاث التي تتعامل مع حیوانات على موافقة اللجنة أال انھ ال 

توجد لجنة مناظرة فى الكلیة وتقتصر أعمال اللجنة على مراجعة األبحاث التى تجرى على حیوانات التجارب فقط وال تختص باألبحاث 
التى تجرى على االنسان (فحص تشكیل واعتماد الئحة  لجنة أخالقیات رعایة واستخدام حیوانات التجارب في التعلیم والبحث العلمي 

ونموذج التقدم للجنة). كما أصبح شرطاً للتسجیل للدرجة العلمیة الحصول على دورة أخالقیات البحث العلمي وتنظیم دورات 
ألخالقیات البحث العلمى، اال انھ ال توجد ألیات لمراقبة االلتزام بتطبیق أخالقیات البحث العلمى أثناء اجراء البحث  (فحص قرار 
رئیس الجامعة ونماذج من شھادات دورة أخالقیات البحث العلمي الحاصل علیھا أعضاء ھیئة التدریس). وكذلك اعتمدت الجامعة 

بتاریخ 17/3/2018 تطبیق نسب االقتباس للرسائل العلمیة والتي یجب اال تتجاوز 25% على ان تكون شرطاً من شروط تشكیل لجنة 
الحكم على الرسالة وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة والنشر. (فحص اعتماد الجامعة تطبیق نسبة االقتباس للرسائل 

العلمیة).
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10-3 الموارد المتاحة كافیة ألنشطة البحث العلمي , وتعمل المؤسسة على تنمیة مصادر التمویل , وتسعى 
للمشاركة فى مشروعات بحثیة ممولة من مؤسسات محلیة وإقلیمیة ودولیة . ( )

موارد الكلیة كافیة لتنفیذ أنشطة البحث العلمى اال ان تمویل ذلك من الموازنة العامة للكلیة قیمتھ 75000 جنیھ  غیر كافى وتقوم الكلیة 
بدعم العملیة البحثیة من خالل تخصیص 10% من  موارد برنامج الصیدلة االكلینیكیة ودبلوم الصیدلة االكلینیكیة فى العام الدراسى 

.2017/2018
-  و قامت الكلیة بتنمیة مصادر التمویل الذاتي للبحث العلمي من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص (مركز القیاسات الدقیقة – معمل 
البیولوجیا الجزیئیة) و توفیر مخصصات من المیزانیة العامة للكلیة لشراء األجھزة البحثیة و الكیماویات .أال أنھ ال توجد مشاریع بحثیة 
فى السنوات االخیرة. ولذلك قامت الكلیة باستحداث وحدة ادارة المشروعات البحثیة للتوعیة بكیفیة الحصول علي المشروعات البحثیة 
الممولة’ والتى قامت بتنظیم 3 ورش عمل لتدریب أعضاء ھیئة التدریس علي كیفیة كتابة مقترح المشروع البحثى وتسویق القدرات 
البحثیة المتوفرة في الكلیة وإمكانیة التعاون مع المجتمع المحیط كشركات األدویة لحل المشكالت والمعوقات المطروحة و تقدمت 

بأربعة ابحاث لـ STDF, اال انھ ال یوجد بیان او تقاریر دوریة توضح مدى كفأءة الوحدات الخاصة و البحثیة ومدى توفر الموارد و 
التسھیالت الالزمة للعملیة البحثیة ( مالحظة وحدة ادارة المشروعات البحثیة و فحص وثائق اعمالھا ودورات التدریب التى نظمتھا و 

فحص الموازنة العامة للكلیة والنسب المخصصة من الموارد الذاتیة).

10-4 توافر مناخ وأسالیب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفیزه , ولتنمیة قدرات الباحثین ولتشجیع ودعم األبحاث 
المشتركة بین التخصصات المختلفة واألبحاث التطبیقیة . ( )

- تعمل الكلیة على توفیر مناخ مناسب و محفز على البحث العلمى و ذلك من خالل أسالیب متعددة منھا:
- توفیر األجھزة البحثیة والمعامل وتشمل معامل األقسام العلمیة، ومعامل مشتركة بین األقسام كمعمل البیولوجیا الجزیئیة، مركز 

الخدمات الصیدلیة،  معمل الكیمیاء المركزي، معمل زراعة األنسجة، بیت حیوانات التجارب، ومزرعة النباتات الطبیة مما یشجع على 
إجراء أبحاث مشتركة  (مالحظة و فحص األجھزة المتاحة بالكلیة ومالحظة المعامل المتاحة للبحث العلمي) و تم شراء بعض البرامج 
الالزمة للعملیة البحثیة  Docking(فحص عقد شراء برنامج Docking ).و یتاح للباحثین االطالع علي األبحاث العلمیة الدولیة من 

خالل بنك المعرفة المصري.
- تنمیة قدرات الباحثین من خالل البرامج التدریبیة المتاحة بمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة مثال لذلك دورات 
لكتابة المشروعات البحثیة و النشر الدولى والتحلیل االحصائى وكیفیة كتابة المراجع  endnote (فحص شھادات حضور دورات 

تدریبیة خاصة بالبحث العلمى).
- وھناك فرص البعثات والمنح الدراسیة المتاحة من خالل خطة البعثات، DAAD، نیوتن مشرفھ وغیرھم (فحص  اعالنات للمتاح 
من البعثات والمنح الدراسیة) و توجد قاعدة بیانات تضم ثالثة عشر عضو حاصلین على بعثات، اشراف مشترك ومنح بحثیة حتى عام 

2018 (فحص بیان بالحاصلین على بعثات، اشراف مشترك ومنح حتى عام 2018). 
-  تعمل الجامعة  ایضاً على تنمیة قدرات الباحثین عن طریق تحفیز النشر الدولي من خالل عدة الیات منھا: 

- اعتماد دورة النشر العلمي الدولي كشرط للتسجیل فى الدراسات العلیا و ضرورة نشر طالب الماجستیر لعدد 2 بحث على أن یكون 
أحدھم بمجلة مصنفھ SJR، وطالب الدكتوراه لعدد 2 بحث في مجالت مصنفھ SJR  على أن یكون أحد ھذه األبحاث في مجلة لھا 

.  ISI IF معامل تأثیر
- كذلك تشجیع التقدم لجوائز الجامعة  واالعالن ایضاً عن الجوائز المقدمة من جھات أخرى غیر الجامعة. و قد أدى ذلك الى زیادة عدد 
األبحاث التى نالت جوائز النشر الدولي علي مستوى األقسام العلمیة فى العام األكادیمى 2017 –  2018 حیث وصلت الى 61 بحث 
حیث تضاعفت المبالغ المنصرفة من 146000 جنیھ (2017/2016) الى 392000 جنیھ (2017/2018) (فحص الیات تحفیز النشر 

الدولي و بیان بالحاصلین على جوائز الجامعة للنشر الدولي) .
- كما یتم تكریم طالب الدراسات العلیا من قبل الجامعة و تقدیم جائزة أفضل رسالة ماجستیر و دكتوراه لعام 2016-2017 (فحص 

جوائز و شھادات التقدیر).
- و تعمل الكلیة علي تشجیع الباحثین واعضاء ھیئة التدریس على اجراء  ابحاث تطبیقیة بالتعاون مع مستشفیات جامعة الزقازیق  

كجھات مستفیدة للبحث العلمي (فحص أمثلة لألبحاث التطبیقیة التى تتم بالتعاون مع مستشفیات جامعة الزقازیق )
- كما یوجد تعاون بحثي مفعل مع (كلیة الطب البیطري والعلوم بجامعة الزقازیق، والجامعات األخرى، المركز القومي للبحوث، 
الرقابة الدوائیة، وھیئة الطاقة الذریة) وكذلك مع مؤسسات التعلیم العالي والبحثي الدولیة في بریطانیا والوالیات المتحدة،  والیابان،  
وألمانیا وذلك من خالل بحوث علمیة مشتركة (فحص امثلة للبحوث المشتركة مع المؤسسات الدولیة و االجنبیة), اال انھ لم تقم الكلیة 

باستحداث وحدات أو إدارات لدعم البحث العلمي وتسویق البحوث أوحاضنات المشروعات، أومراكز نقل التكنولوجیا. 

10-5 اإلنتاج البحثي للمؤسسة في نمو مستمر , ویتناسب مع عدد أعضاء ھیئة التدریس . ( )
- یشارك جمیع أعضاء ھیئة التدریس في البحث العلمي من خالل إجراء األبحاث أو اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه، 

وھناك نمو وتطور مستمر فى أعداد االبحاث المنشورة خالل الثالث سنوات االخیرة حیث كانت 59 بحث فى 2016 و زادت الى 84 
بحث فى 2017 و وصلت الى 85 بحث فى 2018 (فحص بیان مفصل بجمیع األبحاث التي تم نشرھا فى الثالث سنوات األخیرة). و 

یتناسب االنتاج البحثى مع اعداد اعضاء ھیئة التدریس حیث تتراوح نسبة االبحاث المنشورة الى اعداد اعضاء ھیئة التدریس 
ومعاونیھم بین 0.65 – 1.5 حسب التخصصات المختلفة بمتوسط عام 0.83 بحث لكل عضو (فحص بیان نسبة االبحاث المنشورة 

ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم).
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10-6 أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب یشاركون فى األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمیة 
والبحثیة . ( )

- یشارك أعضاء ھیئة التدریس بأبحاث علمیة/ مقاالت في مؤتمرات وندوات علمیة محلیة وعالمیة  و یشارك بعض أعضاء ھیئة 
التدریس فى تحكیم ابحاث علمیة وھیئات تحریر العدید من المجالت العلمیة الدولیة المتخصصة و19 عضو محكمین باللجنة الدائمة 
للترقیات العلمیة كما یشارك بعض اعضاء ھیئة التدریس فى تحكیم مشروعات بحثیة محلیة ودولیة وبعضھم قام بالمشاركة فى تألیف 
كتب دولیة وبراءة اختراع واحدة (فحص وثائق مشاركة أعضاء ھیئة التدریس بالمؤتمرات والندوات العلمیة و المشاركة كمحكمین فى 

المجالت العلمیة ولجان الترقیات) 
-  وقد قامت الجنة التنفیذیة للبعثات في 12/10/2017 بالموافقة على رفع قیمة الدعم المالي المقدم لحضور المؤتمرات الدولیة على 
نفقة البعثات بنسبة 50% من قیمة الدعم السابق لجمیع دول العالم (فحص قرار اللجنة التنفیذیة للبعثات برفع دعم حضور المؤتمرات) 
كما یشارك معاونى أعضاء ھیئة التدریس فى األنشطة البحثیة من خالل تقدیم العروض عن موضوعات رسائل الماجستیر و الدكتوراه 
الخاصة بھم داخل األقسام أو فى المؤتمرات العلمیة و یتم تكریم المتمیزین منھم (فحص مشاركة معاونى أعضاء ھیئة التدریس فى 

المؤتمرات العلمیة)
- ویشارك أیضا الطالب فى األنشطة البحثیة من خالل اعداد مشاریع بحث التخرج (فحص نماذج من أبحاث التخرج لطالب الفرقة 

الخامسة) وكذلك من خالل تقدیم العروض/عرض البوسترات فى المؤتمر الطالبى الذى یقام سنویا (المؤتمر الطالبي العلمي السابع في 
العاشر من أبریل 2018 و الثامن فى مارس 2019) و یشترك فیھ الطالب من جامعات مختلفة  ویتم تكریم المتمیزین منھم (فحص 

بعض كتیبات المؤتمرات الطالبیة).

10-7 للمؤسسة قواعد بیانات للبحوث واألنشطة العلمیة . ( )

- تعمل الكلیة علي توثیق مجمل األنشطة العلمیة والبحثیة ألعضاء ھیئة التدریس من خالل إعداد قواعد بیانات داخل األقسام العلمیة 
الكترونیا وتم تجمیعھا فى قاعدة بیانات للكلیة ورفعھا على الموقع اإللكتروني و تشمل اعداد و نسب االبحاث المشتركة بین األقسام 
العلمیة واألبحاث التطبیقیة مع الجھات البحثیة مثل المركز القومى للبحوث وھیئة الطاقة الذریة والمستشفیات مثل مستشفى جامعة 
الزقازیق و بیان بالمؤتمرات المحلیة و العالمیة التى حضرھا اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة و لمؤتمرات العلمیة السبع التى 
نظمتھا الكلیة واألنشطة العلمیة التى یشارك فیھا أعضاء ھیئة التدریس مثل تحكیم ابحاث علمیة وھیئات تحریر العدید من المجالت 
العلمیة الدولیة المتخصصة و19عضو محكمین باللجنة الدائمة للترقیات العلمیة والمشاركة فى تحكیم مشروعات بحثیة محلیة ودولیة 
وبعضھم قام بالمشاركة فى تألیف كتب دولیة وھناك براءة اختراع واحدة (فحص بیان النشاط البحثى لألقسام العلمیة و قاعدة البیانات و 

زیارة الموقع اإللكتروني).  

10-8 للمؤسسة مؤتمر علمي دوري . ( )

- تقوم الكلیة سنویا بتنظیم مؤتمر علمى لعرض النتاج العلمي ألعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و عرض األبحاث التي تقوم بھا الكلیة 
بالتعاون مع مؤسسات بحثیة محلیة وعالمیة، كما یتم تكریم الباحثین المتمیزین و علي سبیل المثال تم تنظیم المؤتمرالعلمي السابع  
للكلیة فى 15 ابریل 2018 تحت مسمى "أفاق جدیدة فى البحوث الصیدلیة" (فحص وثائق المؤتمر العلمي السابع). كما تنظم الكلیة 
سنویا مؤتمر علمى طالبى لعرض ومناقشة أبحاث الطالب من خالل العروض التقدیمیة و البوسترات وتكریم المتمیزین منھم و تم 
مؤخرا تنظیم المؤتمر الطالبى السابع فى ابریل 2018 و الثامن فى مارس 2019  (فحص كتیب المؤتمر الطالبى السابع و الثامن). 
تصدر الكلیة دوریة علمیة خاصة وقد تم اصدار 27 مجلداً  حتى 2018. وھناك شروط  لتحكیم األبحاث، وبیان بأعضاء مجلس إدارة 
المجلة، والجھات التي توزع علیھا المجلة. وقد تم إضافة مجموعة من األساتذة من جامعات أجنبیة لھیئة التحریر، و تقوم المجلة بنشر 

بحوثاً من داخل و خارج الكلیة (فحص الدوریة العلمیة للكلیة).
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                                            11- الدراسات العلیا   

11-1 برامج الدراسات العلیا متنوعة , وتسھم فى تحقیق رسالة المؤسسة , وتقابل متغیرات سوق العمل , ویتم 
الترویج لھا محلیاً وإقلیمیاً . ( )

تضم الئحة الكلیة للدراسات العلیا عدد 30 برنامج للدراسات العلیا المتنوعة المعتمدة بقرار مجلس الكلیة رقم (562) بتاریخ 
11/7/2011، مفعل منھا (9) برامج ماجستیر و(9) برامج دكتوراه طبقا لتخصصات األقسام العلمیة,  باإلضافة الى (12) برنامج 

دبلوم متخصصة غیر مفعلة و ذلك لعدم اقبال الخریجین على ھذة التخصصات, و صدر القرار الوزاري 432 بتاریخ 6/2/2018 بشأن 
تعدیل الالئحة الداخلیة لمرحلة الدراسات العلیا نظام الساعات المعتمدة بتغییر مسمي الدرجات الممنوحة من قسم الكیمیاء الطبیة الي 
ماجستیر ودكتوراه الكیمیاء الدوائیة و بتعدیل مسمى قسم الصیدلة االكلینیكیة لیصبح الممارسة الصیدلیة. و ھذه البرامج تسھم فى 

تحقیق رسالة الكلیة. و لمواكبة متغیرات سوق العمل تم استطالع الرأى لبعض الجھات عن طریق الكلیة و بعض االقسام العلمیة مثل 
قسم الممارسة الصیدلیة, و تم فحص لوائح بعض الجامعات مثل صیدلة االسكندریة و المنصورة و بناء على تحلیل النتائج تم تفعیل 
برنامجي ماجستیر ودكتوراه الممارسة الصیدلیة بموافقة لجنة قطاع الدراسات الصیدلیة بتاریخ 5/8 / 2015 وموافقة المجلس األعلى 
للجامعات بتاریخ 22/8 -2016، أال أن قسم الممارسة الصیدلیة ال یوجد بھ مقومات تفعیل الدراسات العلیا من 2 أستاذ او أستاذ مساعد 
فى التخصص بل یوجد أستاذ مساعد تخصص صیدالنیات قائم بعمل رئیس القسم (فحص موافقة المجلس األعلى للجامعات علي تفعیل 

برنامجي ماجستیر ودكتوراه الممارسة الصیدلیة و القرار الوزارى) وكذلك تفعیل دبلوم الصیدلة االكلینیكیة بالعام الجامعي 
2017-2018 بناءا علي القرار الوزاري رقم (5280) بتاریخ 22/10/2017 وذلك لتلبیة احتیاجات سوق العمل لھذا التخصص و 
بذلك تقدم الكلیة 19 برنامج مفعل لألقسام العلمیة (القرار الوزاري بتفعیل دبلوم الصیدلة اإلكلینیكیة و لوائح صیدلة عین شمس و 

المنصورة).
- و تعمل الكلیة علي تفعیل الدبلوم المھنى فى الكیمیاء الحیویة و التحلیل المعملى بناءا علي استبیان قام بھ قسم الكیمیاء الحیویة بالكلیة، 
وتمت الموافقة علي الئحتھ بمجلس الكلیة رقم (715) بتاریخ 10-9- 2018 واعتماد تعدیالت لجنة قطاع الدراسات الصیدلیة فى 

مجلس الكلیة (727) بتاریخ 24/3/2019 ((فحص استبیان سوق العمل لتفعیل دبلوم التحلیل الكیمیائي الحیوي و مجلس الكلیة 715و 
.(727

- وتتخذ الكلیة االجراءات لتقدیم دبلوم دكتور الصیدلة المھني Pharm D)) لتتوائم مع أحدث االتجاھات العالمیة والقومیة لسوق العمل 
من حیث تطور دور الصیدلى فى المشاركة مع الطبیب فى وضع الخطط العالجیة وتحدید الجرعات بما یناسب حالة المریض. كما 
یتماشي ھذا البرنامج مع رسالة الكلیة التى تھدف الى اعداد و تخریج صیادلة قادرین علي المنافسة فى سوق العمل وممارسة المھنة 
بكفاءة، وتم الموافقة علي الالئحة بمحلس الكلیة (718) بتاریخ 10-12-2018 وھي االن في مرحلھ المراجعة من قبل لجنھ قطاع 
الدراسات الصیدلیة. وعند اعداد البرنامج تم االطالع علي الئحة كلیة صیدلة االسكندریة، كذلك تم االطالع علي الخطط الدراسیة 

لبكالوریوس دكتور صیدلى بجامعة الملك عبد العزیز وأم القرى بالمملكة العربیة السعودیة (فحص الئحة برنامج دبلوم دكتور صیدلى 
ومجلس الكلیة 718).

- وتعمل الكلیة على الترویج لبرامج الدراسات العلیا والتعریف بھا  بأسالیب عدیدة منھا توفیر دلیل الدراسات العلیا المعتمد بھ كل 
البیانات االساسیة التى یحتاجھا طالب الدراسات العلیا و تم توزیعھ على الطالب و نقابة الصیادلة بالشرقیة و المؤسسات الصیدلیة 
المختلفة واعداد مطویات عن برامج الدراسات العلیا المطروحة وتوزیعھا على األقسام المختلفة واإلعالن على صفحة الكلیة على 

االنترنت ولوحات اعالنات بإدارة الدراسات العلیا, أال ان ھذة االجراءات غیر كافیة حیث ان اعداد التسجیالت للماجستیر و الدكتوراة 
لم تزد طوال السنوات السابقة و تتراوح  فى نفس المعدل خالل السنوات الثالث األخیرة بین 33 فى الماجستیر و 12 دكتوراة فى العام 
الدراسى 2015/2016 و 28 ماجستیر و 15 دكتوراة فى العام الدراسى 2016/2017 و 29 ماجستیر و4  دكتوراة فى العام الدراسى 
2017/2018.  ونجد نسبة الدرجات العلمیة التي منحتھا الكلیة للدارسین من أعضاء الھیئة المعاونة والمسجلین من الخارج كاآلتي:  

الماجستیر (1 : 1.7) (الداخل : الخارج) و الدكتوراه (1 : 1.6) (الداخل : الخارج) 
-  أما بالنسبة لدبلومھ الصیدلة االكلینكیھ فقد تقدم لالمتحان النھائى عدد 194 طالب ، اجتاز عدد 177 طالب البرنامج في العام الجامعي 
2017-2018 بنسبة نجاح بلغت 91.2%, و لم تقم الكلیة باجراءات اضافیة لجذب الوافدین حیث ال یوجد طالب دراسات علیا وافدین 
بالكلیة (فحص قواعد بیانات و احصائیات ادارة الدراسات العلیا - فحص دلیل الدراسات العلیا ومالحظة لوحة االعالنات و زیارة 

الموقع اإللكتروني).

11-2 لبرامج الدراسات العلیا معاییر أكادیمیة متبناة من خالل المجالس الرسمیة وتتوافق مع المعاییر القیاسیة 
الصادرة عن الھیئة . ( )

- قامت الكلیة بأرسال المعاییر األكادیمیة االسترشادیة للدراسات العلیا المعتمدة من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد في 
مارس 2009 الى االقسام العلمیة لدراستھا واعداد برامج الدراسات العلیا المتوافقة مع ھذه المعاییر و تم  تبنیھا واعتمادھا فى مجالس 
االقسام و مجلس الكلیة رقم (554) بتاریخ 10/1/2011 (مجلس الكلیة (554) اعتماد تبنى المعاییر االكادیمیة). وقامت الكلیة بإعادة 
ارسالھا الى األقسام العلمیة لتوعیة أعضاء ھیئة التدریس بالمعاییر المتبعة فى تصمیم برامج الدراسات العلیا وتم تجدید اعتماد تبنى 
المعاییر االسترشادیة للھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد فى مجلس الكلیة (721)  بتاریخ 14/1/2019، أال أن ھذا التجدید 
للتبنى فى ھذا التاریخ المتأخر 2019 لنفس المعاییر لم یعطى أى اضافة، ولم تتبنى الكلیة أى معاییر اكادیمیة لكلیات مناظرة لجامعات 
اقلیمیة او دولیة Benchmark ولم تضع لھا معاییر اكادیمیة قیاسیة ARS، بینما استمرت على نفس المعاییر التى سبق واعتمدت 

علیھا (فحص مجلس الكلیة 721 فى 14/1/2019 تجدید اعتماد تبنى المعاییر االكادیمیة االسترشادین  للدراسات العلیا).
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11-3 برامج الدراسات العلیا موصفة ومعتمدة , وتتوافق نواتج التعلم المستھدفة لكل برنامج مع المعاییر القیاسیة . 
( )

قامت األقسام العلمیة المختلفة بتوصیف البرامج والمقررات الدراسیة لكل من برامج الماجستیر والدكتوراه والدبلومات المختلفة 
متضمنة أھداف البرنامج  ونواتج التعلم وموضوعات المحتوى العلمي وطرق التدریس والتعلم والتقویم والمراجع العلمیة.والقواعد 
المنظمة لمنح الدرجة العلمیة و توصیف الرسالة العلمیة و ھى مستوفیة لجمیع عناصر التوصیف و تم اعتماد توصیف ھذه البرامج 

والمقررات ألول مرة بعدة مجالس للكلیة بعام 2011 (مجالس رقم (554) بتاریخ 10/1/2011, رقم (555) بتاریخ 14/2/2011، رقم 
(567) بتاریخ 17/10/2011، ورقم ( 569) بتاریخ 14/11/2011) (فحص اعتماد توصیف البرامج والمقررات باألقسام العلمیة 
ومجلس الكلیة). ویتم تجدید اعتماد ھذه التوصیفات سنویا بمجالس االقسام وكذلك تم تجدید اعتمادھا فى مجلس الكلیة رقم 721 بتاریخ 

14/1/2019 (فحص محضر مجلس الكلیة رقم 721).
- ویحتوي توصیف البرامج علي مصفوفات توضح مدى التوافق بین مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج والمعاییر األكادیمیة 

االسترشادیة للھیئة 2009, اال انھ بمراجعة ھذه المصفوفات وجد بھا بعض المالحظات منھا: 
- فى مصفوفة االھداف التعلیمیة المستھدفة لبرنامج دبلوم الصیدلة االكلینیكیة و مدى توافقھا مع المعاییر االكادیمیة االسترشادیة نجد 
بعض االختالفات حیث ان بعض االھداف التعلیمیة المستھدفة فى البرنامج مثل 14A2, A ال تحقق 2.1.2 فى المعاییر االسترشادیة.

A2 Identify the evidence based medicine for treating different diseases including psychiatry, 
 .neurologic, GIT, bone, eye, and ear, pulmonary, dermatological and cardiovascular disorders

A14 retInterp ,different cardiovascular evaluation tests including heart sounds, heart rate, electro 
 cardiogram, exercise stress test and others

.Mutual influence between professional practice and its impact on the environment -2.1.2
و نجد ان الھدف A11 فى البرنامج ال یحقق 2.1.3 فى المعاییر. 

A11 Describe the guidelines for safe handling and dispensing of special classes of medicines such as 
,hazardous drugs, vaccines, biopharmaceuticals

.Scientific developments in the area of specialization -2.1.3
و نجد ان الھدف A10 فى البرنامج ال یحقق 2.1.4 فى المعاییر

A10 Outline different pharmaceutical services in hospital pharmacy
.Moral and legal principles for professional practice in the area of specialization -2.1.4

- فى مصفوفة مقارنة مدى التطابق بین برنامج ماجستیر الكیمیاء الحیویة و المعاییر االرشادیة للھیئة نجد بعض المخرجات التعلیمیة 
غیر مرتبطة أو غیر محققة مثال: A2  غیر مرتبطة ب 2.1.2  

A-2-Outline principle information on DNA and RNA , biotechnology and cell cultureb 
medicalb,iotechnology applications

.Mutual influence between professional practice and its impact on the environment -2.1.2
- و نجد ان A8 فى برنامج ماجستیر الكیمیاء الحیویة ال تتحقق بالمحتوى العلمى للمقرر و ال تتناسب مع 2.1.1 فى المعاییر

A.8-Explain pharmacotherapeutic properties of different groups of drugs, mechanism of action, drug-
.drug interaction, toxic effects and risks and benefits of commonly used drugs

.Theories and fundamentals related to the field of learning as well as in related areas -2.1.1
- و نجد A5 فى برنامج ماجستیر العقاقیر ال تحقق 2.1.2 فى المعاییر

A.5- Outline principle information on biotechnology, tissue culture and recent natural products 
 .biotechnology applications

.Mutual influence between professional practice and its impact on the environment -2.1.2
 (فحص مصفوفة توصیف برامج الدراسات العلیا مع المعاییر االسترشادیة)

11-4 نواتج التعلم لكل برنامج تعلیمي تتسق مع مقرراتھ , وتوصیف المقررات یوضح طرق التدریس والتقویم . 
( )
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- قامت األقسام العلمیة بإعداد مصفوفات توضح مدى توافق محتوى المقررات الدراسیة مع نواتج التعلم المستھدفة  ومدى التوافق مع 
المعاییر األكادیمیة وتغطیتھا من خالل المقررات الدراسیة (فحص مصفوفة مدى توافق كل برنامج تعلیمى مع مقرراتھ)  

- و قامت بتوصیف المقررات الدراسیة للبرامج المختلفة متضمنة أھداف المقرر ونواتج التعلم وموضوعات المحتوى العلمي وطرق 
التدریس والتعلم والتقویم والمراجع العلمیة. أال انھ بالمراجعة وجدت مالحظات على توصیف بعض البرامج و المقررات منھا على 

سبیل المثال:
- مخرجات التعلم المستھدفة فى بعض المقررات فى توصیف برنامج ماجستیر الصیدالنیات غیر مطابقة للموجودة بتوصیف المقررات 

ومن أمثلة ذلك :
Physical pharmacy course :

ILOs covered: A4, B5, D2,D4 :فى توصیف البرنامج
ILOs covered: A1,A3,A5,B5,D2,D4 :فى توصیف المقرر

:Drug stability course
ILOs covered: A8, A11, A5, B1,D2,D4 :فى توصیف البرنامج

                   ILOs covered: A1, A2, A5, B1, B2, D2, D4فى توصیف المقرر                 
     - فى توصیف مقررات برامج الماجستیر كلھا ال یوجد بھا أي من المھارات المھنیة  C1, C2, C3, C4رغم وجودھا فى توصیف 

البرامج و اكتفوا بتحققھا فى الرسائل العلمیة. 
- - فى توصیف مقرر الفسیولوجى فى ماجستیر الفارماكولوجى نجد الھدف A4ال یتناسب مع المحتوى العلمى للمقرر 
.A.4- Identify the influence of pharmacology and toxicology-related problems on society

 فى توصیف المقررات:-  
Advanced Instrumental Analysis & Chromatography-I وPhysical Chemistry ال یوجد التدرج المطلوب فى 

المحتوى العلمى لیناسب مرحلة الماجستیر لیواكب التطورات الحدیثة فى المجال الصیدلى 

- - أھداف و توصیف المقرر یحتاج اعادة صیاغة لیعبر عن المحتوى العلمى للمقرر مثل                     
Advanced Pharmacology Techniques

 
- - فى توصیف المقرر Clinical laboratory tests بعض االفعال ال تتناسب مع المھارة المطلوبة مثال لذلك استخدام فعل 

 determine electrolytes –under knowledge
  analyze CBC –under Intellectual skills 

Advanced Pharmacotherapy 1-2 , 3, 4
- - االھداف والتوصیف یحتاج اعادة صیاغة لیعبر عن المحتوي العلمى لھ والمحتوى العلمى للمقرر لم یوضح الجزء الخاص ب 

Pharmacotherapy

- - ھناك اختالفات فى اسابیع الدراسة بین المقررات التى تتراوح بین 11 - 15 اسبوع و لم یوضح السبب لذلك.

Microbiology and   المراجع غیر كافیة و تحتاج تحدیث و استكمال بیانات فى معظم المقررات مثال مقررات - -
Physiology, Pharmacology, Advanced Pharmacotherapy 1-2 , 3, 4 وImmunology, Molecular Biology

 (فحص توصیف البرامج والمقررات ) 

11-5 للمؤسسة طرق تدریس مناسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة . ( )

- تعتمد طرق التدریس فى برامج الدراسات العلیا علي تنمیة بعض المھارات لدى الطالب مثل: التعلم الذاتى، االتصال الفعال، استخدام 
التكنولوجیا، حل المشكالت وغیرھا ویتم ذلك باستخدام طرق تدریس متنوعة وتشمل: المحاضرات، دراسة الحالة (case study)، حل 
المسائل (problem solving)، التكلیفات التى تعتمد علي البحث. كما تقوم البرامج علي تنمیة مھارات البحث العلمى بدایة بكیفیة 
اختیار نقطة البحث وتجمیع المراجع العلمیة واالستخالص منھا وتقدیم ابحاث وعرضھا وكذلك وضع خطة البحث واجراء التجارب 
العملیة ثم تحلیل النتائج وصوال الى اعداد الرسالة ومناقشتھا و نشر األبحاث العلمیة المستخلصة منھا. كما یتم استخدام طرق تقویم 
متنوعة مثل: االختبارات النظریة، الشفویة، اعداد العروض التقدیمیة و مناقشتھا و طرق التدریس المتبعة مناسبة لتحقیق نواتج التعلم 
المستھدفة فى برامج و مقررات الدراسات العلیا, وفى لقاء طالب الدراسات العلیا أبدوا رضاھم عن طرق التدریس عامة وأعرب 
طالب دبلوم الصیدلة االكلینیكیة عن رغبتھم فى توفیر فرصة تدریب عملى فى المستشفیات لخدمة المقررات التى یدرسوھا (فحص 

توصیف  البرامج والمقررات و لقاء طالب الدراسات العلیا). 

11-6 الموارد واإلمكانات والتسھیالت الالزمة للعملیة التعلیمیة والبحثیة فى برامج الدراسات العلیا مالئمة لتحقیق 
نواتج التعلم . ( )
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- تعمل الكلیة على توفیر الموارد البشریة والمادیة والبحثیة الالزمة لبرامج الدراسات العلیا. بالنسبة للموارد البشریة فإن جمیع أعضاء 
ھیئة التدریس القائمین على رأس العمل یشاركون فى برامج الدراسات العلیا و االشراف على الرسائل العلمیة بحیث ال یتجاوز عدد 
االشراف عن 15 رسالة لألستاذ واألستاذ المساعد و 5 رسائل للمدرس (فحص ضوابط تحدید أعداد التسجیالت المسموح بھا لكل 
عضو ھیئھ التدریس). یتم االستعانة بأساتذة كلیة الطب وأساتذة الممارسة الصیدلیة من الجامعات األخرى فى االشراف علي طالب 
الدراسات العلیا فى قسم الممارسة الصیدلیة و كذلك فى تدریس دبلوم الصیدلة االكلینیكیة وماجستیر ودكتوراه ممارسة صیدلیة نظرا 
لعدم وجود أعضاء ھیئة التدریس فى ھذا التخصص بالكلیة. ھذا ویقوم عدد من أعضاء ھیئة التدریس باألقسام المختلفة بتدریس 

المقررات التمھیدیة لبرامج الماجستیر كال حسب تخصصھ، كما یتم توزیع األعباء التدریسیة للمقررات وفقا للتخصص العلمي لعضو 
ھیئة التدریس وقد یشترك أكثر من عضو ھیئة تدریس من أقسام مختلفة في تدریس مقرر معین إذا لزم األمر، مثال ذلك مقررات 
البیولوجیا الجزیئیة والتكنولوجیا الحیویة یشارك في تدریسھا قسمي الكیمیاء الحیویة والمیكروبیولوجي (فحص الخطط الدراسیة و 

توزیع االعباء التدریسیة للمقررات وفقا للتخصص العلمي لعضو ھیئة التدریس). 
- بالنســــبة للمـوارد المادیة فإن الكلیة تقوم بتوفیر المــوارد الالزمة للبحث العلمي من خالل: 

- میزانیة الكلیة من الجامعة (موازنة سنویة ألنشطة البحث العلمي) أال انھا غیر كافیة و یتم دعمھا بموارد اضافیة  10% من برنامج 
الصیدلة االكلینیكیة وبرامج الدراسات العلیا. وإتاحة البعثات العلمیة ماجستیر ودكتوراه وإشراف مشترك و وجود المعامل البحثیة داخل 
الكلیة مثل معمل القیاسات الدقیقة ومعمل زراعة األنسجة ومعمل البیولوجیا الجزیئیة باإلضافة للمعامل البحثیة داخل االقسام العلمیة. 
كما یوجد بالكلیة مزرعة للنباتات الطبیة وبیت للحیوانات لخدمة العملیة التعلیمیة والبحثیة (فحص موازنة الكلیة والنسب المخصصة 

من البرامج االخرى ومالحظة المعامل واألجھزة).
- مكتبة الكلیة تحوي كتب علمیة حدیثة في كافة التخصصات و المكتبة الرقمیة مرتبطة بالمكتبة الرقمیة التابعة للجامعة والمجلس 
األعلى للجامعات وفى اللقاءات أبدى الجمیع رضاھم عن التطور الذى حدث فى الموارد واالمكانیات المتاحة للبحث العلمى و ظھر 
ذلك فى نتائج تحلیل االستبیانات (مالحظة و فحص قائمھ باألجھزة والموارد المتاحة للبحث العلمي والدراسات العلیا – لقاء أعضاء 
ھیئة التدریس ولقاء الھیئة المعاونة و لقاء طالب الدراسات العلیا – نتائج تحلیل استبیانات أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و 

طالب الدراسات العلیا).

11-7 تقویم طالب الدراسات العلیا یتسم بالموضوعیة والعدالة وبا ستخدام أسالیب متنوعة ومالئمة لقیاس نواتج 
التعلم المستھدفة . ( )

23-June-2019 04:39 PM 53 / 62



- تتبع الكلیة العدید من األسالیب لتقویم طالب الدراسات العلیا وذلك من خالل: االمتحانات النظریة والشفھیة , السیمنارات واالعمال 
الفصلیة أال ان السمینارات واالعمال الفصلیة لیس لھا درجات للتقییم وقد أظھرت استبیانات الطالب الحاجة الى درجات لتقییم االعمال 
الفصلیة فى دبلوم الصیدلة االكلینیكیة و تم تعدیل ذلك فى الئحة 2017 التى تتضمن توزیع الدرجات 50% المتحان النظرى و%25 
للعملى وأعمال فصلیة و 25% للشفوى. نجد توزیع درجات التقییم مختلفة بین المقررات رغم انھم یطبقون نفس الالئحة فى نفس العام 
الدراسى 2017/2018 بعض المقررات تطبق 60% امتحان نظرى و 20% عملى و انشطة و20% شفوى و مقررات اخرى مثل 

Hospital Microbiology, Clinical  Pharmacokinetics, Advanced Pharmacotherapy-4   فى التوصیف تطبق 50
% نظرى و 30% عملى وأنشطة و 20 % شفوى مثل البیولوجیا الجزیئیة و البیوتكنولوجى و فى تقریر ھذه المقررات نجد التقییم 

100% المتحان النظرى (تمھیدى ماجستیر) و نجد مقرر Drug Targeting  طبق 75% نظرى، 15% شفوى، 10% انشطة, بینما 
فى مقرر Hospital Pharmacy توزیع الدرجات مختلف عن الالئحة حیث انھ 80% لالمتحان النظرى و20% شفوى وال توجد 

درجات لألنشطة رغم انھا موجودة فى طرق التدریس (فحص توصیف و تقاریر المقررات).

- وكذلك تتم المتابعة الدوریة من المشرفین من خالل تقریر االنجاز السنوى للطالب (فحص التقریر السنوى للطالب) وكذلك فحص 
الرسالة العلمیة والمناقشة العلنیة للطالب. ومن خالل ھذا التنوع فى أسالیب التقییم و تحلیل نتائج الطالب فى المقررات المختلفة یتضح 

مالئمة ھذه االسالیب لقیاس نواتج التعلم المستھدفة (فحص تقاریر المقررات)

- و تتخذ الكلیة إجراءات لضمان عدالة وموضوعیة االمتحانات منھا:
-  تشكیل واعتماد لجنة فرعیة لإلشراف علي برامج الدراسات العلیا و متابعة سیر العملیة التعلیمیة من مجلس الكلیة رقم (718) بتاریخ 
10/12/2018. (تشكیل اللجنة الفرعیة لإلشراف علي برامج الدبلومات). یوجد بالكلیة كونترول خاص بالدراسات العلیا لتنظیم اعمال 
االمتحانات ورصد الدرجات , ویتم تشكیل أعضاء كنترول برامج الدراسات العلیا و اعتماده من مجلس الكلیة. مع تطبیق آلیة عدم 
تضارب المصالح بحیث ال یشارك عضو ھیئة التدریس في أعمال االمتحانات إذا كان لدیھ أحد األقارب حتى الدرجة الرابعة (فحص 

تشكیل أعضاء كنترول الدراسات العلیا –اقرار عدم تعارض المصالح و مالحظة كنترول الدراسات العلیا).
- تعلن جداول االمتحانات قبل موعد االمتحانات ألخذ رأي الطالب و التعدیل وفقا للمقترحات ثم تعلن الجداول النھائیة قبل االمتحانات 

و فى لقاء الطالب أكدوا ذلك (فحص جداول االمتحانات و لقاء طالب الدراسات العلیا) 
- یتم توثیق نتائج الطالب وتأمینھا واالحتفاظ بھا لمدة خمس سنوات. وتعتمد النتائج من مجلس الكلیة ثم یتم إعالنھا بإدارة الكلیة وعلي 
الموقع االلكتروني للكلیة. تقوم الكلیة بعرض نتائج االمتحانات على مجالس األقسام العلمیة المختلفة لكتابة تقاریر عن المقررات 

الدراسیة وخطط التحسین لكل برنامج (مالحظة الكنترول و حجرة حفظ االمتحانات وفحص تقاریر مقررات).
- وتلزم قواعد الجامعة قیام طلبة الماجستیر والدكتوراه بنشر بحثین في مجالت علمیة مصنفھ عالمیا قبل تشكیل لجنھ الحكم علي 
الرسالة (فحص شروط الجامعة لنشر االبحاث قبل المناقشة). یتم تقییم رسائل الماجستیر والدكتوراه من خالل تشكیل لجنة للحكم 
والمناقشة بعد طلب لجنة اإلشراف وبعد مراجعة الرسالة من قبل المشرفین وبعد قیام الطالب بعمل 2 سیمینار علني لعرض نتائج 
رسالتھ. وتتكون لجنة المناقشھ من اساتذة التخصص قد یكون احدھم  من ذات القسم العلمي بالكلیة مع االستعانة بممتحن واحد على 
األقل من خارج الجامعة في ذات التخصص باإلضافة الى استاذ (او أثنین) كممثل للجنة االشراف. وتعقد مناقشة علنیة لضمان العدالة 

والشفافیة (فحص آلیة اإلجراءات المتبعة لتقییم أداء الباحثین).

11-8 البرمج التعلیمیة والمقررات الدراسیة یتم مراجعتھا بصورة دوریة بمشاركة المراجعین الداخلیین 
والخارجیین . ( )

- تتم المراجعة الداخلیة للبرامج الدراسیة من خالل األساتذة ذوى الخبرة فى مجال الجودة و االعتماد بالكلیة,  كما تتم مراجعة 
المقررات الدراسیة وتقییم االختبار من خالل أساتذة القسم المشھود لھم بالكفاءة والخبرة فى التدریس (فحص تقاریر المراجعة الداخلیة).
- بالنسبة للمراجعة الخارجیة تم وضع معاییر الختیار المراجع الخارجى وتم اعتمادھا بمجلس كلیة رقم 721 بتاریخ 14/1/2019 و تم 
تعمیمھا علي األقسام العلمیة (فحص اعتماد و نشر معاییر اختیار المراجع الخارجى) یتم تحدید أسماء المراجعین الخارجیین ویتم 
اعتمادھم من مجلس القسم .  ھناك تقاریر مراجعة داخلیة و خارجیة لتوصیف برامج  و مقررات الدراسات العلیا للعام الدراسى 
2017-2018 فقط و نجد ان االستفادة من ھذة التقاریر محدودة حیث ان خطط التحسین محدودة و ال توجد امثلة للتطویر فى 

المقررات.  و ال توجد تقاریر لبرامج الدراسات العلیا وال توجد تقاریر لمقررات دبلومة الصیدلة االكلینیكیة (فحص تقاریر المراجعة 
الخارجیة و تقاریر المقررات)

11-9 للمؤسسة تقاریر سنویة للمقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة بما یؤكد االلتزام بالتوصیف المعلن للمقررات 
الدراسیة , وتستفید المؤسسة منھا فى وضع خطط التحسین والتطویر . ( )
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- توجد تقاریر سنویة للمقررات الدراسیة لكل من الدبلوم والماجستیر والدكتوراه  للعام الدراسى 2017-2018 وضعت من قبل االقسام 
العلمیة القائمة علي تدریس ھذه المقررات متضمنھ نتائج و استبیانات رأى الطالب ورأى الممتحن الخارجى و المراجع الداخلى 

والمراجع الخارجى و ذلك للتأكد من االلتزام بتوصیف المقرر و تحقیق مخرجات التعلم المستھدفة , اال ان بعض تقاریر المقررات ال 
hngDrug Target   یوجد بھا اراء المراجعین الداخلیین والخارجیین مثل مقررات ماجستیر الصیدالنیات والفارماكولوجى مثل

Advanced Pharmacology. وقد ظھر للفریق محدودیة االستفادة من ھذه التقاریر و محدودیة خطط التحسین والتطویر و ال توجد 
امثلة للتطویر فى المقررات. و لم تقم الكلیة بعرض ھذة التقاریر على اى من االطراف المعنیة او مجلس الكلیة للمشاركة البداء الرأى 

فى التحسین و التطویر. 
- وفى تقاریر بعض المقررات نجد المنحنى التكراري یمیل الى االمتیاز و الجید جدا و رغم ذلك ال نجد اجراءات تصحیحیة فى خطط 

   , Drug Interaction, Biostatistics فى تمھیدى ماجستیر Physical chemistryالتحسین مثال لذلك مقرر ؛
ومقررadvanced erapy1,2pharmacoth, Clinical Pharmacokinetics فى دبلوم الصیدلة االكلینیكیة، كما انھ ال یوجد 
تقاریر سنویة لبرامج الدراسات العلیا بالكلیة حیث وضعت بطریقة خاطئة ال یمكن االستفادة منھا (فحص تقاریر المقررات لدبلوم 

الصیدلة االكلینیكیة و الماجستیر و الدكتوراه).

11-10 آلیات التسجیل واإلشراف فى الدراسات العلیا محددة ومعلنة ویتم مراجعتھا دوریاً بغرض تطویرھا , 
وتوجد ضمانات موضوعیة وعادلة لتوزیع اإلشراف العلمي على الرسائل وفقاً للتخصص . ( )

- تتطلب درجات الماجستیر والدكتوراه التي تمنحھا الكلیة استیفاء مجموعة من المتطلبات تشتمل على رسالة علمیة ومقررات دراسیة 
تخصصیة. ومتوسط الفترة الزمنیة للحصول على الدبلوم ھى عام واحد بینما تتراوح من 3-5 أعوام لكل من برامج الماجستیر 

والدكتوراه (فحص الئحة الدراسات العلیا المعتمدة بنظام الساعات) و تقوم الكلیة بنشر االلیات واإلجراءات اإلداریة والعلمیة الخاصة 
بالتسجیل للدرجات العلمیة بإدارة الدراسات العلیا بالكلیة و فى دلیل الدراسات العلیا وعلى موقعھا اإللكتروني (فحص آلیات التسجیل 
واإلشراف في الدراسات العلیا). وقبل التسجیل یتم االجتماع مع وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث للتعریف بنظام الساعات المعتمدة 
وكیفیة التسجیل، كما یتم االجتماع مع المرشد األكادیمي الختیار المواد  (فحص قائمة بأسماء المرشدین االكادیمیین للدراسات العلیا 

باألقسام العلمیة).  
- یتم التسجیل للدرجات العلمیة ومراجعة إجراءات التسجیل واإلشراف من مدیر إدارة الدراسات العلیا ومن قبل لجنھ الدراسات العلیا 
التي یرأسھا وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث. وتتم إجراءات التسجیل ورقیاً ثم تطورت الى قاعدة بیانات الكترونیھ وتتم الموافقة 
علیھ من مجلس القسم ثم لجنة الدراسات العلیا ثم یعتمدھا مجلس الكلیة ونائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث (فحص 

قواعد بیانات طالب الدراسات العلیا).. 
- ویشترط للتسجیل لدرجتى الماجستیر و الدكتوراه الحصول علي موافقة لجنة أخالقیات رعایة واستخدام حیوانات التجارب في التعلیم 

و البحث العلمى علي بروتوكول البحث.
- تلتزم األقسام العلمیة بتوزیع اإلشراف على الرسائل وفقاً للتخصص العلمي الدقیق للمشرفین ویتضح ذلك من خالل التوافق بین 

موضوعات الرسائل التي یقوم بھا الباحثین والمسار العلمي للمشرف. یتم تقییم أداء الباحثین أثناء التسجیل للدرجات العلمیة من خالل 
آلیة تم اعتمادھا بمجلس الكلیة رقم (567) بتاریخ 17/10/2011  (فحص أمثلة لإلجراءات المتبعة لتقییم أداء الباحثین) والتى تشمل 
نتائج الطالب فى المواد التخصصیة (امتحانات نظریة، شفویة، أنشطة) ، تقاریر المشرفین لتحدید نسب االنجاز فى اعداد الرسائل 
العلمیة و أخیرا تقریر صالحیة الرسالة العلمیة و القرار بمنح الدرجة العلمیة. توجد قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب معتمدة 
من مجلس الكلیة رقم (543) بتاریخ 24/5/2010 (فحص قواعد التظلمات). و تقوم لجنة الدراسات العلیا بالكلیة و الجامعة بمراجعة 
كل االجراءات و اللوائح المنظمة لمرحلة الدراسات العلیا دوریا لتعدیل وتیسیر و تطویر ما یلزم من اجراءات (فحص محاضر 

اجتماعات لجنة الدراسات العلیا و بعض منشورات و مراسالت الجامعة)..

11-11 للمؤسسة وسائل مناسبة لقیاس آراء طالب الدراسات العلیا, واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستھا 
واالستفادة من النتائج في إتخاذ اإلجراءات التصحیحیة . ( )
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تتبع الكلیة عدة وسائل لقیاس رضا طالب الدراسات العلیا منھا: اللقاءات الدوریة بین المشرفین والطالب لمتابعة البحث واستبیانات 
توزع علي طالب الماجستیر والدكتوراه و دبلوم الصیدلة االكلینیكیة لقیاس مدى رضاھم عن المقررات الدراسیة و المحاضر 

واالمتحانات والبرنامج والئحة الدراسات العلیا بالكلیة والیات التسجیل واجراءات المتابعة واالشراف بالرسائل (فحص استبیانات 
hospital microbiology  الرأى) وعند تحلیل نتائج استبیانات دبلوم الصیدلة االكلینیكیة: أتضح ارتفاع مستوى الرضا عن مقررات

clinical بینما كان مستوى الرضا عن المقررات االخرى منخفض and advanced pharmacotherapy 1
pharmacokinetics, cardiovascular evaluation,   بینما ارتفع مستوى رضاھم اكثر من 85% عن جمیع عناصر االستبیان 
االخرى (فحص استبیانات دبلوم الصیدلة االكلینیكیة) و اظھرت نتائج تحلیل استبیان طالب الماجستیر و الدكتوراه مستوى رضا یزید 
عن 75%  عن االمتحانات بینما كانت النسبة 50% رضا عن اجراءات التسجیل و الالئحة و 53% یرى ان شروط التسجیل صعبة و 
100% لم یقرأ الئحة الدراسات العلیا و یعرف نظام الساعات المعتمدة وانخفض مستوى الرضا عن المقررات الى اقل من 20%  وان 
40% یروا ان المحتوى العلمى ال یتفق مع التطور العلمى و ان 45% یروا ان المقررات ال تنمى المھارات الذھنیة (فحص استبیانات 

طالب الماجستیر و الدكتوراه ).
-  یتم عرض  نتائج االستبیانات على وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحث العلمى أو اللجنة الفرعیة لإلشراف علي الدبلومات التخاذ 
االجراءات الالزمة مثل االسترشاد بما یتناسب منھ عند تعدیل الئحة الدراسات العلیا وكذلك فى اختیار أعضاء ھیئة التدریس القائمین 
علي التدریس، أال انھ فى لقاء طالب الدراسات العلیا اوضحوا أنھم ال یبلغون بنتائج االستبیان (فحص استبیانات طالب الدراسات العلیا 

و نتائج تحلیلھا و لقاء طالب الدراسات العلیا).

                                            12- المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة   

12-1 للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة ( )
أعدت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق خطط سنویة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة المحیطة للفترة من 2015 - 2019 وھي متوافقة مع 
الخطة االستراتیجیة للكلیة 2017 – 2022  ومتضمنة بالغایة الخامسة "التوسع في المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة " وخطة 

2018-2019 موثقة ومعتمدة من مجلس الكلیة بتاریخ 8/10/2018 وتم إعدادھا بواسطة لجنة شئون خدمة  المجتمع تحت إشراف 
وكیل الكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة. كما یتم التوعیة باألنشطة المجتمعیة عن طریق ارسالھا الي اعضاء ھیئة التدریس فى األقسام 

المختلفة وعن طریق موقع الكلیة اإللكتروني (فحص الخطط وتقاریر االنجاز- مقابلة وكیل الكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة)

 وقد بنیت الخطة بناء على توزیع االستبیانات علي بعض االطراف المجتمعیة. ویشارك في انشطة خدمة المجتمع الطالب وأعضاء 
ھیئة التدریس والعاملین. ولكن تبین لفریق الزیارة أن الكلیة لم تقم بقیاس وتحدید احتیاجات المجتمع المحیط قبل تحدید أھداف الخطة 
المجتمعیة وأنھ ال توجد سیاسة أو آلیة واضحة لذلك حیث اطلع الفریق علي استبیانات محدودة للغایة مع شركات الدواء فقط واالطراف 
المجتمعیة المشاركة في مجلس الكلیة وھي ال تكفي لقیاس االحتیاجات . وما تقوم بھ الكلیة ما ھو إال أنشطة متفرقة بناء علي اقتراحات 

الطلبة ورغبتھم في العمل الخیري. 

 بمراجعة التقاریر السنویة لوحظ أنھ قد تم تنفیذ بنود الخطط السابقة وتم انجاز ما یقرب من 80% من خطة المجتمع السنویة الجدیدة 
2018 – 2019 التي أعدتھا الكلیة كجزء من الخطة االستراتیجیة الثانیة 2017 – 2022واعتماده في مجلس الكلیة رقم 727 بتاریخ 
24/3/2019  وفي مقابلة الفریق مع االطراف المختلفة  تبین معرفة أعضاء ھیئة التدریس والطالب والعاملین واألطراف المجتمعیة 
المختلفة بوجود خطة أعدتھا الكلیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة بدون مشاركة األطراف المجتمعیة أو الخریجین أو الطالب في ھذه 
الخطة أو تحدید أھدافھا ( فحص خطط المجتمع السنویة من 2016  - 2019،   فحص عینة من االستبیانات، فحص خطة 2018 – 
2019، فحص تقاریر عن تنفیذ الخطط، ، فحص الخطة االستراتیجیة، فحص مجلس الكلیة رقم 727 بتاریخ 24/3/2019، مقابلة 

أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب واإلداریین واألطراف المجتمعیة والخریجین).

12-2 للمؤسسة كیانات فاعلة فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ( )
یوجد بالكلیة عدد من األساتذة المشاركین فى االنشطة المختلفة فى خدمة المجتمع الصیدلي مثل (استاذ دائم) یشغل منصب رئیس لجنة 
قطاع الدراسات الصیدلیة كما یعمل عدد من أعضاء ھیئة التدریس كمراجعین بالھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد كما 
یشارك أخرون كأعضاء فى لجان متعددة منھا لجنة الصناعة و لجنة التعلیم الصیدلى المستمر بالنقابة العامة ومقرر اللجنة العلمیة 

بالنقابة الفرعیة لصیادلة الشرقیة ولجنة فض المنازعات بھا (مقابلة أعضاء ھیئة التدریس واألطراف المجتمعیة).

 كما یوجد بالكلیة عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص المفعلة لخدمة الباحثین من داخل الكلیة ومن خارجھا وتعد أحد مصادر التمویل 
الذاتى بالكلیة مثل وحدة البیولوجیا الجزیئیة وبحوث التقنیة الحیویة، وحدة التدریب و التعلیم الصیدلى المستمر، وحدة االستشارات 

والخدمات الصیدلیة كما أبرمت الكلیة بروتوكوالت تعاون بین وحدة التدریب ونقابة الصیادلة بالشرقیة والقلیوبیة وبوتوكول تعاون مع 
كلیة الطب البشري الستخدام مفرمة كلیة الطب للتخلص من المخلفات البیولوجیة ولكن تبین للفریق أن ھذه البروتوكوالت موقعة من 

عمید كلیة الصیدلة كطرف واحد فقط (زیارة الوحدات واالطالع علي اللوائح الداخلیة لھا، االطالع علي البروتوكوالت ).

12-3 للمؤسسة أنشطة متنوعة موجھة لتنمیة البیئة المحیطة بھا وخدمة المجتمع تلبي إحتیاجاتھ وأولویاتھ ( )
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تتعدد أنشطة خدمة المجتمع التي تقدمھا الكلیة ویشارك فیھا أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب واألطراف المجتمعیة 
لتشمل زیارات میدانیة للقرى، وتنفیذ قوافل وحمالت التبرع بالدم واقامة الندوات وورش العمل والمشاركة في القوافل الخیریة و كذلك 
تنظیم ملتقى التوظیف. ومن أمثلة الندوات التي أقامتھا الكلیة ندوة بعنوان مناھضة العنف ضد المرأة في 12/11/2017 والتوعیة عن 
أشھر األمراض الجلدیة في 29/11/2017 وندوة تعریفیة عن بنك المعرفة المصري ودوره في خدمة المجتمع 28/12/2017 ودورة 
مھارات صیدلیة متمیزة في 13/1/2018 ودورة بعنوان (Strategic marketing communication) في 22 /2/ 2018 ودورة 
بعنوان (Pharmacy career pathway) في 3-5/ 4/ 2018. كما عقدت الكلیة دورات للطالب برعایة وحدة التدریب بعنوان 

(Drug management cycle ) بتاریخ 29/8/2018. وكیفیة كتابة السیرة الذاتیة في 30/10/2018 كما أقامت الكلیة ورش عمل 
بعنوان (How to launch a research project) في 29/11/2017 لطالب الفرقة الرابعة والخامسة وورشة عمل بعنوان 

(Western blot analysis) في الفترة من  28-31/1/2018 لطالب الدراسات العلیا. 
- تولي الكلیة اھتماما بخدمة المجتمع المحیط وتقوم باالشتراك في قوافل طبیة عمالقة مع الجامعة لخدمة القري المحیطة مثل القافلة 
الطبیة لقریة العالقمة مركز ھھیا محافظة الشرقیة بتاریخ  11/11/2018 والقافلة الطبیة لمدینة العاشر من رمضان محافظة الشرقیة 
في 28/11/2018 وقافلة كفر الشاویش مركز فاقوس محافظة الشرقیة في 21/12/2018 وقافلة حالیب وشالتین محافظة البحر 
األحمر في 27/12/2018 وقافلة مركز الحسینیة في 15/1/2019 وقافلة قریة ھریة رزنة في 29/1/2019 وقافلة صان الحجر 

البحریة محافظة الشرقیة في 13/3/2019. ( فحص تقاریر القوافل المختلفة – مقابلة رئیس الجامعة والنواب -  مقابلة قیادات الكلیة).
- كما عقدت الكلیة أنشطة موجھة للعاملین بھا مثل الصحة والسالمة في المعامل الكیمیائیة في 4/3/2018 و12/9/2018 وورشة عمل 
للعمال على استخدام طفایات الحریق في 14/8/2018 وھناك األنشطة الموجھة الى المجتمع المحیط مثل حمالت للتبرع بالدم و القوافل 
الطبیة إلى نجوع وقرى اإلقلیم المختلفة و حمالت تبرع (سرفیس الخیر) لصالح دار أیتام  6/3/2018 حتى 4/4/2018 كما أقامت 
الكلیة أسبوع تجمیل الكلیة في 16/9/2018 ولكن لم یتبین وجود آلیات محددة لمتابعة تنفیذ الخطة الموضوعة وكیفیة تقییم مستوى 
األداء ومحدودیة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس ( فحص تقاریر األنشطة المختلفة من ندوات ودورات، فحص أمثلة من البرامج 

واالنشطة المختلفة المقامة بالكلیة،  لقاء الطالب وأعضاء ھیئة التدریس)
- كما قامت ادارة شئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة متمثلة في جمعیة الخریجین بعمل دورات للتعلیم المستمر للخریجین في 

pharmacotherapy  و clinical pharmacy management في 31/1/2018 و 15/9/2018 و20/6/2018 لخریجي الكلیة 
الذین یعملون في المستشفیات (فحص محتوي الدورات – فحص كشوف الحضور- مقابلة الخریجین واالطراف المجتمعیة).

12-4 للمؤسسة آلیات لتمثیل فاعل لألطراف المجتمعیة فى صنع القرار ودعم موارد المؤسسة وتنفیذ برامجھا ( )
- تحرص كلیھ الصیدلة- جامعة الزقازیق على االستعانة بآراء االطراف المجتمعیة المختلفة فى تطویر الكلیة ولھذا السبب یشارك فى 
مجلس الكلیة وكذلك فى مجلس إداره برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة ممثلین عن المجتمع المدنى مثل نقیب صیادلة الشرقیة ورئیس مجلس 
االدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا فارم بیو و مدیر عام االدارة العامة للصیدلة بمدیریة الشئون الصحیة بالشرقیة دون المشاركة فى 
عضویة وحدة ضمان الجودة أو غیرھا من اللجان داخل الكلیة. وقد قامت الكلیة بعقد اتفاقیات ومذكرات تعاون مع مستشفیات جامعة 
الزقازیق للتدریب االكلینیكي. كما تحرص الكلیة على إقامة یوم للخریجین وملتقى للتوظیف بمشاركة عدد من شركات األدویة ونقابة 
الصیادلة بالشرقیة ومن خالل ھذه األنشطة یتم توفیر عدد من فرص العمل للخریجین وزیادة الوعي بفرص ومتطلبات سوق العمل 
وإتاحة الفرص للتدریب المیدانى (فحص تشكیل مجلس الكلیة للعام 2018-2019 و 2017-2018، تشكیل مجلس ادارة برنامج 
الصیدلة االكلینیكیة، فحص بروتوكول التعاون مع مستشفیات جامعة الزقازیق، االطالع علي حفل الخریجین، نتائج یوم التوظیف )

- كما تشارك األطراف المجتمعیة في تدریب الطالب سواء فى المستشفیات أو الصیدلیات العامة والمراكز الطبیة وشركات الدواء كما 
یشارك أعضاء جمعیة الخریجین في اعطاء الدورات والمحاضرات في الكلیة ولكن تبین للفریق عدم المشاركة في صیاغة الرؤیة 
والرسالة ووضع الخطة االستراتیجیة للكلیة وفي تصمیم وتطویر البرنامج التعلیمى. (فحص اماكن التدریب المیداني، مقابلة القیادات 

وأعضاء ھیئة التدریس، مقابلة األطراف المجتمعیة).  

12-5 للمؤسسة وسائل مناسبة لقیاس آراء المجتمع واإلستفادة من النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصحیحیة ( )
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- قامت كلیة الصیدلة جامعة الزقازیق من خالل اداره شئون خدمھ المجتمع وتنمیھ البیئة بأجراء دراسة عن دور كلیھ الصیدلة في 
المجتمع المحیط وعن الخدمات التي یمكن ان تقدمھا الكلیة لھذا المجتمع و ذلك عن طریق عمل استبیانات لعینات عشوائیة من المجتمع 
المحیط عن: دور الكلیة في تلبیة احتیاجات المجتمع المحلي والخدمات الذي یجب ان تقدمھا لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة. وبناء علي 
تحلیل النتائج قررت الكلیة ضرورة عقد المزید من الندوات للتوعیة بأھمیة الحفاظ علي البیئة بمشاركة الطالب وأعضاء ھیئة التدریس 
وأطراف المجتمع وزیادة المشاركة في القوافل الطبیة لالماكن التي تحتاج الي زیادة الخدمات الصحیة والقیام بحمالت توعیة خالل تلك 

القوافل (االطالع علي استبیانات دراسة احتیاجات المجتمع المحیط ونتائجھا) 
- كذلك تم قیاس رضا األطراف المجتمعیة ومنظمات سوق العمل المدني والمستفیدین مثل اصحاب الصیدلیات وشركات األدویة 
ومستشفیات وزارة الصحة عن مستوى الخریج وأشارت النتائج ان خریجي الكلیة مؤھلین ولدیھم المھارات األساسیة ولكن یري 

مستفیدو الخدمة أن ھناك ضرورة لتطویر اداء الخریج لیصل الي مستوي افضل من حیث القدرة علي االبتكار في عملھ والقدرة علي 
حل المشكالت الفنیة التي یواجھھا في العمل وأن ھناك مقررات یجب اضافتھا لمناھج الكلیة لضمان تحقیق خریجي الكلیة لمتطلبات 
سوق العمل مثل ادارة صیدلیات المستشفیات، مبیعات، تصنیع، بیع، اتصال، تنمیة بشریة، تفتیش صیدلي، احتیاجات السوق، دعایة، 
مھارات حاسب آلي، ادارة اعمال، قانون الصیدلة، التعامل مع المرضي، الطب الجنائي، تصمیم دوائي، االسماء التجاریة لألدویة، 
اسعافات اولیة وفي مقابلة فریق الزیارة مع األطراف المجتمعیة المختلفة والتي تمثلت في المستشفیات وشركات األدویة والنقابة 
والجھات الرقابیة والبحثیة والصیدلیات وأساتذة الجامعات تبین للفریق رضا األطراف المجتمعیة عن أداء الكلیة والتزام الخریج 

بأخالقیات وآداب المھنة. ومستواه وقدرتھ العالیة علي التعامل والتنافس في سوق العمل. كما الحظ الفریق أن كثیر منھم أعضاء في 
جمعیة الخریجین ولكن لم یتضح للفریق االستفادة من نتائج االستبیانات واتخاذ إجراءات لتحسین الخدمة سوي انشاء دبلوم الكلینیكال 
بناء علي احتیاج الخریجین) (فحص االستبیانات ونتائج تحلیلھا عن رأى المستفیدین عن خریجي الكلیة، مقابلة األطراف المجتمعیة).

 خالصة نتائج التقویم
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نقاط القوة بالمؤسسة

1. دعم ادارة الكلیة ألعضاء وحدة الجودة معنویا ومادیا
2. تنتھج الكلیة نمط قیادة دیمقراطي وسیاسة الباب المفتوح والتشجیع على المشاركة وإبداء الرأى

3. كفایة الموارد لتحقیق رسالة وخطة الكلیة
4. للكلیة خطة لتنمیة الموارد الذاتیة

5. وجود وحدات ذات طابع خاص یمكن تسویقھا والنھوض بھا 
6. توصیف وظیفى محدث

7. توافر نظم ووسائل تحقیق األمن والسالمة وتدریب الفئات المعنیة علیھا
8. توجد قواعد بیانات شاملة عن الكلیة و أنشطتھا المتعددة

9. أعضاء ھیئة تدریس متمیزین ومشاركین فى االنشطة المختلفة فى خدمة المجتمع الصیدلي ولجنة قطاع 
الدراسات الصیدلیة ومراجعین بالھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ولجان أخرى متعددة ویوجد 

براءة اختراع ألحد أعضاء ھیئة التدریس
10. تنظیم ملتقى التوظیف 
11. وجود جمعیة للخریجین

12. توفر الكلیة فرص التعلم الكافیة للطالب وتحرص على تنوع مصادر التعلیم والتعلم
13. كفایة الوسائل التعلیمیة الداعمة للبرامج التعلیمیة

14. تقوم الكلیة بتقدیم رعایة صحیة للطالب من خالل عیادة طبیة متمیزة
15. توفر الكلیة جزء مناسبا من مواردھا المادیة والمالیة والبشریة لتحقیق خطتھا البحثیة

16. تقوم الكلیة بتوزیع اإلشراف على الرسائل وفقا للتخصص مع مراعاة الكفایة والكفاءة وعدالة التوزیع
17. یشارك أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة فى البحث العلمى ویقومون بنشر أبحاث متمیزة محلیا ودولیا

18. توافر قواعد بیانات للبحوث العلمیة
19. برامج دراسات علیا متنوعة وتلبى احتیاجات سوق العمل

20. تستجیب الكلیة الحتیاجات المجتمع الخارجى من خالل األنشطة التعلیمیة والبحثیة والخدمیة.
21. المجتمع الخارجى راضي عن أداء الكلیة بصورة عامة

نقاط تحتاج الى تحسین بالمؤسسة

1. بعض األھداف االستراتیجیة والتى تم تنفیذ أنشطتھا بالكامل أو بعض منھا ال تنعكس على أداء األنشطة 
المختلفة بالكلیة

2. الخطة التنفیذیة الواردة بالخطة االستراتیجیة فى حاجة للمراجعة من حیث مؤشرات األداء والمتابعة 
والتقویم

3. ال توجد آلیة محددة لمتابعة خطط التدریب الخاصة بالقیادات األكادیمیة واالداریة
4. ال یتم تحلیل نتائج االستبیانات الخاصة بتدریب القیادات فى وحدة ضمان الجودة

5. ال توجد بیانات إحصائیة كاملة توضح نسبة القیادات الحالیة الحاصلین على ھذه الدورات، وعدد ونوع 
الدورات التدریبیة 

6. لم تھتم الكلیة بقیاس نتائج مردود التدریب لمختلف القیادات األكادیمیة واإلجراءات التي تمت بناء علي 
تلك النتائج. 

7. ال یتم مناقشة نتائج الدورات التدریبیة الخاصة بالقیادات وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في 
مجالس الكلیة لقیاس مدى فاعلیة التدریب

8. ال یوجد تمثیل للطالب فى لجنة شئون التعلیم والطالب أو لجنة فحص التماسات الطالب لمناقشة نتائج 
االمتحانات ونتائج االستبیانات 

9. ال توجد آلیة لعمل لجنة الحكماء التابعة للعمید
10. لم تتصدى الكلیة بالقدر الكاف لظاھرة ضعف حضور وانتظام الطالب فى المحاضرات

11. لم تتخذ الكلیة اجراءات مناسبة حیال بعض أعضاء ھیئة التدریس الذین أعربوا عن عدم رضاؤھم 
بسبب التھمیش واالستبعاد 

12. الھیكل التنظیمى للكلیة یحتاج الي المراجعة للتحدید الدقیق للمسؤولیات داخل الكلیة ولتوضیح 
العالقات الرأسیة واألفقیة بین األقسام ووحدات الكلیة

13. موقع الكلیة اإللكتروني فى حاجة للتطویر والتحدیث
14. محدودیة استفادة وحدة الجودة من الدراسات والبیانات المعدة من مركز ضمان الجودة بالجامعة
15. توقف العمل بوحدة الجودة بالكلیة مدة طویلة أثر بالسلب على استكمال وتفعیل ادارة نظم الجودة 
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بالكلیة
16. محدودیة منھجیة ومالئمة ودوریة عملیة التقویم الذاتي وظھر ذلك في محدودیة خطط التحسین 

للبرامج التعلیمیة والمقررات 
17. نسبة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة للطالب ال تتوافق مع المعدالت المرجعیة

18. عدم مالئمة التخصص العلمي لعضو ھیئة التدریس الذي یشارك في تدریس المقررات الدراسیة في 
قسم الممارسة الصیدلیة 

19. ال یتم مناقشة واعتماد نتائج تقییم أداء اعضاء ھیئھ التدریس من مجلس الكلیة 
20. ملفات بعض المقررات غیر مكتملة

21. ال تستفید الكلیة من نتائج االستبیانات وال تتخذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لزیادة مستوى الرضا 
ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

22. الخطة التدریبیة الخاص بالجھاز االدارى غیر منتظمة
23. آلیة المساءلة والمحاسبة ألعضاء الجھاز االدارى غیر مفعلة

24. ضعف االستفادة من نتائج قیاس أراء العاملین واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة
25. بعض األجھزة العلمیة للطالب غیر كافیة

26. محدودیة ممارسة الطالب األنشطة الریاضیة بالكلیة 
27. إجراءات حمایة الملكیة الفكریة غیر معروفة لدى الطالب

28. عدم كفایة المكتبة و المكتبة الرقمیة ألعداد الطالب
29. تطبق الكلیة بصورة خاطئة اللوائح الخاصة بالمقررات الدراسیة المتصلة والتى یتم تدریسھا على 

مدار فصلین دراسیین  
30. توصیف البرامج والمقررات لمرحلة البكالوریوس فى حاجة للمراجعة

31. تقاریر بعض المقررات لمرحتى البكالوریوس والدراسات العلیا غیر مكتملة 
32. محدودیة المراجعة الخارجیة لتوصیف البرامج والمقررات لمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا
33. خطط التحسین بتقاریر البرامج لم تبنى على آراء الطالب أو المراجعة الخارجیة أو نتائج االمتحانات

34. محدودیة الوعي باستراتیجیة التدریس والتعلم لدى الطالب
35. محدودیة المراجعة الداخلیة لالمتحانات النظریة للتأكد من توازن توزیع درجات االمتحانات 

36. أعمال الكنتروالت وعملیة رصد الدرجات غیر دقیقة فى بعض المقررات
37. آلیة جذب الطالب الوافدین غیر مفعلة بالقدر الكاف
38. عدم وجود آلیھ لمتابعة الخریجین في سوق العمل

39. الخطط البحثیة لألقسام العلمیة غیر مكتملة العناصر وال توجد تقاریر لمتابعة تنفیذ الخطة البحثیة 
للكلیة

40. لم تتبنى الكلیة أى معاییر أكادیمیة Benchmark لبرامج الدراسات العلیا ولم تضع لھا معاییر 
ARS أكادیمیة قیاسیة

41. طرق تقویم طالب الدراسات العلیا فى حاجة للمراجعة
42. عدم وجود تقاریر سنویة لبرامج الدراسات العلیا 

43. ضعف طرق قیاس وتحدید احتیاجات المجتمع المحیط
التوصیات لتحسین الجودة بالمؤسسة
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توقیع فریق المراجعة

1. تضمین الفكر االستراتیجى عند اعداد الخطط واآللیات واالستراتیجیات المختلفة
2. االھتمام بانجاز األنشطة الواردة بالخطة التنفیذیة طبقا للمدة الزمنیة المقررة
3. بذل مجھود أكبر فى نشر ثقافة الجودة وأھمیة دورھا فى تطویر األداء بالكلیة 
4. اشراك جمیع فئات الكلیة واألطراف المجتمعیة ذات الصلة فى أنشطة الجودة 

5. تدریب أعضاء وحدة الجودة وزیادة اإلھتمام بإجراءات التوثیق وتدقیق البیانات التى تتضمنھا معاییر 
االعتماد

6. االستفادة من نتائج التقویم في توجیھ التخطیط وصنع القرار وتحسین األداء
7. االھتمام بآلیات المراجعة الخارجیة والداخلیة واالستفادة من التغذیة الراجعة في وضع خطط التطویر 

والتحسین
8. اتخاذ اإلجراءات المناسبة لزیادة التواصل والتفاعل بین وحدة الجودة بالكلیة ومركز الجودة بجامعة 

الزقازیق
9. وضع الخطط المناسبة لتحسین نسبة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة للطالب حتى تتوافق مع 

المعدالت المرجعیة
10. االھتمام بتحلیل نتائج االستبیانات واالستفادة منھا في تحسین األداء بوجھ عام 
11. العمل علي زیادة الرضا الوظیفى ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

12. ضرورة تفعیل االستفادة من أساتذة الكلیة الذین لھم دور مجتمعي فعال في النھوض ببرامج الكلیة 
ودعم مواردھا 

13. تطویر آلیة تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة
14. توفیر أماكن لممارسة وتفعیل األنشطة الطالبیة بالكلیة 
15. تفعیل تمثیل المشاركة الطالبیة فى اللجان المختلفة

16. متابعة الخریجین في سوق العمل وزیادة التواصل معھم وتفعیل دورھم في دعم موارد الكلیة وتقییم 
البرامج األكادیمیة 

17. تبني سیاسة واضحة ومعلنة للترویج لجذب الطالب الوافدین المرحلة الجامعیة األولي ومرحلة 
الدراسات العلیا

18. وضع آلیة دقیقة وفعالة لتنفیذ أعمال الكنترول لضمان العدالة
19. ضرورة تطبیق مؤشرات أداء موضوعیة یشارك فیھا األطراف المعنیة قابلة للقیاس لتقییم مردود 

التدریب
20. االھتمام بتنفیذ اجراءات المراجعة الخارجیة لبرامج البكالوریوس والدراسات العلیا

21. اعادة النظر في كیفیة تطبیق اللوائح الخاصة بالمقررات الدراسیة المتصلة والتى یتم تدریسھا على 
مدار فصلین دراسیین  

22. تحفیز أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة لجلب مشروعات بحثیة ممولة من مؤسسات محلیة أو 
دولیة

23. تنمیة العالقات والتفاعل مع القطاعات االنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط من خالل المشروعات 
البحثیة واالتفاقیات والبروتوكوالت

24. تطویر وتحدیث قاعدة البیانات الخاصة بالكلیة
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التاریخ التوقیع (االسم/الوظیفة/التخصص/الجامعة) تشكیل فریق المراجعة
أ.د.عالءالدین عبدالعزیز موسى 

النعناعى/وكیل كلیة العلوم لشئون البیئة - 
جامعة المنوفیة/الحیوان/المنوفیة

رئیس الفریق

أ.د.حنان محمد حسن اللیثي/استاذ و دكتور 
الصیدالنیات و الصیدلة الصناعیة و عمید 
كلیة الصیدلة جامعة 6 اكتوبر للعلوم 
الحدیثة و االداب/اخرى/اكتوبر للعلوم 

الحدیثة واالداب
أ.د.سلوى السید محمد الملیجي/أستاذ الكیمیاء 

العضویة بكلیة الصیدلة جامعة 
القاھرة/اخرى/القاھرة

أ.د.عال سید محمد علي/عمیدة كلیة صیدلة 
(بنات) جامعة االزھر/صناعة ادویة/االزھر
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