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تحديث تشكيل وحدة ادارة الجودة و كذلك الالئحة الداخلية للوحدة واعتمادهما من مجلس الكلية  -

    . 13/8/2018بتاريخ       712رقم  

 و اعتماده فى مجلس الكلية رقم     بتاريخاعداد التقرير السنوى للكلية  -

 الكلية مجلس فى اعتمادهاو (NARS, 2017) الصيدلى للتعليم المرجعية األكاديمية المعايير تبنىدراسة و   -

 . 10/9/2018 بتاريخ  713 رقم

 .  8/10/2018 بتاريخ 715رقم  و اعتمادها فى مجلس الكلية  للكلية اعداد الخطة التدريبية  -

 بتاريخ 715 رقم الكلية مجلس فى اعتمادها و 2020-2018 التعلم و التدريس استراتيجيةاعداد  -

8/10/2018 . 

 .12/11/2018بتاريخ  717تحديث دليل الميثاق األخالقي واعتماده فى مجلس الكلية رقم   -

 . 12/11/2018بتاريخ    717تحديث الهيكل التنظيمى للكلية و اعتماده فى مجلس الكلية رقم    -

 . 12/11/2018بتاريخ    717و اعتماده فى مجلس الكلية رقم  تحديث كتيب التوصيف الوظيفى  -

و  صيدلة اكلينيكية(  –)بكالوريوس الصيدلة & بكالوريوس الصيدلة  مراجعة توصيف البرامج الدراسية  -

 فى مجلس الكلية رقم     بتاريخ  ااعتماده

  تم و للبرامج و المقررات الدراسية و كذلك برامج الدراسات العليا الخارجى المراجع الختيار معايير وضع تم -

 . 14/1/2019 بتاريخ 721 رقم كلية بمجلس اعتمادها

و اعتماد النتائج  فى مجلس  أسئلة االختبار – استطالع رأى الطالب عن: المقرر ـ المحاضر ـ الكتاب الجامعي -

  الكلية رقم     بتاريخ

 و اعتماد النتائج  فى مجلس الكلية رقم     بتاريخ الخريجيين عن البرنامج استطالع راى   -

و اعتماد النتائج   استطالع أراء منظمات سوق العمل عن مستوى الخريج واقتراحاتهم بشأن تطوير البرنامج -

 فى مجلس الكلية رقم     بتاريخ 

 ى مجلس الكلية رقم     بتاريخو اعتماد النتائج  فاستطالع رأى الطالب عن التدريب الصيفى  -

 و اعتماد النتائج  فى مجلس الكلية رقم     بتاريخ قياس الرضا الوظيفى ألعضاء الجهاز االدارى  -

و اعتماد النتائج  فى جودة البرامج الدراسية و كذلك الخدمات المقدمة لهم عن  الوافدين  استطالع رأى الطالب -

 مجلس الكلية رقم     بتاريخ

و اعتماد النتائج  فى مجلس الكلية رقم      اجراء المراجعة الداخلية لألقسام العلمية، االدارية، الكنتروالت   -

 بتاريخ 

 او اعتمادهصيدلة اكلينيكية(   –اعداد تقارير البرامج الدراسية )بكالوريوس الصيدلة & بكالوريوس الصيدلة  -

 فى مجلس الكلية رقم     بتاريخ 
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  –)بكالوريوس الصيدلة & بكالوريوس الصيدلة  اعداد كتيب التدريب الصيفى للبرنامجين  -

 فى مجلس الكلية رقم     بتاريخ ماو اعتمادهصيدلة اكلينيكية( 

 فى مجلس الكلية رقم     بتاريخ او اعتماده 2023 – 2018 بحثيةال خطةاعداد ال -

 فى مجلس الكلية رقم     بتاريخ و اعتمادها  2018-2017اعداد الدراسة الذاتية للكلية عن العام األكاديمى  -

تجهيز الملفات المطلوبة لتجديد شهادة االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد و ارسالها  -

 . 1/3/2019للهيئة بتاريخ 

اعداد العديد من البروشورات و البوسترات للتوعية برؤية و رسالة الكلية، األهداف االستراتيجية، معايير  -

 الهيئة القومية .

/  26/3حتى  12/3استقبال لجان الدعم الفنى من قبل مركز الجودة بالجامعة لمراجعة ملفات المعايير فى الفترة  -

2019 . 

 . 2019/  2/4حتي  3/ 31ين الخارجيين من قبل الهيئة القومية فى الفترة استقبال لجنة المراجع -

 .2019اعداد ملف التميز الحكومى فى ابريل  -

برنامج بكالوريوس الصيدلة   فارم دي & –االشتراك فى اعداد اللوائح الدراسية )برنامج بكالوريوس الصيدلة  -

 . صيدلة اكلينيكية ( –فارم دي  –

مراجعة التوصيات التى وردت فى تقرير لجنة المراجعين الخارجيين للهيئة و اعداد خطة التحسين و اعتمادها  -

 .  14/10/2019 بتاريخ   738فى مجلس الكلية رقم  

 بتاريخ   738و اعتماد النتائج  فى مجلس الكلية رقم  قياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس   -

14/10/2019 . 

و اعتماد النتائج  فى تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بواسطة رئيس مجلس القسم العلمي  -

 . 14/10/2019 بتاريخ   738مجلس الكلية رقم  
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