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   2019-2018 لوحدة ادارة الجودة تقرير االنجاز 

 االنجاز  النشاط  الهدف 

اجراء المراجعة الداخلية 

 للكلية

   النتائج اعتماد  و الكنتروالت  االدارية، العلمية، لألقسام الداخلية المراجعة تم اجراء المراجعة الداخلية لألقسام العلمية 

 المراجعة الداخلية للكنتروالت  2019/ 24/3  بتاريخ    727 رقم الكلية مجلس فى

 المراجعة الداخلية لألقسام االدارية 

استقصاء اراء االطراف  

 المعنية 

،  من قبل الخريجين تقييم برامج البكالوريوس

 أصحاب األعمال 

    رقم الكلية مجلس فى  النتائج اعتماد  و البرنامج عن الخريجيين  راى استطالعتم 

 . 2019/ 3/ 24  بتاريخ 727

قياس رضا األطراف المجتمعية عن جودة 

 الخريج 

  بشأن واقتراحاتهم الخريج مستوى عن العمل سوق منظمات  أراء استطالعتم 

  بتاريخ   727   رقم الكلية مجلس فى  النتائج اعتماد  و  البرنامج تطوير

24 /3 /2019 

عضاء هيئة التدريس ، الوظيفى ال رضاال قياس

 الجهاز االدارى

  مجلس فى  النتائج اعتماد  و االدارى الجهاز ألعضاء  الوظيفى الرضا قياستم  -

 2019/ 3/ 24 بتاريخ   727  رقم الكلية

  مجلس فى  النتائج اعتماد  و  التدريس هيئة ألعضاء  الوظيفى الرضا قياستم   -

 2019/ 10/ 14 بتاريخ   738  رقم الكلية

  مقررات و اختبارات الفصل تقييم  استبيانات 

 الول ا الدراسى

  أسئلة – الجامعي الكتاب  ـ المحاضر ـ المقرر: عن  الطالب  رأى استطالع تم -

 .  2019/ 3/ 24  بتاريخ  727    رقم الكلية مجلس فى  النتائج اعتماد  و االختبار
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  بتاريخ 727  رقم الكلية  مجلس فى  النتائج اعتماد  و الطالب  رأى استطالع تم - استبيان رضا الطالب عن الخدمات و الدعم 

24 /3 /2019 

 مجلس فى  النتائج اعتماد  و  الصيفى التدريب  عن الطالب  رأى استطالعتم  -

 2019/ 3/ 24  بتاريخ  727 رقم الكلية

  كذلك و الدراسية  البرامج جودة عن الوافدين الطالب  رأى استطالعتم - -

  بتاريخ    727 رقم الكلية مجلس فى  النتائج اعتماد  و لهم المقدمة الخدمات 

24 /3 /2019 . 

مقررات و اختبارات الفصل   تقييم  استبيانات 

 الثانى  الدراسى

 نسبة مشاركة الطالب كانت ضئيلة و بالتالى لم يتم اعتماد النتائج 

  – الصيدلة بكالوريوس&   الصيدلة بكالوريوس) الدراسية البرامج تقارير اعداد  تم لبرنامج السنوى ل تقريرالاعداد  كتابة التقارير 

 . 2019/ 1/ 14  بتاريخ  721 رقم الكلية مجلس فى اعتمادها  و( اكلينيكية  صيدلة

 % 100تم بنسبة  االول الفصل الدراسى اعداد تقرير مقررات 

 % 100تم بنسبة  ثانى ال الدراسى لفصل ا اعداد تقرير مقررات 

  بتاريخ    717 رقم الكلية مجلس فى اعتماده و للكلية السنوى التقرير اعداد تم  السنوى للكلية اعداد التقرير 

12 /11/2018 

  القسم مجلس رئيس بواسطة المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء أداء تقييمتم  تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم تقويم  
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 10/2019/ 14  بتاريخ   738  رقم الكلية مجلس  فى  النتائج اعتماد  و العلمي االداء

 % 100تم بنسبة  تقويم أداء القيادات

 % 100تم بنسبة  تقويم أداء اعضاء الجهاز االدارى

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

 الجهاز االدارى

جمع االحتياجات التدريبية للفئات المختلفة:  

هيئة تدريس،معاونيهم، أعضاء  قيادات، أعضاء 

 جهاز ادارى

بتاريخ   715اعداد الخطة التدريبية للكلية  و اعتمادها فى مجلس الكلية رقم تم 

8 /10 /2018 . 

 اعداد الخطة التدريبية 

 تنفيذ البرامج التدريبية 

مراجعة مؤشرات و ممارسات  اجراء التقويم الذاتى 

 كل معيار 

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

 .    8/2018/ 13    بتاريخ   712  رقم الكلية مجلس من

 المعيار  الستيفاء ة تحديد المرفقات المطلوب 

كتابة الدراسة الذاتية للمعيار و 

 تحديد نقاط القوة و الضعف 

توصيف البرامج  مراجعة 

 و المقررات الدراسية

طبقا للمعايير االكاديمية  

مراجعة المعايير االكاديمية فى التعليم الصيدلي  

2009 

مراجعة توصيف البرامج الدراسية )بكالوريوس الصيدلة & بكالوريوس الصيدلة 

 بتاريخ   718فى مجلس الكلية رقم   او اعتمادهصيدلة اكلينيكية(  –

طبقا  مراجعة توصيف البرامج الدراسية  .  12/2018/ 10
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 2009للمعايير االكاديمية   2009

اجراء المراجعة الداخلية و الخارجية للبرامج و  

 المقررات الدراسية 

  كذلك و الدراسية المقررات  و  للبرامج الخارجى المراجع الختيار  معايير وضع  تم

   1/2019/ 14 بتاريخ  721 رقم كلية بمجلس اعتمادها تم و العليا الدراسات  برامج

  فى اعتمادها و 2018-2017  األكاديمى العام عن للكلية الذاتية الدراسة اعداد  - تجهيز الملفات المطلوب رفعها للهيئة  التقدم العادة االعتماد

 .  2/2019/ 11 بتاريخ724 رقم الكلية مجلس

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

 3/2019/ 1  بتاريخ للهيئة  ارسالها و االعتماد  و  التعليم

  بتاريخ 721 رقم  الكلية مجلس  فى اعتماده و الوظيفى التوصيف كتيب  تحديث  -

14 /1 /2019 . 

 الكلية مجلس فى اعتمادها و   2020-2018  التعلم و التدريس استراتيجية اعداد   -

 . 2018/ 10/ 8  بتاريخ 715 رقم

 بتاريخ  717  رقم الكلية مجلس فى واعتماده األخالقي الميثاق دليل تحديث   -

12 /11/2018 

   بتاريخ   717  رقم الكلية مجلس فى اعتماده و للكلية التنظيمى الهيكل تحديث  -

12 /11/2018  . 

    717  رقم الكلية مجلس  فى اعتمادها و 2023  – 2018  البحثية الخطة اعداد  -

 تحديد منسق الزيارة 

 خطاب من رئيس الجامعة بالموافقة علي التقدم 

 المطلوب الحصول علي االعتماد المالي 

 مخاطبة الهيئة برغبة الكلية في ترتيب الزيارة 
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 . 2018/ 11/ 12  بتاريخ

-2017 السنوى التقرير كذلك و االكلينيكية الصيدلة دبلومة توصيف اعداد  -

 2019/ 3/ 24 بتاريخ   727  رقم الكلية مجلس فى اعتمادهما و 2018

  المعايير ملفات  لمراجعة  بالجامعة الجودة مركز قبل من  الفنى الدعم لجان استقبال مراجعة ملفات المعايير للتأكد من االستيفاء  

 .  2019/   26/3 حتى 3/ 12 الفترة فى

تهيئة جميع الفئات بالكلية )قيادات، أعضاء 

هيئة تدريس، اداريين، طالب دراسات عليا، 

 طالب( 

  الكلية، رسالة و  برؤية للتوعية البوسترات  و البروشورات  من العديد  اعداد 

 القومية  الهيئة معايير االستراتيجية، األهداف

حتي  3/  31المراجعين الخارجيين من قبل الهيئة القومية فى الفترة استقبال لجنة  زيارة اعادة اعتماد الكلية 

2 /4 /  2019 

 أخري:

 2018/ 9/ 10  بتاريخ  713 رقم  الكلية مجلس فى واعتمادها(  NARS, 2017) الصيدلى للتعليم المرجعية األكاديمية المعايير تبنى و دراسة  -1

  بتاريخ   727  رقم الكلية مجلس فى اعتمادهما و(  اكلينيكية صيدلة – الصيدلة بكالوريوس&  الصيدلة بكالوريوس) للبرنامجين الصيفى التدريب  كتيب  اعداد   -2

24 /3  /2019. 

 . 2019 ابريل فى الحكومى التميز ملف اعداد   -3

 (.  اكلينيكية صيدلة – دي فارم – الصيدلة  بكالوريوس برنامج&   دي فارم – الصيدلة بكالوريوس  برنامج) الدراسية اللوائح اعداد  فى االشتراك -4
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  بتاريخ   738  رقم الكلية مجلس فى اعتمادها و التحسين خطة اعداد  و للهيئة الخارجيين المراجعين لجنة تقرير فى وردت   التى التوصيات  مراجعة -5

14 /10/2019  . 

 

 قائمة بالدورات التدريبية التى تم تنفيذها:  •

 عدد الحضور تاريخ االنعقاد  عنوان الدورة التدريبية 

التعليم الصيدلي  -1 القومية فى  تهيئة و تدريب أعضاء هيئة التدريس علي معايير الهيئة 

2017 

26 /9 /2018 75 

 39 10/2018/ 14 تصميم االختبارات االلكترونية  -2

 25 10/2018/ 21 للطالب التقويم المنظم  -3

 32 10/2018/ 29 كتابة توصيف و تقرير المقرر -4

 26 2019/ 3/ 24 التخطيط االستراتيجى  -5

 13 2019/ 3/ 21 مهارات الحاسب االلى )جهاز ادارى( -6

 23 2019/ 3/ 25 مهارات االتصال الفعال  -7

 

 خطط التحسين: •

 بأهمية تطبيق الجودة فى التعليم و متطلباتها  بين أعضاء هيئة التدريس زيادة الوعى •

 زيادة مشاركة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى اعمال الجودة  •
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 ء أرائهم من خالل زيادة المشاركة فى االستبيانات المختلفة اتشجيع الطالب علي ابد  •

 استيفاء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد  •

 تحسين مفصلة بناء علي توصيات لجنة المراجعيين الخارجيين الستيفاء أوجه القصور  اعداد خطة •

 مدير وحدة ادارة الجودة 

 أ.م. جيهان بالطة 

   

 

 


