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 :  المراجعة الداخليةلجنة  

  

 

 

           

 موعد الزيارة:                                                 قسم:  

 

 البيـــــــــــان  م
غير           مكتمل 

 مكتمل 

 مالحظات  التقييم 

 الهيكل التنظيمي للقسم 1
 

  /10   

2 ILo’s  الخاصة بالقسم وملصق بالقسم 
 

  /10  

   NARSوجود صورة من  3
 

  /10  

 نسخة من اللوائح الدراسية  4
 

  /10  

5 C.V  لجميع أعضاء هيئة التدريس علىC.D 
 

  /10  

 النشاط البحثي بالقسم ويشمل:   6
 الخطة البحثية بالقسم  ▪
 عناوين الرسائل الجاري إجراءها بالقسم والتي تم مناقشتها   ▪

 هذا العام
 قائمة بالمؤتمرات ـ الندوات ـ السيمنارات  ▪
 عناوين األبحاث المنشورة    ▪

  /20  

 اعالن العبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس و تحديد    7
 ت االرشاد األكاديمى ساعا

     /10  

 كما سيتم فحص البنية التحتية للقسم والتي تشمل فحص:   8
ــة  ▪ ــل الخاصــة بالطلب ــدريس والمعام ــة الت ــب أعضــاء هيئ مكات

 واألبحاث 
 وكذلك دورات المياه لتحديد االحتياجات الفعلية لألقسام .    
 األجهزة الخاصة بالقسم.  ▪

   

    

 م لمناقشة:سيتم لقاء مع أعضاء القس  9
 وضوح مفاهيم الجودة لديهم.  ▪
 عرض مخرجات التعلم للطالب فى المحاضرة األولي  ▪
 المشاركة فى اعداد الرؤية و الرسالة للكلية ▪
 (NARsااللمام بالمعايير األكاديمية للهيئة ) ▪
 بعض التقارير وإن وجد بعض الشكاوى الخاصة من قبل  ▪

 الطالب عن القسم.   
 

    /10  

  20/     ت مقررات برنامج بكالوريوس الصيدلة  فحص ملفا  10
  20/     فحص ملفات مقررات برنامج بكالوريوس الصيدلة االكلينيكية   11

  20/     فحص ملفات برامج الدراسات العليا   21
  150/   االجمالى  
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 رى: مالحظات أخ
 

 احتياجات القسم من األجهزة:  •

 

 

 

 احتياجات القسم من األثاث المكتبي:  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   
         

 الجودة  وحدة

 الزقازيق  جامعة – الصيدلة كلية
 

          

 :  المراجعة الداخليةلجنة  

  

 

 

 

 معامل قسم :  

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 

 درجات االستيفاء

 مستوفي 
غير  
 مستوفي 

المساحة والطاقة 
 االستيعابية 

   الطاقة االستيعابية للمعامل الدراسية للطالب. 1

   المخصصة لكل طالب. المساحة  2

أجهزة ومعدات 
 ومواد

توافر األجهزة والمواد المعملية الخاصة الالزمةة ثباةات  ةل  3
 التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.

  

   تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

التجهيزات  
 اثنشائية 

   كفاءة عمل شاكة الصرف الصحي. 5

   كفاءة اثضاءة والتهوية.  6

   توافر األحواض بالعدد الكافي.    7

   مالئمة التأبيث  8

تجهيزات معامل  
تكنولوجيا التعليم  
 والوسائط المتعددة

   (data show)كفاية وحدابة األجهزة  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشاكة المعلومات الدولية. 10

   لعاملين بالمختبرات والمعامل. مالئمة عدد ا  11

   توافر العمالة الفنية المطلوبة  12 العمالة

 األمن والسالمةة
   توافر أجهزة اثطفاء والعالمات اثرشادية المناساة. 13

   وجود مخرجين لكل معمل/مختبر. 14
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 دورات مياة قسم: 

 المؤشرات  م  مجاالت التقييم 

 مستويات التقدير 

غير   توٍف  مس

 مستوٍف  

 

 اإلتاحة 

   كفاية دورات المياه.  1

   وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.  2

 

 

المواصفات اإلنشائية  

 والتجهيزات 

   مالئمة للتهوية  .  3

   كفاية اإلضاءة.  4

   سهولة فتح الشبابيك.  5

   توافر أحواض لغسيل األيدي  .  6

   ا.  توافر مراي 7

   األرضيات من بالط غير أملس.  8

   وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.  9

   توافر مصدر مياه نقية. 10

   سالمة شبكة الصرف الصحي.   11

   مساحة مالئمة لكل مستخدم   12 المساحة 

التجهيزات الخاصة  

بذوي االحتياجات  

 الخاصة 

   وجود دورات مياه خاصة.  13

   مالئمة األبواب.  14

علي  15 المعاق  لمساعدة  الحمام  وخارج  داخل  مساحة  وجود 

 الحركة. 

  

   توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه 16 العمالة 

   النظافة   17 األمن والسالمة 

توافر مصدر قريب مجهزز بمتطلبزات مكافحزةق وقايزة مزن  18

 الحريق. 

  

 


