
  وحدة التخطيط االستراتيجى  

 

االهداف  
 االستراتيجية 

 األنشطة+  المشروع
 النجازه  المطلوبة

  نسبة الخطوات التنفيذية  التنفيد  مسئولية التنفيد  فترة
 االنجاز

 حالة فى
  االنجاز عدم
 سرد يجب

 االسباب
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 فى البديلة

  عدم حالة
 االنجاز

 الغاية األولى: بنية تعليمية ذات جودة عالية  

1-
1-

 
ى 

 ف
سع

تو
ال

 ا
نة

يا
ص

 و
ت

ءا
شا

الن
وا

ى 
ان
مب

ال
ا  
ه
مد

 و
ت

جا
در

لم

مة 
الز

 ال
اد

مو
وال

ة 
هز

ج
ال
وا

ت 
دا

مع
 ال

ن
 م

ت
جا

يا
حت

ال
با

 

  في مصعد انشاء-1-1-1
 المعامل  مبني

 عمل مناقصات عامة -

محدودة أو ممارسات /

عامة/محدودة تستوفى 

 قانون المناقصات و

و   98لسنة   89المزايدات 

الئحته التنفيدية و االعالن  

 عنها

تشكيل لجان لوضع   -

 المواصفات الفنية

تشكيل لجان البت الفنى و   -

 المالى 

قبول العطاءات و استيفاء  
باقى االجراءات و البت و  

 الترسية

1/2018-
1/2019 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 

  وكراسة الفني التقرير ارسال تم-1
  مركز من   المواصفات و الشروط
 الفنية واالستشارات البحوث
  للشئون العامة االدارة  الي بالجامعة
 الهندسية

 االرتباط  علي الموافقة تمت-2
  حساب من  جنيه450000 بمبلغ

 بالكلية االكلينيكية الصيدلة  برنامج
  المعامل مبني في المصعد لتركيب

  البرامج  ادارة  جلسةمجلس في وذلك
   111  رقم  الجديدة

تمت معاينة مبدئية و فى انتظار  -3

 التنفيذ 

تأخير سير     % 20
االجراءات 

 بالجامعة

----- 

انشاء كوبرى لربط -2-1-1
مبنى الصيدالنيات واالدارة  

 والمعامل
عمل مناقصات عامة /  

 2019ابريل 

 2020ابريل 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

  مبنى لربط كوبرى انشاء  تم
 والمعامل  واالدارة الصيدالنيات

جارى دراسة    % 100
مقترح انشاء  
كوبرى فى 

الدور الرابع  
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 محدودة أو ممارسات 
 عامة/محدودة تستوفى قانون

  89المناقصات والمزايدات 
التنفيدية و الئحته  98لسنة 

 واالعالن عنها
تشكيل لجان لوضع   -

 المواصفات الفنية
و  تشكيل لجان البت الفنى -

 المالى 
قبول العطاءات و استيفاء   -

باقى االجراءات والبت و 
 ةالترسي

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 

 الجديد 

  خاصة قاعة تأثيث-3-1-1 
 العليا  بالدراسات

تحديد احتياجات القاعة من  
 -حيث عدد المقاعد، 

أجهزة التكييف، الستائر، 
 data show ( جهاز العرض

عرض ، سبورة،  ، شاشة  (
 نظام صوت

( sound system ) 

تكليف مشرف على عملية  
 - التأثيث

 تأثيث القاعة 

12 /2017 
2 /2018 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 

تم تخصيص  --   تنجز لم
كل القاعات  

المنشأة حديثا  
لطالب 

الصيدلة  
 االكلينيكية 

  تعتبر وهي
  اضافية قاعة 
 يوجد حيث

  قاعة  بالفعل
  للدراسات

 بالكلية العليا
 

4-1-1- 

تأثيث قاعة خاصة بعقد  

 seminarالمناقشات 

hall) ) 

 2018ابريل 

 2018يونيه 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

تم انشاء قاعة للتدريب و يمكن 
استغاللها أيضا فى المناقشات  

 الصغيرة
طاولة كبيرة  3القاعة مجهزة بعدد 

كرسي+ داتا شو +   30+ 

100 %   
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تحديد احتياجات القاعة من  
 -حيث عدد المقاعد، 

أجهزة التكييف، الستائر، 
 data)  جهاز العرض

show)  ، شاشة عرض ،
  sound systemنظام صوت

مشرف على عملية  تكليف 
     تأثيث القاعة- التأثيث

 كمبيوتر  مدير عام الكلية 

5-1-1- 

  دراسية قاعات 4 عدد تاثيث

 الرابع بالدور

تحديد احتياجات كل قاعة من  
 - حيث عدد

المقاعد، أجهزة التكييف،  
 الستائر، جهاز العرض 

( data show )   شاشة ،

 عرض ،السبورة، نظام
 ( sound system ( صوت

تكليف مشرف على عملية  
 تأثيث القاعات- التأثيث

 
 

11/2017 
2/2018 
 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 

  جنيه750000 بمبلغ االرتباط تم-1
  الصيدلة برنامج حساب من

 الدور لتاثيث بالكلية االكلينيكية
 ادارة جلسةمجلس  في  وذلك  الرابع

 بتاريخ 108  رقم  الجديدة البرامج
30/9/2017 
  25+ كرسي 100) شراء تم -2

 تكييف8+  كرسي 200+  كرسي
( شو داتا 7+ كمبيوتر12+  

 شاشة 7+
  و للقاعات ستائر شراء تم-3

   الرابع الدور في المعامل

تم استالم 
القاعات  

كاملة 
100 % 

--------------- -------------- 

6-1-1- 

 تطوير وتجميل رصيف الكلية

عمل مناقصات عامة/محدودة  
 ممارسات أو 

عامة/محدودة تستوفى قانون 
 المناقصات و

 2021يناير 

 2022يناير 

 الكلية عميد 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 
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و   98لسنة  89المزايدات 

 الئحته التنفيدية و
 االعالن عنها

تشكيل لجان لوضع   -
 المواصفات الفنية

تشكيل لجان البت الفنى و  -
 المالى 

قبول العطاءات و استيفاء   -
 باقى االجراءات و

 البت و الترسية

7-1-1- 

  االنسجة زراعة معمل تطوير

 العقاقير  بقسم

تكليف قسم العقاقير بتحديد 
 - المواصفات المطلوبة

 لتجديد المعمل
عمل مناقصات عامة /   -

 محدودة أو ممارسات 
عامة/محدودة تستوفى قانون 

 المناقصات و
و   98لسنة  89المزايدات 

 الئحته التنفيدية و
 االعالن عنها

تشكيل لجان البت الفنى و  -
 المالى 

قبول العطاءات و استيفاء   -
 باقى االجراءات و

 البت و الترسية

1/2018 
1/2019 
 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 
 العقاقيرقسم 

 تكييف بالمعمل  2تم تركيب عدد 

 تم صيانة بعض االجهزة  
 

تأخر نسبة  % 50
االنجاز نظرا 

لتأخر 
االعتمادات 

 المالية 

جاري تطوير 
 المعمل
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8-1-1- 

 تطوير معمل الكمبيوتر بالكلية

 كمبيوتر  30  -شراء عدد 

 طابعة  5  -شراء عدد 

 ماسح ضوئى 2  -شراء عدد 

 االنترنت بالمعملتقوية شبكة 
صيانة المقاعد و الطاوالت  -

 بالمعمل 

 2020مايو 

 2020يوليو 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 

 كمبيوتر  20تم استالم عدد   -
 مقعد 30تم استالم عدد   -
 جارى اعداد وحدات خشبية  -
 بالمعمل   االنترنت شبكة تقوية -

70 %   

9-1-1- 

 خاص كمبيوتر معمل  انشاء

 drug) الدواء بتصميم

design) 

تكليف قسم الكيمياء الدوائية 
 بتحديد المواصفات

 المطلوبة النشاء المعمل 
 تحديد مكان انشاء المعمل  -
تجهيز المعمل بأجهزة   -

 الكمبيوتر الالزمة و
كدلك البرنامج الخاص  

 بتصميم الدواء

10/2017 
12/2018 

 الكلية عميد 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 
 قسم الكيمياء الدوائية

  البرامج ادارة مجلس  وافق--
  107 رقم بجلسته بالجامعة الجديدة
 2017/ 7/ 18 بتاريخ

  حدود في االجراءات واتخاذ - -1
 االرتباط تعديل علي   اللوائح
  دوالر 2600 بمبلغ ليصبح

  من  مصري جنيه الف وثالثون
  من بدال بالكليه البرنامج حساب

 وذلك الغير مصري جنيه75000
  النمذجه برنامج رخصة   لشراء

  اجهزه3) وعدد  MOE الجزئيه
 مناسبه بمواصفات كمبيوتر
 البرنامج لتشغيل

  ادارة   لجنة الي  طلب تقديم تم-
  الصيدلة  برنامج)الجديدة البرامج

  113  رقم جلسة( االكلينيكية
  بجلسته الكلية مجلس من والمعتمدة

 علي   الموافقة في للنظر  701 رقم
  من جنيه 450000 بمبلغ االرتباط
  العداد  بالكلية البرنامج حساب

تم افتتاح 
المعمل 
فبراير 
2020 
100% 
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 لمعمل  الالزمة ات التجهيز
 الدوائي  التصميم

 27تم بالفعل تجهيز المعمل ب  -

 حاسب الى 
10-1-1- 

   الحيوان بيت تطوير

تكليف قسم الفارماكولوجى 
 بتحديد المواصفات

 المطلوبة لتطوير بيت الحيوان
عمل مناقصات  -

 عامة/محدودة أو ممارسات
عامة/محدودة تستوفى قانون 

 المناقصات و
و   98لسنة  89المزايدات 

 الئحته التنفيدية و
 االعالن عنها

تشكيل لجان البت الفنى و  -
 المالى 

قبول العطاءات و استيفاء   -
 باقى االجراءات و

 البت و الترسية

 2017يونيو 

 2018يونيو
 عميد الكلية 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 مدير عام الكلية 

وأخرى  للجراحة  غرفة  عمل  تم 

للفئران   ثالثة  و  الكبيرة  للجرذان 

mice   وباإلضافة لتخصيص مكان

الرحيم  للقتل  وحدة  عمل  و  للتعقيم 

وعمل  التهوية  ضبط  و  للحيوانات 

ساعات  لضبط  الكتروني  مفتاح 

( و تركيب 12:12الظلمة و النور )

 تكييفات جديدة.  3

100 %   

11-1-1- 

تجهيز معامل الكلية بأجهزة  

 (data show)عرض 

القيام بحصر معامل الكلية  
أجهزة  - التى ال يوجد بها

 عرض 
تركيب جهاز عرض فى كل  

 عميد الكلية  2019فبراير 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

 المجتمع 

 مدير عام الكلية 
 

 data showتم تركيب أجهزة 

كما تم جهيز بعض المعامل  

 LCDبشاشات 

100 %   
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 معمل 

12-1-1- 

 في مياه دورات 3 عدد تجديد

 الصيدالنيات مبني

لقيام بعمل معاينة لدورات 
 المطلوب  المياه و تحديد

 تجديد دورات المياه

  ديسمبر
2017 
 2018 مارس

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 الكلية مدير عام 
 

 الصيدالنيات قسم رئيس تقدم -
-6    بتاريخ للصيانة بطلب

2018   
عمل معاينة لدورات المياه و تم  -

 المطلوب تحديد
تمت الموافقة علي الصيانة و   -

سيتم استالم الموقع للتنفيذ فى 
   2020اغسطس 

 

50%   

13-1-1- 

تكييف القاعات الدراسية 

 بالدور الرابع االدارى

أجهزة التكييف  تحديد عدد 
 - المطلوبة

 تركيب األجهزة بالقاعات 

 2022مارس 
 2022يونيو 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مدير عام الكلية 

 بالدور الدراسية القاعات تم تكييف 
 االدارى  الرابع

100 %   

14-1-1- 

ماكينة للبيع الذاتى   3تركيب 

وساخنة  )مشروبات باردة 

ووجبات خفيفة( فى سطح 

 المبنى االدارى

التواصل مع الشركات 
 - الخاصة بماكينات البيع

 الداتى فى مصر 
توقيع عقد بتركيب الماكينات  

 - و تغديتها يوميا مع

 2018يونيو 
اكتوبر   
2018 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 مدير عام الكلية 

يوجد كافيتيريا   -- لم تنفذ
امام مبني  

 الصيدالنيات 
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 عمل الصيانة الالزمة 

15-1-1- 

 الصيدلة برنامج مقر تجديد

 االكلينيكية

نقل المقر الى الدور الرابع  
 بمبنى االدارة

تحديد التجهيزات المطلوبة 
 للمقر الجديد 

 تجهيز المقر الجديد

12/2017 
4/2018 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 مدير عام الكلية 
 
 

  ادارة مجلس من الموافقة تمت
  بمبلغ االرتباط علي الجديدة البرامج

-12-13 بتاريخ  جنيها 35000
الحالي دون   المقر لتجديد 2017

 نقله الى الدور الرابع 
 تم التجديد -
 

لم يتم نقل  % 100
حتى المقر 

يكون متاحا  
 اكثر للطالب

 

16-1-1- 

مد االقسام العلمية واالدارية  

باألثاث الالزم وأجهزة 

 الكمبيوتر 

دراسة احتياجات األقسام 
 - العلمية و االدارية من

األثاث و أجهزة  
 الكمبيوترسنويا 

 شراء االحتياجات الالزمة

 

 2017يوليو 

 2017سبتمبر 

 وتكرر سنويا 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

وتنمية  المجتمع  

 البيئة 

 مدير عام الكلية 

تم عمل حصر الحتياجات االقسام 
و يتم تلبية هذه االحتياجات 

 بالتدريج طبقا لالهمية 
تم تجهيز معمل المحاكاه   -

بقسم االدوية و السموم بعدد 
 جهاز كمبيوتر  24

تم تجديد معامل و مكاتب   -
أعضاء هيئة التدريس بقسم 

 الكيمياء العضوية 
تجديد   علي الموافقة تمت -

  التدريس هيئة أعضاء مكاتب
 الدوائية الكيمياء بقسم

60 %   

 الغاية الثانية: تعزيز وتطوير القدرات االدارية والتنظيمية  
 (2015-2010)تعد أنشطة هذه الغاية استكماال لتنفيذ أنشطة الغاية الثالثة ، ادارة فاعلة، بالخطة االستراتيجية السابقة 
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1-1-2- 

 توصيف كتيب تحديث

  مارس-يناير
2018 

 التوصيف كتيب اعتماد تم- عميد الكلية 
  مجلس بجلسة المحدث الوظيفي

100 % --------------- ------------ 
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 واالدارية  االكاديمية الوظائف

تشكيل لجنة لمراجعة الكتيب  -
 بالمقترحات لالدارة و التقدم

اعادة كتابة التوصيف -
  الوظيفى لكل األقسام و

الوحدات مع ربط المسئوليات 
 لتفويضات ابالصالحيات و

اعتماد التوصيف الوظيفى -
 - من مجلس الكلية

اعالن التوصيف الوظيفى -
بالكلية   الجديد لكل العاملين

 وقياس مدى رضائهم عنه 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 مدير عام الكلية 

 

-8-14 بتاريخ 686 رقم الكلية
2018   

كما تم تحديثه طبقا لتوصيات   -

لجنة المراجعة الخارجية للهيئة  
 القومية و اعتماده بمجلس الكلية

 9/3/2020( بتاريخ  746رقم )

2-1-2- 

تطبيق نظام البصمة لالداريين  

 الدقيقةلتحقيق المتابعة 

 2017يناير 
 2017مايو 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 مدير عام الكلية 

  للعاملين بصمة جهاز تم شراء
و لكن تم وقف العمل به نظرا  

 لظروف جائحة كورونا

100 %   

3-1-2- 

تكريم المتميزين من أعضاء 

هيئة التدريس ومعاونيهم  

 واالداريين

وضع الية لتقويم أداء جميع 
 العاملين بالكلية

تقييم األداء من خالل   -
 التقرير السنوى

سبتمبر 
2017 
 2018ابريل 

 ويكرر سنويا 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

مدير وحدة  
 ضمان الجودة 

بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس  -
يتم تكريمهم سنويا عن طريق 

ترشيح خمسة اعضاء للتكريم فى 
يوم الصيدلى المثالى بالتعاون 

 من نقابة صيادلة الشرقية. 
كما يتم تكريم االداريين الذين   -

معاش عن طريق  بلغوا سن ال
 توزيع شهادات التقدير 

           

100 %   
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اختيار المتميزين من  -
 أعضاء هيئة التدريس

 والهيئة المعاونة واالداريين
تكريم المتميزين منهم عن   -

 سنوى للتميز طريق تنظيم يوم
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تنمية المهارات االدارية  

والقيادية لدى أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم  

 واالداريين

تحديد االحتياجات التدريبية 
التدريس و  ألعضاء هيئة

االداريين الهيئة المعاونة و 
 المهارات االدارية من حيث

التنسيق مع مركز تنمية  -
 قدرات أعضاء هيئة 

التدريس بالجامعة العداد  
 المناسب البرنامج التدريبى

 تنفيد الخطة التدريبية سنويا  -
عمل استقصاء عن مدى   -

 التدريبى فاعلية البرنامج

سبتمبر 
2018 
 2018اكتوبر

 ويكرر سنويا 

منسق معيار  

 الجهاز االدارى 

مركز تنمية  

قدرات أعضاء  

 هيئة التدريس 

 

 

يتم سنويا اعداد خطة للتدريب  -
بواسطة لجنة التدريب التابعة  

لتطوير االداء و  لوحدة الجودة 
تشمل: القيادات، أعضاء هيئة 
 التدريس، معاونيهم، االداريين

 
 
 

 

من  % 30

البرامج  
التدريبية 
الخاصة  
 بالقيادات 

% من  50

البرامج  
التدريبية 
الخاصة  
بأعضاء 

هيئة 
 التدريس

% من  50

البرامج  
التدريبية 
الخاصة  
بمعاونى 

أعضاء هيئة  
 التدريس

% من  25

البرامج  
التدريبية 
الخاصة  

 باالداريين 

وقف الدورات  
التدريبية 

بسبب جائحة  
 كورونا 
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عمل حصر الحتياجات - 
المختلفة   األقسام و االدارات

من أجهزة الكمبيوتر، الطابعة  
 الضوئى  ، الماسح

توصيل شبكة االنترنت الى -
 االدارات كل األقسام و

تعميم ضرورة ارسال  -
ادارات   الخطابات بين أقسام و

 االميل الكلية عبر 

 2018 يناير
 2018 يونيو

 عميد الكلية 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 مدير عام الكلية 

 

  لالجهزة حصر  عمل  تم-1
  و االقسام  في بالفعل الموجودة
  الكمبيوتر) المختلفة االدارات
 ( الضوئي  الماسح و والطابعة

  و  العلمية االقسام  في نت يوجد-2
   االدارات

 تقنية مركز مدير مع التواصل تم-3
  بخصوص المعلومات و االتصاالت
 توسعات لزيادة الكلية احتياجات

  خاصة الكلية داخل االنترنت شبكة
  الرابع الدور االدارة مبني في

 الخامس الدور الصيدالنيات ومبني
 و  المعامل مبني تاهيل اعادة وكذلك
 الصيدالنيات   مبني

 الخطابات  ارسال ضرورة تعميم-3
  عبر  الكلية وادارات اقسام بين

 االميل 
 اب  بالواتس التواصل بالفعل تم-4

  أعضاء بين المثال سبيل علي
 و  بينهم فيما  الواحد الكنترول
  الكلية  أدارة و البرامج لجنة  أعضاء

 علمي  قسم  كل واعضاء بينها فيما
 و  الكلية ادارة بين وكذلك حدة علي

 نشر في  االنجاز لسرعة  المعيدين
 ورقيا نشرها بجانب المعلومات

  الكلية مجلس محاضر نشر يتم-5
 شهري المجلس  اعضاء بين باالميل

  علي  الطالب نتائج رفع  تم-6
 النسخة بجانب الكترونية اسطوانة
 المعتمدة   الورقية

تم عقد مجالس االقسام و الكلية   -7

 الكترونيا فى ظل جائحة كورونا 

تأخر  % 70
االعتمادات 

 المالية 

جارى  
استكمال 

توصيل شبكة 
االنترنت فى 

جميع  
االدارات و  
كذلك امداد  

كل قسم  
ادارى بماسح  

 ضوئى
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 تشكيل لجنة لالشراف على 
 الموقع االلكترونى للكلية

االتصال بجميع وكاالت و   -
 أقسام و ادارات 

المعلومات الكلية لجمع 
 الالزمة لتحديث الموقع 

 وضع الية لمتابعة تحديث -
المعلومات التى يتم عرضها 

 على الموقع شهريا

 2018 يناير
 2018مارس 

 عميد الكلية 

لجنة الموقع  

 االلكترونى 

الدعم الفنى  

 بالكلية 

تشكيل لجنة اإلشراف على  تم  -

معتمدة من  - الموقع اإللكتروني

 –( 738جلسة ) -مجلس الكلية

 14/10/2019بتاريخ 

تم اعتماد آلية لنشر المعلومات  -

على الموقع و اعتمادها من 

 -(736جلسة ) -مجلس الكلية

 9/9/2019بتاريخ
جارى استكمال تحديث البيانات   -

 علي الموقع 

تم تعيين   % 70
ادارى مؤهل  

حتى يكون 
مسئوال عن  

الموقع 
لمتابعة  
تحديث  

المعلومات  
 علي الموقع

 الغاية الثالثة: تحسين عناصر الفاعلية التعليمية  
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وضع نظام التحديث  

والتطوير المستمر  

فى المقررات  

 التعليمية 

لمراجعة    - لجنة  إنشاء 

 المقررات الدراسية 

 للبرنامجين

ضع آلية لتحديث المقررات و  -

تقاريرالمراجعة  على  بناء 

والمستفيدين وآراء   الطالب 

العمل    واحتياجات و سوق 
 كدلك المقارنة المرجعية

تقدم - مدى  لقياس  آلية  وضع 

 المقررات المختلفة

 التخاذ اإلجراءات التصحيحية

 2018 يناير
 2019 يناير

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب 
 رؤساء االقسام  

 اعضاء هيئة التدريس 

تم تشكيل لجنة العداد لوائح   -

 الفارم دى 

فى بداية العام األكاديمي  -

تم تطبيق   2020 – 2019

)بكالوريوس  الالئحة الجديدة 

فارم دى &   –الصيدلة 

طبقا  الصيدلة االكلينيكية( 

  4203رقم للقرار الوزارى 

و  18/9/2019بتاريخ 

موافقة مجلس الكلية رقم  

 19/8/2019بتاريخ  735
 

100 %   
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تعظيم دور التعلم 

 الذاتى وااللكترونى 

ثقافة التعلم الذاتي   -نشر 

الطالب   وااللكتروني بين

 وهيئة التدريس 

تشجيع هيئة التدريس على  -

 إلكترونية  عمل مقررات

 2019 يناير
 2020 يناير

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب 
 رؤساء االقسام  

اعضاء هيئة  
 التدريس

تم تطبيق التعلم االلكترونى منذ   -
تعليق الدراسة فى ظل جائحة  

 15/3/2020كورونا بتاريخ 
تم اعداد محاضرات تهيئة  -

للطالب بكيفية اعداد المشاريع  

100 %   



  وحدة التخطيط االستراتيجى  

 

  ورش عمل 3تنظيم عدد  -

تنمية  باالشتراك مع مركز
قدرات أعضاء هيئة التدريس  

لتدريب أعضاء هيئة   بالجامعة
تصميم  التدريس على كيفية
 مقررات الكترونية 

مركز تنمية قدرات  
أعضاء هيئة  

 التدريس

 البحثية 
تم تطبيق التعلم الذاتى عند   -

تقويم الطالب عن طريق اعداد  
مشاريع االبحاث فى المقررات 

 المختلفة
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وضع سياسة  

التحسين المستمر  

 فى طرق التدريس 

التنسيق مع مركز تنمية 
التدريس   قدرات أعضاء هيئة

بالجامعة لتنظيم برنامج 
خاص بطرق التدريس  تدريبى

 الحديثة فى التعليم الطبى 
ورشة عمل   3تنظيم عدد  -

التدريس الحديثة   عن طرق
 فى مجال التعليم الطبى

تقييم ورشة العمل من قبل   -
 الحضور 

متابعة أعضاء هيئة   -
 التدريس من حيث تطبيق

 طرق التدريس الحديثة 

 2018 يناير
 2019 يناير

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب 
 رؤساء االقسام  

 اعضاء هيئة التدريس 
مركز تنمية قدرات  

 أعضاء هيئة التدريس 

تم تحديث استراتيجية التدريس  -
  بمجلس و التعلم و اعتمادها 

 بتاريخ 750 رقم  الكلية

11/5 /2020 
 ورشة عمل:  2تم تنظيم عدد  -

استراتيجيات جذب و تحفيز   •
 الطالب

 طرق التدريس غير التقليدية  •
تم انشاء معمل المحاكاه بقسم  -

 االدوية و السموم
تم انشاء معمل التصميم   -

 الدوائي بقسم الكيمياء الدوائية
 تم تطوير الصيدلية التدريبية -

100 %   
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 التعليم في التوسع

 التعاوني 

 الصيفي التدريب تقييم-
  واقتراح الحالي بوضعه

 التحسينات 
  مع تعاون بروتوكوالت عقد-

  والمصانع التوظيف جهات
  الصلة ذات والمؤسسات

  طالب تدريب تتضمن بالكلية
 الكلية 

  للتدريب خطة  وضع-
 الراجعة  للتغذية طبقا الصيفي

 2018 يناير
 2020 يناير

 
 عميد الكلية -
وكيل الكلية لشئون   -

 التعليم و الطالب 
وكيل الكلية لشئون  -

المجتمع وتنمية  خدمة 

 البيئة

 مدير وحدة الجودة 
 

  طلبة تدريب تطوير برنامج تم-1
الصيدلة االكلينيكية بعد انتهاء  

  ساعة 100  لمدة الرابع المستوي
   الزقازيق جامعة مستشفيلت في
تنص الئحة الفارم دى علي   -2

ضرورة اجتياز الطالب لعدد  
دورات تدريبية )عام كامل(  6

فى مؤسسات صيدلية مختلفة 
ساعة   100باالضافة الى 

 تدريب ميدانى  

75 %   



  وحدة التخطيط االستراتيجى  

 

مع شركة تعاون  اتفاقية  تم عقد   -3

بيونيير فارما لالدوية )معتمدددة 

 744بمجلددددس الكليددددة رقددددم 

 10/2/2020بتاريخ  
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أنظمة تقييم  تطوير 

 الطالب 

التنسيق مع مركز القياس  

 والتقويم بالجامعة

(  على األقل) 3لتنظيم عدد 

كيفية وضع  ورش عمل عن

األسئلةالموضوعية، كيفية 

امتحان يغطى كل   تصميم

 أهداف المقرر، طرق التقييم 

 الحديثة 

تطوير أنظمة التقييم المستمر   -

 للطالب

 وضع سياسة للتحسين -

الورقة   جودةالمستمر في 

 اإلمتحانية

وضع معايير للورقة   -

 اإلمتحانية

سبتمبر 
2018 
سبتمبر 
2019 

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم و الطالب 

 مدير وحدة الجودة 
مركز القياس والتقويم  

 بالجامعه
 

عدد   - تنظيم  عمل    3تم  ورش 

 خاصة بالتقويم
السموم   - و  االدوية  قسم  قام 

تقويم    OSPEبتطبيق نظام   فى 

 الطالب
 فى  الطالب  تقييم  الية  اعتماد  تم -

 القدرة)  الشفوية  االختبارات

  التفاعل،   و  التواصل   علي

  مجلس   فى(  المعرفة  المظهر،

 تاريخ  و(  721)  رقم  الكلية

14/1 /2019    
 التدريس  هيئة  أعضاء  الزام  -

  لنموذج   طبقا  االختبار  بتصميم

 لبلوبرينت ا
  رقم   الكلية  مجلس  لقرار  طبقا -

   14/10/2019  بتاريخ    738

  قسم   بكل  داخلية  لجنة  تحديد  تم

  2+    أستاذ  من  تتكون  علمى
 لمراجعة  تدريس  هيئة  عضو

 التأكد  و  التحريرية  االختبارات

 التعلم  لمخرجات استيفائها من
  728  رقم  الكلية  مجلس  قام -

  قرار   باتخاذ  8/4/2019  بتاريخ

100 %   



  وحدة التخطيط االستراتيجى  

 

 االسئلة  تقل  أال  على  ينص  ا

  درجات   من%  25  عن  المقالية

 االمتحانية   الورقة
  نظم   تطوير  بمشروع  تقدمت -

  و   االمتحانات  و  الطالب   تقويم

  و   احالل  مشروع  اطار   فى   ذلك

 التقويم  و  القياس  وحدات  تجديد

  التعليم   لوزارة  التابع  بالكليات

 العالي 
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تعزيز وتطوير الدعم 

الطالبي والخدمات  

   المقدمة للطلبة

يعتبر هذا الهدف  )

للغايه   استكماال 

االولى المخرج ب  

المدرجة بالخطة  

االستراتيجية  

2010-2015 ) 

انشاء وحدة الدعم الطالبى  

اللجنة مكونة  على أن تكون

التعليم   وكيل الكلية لشئونمن 
و الطالب، عضو هيئة  

 تدريس عن كل 

مستوى دراسى، طالب ممثل 
دراسى، مدير  عن كل مستوى
الوحدة   و تكونرعاية الشباب. 

  مسئولة عن وضع سياسة لدعم

الطالب اجتماعيا, ثقافيا، علميا  

 و نفسيا 
انشاء مركز للخدمات   -

 لطالبية

 يناير 
 2019 

 يناير 
 2020 

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم و الطالب 

ممثلين من اغضاء 
 التدريسهيئة 

 مدير رعاية الشباب 

 الطالبى  الدعم  وحدة  انشاء  تم  -

 بتاريخ  731  رقم  كلية  مجلس  بقرار

  مسئولة   وحدة  هى   و  2019/ 10/6

 و  الموهوبين   رعاية  و  متابعة  عن

 المتعثرين و المتميزين

 استرشادية  جلسات  عقد  تم  -

 التعثر  مواد  و  أسباب  عن  للكشف

 تتبع  استمارة  خالل  من  الدراسى

 الطالب

 الطالبى  الدعم   وحدة  قامت    -

 بتاريخ  الموهوبين  ملتقى  بتنظيم

 المواهب  الكتشاف  30/10/2019

 ةالثقافي و الفنية

باعداد    - الجودة  ادارة  وحدة  قامت 

الطالب  أنجازات  لعرض  فيديو 

 المتميزين علي سبيل التكريم 

100 %   
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االرشاد االكاديمي  

لطالب المستوى  

خطة لالرشاد األكاديمى اعداد 
المستوى األول  لطالب

 لبرنامج بكالوريوس الصيدلة
عقد لقاء تعريفى مع الطالب  -

 وعيهم باالرشاد لزيادة

سبتمبر 
2018 
أكتوبر  
2018 

وكيل الكلية لشئون  
 التعليم و الطالب 

 المرشدين االكاديميين 

 االرشاد  الية  تحديث  تم -

الصيدلة   لطالب  االكاديمى 

 رقم  الكلية  بمجلس  االكلينيكية

 13/1/2020  بتاريخ 743

جارى    % 90
استقصاء 

رأى الطالب  
عن فعالية  

 نظام االرشاد



  وحدة التخطيط االستراتيجى  

 

 األكاديمى  االول 
تقييم مدى فاعلية عملية   -

من قبل  االرشاد األكاديمى
 الطالب

 

-2019  االكاديمي  العام  فى  تم -

  األكاديمى   االرشاد  تفعيل  2020

 -  االول  المستوى  لطالب

  الصيدلة   بكالوريوس  برنامج

 (دى-فارم)
عقد   -   مع   تعريفى  لقاء  تم 

 وعيهم  لزيادة  الجدد  الطالب
 األكاديمى  باالرشاد
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 بين الروابط تعزيز

 الكلية و الخريجين

تجديد الهيكل االدارى لمكتب  

 الخريجيين

 دعم التواصل مع الخريجين  -

استقصاء رأى الخريجيين  -

البرامج  سنويا عن مدى جودة

الدراسية التى تقدمها الكلية 

فى تطوير   واقتراحاتهم

 البرامج 

  استقصاء رأى جهات -

 التوظيف سنويا عن جودة

خريجيين الكلية وتحديد  

 احتياجات سوق العمل 

تنظيم ملتقي سنوي  -

 للخريجين

 2018 يناير
 2019 يناير

 عميد الكلية -
وكيل الكلية لشئون    -

 التعليم و الطالب 
وكيل الكلية لشئون  -

خدمة المجتمع وتنمية  
 البيئة

  مجلس فى الخريجين مشاركة -
 الكلية 

 في   للمشاركة الخريجيين دعوة  -
 العلمي والمؤتمر العلمية الندوات

  وكذلك  الخريجيين يوم و للكلية
 المتابعة زيارات جميع حضور
 العالي  التعليم وزارة من الميدانية
  جودة لضمان القومية والهيئة
 واالعتماد التعليم

 بتدريب الكلية خريجو قام -
  مسابقة فى المشاركين الطالب
  الصيدلى مهارات علي فوكس

 التغذية تشمل التى و االكلينيكى
  العرض و التواصل السريرية،

 الفعال
 فى الخريجيين من العديد شارك  -

   المهنى للتاهيل االول المنتدى
 ( 2019)نوفمبر 

 عن  الخريجيين رأى استقصاء  -
 المحدثة  الكلية  رسالة و رؤية

 عند الخريجيين رأى استقصاء  -

100 %   
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 علي للوقوف الدبلومات برامج فتح
 العمل سوق متطلبات

استقصاء رأى الخريجيين  يتم  -

البرامج  سنويا عن مدى جودة

 الدراسية التى تقدمها الكلية

 الرابعة: االرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمىالغاية  
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  انشاء وتفعيل برامج  

دبلومات   سوق العمل

 مهنية جديدة 

تشكيل لجنة برئاسة وكيل 

 الكلية للدراسات

العليا و البحوث النشاء و  

 تفعيل برامج جديدة مثل 

 دبلوم الصيدلة االكلينيكية

( clinical pharmacy (  ،

 Pharm ( دبلوم دكتورصيدلى

D (دبلوم اليقظةالدوائية ، ) 

Pharmacovigilanc  

  اعداد الخطة الدراسية -

 لبرنامج الدبلومة

رفع الخطة و اعتمادها فى   -

 مجلس الكلية

رفع الخطة و اعتمادها من  -

 الجهات المختصة 

بعد الموافقة يتم دراسة   -

 المطلوبة للدراسة  االحتياجات

بدء التسجيل فى االعالن عن  -

 الدبلومة 

 تدشين البرنامج -

 2017 يناير
 2021 يناير

 عميد الكلية
وكيل الكلية    -

للدراسات العليا  
 والبحوث 

تم تفعيل دبلوم الصيدلة   -

  القرار  علي بناءا االكلينيكية 
 بتاريخ( 5280) رقم الوزاري

22-10-2017 

دبلوم    تم اعداد الئحة   -

و لكن  Pharm D  دكتورصيدلى

تم وقفها فى لجنة قطاع الدراسات 

الصيدلية بسبب تفعيل برنامج  

 بكالوريوس الفارم دى
سوق العمل   تم دراسة احتياجات -

للبرامج الجديدة من خالل االستبيانات  
و المناقشات مع ممثلي جهات  

التوظيف فى مجلس الكلية و بالفعل تم 
 الموافقة علي:  

 مستحضرات دبلوم تفعيل ارى ج -
 ) الصيدلية التركيبات و التجميل

  744موافقة مجلس الكلية رقم

 ( 10/2/2020بتاريخ 
  برنامج استحداث  علي  الموافقة  -

 مجلس) االكلينيكية التغذية دبلوم
 6/2020/ 8 بتاريخ 752  رقم كلية

جارى    % 100
استقصاء 

رأى  
الخريجيين 

عن  
الدبلومات 

االخرى 
الراغبين فى  

 تفعيلها 



  وحدة التخطيط االستراتيجى  
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التطوير والتحديث  

المستمر لبرامج  

 الدراسات العليا 

إنشاء لجنة لمراجعة مقررات 

 باألقسام  الدراسات العليا

و ضع آلية لتحديث محتوى   -

التدريس  المقررات و طرق

بناء على آراء الطالب 

والتطورات   والمتغيرات

 الحديثة 

وضع آلية للتأكد من تحقيق   -

 المخرجات

 التعليمية المستهدفة للمقررات

قياس مدى تقدم المقررات   -

إلجراءات االمختلفة التخاذ

 التصحيحية

 2018 يناير
 2019 يناير

 عميد الكلية
وكيل الكلية    -

للدراسات العليا  
 والبحوث 

 رؤساء االقسام 

  معايير العلميه االقسام تبنت -

 مقارنه واجرت اجنبيه لبرامج

و اعتمادها  برامجها مع مرجعيه

  بتاريخ 747 رقم الكلية مجلسب

13/4 /2020 

 

  حاليا جارى  % 50
 الئحة تطوير

  الدراسات
طبقا  العليا

لنتائج 
المقارنة 
 المرجعية
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تطوير المجلة  

 العلمية بالكلية 

تحديث الهيكل االدارى لمجلة  

 الكلية 

اعداد دراسة عن كيفية  -

االرتقاء  و  تطوير مجلة الكلية

 بها 

وضع الية لتسويق المجلة   -

المحلى  العلمية على المستوى

 و على مستوى الوطن العربى

ديسمبر  
2017 

ديسمبر  
2019 

 عميد الكلية
وكيل الكلية    -

للدراسات العليا  
 والبحوث 

 

 بنك على المجلة تسجيل تم -

 المصري  المعرفة
تم تقييم المجلة طبقا لقواعد  -

للجامعات و  المجلس االعلي 

 5.5حصلت علي معدل 
 

  جارى حاليا   % 70

  الية وضع

  لتسويق

 العلمية المجلة

  المستوى على

 و المحلى

 مستوى على

  الوطن

 العربى
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ربط البحث العلمى  

بمشاكل صناعة  

 الدواء

 تطوير المعامل البحثية بالكلية 

توجيه بحوث طلبة  -

مشاكل  الدراسات العليا لحل

 الدواء صناعة 

  وضع آلية للتنسيق بين -

مشروعات  األقسام إلقامة

 مشتركة تتناول مشاكل بحوث

 صناعة الدواء 

 2018 يناير
 2022 يناير

 عميد الكلية
وكيل الكلية    -

للدراسات العليا  
 والبحوث 

 رؤساء االقسام 

 البحثية  الخطةتم اعداد   -

 من اعتمادها و 2018-2023

  رقم) الكلية مجلس خالل

  12/11/2018 بتاريخ 717

و التى تقوم محاورها علي 

حل مشكالت المجتمع المحيط  

و كذلك مشكالت صناعة 

 الدواء 

جارى تطوير   % 70
االجهزة 

 البحثية
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تشجيع البحوث المشتركة  -

الصيدلة و شركات  بين كلية

 الدواء 

تم تخصيص معملين بحثين  -
 فى الدور الرابع الجديد 

تم الموافقة علي شراء بعض   -
االجهزة العلمية مثل ديب  

 80-فريزر 
تم تشكيل لجنة المشروعات  -

البحثية و التى تقوم بعقد  

ورش العمل لتدريب أعضاء 

هيئة التدريس علي كيفية  

التقدم بالمشاريع البحثية  

 المشتركة
كما يتم حصر البحوث  -

 العلمية المشتركة سنويا 
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تنظيم المؤتمرات  

 العلمية

 للمؤتمر منظمة لجنة تعيين -
اعداد برنامج المؤتمر بأسس  

تضمن توصيل الهدف   علمية

 الموضوع ألجله
تحديد زمان و مكان انعقاد  -

  المؤتمر

الحصول على الموافقة على  -

  تنظيم المؤتمر

ختيار المتحدثين في المؤتمر ا-

 بعناية
 اقامة المؤتمر -

 تقييم المؤتمر  -

ديسمبر  
2017 
 2018ابريل 

 وتكرر سنويا 

 عميد الكلية
وكيل الكلية    -

للدراسات العليا  
 والبحوث 

 

تم تعيين لجنة منظمة للمؤتمر   -

   فى عام كل دورى بشكلويتم 
 ابريل منتصف

  قامت 2020-2019فى العام  -

 الدولي المؤتمر بتنظيم الكلية

 اقامته مقرر كان و لها االول

  الغاؤه تم و 2020 مارس فى

 كورونا  جائحة بسبب

100 %   
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وضع الية قياس  

كفاءة العملية  

تحديد معايير لقياس كفاءة  

 العملية البحثية

صياغة نظام لقياس كفاءة   -

 العملية البحثية

 2018مايو 
 2018يونيو 

وكيل الكلية    -
للدراسات العليا  

 والبحوث 
 لجنة الدراسات العليا 

تم اعداد قائمة بمؤشرات اداء  
العملية البحثية واضافتها للخطة  

 البحثية

المحكمة  ✓ البحوث  معدل 

100 %   



  وحدة التخطيط االستراتيجى  

 

التخصصات   البحثية  في  المنشورة 

 المختلفة

عدد ما نشر في مجالت علمية  ✓

اعضاء  الجمالى  نسبة  محكمة 

 هيئة التدريس

التدريس  ✓ هيئة  أعضاء  نسبة 

بحث  األقل  على  لديهم  الذين 

 واحد منشور

 عدد المشاريع البحثية الممولة  ✓

ب ✓ البحوث  ينية نسبه 

إجمالي   إلى  التخصصات 

 البحوث السنوية

 و يتم عمل احصائية سنوية

 الغاية الخامسة: التوسع فى المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  

1-5- 

 في الكلية دور تفعيل

  المجتمع مشاكل حل

 المحيط

تكوين فريق تطوعي من هيئة  

في التخصصات   التدريس

  علميينالمختلفة، كمستشارين 

قادرين على تطوير االنتاج  

 لمحيط ا وحل مشاكل المجتمع

عقد اجتماعات سنوية مع   -

وممثلي   شركات الدواء

 2018 يناير
 2020 مارس

 عميد الكلية -
وكيل الكلية لشئون  -

خدمة المجتمع وتنمية  
 البيئة

  هيئة أعضاء عدد حصر يتم-
 مؤسسات في المشاركين التدريس
  المختلفة المدني المجتمع

 االدوية شركات ممثلي دعوة يتم-
  في المدني  المجتمع ممثلي و

 جميع وفي السنوية الكلية مؤتمرات
   الكلية في االجتماعية المناسبات

جارى دراسة    % 02
امكانية تفعيل  

دور الكلية  
 االستشارى



  وحدة التخطيط االستراتيجى  

 

 المجتمع الخارجي

 همناقشة ما يمكن أن تقدم -

أعضاء هيئة  في ةممثل ةالكلي

 التدريس من خدمات استشارية

  تفعيل اتفاقيات التعاون -

الكلية وشركات   بينالمشترك 

 جال الصناعة الدواء ور

  في محاضرات القاء ويتم
 الدواء مشاكل لمناقشة المؤتمرات

  المجتمع و
-  
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التوسع فى القوافل  

الطبية والحمالت  

التوعوية داخل  

 الجامعه وخارجها 

ولة عن نشر ئمس ةيل لجنتشك -

خدام األمثل  تاالس ةبكيفي الوعى

الجامعة و   دوية داخلالل

 :دورها خارجها على أن يكون

تنظيم حمالت و ندوات   1-

باأليام  توعوية لالحتفال

العالمية المختلفة بالتعاون مع  

 كليةالطب

اصدار نشرات دورية عن   2-
 فى عالم الدواء  المستجدات

 2018ابريل 
 2022ابريل 

وكيل الكلية  

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 

 مهرجان في المشاركة  تمت -
  خالل من  عشر الخامس البيئة

 كلية مع بالتعاون الطبية  القوافل
 الطب

 الطبية  القافلة  في المشاركة تمت-
 بمحافظة-حلين ميت قرية  الي

 7/2018/ 3 بتاريخ الشرقية
  في للمشاركة خطة وضع تم-

  عشر  السادس البيئة مهرجان
  في  بالمشاركة 2018-2019

   الطبية  القوافل
 في تعريفية ندوة القاء وكذلك

  المدرجة القري  من فقرا اكثرالقري
 مبسط باسلوب المهرجان في

:   الدوائية التداخالت) بعنوان
 (الخطر مؤشرات

  بالدم التبرع حمالت في المشاركة-
(20/2/2018 ) 
  سرفيس) تبرع حملة تنظيم-

  في االيتام دار لصالح( الخير
  حتي 2018/ 6/3 من الفترة

4/4/2018 
  مركز العالقمة قرية  الى قافلة-

100 %   
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 ههيا 
 من  العاشر مدينة قرية  الى قافلة-

 رمضان 
 – الشاويش قرية قرية  الى قافلة-

 فاقوس مركز
 شالتين  و حاليب قرية  الى قافلة-

 االحمر البحر محافظة –
 الحسينية مركز قرية  الى قافلة-

 رزنة  هرية قرية  الى قافلة-

  الحجر صان قرية الى  قافلة-
 البحرية
 لنشر  الصيدلة كلية طالب مبادرة
 مدينة مجتمع فى الصحية الثقافة

  بكيفية المواطنين بتوعية الزقازيق
  عن كورونا فيروس من الوقاية
 و التوعوية النشرات توزيع طريق
%  70 الكحول عبوات كذلك

 22/3/2020 بتاريخ بالمجان

ندوات توعية تثقيفية لتنمية وتطوير 

 الشرقية -بلبيس-قرية تل روزن

 

 الغاية السادسة: االلتزام بتطبيق معايير الجودة فى التعليم 
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نشر الوعى بنظام  

 الجودة ومستجداتها

ورش عمل   10تنظيم عدد 

لتدريس  ا لتدريب أعضاء هيئة
 استيفاء و معاونيهم على كيفية 

 متطلبات الجودة فى التعليم
 ندوة تثقيفية 2تنظيم عدد  -

اكتوبر  
2017  

 وتكرر سنويا 

لجنة الجودة  

 بالكلية 

لجنة الجودة  

 بالجامعه 

أوال:علي مستوى أعضاء هيئة 

التدريس و معاونيهم عن  

 طريق 

100 %   
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تنظيم ندوتين قام بتقديمهما أ.د.  ✓ الجودة بين الطالب لنشر روح

الشنوانى تحت عنوان عبد هللا 

"معايير االعتماد: الممارسات و  

المؤشرات العداد الدراسة  

،   12/9/2019الذاتية" بتاريخ 

17/9/2019 

تنظيم ورشة عمل قامت   ✓

بتقديمها أ.د. سحر السويفى  

تحت عنوان "اعداد ملف  

 29/9/2019المقرر" بتاريخ 

  735قرار مجلس الكلية رقم  ✓

بشأن  19/8/2019بتاريخ 

تحديد مسئولية رئييس القسم و  

أعضاء هيئة التدريس فيما 

 يخص أعمال الجودة 

ثانيا: علي مستوى الطالب عن  

 طريق 

اضافة مقرر مبادئ الجودة الشاملة 

فى الالئحة الدراسية الجديدة  

 ساعة( 1كمتطلب جامعة )
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االلتزام بتطبيق  

معايير الهيئة  

القومية لضمان  

التعليم  جودة 

 واالعتماد 

مراجعة معايير الهيئة القومية 
جودة التعليم و  لضمان
 االعتماد

مراجعة الممارسات  -
أنشطة   المطلوبة فى كافة 

  مسئولى االدارة كل الكلية مع
 حسب تخصصه 

تطبيق الممارسات المطلوبة  -
 معيار فى كل

اكتوبر  
2017 
اكتوبر  
2019 

 عميد الكلية 

 وكالء الكلية 

 الجودةوحدة 

  بإضافة الكلية مجلس وافق -

 من للوحدة مستشارين اربعة

  الذين التدريس هيئة أعضاء

 خارجيين كمراجعيين يعملون

  رقم  جلسته فى القومية بالهيئة

    2019/  9/ 9 بتاريخ 736
تم اجراء زيارات مراجعة   -

داخلية لألقسام العلمية و 
االدارية من أجل مراجعة  

تطبيق االداء و التاكد من 
 معايير الهيئة القومية

التواصل مع مركز ضمان   -
الجودة بالجامعة لمراجعة  

المعايير و التأكد من 
 االستيفاء 

80 %   
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تجديد الحصول على  

 االعتماد االكاديمى 

اجراء الدراسة الذاتية وتحديد 

 القوة و الضعف و تحليلها  نقاط

عمل خطة التحسين و   -

 الكلية مجلس  اعتمادها من

كتابة تقرير الدراسة الذاتية   -

و رفعه الى كل دوى   و طباعته

 الصلة 

ملئ استمارات طلب تجديد   -

 من الهيئة اإلعتماد

التقدم بملف االعتماد و   -

 تسديد

 الرسوم المطلوبة 

استعداد كامل للكلية على   -

 كافة

 المستويات تمهيدا لزيارة

اغسطس  
2018 

اغسطس  
2019 

 الكلية عميد 

وحدة الجودة  

 بالكلية 

تم اعداد الملفات المطلوبة للتقدم  
 لتجديد شهادة االعتماد

 تم اعداد تقرير الدراسة الذاتية 
 
 
 

فى انتظار   % 50
التقدم للهيئة  

القومية 
لتجديد شهادة 

االعتماد 
 االكاديمي 
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 العتمادا

   الغاية السابعة: تنمية موارد التمويل الذاتى بالكلية  
 (2015-2010بالخطة االستراتيجية  –والبشريه  الماديه القدرات تنميه الرابعه:  للغايه )تعتبر الغاية السابعة استكماال 
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دعم وتطوير مركز  

 االستشارات الصيدلية

عمل مقارنة مرجعية للمركز  -

المراكز الموجودة فى  مع

األخرى   الجامعات المصرية

 من حيث التجهيزات 

عمل دراسة لتطوير المركز  -

قدرته التنافسية مع  لزيادة

 المراكز األخرى 

 رفع الدراسة للجهات المعنية -

 التخاد االجراءات الالزمة

 تنفيد خطة تطوير المركز  -

 

 2018 يناير
 2022يناير

 عميد الكلية 

  الكلية وكيل -

  لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 مدير عام الكلية -

 الموجودة االجهزة جميع حصر تم-
   الكلية  في

تم التواصل مع بعض المراكز   -

الموجودة فى بعض الجامعات 
 االخرى مثل جامعة القاهرة

 مركز لتطوير خطة  اعداد جاري-
 قدرته  لزيادة  الصيدلية االستشارات

 االخري  المراكز مع التنافسية
  الوحدات  عن المسئولين سيقوم-

  بتحديد الخاص الطابع ذات
 تحاول و االجهزة من احتياجاتهم

 بالتدريج  توفيرها الكلية ادارة
  لمركز الدعاية  تحسين جاري-

   الصيدلية االستشارات
 بما العينات  قياس اسعار تعديل تم -

 االخري  المراكز مع التنافس يضمن
  قبل  من للتدريب خطة  وضع تم-

 الطابع  ذات التدريب  وحدة اعضاء
 الخاص 

تم التقدم    % 50
بمشروع  

لتطوير و  
اعتماد وحدة 

القياسات 
الدقيقة و  

معمل  
البيولوجيا  
 الجزيئية 

 2-1-7- 

 تفعيل وحدة االتاحة الحيوية-

عمل مقارنة مرجعية لوحدة  

مع الوحدات  االتاحة الحيوية

 االخرى فى مصر 

2019يناير   
 2022يناير

عمل مقارنة مرجعية لوحدة  تم  - 

مع الوحدات  االتاحة الحيوية

 االخرى فى مصر 

  االجراءات عمل دراسة لتحديد -

 الوحدةالمطلوبة لتفعيل 

تم اتخاذ  -  % 10

قرار بتأجيل 

 تفعيل الوحدة

 



  وحدة التخطيط االستراتيجى  

 

دراسة  عمل  -

المطلوبة  لتحديداالجراءات

 لتفعيل الوحدة

رفع الدراسة للجهات المعنية  -

 التخاداالجراءات الالزمة

 تفعيل الوحدة- 

 

 3-1-7- 

انشاء صيدلية لخدمة 

 المجتمع الجامعي  

  تحديد الموقع المناسب-

  للصيدلية

عمل دراسة عن المتطلبات  -

 الصيدلية  الالزمة النشاء

 رفع الدراسة للجهات المعنية-

 التخاد االجراءات الالزمة

 انشاء الصيدلية -

 

 2018ابريل 
 2019اكتوبر

 عميد الكلية 

وكيل الكلية  -

لشئون خدمة  

المجتمع وتنمية  

 البيئة 

 مدير عام الكلية -

تم تاجيل المشروع لمزيد من 
 الدراسة 

0 %   

 4-1-7- 

  المحتلفة الخدمات تسويق .
 الكلية تقدمها التى

تشكيل لجنة مسئولة عن   -
 الدعايةو التسويق

تحديد الجهات المستفيدة من   -
 خدمةعلى حدة كل 

تسويق الخدمة عن طريق   -

مواقع التواصل   موقع الكلية،

االجتماعى، المطويات  

 وغيرها

2019مايو   
 2022مايو

 وكيل الكلية  •
 لشئون خدمة 

 المجتمع و تنمية 
 البيئة 

يتم التسويق لوحدة القياسات   -
الدقيقة و معمل البيولوجيا 

الجزيئية من خالل  
المطبوعات و موقع الكلية 

 االلكترونى 

30 %   
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