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مقدمه
أصبح األعتماد األكاديمى لمؤسسات التعليم العالى ضرورة للةرس سر اح لةليرا أر عالميرا ير
يعد الخياة األلثل الذي يضمن إلى د بعيد التأكد لن أن التعلريم يتهرا ال ة رس الحرةيةسن رأ را
يةقق غاياتا بفاعليس.
كليس الحيدلس هرى ار كليرس رى ةالعرس اليقراصيق حرلا علرا ا عتمراد األكراديمى لرن ال ي رس
الق ليس لضمان ة د التعليم ر ا عتماد ى ابويل  .2014لذا ان الكليس ويحرس علرا ا لتريا
بتطبيق ظم اله د ر لعاييو األداح التى ددت ا ال ي س ى ةميع أ شطت ا المختلفس.
يعد التق يم الذاتا للمؤسسس التعليميس قطس البدح بالتغييو ا بي ت ا ربواله ـا ن

تقويو ذاترا

راقعا يتسم باأللا س رالدقس رالم ض عيسن كما ا را يةرـدد ة ا رل القر ر الضرعي الترا ت اةرا
المؤسسس التعليميرسن ريوسرم ل را طط

را ي عويضرس للبردح بااصرغي رالتغييرور هر يعرد الخطر

األرلررى للبرردح بموا ررل ا عتمرراد األكرراديما .ر تررم اةررواح التقرر يم الررذاتى لكليررس الحرريدلس بقررا
لإلصررداة الثال ر وي لي ر  )2015لل ي ررس الق ليررس لضررمان ة ر د التعلرريم را عتمرراد رذل ر للتقررد
لتهديد الةح

على ا عتماد لن قبل ال ي س لتةقيق الن ضس الموة

ى العمليس التعليميس.
عميد الكلية
أ.د /محمد محمد بركة

3

شكر و تقدير
تتقد ر د اداة اله د بكليس الحيدلس ةالعس اليقاصيق بالشكو لفويق العمل بالدةاسس الذاتيس ر
ذل

لتيال م بتةوى الدقس ى ةمع البيا ات ر عمل ا

ب ذه الدةاسس التا توصد راقع الكليس لن ي

حائيات ر تقديم الد ئل للخورج

قا الق ر قا الضعي رتل التا تةتاج الى

تةسين .ر تخص ال د بالشكو السيد ا ستاذ الدكت ة لةمد لةمد بوكا عميد الكليس علا تقديم
الدعم الغص ر ت يو المناخ المغئم ةواح هذه الدةاسس.
مدير وحدة ادارة الجودة
أ.م .جيهان فتحى بالطة

4

فريق الدعم الفنى
1

أ.د /محمد محمد بركه

عميـــد الكلية ورئيس الفريق

2

أ.د /غاده حامد شاكر

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

3

أ.د /حنان محمد النحاس

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث

4

أ.د /مرفت محمد حسنى

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

5

أ.د .أمل الجندى

6

أ.د/سحر سيد السويفى

7

أ.د/منى فؤاد

8

أ.د /ناجية المجراب

9

أ.د /حنان عبد الرازق

10

أ.د /ماجدة الحناوى

11

أ.د /نهال يوسف

12

أ.د/كامل عبد الرحيم

13

أ.م /جيهان بالطة

14

أ .ميرفت عيد

منسق برنامج بكالوريوس الصيدلة – صيدلة اكلينيكية
رئيس قسم الكيمياء الحيوية
رئيس قسم علم األدوية و السموم
رئيس قسم الصيدالنيات و الصيدلة الصناعية
رئيس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
رئيس قسم الكيمياء التحليلية
رئيس قسم الميكروبيولوجى و المناعة
رئيس قسم الكيمياء الدوائية
المشرف علي قسم الممارسة الصيدلية
مدير عام الكلية
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فريق اعداد تقرير
الدراسه الذاتية
مـدير وحدة إدارة الجودة

1

أ.م  /جيهان فتحى بالطه

2

د/ايمان جمعه

3

د/رشا عادل

4

د/مى أحمد

5

أ.د /وفاء حسن بدر

6

د /سحر عبد العزيز

7

أ.م /منال سمير المصرى

8

د /ياسمين أحمد ابراهيم

9

أ.م /عزه على حسن

منسق معيار الجهاز اإلداري

10

أ.م /هبه محمد السيد

منسق معيار الموارد المالية والمادية

11

د/هند كثير

12

د /محمود السباعى

13

د /شيرين صبرى

منسق معيار التدريس و التعلم

14

أ.م /نرمين عونى

منسق معيار الطالب والخريجون

15

أ.م /نهله نبيل يونس

16

د /رنا جمال عيسى

17

أ.م /أميره محمد الجناينى

18

د /شيماء سامى

منسق معيار التخطيط االستراتيجي
منسقا معيار القيادة والحوكمة

منسقا معيار إدارة الجودة و التطوير

نائب مدير وحده الجوده و منسق معيار أعضاء هيئة التدريس
منسق معيار أعضاء هيئة التدريس

منسقا معيار المعايير األكاديمية و البرامج التعليمية

منسق معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية

منسق معيار الدراسات العليا
منسق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

6

فريق جمع البيانات
د .أمانى حسنى غانم

م.م .السيد محمود ماهر

د .سارة أنيس عبد الوهاب

م.م .عبد الوهب على حسن

د.جهاد النجار

م.م .رباب احمد زين العابدين

م.م .منة هللا فيصل

ص .امل مجدى ابو الفتوح

م.م .أسماء عرفة

م.م .عمر ياسر العزازى

م.م .ايمان عبد السالم

م.م .طارق المتولى ابراهيم

م.م .منى فكرى

ص .االء رضوان

ص .أسماء جمال

ص .ندى راضى

ص .سارة رفعت

ص .ايه احمد

م.م .ايمان فكرى

ص .محمد صالح

م.م .وفاء اسماعيل

ص .احمد مجدى

ص .دعاء ضياء

ص .محمد وجدى

ص .مى مرسى

م.م .نجالء عبد الستار قابيل

ص .مروة يسرى

م.م .ايمان احمد بهجت

ص .رضوى سامى محمد

م.م .يوستينا ميخائيل متياس

ص .اسراء محمد محمد البوشى

ص .نرمين محمود محمد

د .رانيه عادل سيد

اسراء عبد النبى محمد

م.م .ندى عبد الستار

ص .بسنت محمد حسين

م.م .شيريهان السيد

ص .محمد محمود محمد

ص .ايمان اشرف مدبولى

ص .نورهان محمد محمد بركه

7

م.م .عبد هللا محمد عبد هللا

ص .محمود السيد السيد

ص .نور محمود الكاشف

ص .أحمد جودة

8

فريق مراجعه الدراسه
الذاتية
مدير مركز ادارة الجودة – جامعة الزقازيق

1

أ.د /وفاء فوزى

2

أ.د /محمد محمد بركه

عميـــد الكلية ورئيس الفريق

3

أ.د /غاده حامد شاكر

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

4

أ.د /حنان محمد النحاس

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث

5

أ.د /مرفت محمد حسنى

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

6

أ.د /عبد هللا الشنوانى

أستاذ الكيمياء الصيدلية و عميد الكلية السابق

7

أ.د /سحر السويفى

مراجع لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد
رئيس قسم الكيمياء الحيوية
مراجع لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد

9

أهداف اعداد الدراسه
الذاتيه
 قياس ر تقييم أداح المؤسسس التعليميس
 تةديد عناصو الق التا تتميي ب ا ركذل لها ت الضعي التا تؤثو سلبا على أدائ ا
 أدا ل ضع ططس تةسين رتعييي ة د األداح
 التقد لتهديد ش اد ا عتماد لن قبل ال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم را عتماد

منهجية اعداد الدراسه
الذاتيه
 تم إعداد الدةاسس الذاتيس للكليس بقا ي لمعاييو ال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم را عتماد
لمؤسسات التعليم العالا وا صداة الثال  -ي لي ) 2015
 ةمع البيا ات عن ويق:
 فحص الوثائق االستقصاء المالحظة المقابالت الفردية و الجماعية -مراجعة األقسام العلمية و اإلدارية

10

خطوات اعداد الدراسه
الذاتيه
 الت ي س ر ااعغن عن الدةاسس الذاتيس
 تشكيل ويق إعداد الدةاسس الذاتيس
 تدةيل ويق العمل ر ت صيع الم ا
 تةليل لعاييو ا عتماد
 تةديد بيعس المعل لات المست د س ستيفاح المعاييو
 تةديد  /إعداد األدرات المناسبس لهمع البيا ات.
 ةمع ر تةليل البيا ات رالت صل إلى استنتاةات.
 كتابس تقويو الدةاسس الذاتيس ر قا للنم ذج المعد لن قبل ال ي س
 لناقشس تائج التق يم الذاتى لع كا س ا

واف ذات الحلس بالمؤسسس

 رضع ططس التةسين للدةاسس الذاتيس
 اعتماد الدةاسس الذاتيس ر ططس التةسين لن لهلس الكليس.
 الطباعس رالت صيع.
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القسم االول:
البيانات الوصفيه عن الكليه
 -1اسم المؤسسه :كلية الصيدلة ـ جامعة الزقازيق


نوع المؤسسة  :كلية



اسم الجامعة  /األكاديمية :جامعه الزقازيق



نوع الجامعة  :حكومية

-2عنوان المؤسسه :مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية
تاريخ التأسيس:



القرار الجمهوري رقم1974/4/14 :

1974م

تاريخ بدء الدراسة1975/9/1 :م
مدة الدراسـة :

 5سنوات

 -3القيادة األكاديمية:
 عميد الكلية :أ.د /محمد محمد محمود بركه
 تليفون :

فاكس 055/2303266 :

055/2303266

 بريد إليكتروني m3baraka@hotmail.com :

 -4الموارد البشرية بالمؤسسة:
 عدد أعضاح هي س التدةيس :إةمالا

 128ن لن م  87على ةأس العمرل ن  18لعراة ن

سبس المعاةين اةمالا أعضاح هي س التردةيس:

 23أةراص ن

 % 14.06ن سربس ااةراصات الخاصرس اةمرالا أعضراح

هي س التدةيس.% 17.96 :
 عدد أعضاح ال ي س المعار س  :إةمالا  94ن لن م  58على ةأس العمل ن 22
ن

أةاص طاصس ن  14بعثرس

سبس األةاصات الخاصس اةمالا ال ي س المعار س.%23.4 :

 كمااا يمكاان زيااادة أعهاااء الهيوااة المعاونااة عنااد حساااب األعهاااء ماان كليااة ال ااب المشااتركين فااى تاادريس
الدروس العملية للمقررات ال بية و لكن ال يوجد احصاء دقيق بالعدد
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 ت صيع أعضاح هي س التدةيس رال ي س المعار س على ةأس العمل ر قا ي للدةةس العلميس:
أعهاء هيوة التدريس
أستاذ

أستاذ
متفرغ

العدد
النسبة %



أستاذ
مساعد

الهيوة المعاونة

مدرس

21

36

10

20

24.14

41.38

11.49

22.99

اإلجمالي

87
%100

مدرس
مساعد

اإلجمالي

معيد

30

28

58

51.72

48.28

%100

عدد أ واد اله اص ااداةي رالفنا :إةمالا 174ن لن م  138دائمن  36لؤقا.

 -5األنش ة األكاديمية بالمؤسسة:


برامج المرحلة الجامعية األولى

 تمنح الكلية درجة (بكالوريوس الصيدله) والتخصص من خالل عدد ( 2برنامج) مفصلة بالجدول ()1
 تخرج من الكلية عدد (  ، 40بكالوريوس الصيدلة) ( ، 6بكالوريوس الصيدلة – صيدلة اكلينيكية) من
الدفعات  ،كان أولها في العام الدراسي (1979 / 1978م  ،بكالوريوس الصيدلة) و (، 2012
بكالوريوس الصيدلة – صيدلة اكلينيكية) .
 مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي ( ) 2018 /2017عدد ( –5011برنامج بكالوريوس
الصيدلة)  ، 1106( ،برنامج بكالوريوس الصيدلة – صيدلة اكلينيكية) من ال الب.
عدد الخريجين في السنوات الخمس األخيرة:
العام الدراسي

-2013
2014

-2014
2015

-2015
2016

-2016
2017

20172018

اإلجمالي

برنامج بكالوريوس
الصيدلة

849

155

799

792

812

3407

برنامج بكالوريوس
الصيدلة – صيدلة
اكلينيكية

81

43

113

137

125

500
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جدول ( :) 1البرامج الدراسية ونسبة اعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة الي ال الب في كل برنامج
*

البرنامج
(المرحلة الجامعية
األولى)

1

عدد أعهاء
هيوة التدريس

بكاااااااااااااااااااااالوريوس ( 87داخلي)
الصيدله
( 19منتدب)

عدد الهيوة
المعاونة

*

94

عدد ال الب

5011

نسبة
أعهاء
هيوة
التدريس
لل الب
1 :51.7

نسبة الهيوة
المعاونة
لل الب

1 :53.3

()97
بكاااااااااااااااااااااالوريوس ( 87داخلي)
الصاااايدله  -صاااايدله
( 50منتدب)
اكلينيكيه

2

1106

94

1 :9.9

1 :11.8

()112

 عند حساب أعهاء الهيوة المعاونة من كلية ال ب المشتركين فى تدريس الادروس العملياة للمقاررات ال بياة
سيؤدى ذلك الى تحسين نسبة الهيئة المعاونة للطالب نوعا ما.


برامج الدراسات العليا

 تمنح الكلياة عادد ( )30مان بارامج الدراساات العلياا منهاا عادد ( )9برناامج ماجساتير فاي العلاوم الصايدليه
وعدد ( )9برنامج دكتوراه الفلسافة فاى العلاوم الصايدليه فاي التخصصاات المبيناة فاي الجادول ( )2و كاللك
عادد ( )12برناامج دبلااوم الدراساات العليااا فاي العلااوم الصايدلية (تام تفعياال دبلاوم الصاايدلة االكلينيكياة عااام
 2018-2017و جارى تفعيل دبلوم التحليل الكيميائى الحيوى و يتم تفعيل باقى الدبلومات تباعا).
 مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراساي ( )2018/2017عادد ( )253مان طاالب الدراساات العلياا مانهم
عدد ( )207طالب دبلوم وعدد ( )29طالب ماجستير وعدد ( )17طالب دكتوراه

جدول (:)2البرامج الدراسية للدراسات العليا وعدد ال الب المسجلين في العام 2018-2017

برنامج

برنامج

برنامج دبلوم الدراسات

دكتوراه الفلسفة العلوم

ماجستير فى العلوم الصيدليه

العليا في العلوم الصيدلية

الصيدليه
التخصص

عدد
ال الب

علم األدوية والسموم 3

التخصص

عدد
ال الب

علم األدوية
والسموم

5

التخصص
الصيدلة اإلكلينيكية

عدد
ال الب
207

14

العقاقير

0

العقاقير

1
التحليل الكيميائي الحيوي

جارى
تفعيلها

الصيدالنيات

4

الصيدالنيات

5

السموم والتحليل
الكيميائي الشرعي

غير
مفعلة

الكيمياء التحليلية

1

الكيمياء التحليلية

3

الصيدلة الصناعية

غير
مفعلة

الكيمياء الدوائيه

1

الكيمياء الدوائيه

2

الميكروبيولوجيا
السريرية والمناعة

غير
مفعلة

الكيمياء العهوية
الصيدلية

1

الكيمياء العهوية
الصيدلية

2

صيدلة المستشفيات

غير
مفعلة

الكيمياء الحيوية

1

الكيمياء الحيوية

3

رقابة األدوية وتأكيد
الجودة

غير
مفعلة

الميكروبيولوجيا
والمناعة

5

الميكروبيولوجيا
والمناعة

3

المعايرات اإلحيائية
لألدوية

غير
مفعلة

الممارسة الصيدلة

1

الممارسة الصيدلة

3

النباتات ال بية

غير
مفعلة

التكنولوجيا الحيوية

غير
مفعلة

الدعاية والتسويق
الدوائي

غير
مفعلة

مستحهرات التجميل

غير
مفعلة

االجمالى

17

االجمالى

29

االجمالى
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عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة:

-2016
2017

-2017
2018

اإلجمالي

العام الدراسي

-2013
2014

-2014
2015

-2015
2016

دكتوراه

7

2

9

7

10

35

ماجستير

20

25

24

39

14

122

دبلومه الصيدله
االكلينيكيه

-

-

-

-

196

196

15

 -6األقسام العلمية:
عدد أعهاء هيوة التدريس*

عدد أعهاء الهيوة المعاونة*

القسم
علم األدوية والسموم

17

10

العقاقير

25

15

الصيدالنيات

15

15

الكيمياء التحليلية

18

11

الكيمياء الدوائيه

15

7

الكيمياء العهوية الصيدلية

11

8

الكيمياء الحيوية

12

6

الميكروبيولوجيا والمناعة

14

16

الممارسة الصيدلة

1

6

رؤية كلية الصيدلة:
تسعى كليس الحيدلس ةالعس اليقاصيق أن تك ن صو ا تعليميا ربةثيا لعتمدا إقليميرا رعالميرا رلرا درة عرا

رى

المشاةكس المهتمعيس.
رسالة كلية الصيدلة:
ت دف كليس الحيدلس ةالعس اليقاصيق إلى الداد المهتمع المةلى را قليمى بحيادلس ذرى كفاح عاليس رل اةات
ل نيس لتميي رقيم أطغقيس تس م ى تط يو الحناعات الدرائيس رت كيد ة د الدراح رتةسين الخدلات الحةيس
بالمهتمع رذل لن طغ تط يو رتةدي

البوالج األكاديميسر وق التعليم رالتعلم ردعم األ شطس الطغبيس

المختلفس رتنميس قدةات أعضاح هي س التدةيس رلعار ي م راله اص ا داةى را ةتقاح با بةاث العلميس
رالتطبيقيس ال اد س رل اصلس التعليم الحيدلى المستمو.
القيم الحاكمة الخاصة بالكلية:


الهديس رالكفاح رالفاعليس



تغليل المحلةس العالس



التسالح رتقبل اآلطو



المسارا رالشفا يس رتةقيق العدالس ا ةتماعيس
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التميي رالتط يو المستمو

الغايات االستراتيجية:
الغايس ا رلى :بي س تعليميس ذات ة د عاليس.
الغايس الثا يس :تعييي رتط يو القدةات ا داةيس رالتنظيميس.
الغايس الثالثس :تةسين عناصو الفاعليس التعليميس.
الغايس الوابعس :ا ةتقاح بمنظ لس الدةاسات العليا رالبة العلمى.
الغايس الخالسس :الت سع ى المشاةكس المهتمعيس رتنميس البي س.
الغايس السادسس :ا لتيا بتطبيق لعاييو اله د ى التعليم.
الغايس السابعس :تنميس ل اةد التم يل الذاتى للكليس.

 -6وسائل االتصال بالكلية
-

عنوان الكلية  :مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية مصر
العنوان البريدى :كلية الصيدلة – جامعة الزقازيق 44519 -
الموقع االلكتروني للكليةwww.pharmacy2.zu.edu.eg :
اسم عميد الكلية :أ.د /محمد محمد محمود بركه
البريد اإللكتروني لعميد الكليةm3baraka@hotmail.com :
هاتف عميد الكلية055/2303266 :
اسم منسق الزيارة :أ.م .منال المصري
البريد اإللكتروني لمنسق الزيارةms.elmasry55@yahoo.com :
هاتف منسق الزيارة01091879218 :
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القسم الثانى:
التقويم الذاتي للكلية وفقا ً لمعايير االعتماد
يشتمل القسم الثاني من الدراسة الذاتية على عملية التقوويم الوذاتي للمسسسوة ذ وذلوق وفقوا
لمعايير االعتماد والمسشرات الخاصة بكل معيار.
معيار :1التخطيط االستراتيجي

للمؤسسااة رسااالة ورؤيااة واضااحة ومعلنااة  ،شااارا فااي وضااعهما األطااراف المعنيااة  ،وتعباار عاان دورهااا
التعليمي والبحثي والمجتمعي  ،ولها خ ة استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيال تتهامن أهادافا ح محاددة  ،وتتساق
مع استراتيجية الجامعة.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف مستوف
جزئيا ح

 .1رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان  ،وشارا في وضعهما

غير
مستوف

√

األطراف المعنية.
 .2رساااالة المؤسساااة واضاااحة  ،وتعكاااس دورهاااا التعليماااي والبحثاااي

√

ومسااووليتها المجتمعياااة بمااا يتفاااق مااع التوقعاااات المجتمعيااة مااان
مؤسساااات التعلااايم العاااالي ،وتساااهم الرساااالة فاااي تحقياااق رساااالة
الجامعة.
 .3الخ ة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصار  ،وتتساق

√

مع استراتيجية الجامعة.
 .4التحليااال البيواااي شااامل البيواااة الداخلياااة والخارجياااة وشاااارا فياااه

√

األطااراف المعنيااة  ،وتعااددت الوسااائل المسااتخدمة فااي إجرائااه بمااا
يهمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل والفوة المستهدفة.
 .5األهداف االستراتيجية للمؤسسة معلنة وواضاحة الصاياغة ومبنياة

√

على التحليل البيوي  ،وتسهم في تحقيق رساالة المؤسساة  ،وقابلاة
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للقياس والتحقق في المدى الزمني للخ ة.
 .6الخ ة التنفيلية تتهمن األنش ة التي تحقق األهداف االساتراتيجية

√

 ،وتعكس أولويات تنفيل األنش ة وتسلسلها المن قي  ،ومحادد بهاا
مسوولية التنفيل  ،والجدول الزمناي ،والتكلفاة المالياة  ،ومؤشارات
األداء.
 .7للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخ ط التنفيلياة

√

وفقا ح للجدول الزمني وتحقق مستويات األداء المستهدفة.

تعليقات المؤسسة
 1/1رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان  ،وشارا في وضعهما األطراف المعنية.
 1/1/1مستوى المشاركة في صياغة الرؤية والرسالة من جانب مختلف األطراف داخل المؤسسة وخارجها.
شاةك لختلي ا

واف داطل المؤسسس والقيادات األكاديميس ر أعضاح هي س التدةيس ر ال ي س المعار س ر غب

لو لس البكال ةي س ر غب الدةاسات العليا ر ااداةيين) ر طاةة ا ولمثلين للمهتمع الخاةةا لن الحيادلس
ى القطاعات المختلفس) ا لواةعس ةؤيس ر ةسالس الكليس لن طغ استقحاح الوأى ر اللقاحات الفوديس ر
الهماعيس ر اةتمع ا على ا بقاح على النص كما ه بدرن تغييو (مرفق :1/1/1وثائق مراجعة رؤية و رسالة
الكلية).
 2/1/1اعتماد رؤية المؤسسة ورسالتها من مجلسها الرسمي.
تم اعتماد ةؤيس ر ةسالس الكليس ى لهلس الكليس ةلسا ةقم و )863بتاةيخ( . 2017/6/12مرفق  :2/1/1قرار
اعتماد رؤية و رسالة الكلية)
رؤية كلية الصيدلة( :مرفق  :3/1/1نص رؤية و رسالة الكلية)
تسعى كليس الحيدلس ةالعس اليقاصيق أن تكر ن صرو ا تعليميرا ربةثيرا لعتمردا إقليميرا رعالميرا رلرا درة عرا

رى

المشاةكس المهتمعيس.
رسالة كلية الصيدلة:
ت دف كليس الحيدلس ةالعس اليقاصيق إلى الداد المهتمع المةلى را قليمى بحيادلس ذرى كفاح عاليس رل اةات
ل نيس لتميي رقيم أطغقيس تس م ى تط يو الحناعات الدرائيس رت كيد ة د الدراح رتةسين الخدلات الحةيس
بالمهتمع رذل

لن طغ تط يو رتةدي

البوالج األكاديميسر وق التعليم رالتعلم ردعم األ شطس الطغبيس

المختلفس رتنميس قدةات أعضاح هي س التدةيس رلعار ي م راله اص ا داةى را ةتقاح با بةاث العلميس رالتطبيقيس
ال اد س رل اصلس التعليم الحيدلى المستمو.
القيم الحاكمة الخاصة بالكلية:
 .1الهديس رالكفاح رالفاعليس
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 .2تغليل المحلةس العالس
 .3التسالح رتقبل اآلطو
 .4المسارا رالشفا يس رتةقيق العدالس ا ةتماعيس
 .5التميي رالتط يو المستمو
 3/1/1وسائل نشر الرؤية والرسالة داخل المؤسسة وخارجها.
تم شو الوؤيس رالوسالس لن طغ العديد لن ال سائل لثل ل قع الكليس ا لكتور ى ن الملحقات ن دليل الطالل ن
ركذل لداطل الكليس رلدةةات الطغب (مرفق  : 4/1/1وسائل االعالن عن الرؤية و الرسالة ).
 2/1رسالة المؤسسة واضحة  ،وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسووليتها المجتمعية بما يتفق مع
التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي ،وتسهم الرسالة في تحقيق رسالة الجامعة.
 1/2/1تحلاايالح لاانص رسااالة المؤسسااة ورؤيتهااا لبيااان ماادى وضااوحهما وأن رسااالتها تعكااس دورهااا التعليمااي
والبحثي ومسووليتها المجتمعية بما يتفق مع التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي.
بمواةعس ةسالس الكليس يتضح أ ا تعكس درة الكليس ا المةارة الثغث األساسيس (مرفق  : 1/2/1وثيقة معتمدة
لسياسات الكلية فى مجاالت التعليم ،البحث العلمى  ،خدمة المجتمع ) كأى لؤسسس تعليميس رهى والعمليس
التعليميس – العمليس البةثيس – طدلس المهتمع رتنميس البي س )
 2/2/1مدى إسهام رسالة المؤسسة في تحقيق رسالة الجامعة.
تت ا ق ةسالس الكليس لع ةسالس الهالعس (مرفق  :2/2/1وثيقة توضح توافق رؤية و رسالة الكلية مع رؤية و
رسالة الجامعة ).
 3/1الخ ة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر  ،وتتسق مع استراتيجية الجامعة.
 1/3/1منهجية إعداد الخ ة االستراتيجية ومدى اكتمال عناصرها الرئيسة.

 كا ا للكليس ططس استواتيهيس و )2015 - 2010ر استمو العمل علرا تنفيرذ المشراةيع الترى ترم تةديردها بالخطرس
تى ايس عا ( 2016مرفق  :1/3/1الخ ة االساتراتيجية ( ، )2015 – 2010مرفاق  :2/3/1تقريار انجااز
الخ ة االستراتيجية ) 2015 - 2010
 ر قد ساهما الخطس ا ستواتيهيس ا تةسين ال ضع التنا سا للكليس ر يتمثل ذل

ا:

 العمررل علررى تةقيررق ا هررداف ا سررتواتيهيس لقور ررس با تهاهررات العالميررس عررن ويررق اسررتةداث برروالج
تعليميس بنظا الساعات المعتمد ت اكل التط ة العلما.
 تقديم بوالج لميي تلبا ا تياةات س ق العمل ر تط يو ئةس الدةاسات العليا.
 البعثات الدةاسيس لل ي س المعار س ر الم مات العلميس ألعضاح هي س التدةيس .
 تق

الكليس بتنظيم المؤتموات العلميس سن يا .
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ح

العديد لن اعضاح هي س التدةيس علىى ة ائي الهالعس التقديويس رالنشو العلمى المتميي.

 ي ةد بالكليس ةمعيس للخويهين لفعلس رتوبط طويها الكليس برالمهتمع المةريط المةلرى رالخراةةا رتقرد
لساعدات للخويهين لتقديم م لس ق العمل.
 ر وصا لن الكليس علا استمواة العمل بقرا لخطرس ر اضرةس ر لعلنرس ن ترم اعرداد ططرس اسرتواتيهيس - 2017
( 2022مرفق :3/3/1الخ ة االستراتيجية لكلية الصيدلة )2022 – 2017
منهجية إعداد الخ ة االستراتيجية( :مرفق  :4/3/1وثائق اعداد الخ ة االستراتيجية)
 اعتماد تشكيل ويق التخطيط ا ستواتيهى ى لهلس الكليس ةقم و )675بتاةيخ 2017/1/9
 اعداد الخطس ا ستواتيهيس بناح علا األسس ا تيس:
 لعاييو ال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم ر الطغب 2015
 دليل تق يم ر اعتماد الهالعات لل ي س الق ليسن ا صداة الثال ن ي لي 2015
 استواتيهيس التنميس الشاللس للدرلس للعل

رالتكن ل ةيا را بتكاة ولحو  )2030رالمتضمنس طلق لهتمع

علما لحوي لبنا على المعو س ر داعم لإلبتكاة ليوقى به د رعبقويس اا سان.
 الم احلس لع الخطس ا ستواتيهيس لهالعس اليقاصيق.
 التقاةيو السن يس للمواةعات الداطليس ر الخاةةيس تةا اشواف ر د اله د .
 دةاسس ال ضع التنا سى للكليس لن أةل تعظيم ا ستفاد لن الكا يات الكليس ر ل اةدها.
 تةديد األ واف أصةاب المحلةس و )stakeholdersر استيفاح ا تياةات رت قعات تل األ واف.
عناصر الخ ة االستراتيجية:
 التةليل البي ى ر تةليل الفه
 صياغس الغايات ر األهداف ا ستواتيهيس
 رضع الخطس التنفيذيس ر تةديد المييا يس التقديويس الغصلس

هاص األ شطس المختلفس

 رضع اليس لمتابعس تنفيذ الخطس ا ستواتيهيس
 رضع اليس داة المخا و
 2/3/1أوجه االرتباط بين الخ ة االستراتيجية للمؤسسة والخ ة االستراتيجية للجامعة.

تت ا ررق ر ترروتبط الخطررس ا سررتواتيهيس للكليررس بالخطررس ا سررتواتيهيس لهالعررس اليقرراصيق (مرفااق  :5/3/1وثيقااة
توضح توافق استراتيجية الكلية مع استراتيجية الجامعة )
 3/3/1اعتماد الخ ة االستراتيجية من مجلس المؤسسة الرسمي.
تم اعتماد الخطس ا سرتواتيهيس و )2022 - 2017لرن لهلرس الكليرس ةقرم و )686بتراةيخ ( . 2017/8/14مرفاق
 :6/3/1قرار اعتماد الخ ة االستراتيجية)
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 4/1التحليل البيوي شمل البيوة الداخلية والخارجية وشارا فيه األطراف المعنية  ،وتعددت الوسائل
المستخدمة في إجرائه بما يهمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل والفوة المستهدفة.
1/4/1مدى شمولية التحليل البيوي للبيوة الداخلية والخارجية( .مرفق  :1/4/1وثيقة التحليل البيوى ()SWOT
للكلية)

 تم تةليل البي س الداطليس للكليس استنادا على المعاييو ا ثنى عشو التى رضعت ا ال ي س الق ليس لضمان ة د
التعليم ر ا عتماد بقا للدليل الحادة عن ال ي س ى ي لي  2015عتماد لؤسسات التعليم العالى ر لن ثم
تةديد قا الق ر الضعي للبي س الداطليس.
 تةليل البي س الخاةةيس للكليس ر لن ثم تةديد الفوص المتا س ر الت ديدات استنادا على لهم عس لن الع الل
الخاةةيس ر التى يمكن أن تؤثو ى لستقبل الكليس ر هى:
 الق ا ين ر الق اعد المنظمس
 الع الل السياسيس ر ا قتحاديس ر ا ةتماعيس
 أصةاب المحلةس )(stakeholders
 اتهاهات س ق العمل
 المنا س ن
 التط ةات التكن ل ةيس
 2/4/1وسائل إجراء التحليل البيوي ومدى مالءمة كل وسيلة لموضوع التحليل وللفوة المستهدفة.
 تم ةمع بيا ات التةليل البي ى عن ويق( :مرفق : 2/4/1وثائق مشاركة األطراف المختلفة داخل وخارج
الكلية فى التحليل البيوى )
 اةواح لقابغت لع قيادات الكليس األكاديميس رااداةيس راأل واف المهتمعيس .
 تحميم ا ستبيا ات الغصلس لقياس ةضا الطغب رهي س التدةيس ر لعار ي م راله اص ااداةي رلؤسسات
س ق العمل راأل واف المهتمعيس لتةديد قا الق رالضعي.
 استخدا أسل ب العحي الذهنا ) ( brain stormingلع عدد لن قيادات الكليس ر أعضاح هي س التدةيس
رلعار ي م رلديوي ااداةات ركذل بعض الطغب.
 3/4/1مستوى المشاركة في التحليل البيوي من جانب مختلف األطراف داخل المؤسسة
وخارجها(.مرفق : 2/4/1وثائق مشاركة األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية فى التحليل البيوى )
شاةك ا اةواح التةليل البي ى ةميع الف ات المست د س:
 ااداة العليا للكليس لمثلس ا عميد الكليس رالساد ال كغح ر ةؤساح األقسا العلميس
 اعضاح هي س التدةيس ر ال ي س المعار س
 الطغب ا البوالج رالموا ل الدةاسيس المختلفس


غب الدةاسات العليا

 ااداةيين
 العاللين بالكليس بكل المست يات
 لمثلين للمهتمع الخاةةا لن صيادلس واصةاب المحلةس) ا قطاعات لختلفس و العمل الةو – العمل
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الةك لا – ا لها الحناعس – ا لها التس يق )
 لمثلين عن النقابس العالس رالنقابس الفوعيس للحيادلس بالشوقيس
 5/1األهداف االستراتيجية للمؤسسة معلنة وواضحة الصياغة ومبنية على التحليل البيوي  ،وتسهم في تحقيق
رسالة المؤسسة  ،وقابلة للقياس والتحقق في المدى الزمني للخ ة.
 1/5/1تحليالح لمدى ارتباط األهداف االستراتيجية بنتائج التحليل البيوي.
 ي ضح الشكل التالى تائج التةليل البي ى:

 تم تةليل الفه

بين ال ضع الواهن ر التح ة المستقبلى علا أساس سبع لةارة أ ر هى :البي س تعليميس ن

الطغب ر الخويهيينن القدة ا داةيس ر التنظيميسن البة

العلمى ر الدةاسات العليان طدلس المهتمعن الم اةد

الذاتيسناله د الشاللس ر لن ثم تم تةديد ا تياةات ر أرل يات الكليس.
 بناء علي نتائج تحليل الفجوة تم صياغة سبع غايات استراتيجية وكذلق خمسة و عشرون هدفا استراتيجيا
لتحقيق احتياجات الكلية فى الفترة .2022 – 2017
اولويات الكلية بناءا على التحليل البيوي:
 .1تأهيل الكليس للتقد بتهديد ا عتماد لن طغ " ال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم را عتماد.
 .2لواةعس ر تةدي

لةت ى المقوةات الدةاسيس لت اكل التط ة العلما ر تلبا ا تياةات س ق العمل

التطبيقيس.
 .3رضع آليات لةدد للتأكد لن لدى ت ا ق ر ةبط ا لتةا ات بمخوةات التعليم المست د س.
 .4استةداث رسائل لقياس ر تقييم ةضا الطغب عن العمليس التعليميس.
 .5تحميم بوالج ل ثقس للتدةيل الميدا ا للطغب تعتمد على ا تياةات م الةقيقيس
 .6تس يق طدلات رطبوات الكليس ا ستشاةيس رالبةثيس لن طغ إس الات لوكي ا ستشاةات الحيدليس
رال دات ذات الطابع الخاص بالكليس .
 .7ال توكيي على بوالج التدةيل رالتأهيل المستمو للقيادات رأعضاح هي س التدةيس رال ي س المعار س ركذل
العاللين رذل لو ع الكفاح رالفاعليس رتةقيق التميي ا األداح الهالعا رالبةثا رطدلس المهتمع.
 .8ا هتما بتةسين البنيس التةتيس للكليس رتةقيق اقحى استفاد لن ططس الحيا س ر لخححات ا لم اة س
لشكلس اليياد ا أعداد الطغب
 .9الت سع ا ليكنس األعما ااداةيس راعما ا لتةا ات.
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 .10الت سع ا األ شطس الطغبيس المختلفس وةياضيس ن ثقا يس نعلميسن اةتماعيس).
 .11تنميس الم اةد الذاتيس لسد العهي ا لييا يس البة العلما ر ا تياةات التط يو المستمو.
 2/5/1تحليالح لمدى إسهام األهداف االستراتيجية في تحقيق رسالة المؤسسة وتعكس مدى وعى المؤسسة
باالتجاهات الحديثة للمؤسسات التعليمية.
 الغايات و األهداف االستراتيجية:
الغايس ا رلى :بي س تعليميس ذات ة د عاليس.
 .1الت سع ى المبا ى راا شاحات رصيا س المدةةات رلدها با
الغصلس

تياةات لن المعدات األة ي رالم اد

الغايس الثا يس :تعييي رتط يو القدةات ا داةيس رالتنظيميس.
 .2الةوص علا تةقيق العدالس رتطبيق لبدأ المساحلس رالمةاسبس
 .3تأهيل رتط يو الم اةد البشويس بالكليس
 .4استخدا التقنيس الةديثس ى الت اصل بين أقسا ر اداةات الكليس المختلفس
 .5تط يو الم قع ا لكتور ى للكليس
الغايس الثالثس :تةسين عناصو الفاعليس التعليميس.
 .6رضع ظا للتةدي رالتط يو المستمو ا المقوةات التعليميس
 .7تعظيم درة التعلم الذاتا ر األلكتور ى
 .8رضع سياسس للتةسين المستمو ا وق التدةيس
 .9الت سع ى التعليم التعار ا وا ستعا س بالمستفيدين ا التعليم)
 .10تط يو أ ظمس تقييم الطغب
 .11تعييي رتط يو الدعم الطغبا رالخدلات المقدلس للطلبس
 .12تطبيق ظا ا ةشاد األكاديمى لطغب المست ى األر لبو الج بكال ةي س الحيدلس
 .13تعييي الورابط بين الخويهيين ر الكليس
الغاية الرابعة :االرتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمى.
.14

ا شاح ر تفعيل بوالج دبل لات ل نيس ةديد

 .15رضع ظا للتةدي رالتط يو المستمو لبوالج الدةاسات العليا
 .16تط يو المهلس العلميس بالكليس
 .17ةبط البة العلمى بمشاكل صناعس الدراح وبة ث تطبيقيس)
 .18تنظيم المؤتموات العلميس
 .19وضع آلية لقياس كفاءة العملية البحثية
الغايس الخالسس :الت سع ى المشاةكس المهتمعيس رتنميس البي س.
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 .20تفعيل درة الكليس ا ل لشاكل المهتمع المةيط
 .21الت سع ى الق ا ل الطبيس ر الةمغت الت ع يس داطل الهالعس ر طاةة ا
الغايس السادسس :ا لتيا بتطبيق لعاييو اله د ى التعليم.
 .22شو ال عا بنظا اله د رلستهدات ا
 .23ا لتيا بتطبيق لعاييو ال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم ر ا عتماد
 .24تهديد الةح

على ا عتماد األكاديمى

الغايس السابعس :تنميس ل اةد التم يل الذاتى للكليس.
 .25تنميس القدةات راالكا يات لت يو التم يل الذاتا للكليس
 بمواةعس ةسالس الكليس ر لقاة ت ا لع الغايات ر األهداف ا ستواتيهيس يتضح أن الخطس ا ستواتيهيس تس م
ى تةقيق ةسالس الكليس
 3/5/1وضوح األهداف االستراتيجية وقابليتها للتحقق والقياس وفق الجدول الزمني للخ ة
 بمواةعس األهداف ا سواتيهيس يتضح أ ا راقعيس ر يمكن تةقيق ا لن طغ لحادة التم يل المت و بالكليس
ر التى تتمثل ى:
 -1الهالعس و2٫929٫250 = )%25
 -2تم يل داتى ر يشمل:
 بو الج بكال ةي س الحيدلس ا كلينيكيس و7٫616٫050 = )%65
 ر دات دات ابع طاص & بوالج الدبل لات الم نيس كما رةد ى الخطس و1٫171٫700 = )%10

مصادر تمويل الخطة االستراتيجية

الجامعة

10%
25%

برنامج بكالوريوس الصيدلة
االكلينيكية
وحدات ذات طابع خا
برامج الدبلومات المهنية

65%

 4/5/1وسائل نشر األهداف االستراتيجية داخل المؤسسة وخارجها( .مرفق  :1/5/1وسائل نشر الخ ة
االستراتيجية)
 تم إعغ ا على الم قع ا لكتور ا للكليس و )www.pharmacy2.zu.edu.egر عوض ا ا لقاحات لع
الف ات المستفيد ولقاح أعضاح هي س التدةيس ر ال ي س المعار س -لقاح غب لو لس البكال ةي س – غب
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الدةاسات العليا ر الخويه ن – ااداةي ن ر لمثل ن للمهتمع الخاةةا).
 6/1الخ ة التنفيلية تتهمن األنش ة التي تحقق األهداف االستراتيجية  ،وتعكس أولويات تنفيل األنش ة
وتسلسلها المن قي  ،ومحدد بها مسوولية التنفيل  ،والجدول الزمني ،والتكلفة المالية  ،ومؤشرات األداء.
 1/6/1مدى توافر خ ط تنفيلية سنوية استنادحا إلى الخ ة االستراتيجية.
 تم رضع الخطس التنفيذيس التى تشتمل على األ شطس الغصلس لتةقيق األهداف ر الفتوات اليلنيس للتنفيذ رالمسؤرل ن عن التنفيذ ر المخححات الماليس لأل شطس ر كذل لؤشوات األداح لقياس لعد ا هاص ا شطس
المختلفس.
 2/6/1الخ ط التنفيلية السنوية تعكس أولويات التنفيل وتحدد بدقة األنش ة ومسوولية التنفيل ،والجدول
الزمني المالئم ،والتكلفة المالية الالزمة لتنفيل الخ ة ومؤشرات المتابعة والتقييم.
ر ي ضح الهدر التالى ت صيع الخطط التنفيذيس علا لداة الخمس سن ات ر كذل المييا يس المطل بس ى كل سنس.

االجمالى

الغايات االستراتيجية

2٫005٫000

1500000

250000

150000

900000

10000

210000

750000

3٫770٫000

250000

30000

250000

900000

12000

250000

750000

2٫442٫000

السنة 20 - 2019 19 - 2018 18 - 2017

بيوة تعليمية ذات جودة عالية

تعزيز و ت وير القدرات االدارية و التنظيمية

تحسين عناصر الفاعلية التعليمية

االرتقاء بمنظومة الدراسات العليا و البحث العلمى

التوسع فى المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة

االلتزام بتطبيق معايير الجودة فى التعليم

تنمية موارد التمويل الداتى للكلية

1700000

40000

0

250000

0

15000

0
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22 - 2021 21 - 2020

2٫621٫400

4٫550٫000

380٫000

412٫000

3٫750٫000

33٫400

535٫000

4٫400٫00
0

3٫222٫000

800000

30000

6000

850000

6000

30000

1500000

ا ةمالا

14٫060٫400

300000

30000

6000

850000

5400

30000

1400000

 7/1للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخ ط التنفيلية وفقا ح للجدول الزمني وتحقق مستويات
األداء المستهدفة.
 1/7/1مدى توافر تقارير دورية للخ ط التنفيلية.
 يررتم اةسررا الخطررط التنفيذيررس سررل الهرردر اليلنررى الررى المعنيررين بالتنفيررذ (مرفااق  :1/7/1خ ابااات بااالخ طالتنفيلية حسب الجدول الزمنى الي الجهات المعنية بالتنفيل)
 -ر يق

المعنيين بالتنفيذ باعداد تقويو عن لردى ا هراص األ شرطس المطل برس ر اةسرالا الرا لنسرق لعيراة التخطريط

ا ستواتيهى بالكليس (مرفق  :2/7/1تقارير متابعة تنفيل الخ ة االستراتيجية ).
علا سبيل المثا :
المشروع  +األنش ة

فترة التنفيد

ما تم انجازه

نسبة االنجاز

الم لوبة النجازه
تاثياااااث عااااادد  4قاعاااااات 2017/11
دراسية بالدور الرابع

تم استغ القاعات كاللس

%100

2018/2

نقاط القوة:
 رة د ةؤيس ر ةسالس للكليس
 رة د ططس استواتيهيس لةدثس بالكليس تةقق ةؤيس رةسالس الكليس
 اشتواك ةميع األ واف المعنيس ى رضع الخطس ا ستواتيهيس
 رة د ططس تنفيذيس تعتمد علا لحادة تم يل قيقيس للكليس
 رة د لتابعس لتنفيذ أ شطس الخطس ا ستواتيهيس
نقاط الهعف:
 تاةيل تنفيذ بعض األ شطس ر عد ا لتيا بالهدر اليلنى
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 األدلة والوثائق:

لو ق 1/1/1

 -1رسالة ورؤية المؤسسة:
رثائق لواةعس ةؤيس ر ةسالس الكليس

لو ق 2/1/1

قواة اعتماد ةؤيس ر ةسالس الكليس

لو ق 3/1/1

ص ةؤيس ر ةسالس الكليس

لو ق 4/1/1
لو ق 1/2/1

رسائل ا عغن عن الوؤيس ر الوسالس ر األهداف ا ستواتيهيس
 -2رسالة المؤسسة واضحة:
رثيقس لعتمد لسياسات الكليس ى المها ت التاليس ر كذل رسائل ا عغن عن ا:
أ) لها ت التعليم
ب) البة العلمى
ج) طدلس المهتمع رتنميس البي س
د) سياسات لاليس
ه) سياسات القب

لو ق 2/2/1

رالتة يل

رثيقس ت ضح ت ا ق ةؤيس ر ةسالس الكليس لع ةؤيس ر ةسالس الهالعس

 -3الخ ة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر:
لو ق 1/3/1

الخطس ا ستواتيهيس 2015 – 2010

لو ق 2/3/1

تقويو ا هاص الخطس ا ستواتيهيس 2015 - 2010

لو ق 3/3/1

الخطس ا ستواتيهيس لكليس الحيدلس  2022 – 2017لعتمد

لو ق 4/3/1
لو ق 5/3/1
لو ق 6/3/1

رثائق اعداد الخطس ا ستواتيهيس
رثيقس ت ضح ت ا ق استواتيهيس الكليس لع استواتيهيس الهالعس
قواة اعتماد الخطس ا ستواتيهيس
 -4التحليل البيوي:
رثيقس التةليل البي ى و )SWOTللكليس

لو ق 2/4/1

رثائق لشاةكس األ واف المختلفس داطل رطاةج الكليس ى التةليل البي ى.

لو ق 1/4/1

 الطغب -أعضاح هي س التدةيس
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 العاللين ةةا األعما رة ات الت ظيي طويه نلو ق 11.1

رثيقس تتضمن ال ضع ا ستواتيهى رالسمات المميي للكليس ردرةها ى طدلس المهتمع

 -5األهداف االستراتيجية للمؤسسة معلنة وواضحة الصياغة ومبنية على التحليل البيوي:
لو ق 1/5/1
لو ق 3/3/1
لو ق 1/7/1
لو ق 2/7/1

رسائل شو الخطس ا ستواتيهيس
 -6الخ ة التنفيلية:
الخطس ا ستواتيهيس لكليس الحيدلس  2022 – 2017لعتمد
 -7للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخ ط التنفيلية:
ططابات بالخطط التنفيذيس سل الهدر اليلنى الا اله ات المعنيس بالتنفيذ
تقاةيو لتابعس تنفيذ الخطس ا ستواتيهيس
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معيار :2القيادة والحوكمة

للمؤسسة قيادات مؤهلة  ،يتم اختيارها وتنمياة قادراتها وتقيايم أدائهاا وفقااح لمعاايير موضاوعية  ،وتلتازم
المؤسسة بالنزاهة والمصداقية والشفافية واألخالقيات المهنياة ان القاا ح مان قايم جوهرياة  .وللمؤسساة هيكال
تنظيمي يالئم حجم ونوع أنش تها  ،بما يهمن تحقيق رسالتها وأهدافها  ،ولها توصيف موثق لكال الوااائف
 ،يحدد بوضوح المسووليات واالختصاصات.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف

 .1القياادات األكاديمياة واإلدارياة مختاارة وفقاا ح لمعااايير

√

مستوف
جزئيا ح

غير
مستوف

موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقاق تكاافؤ
الفرص وتداول السل ة.
 .2القياااادات الحالياااة والمحتملاااة ياااتم تنمياااة قااادراتها

√

والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات.
 .3معااايير تقياايم أداء القيااادات موضااوعية  ،وتشااارا

√

األطاااراف المعنياااة فاااي عملياااة التقيااايم  ،وتساااتخدم
النتائج لتحسين األداء المؤسسي.
 .4إلدارة المؤسسااة آليااات فاعلااة للتعاماال مااع مشااكالت

√

المؤسسة.
 .5للمؤسسااة قاايم جوهريااة معلنااة ومتاحااة للمعنيااين ،

√

وآليات فاعلة لهمان الشفافية والممارساات العادلاة
وعدم التمييز وت بيق األخالقيات المهنية باين أفاراد
المؤسسة.
 .6المعلومات المعلنة عن المؤسساة شااملة أنشا تها ،

√

وتهمن المؤسسة مصداقيتها وتحديثها.
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 .7الهيكاااال التنظيمااااي معتمااااد ومعلاااان ومالئاااام لحجاااام

√

المؤسسااة ونشاااطها  ،ويتهاامن اإلدارات األساسااية
الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها.
 .8التوصااااايف الااااااوايفي معتمااااااد ومعلاااااان  ،ويحاااااادد

√

المسووليات واالختصاصات وفقا ح للهيكال التنظيماي ،
ويحقااااق التكااااافؤ بااااين الساااال ات والمسااااووليات ،
ويساااتخدم فاااي حااااالت التعياااين والنقااال واالنتاااداب
للواائف المختلفة.

تعليقات المؤسسة
 .1/2القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقحا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق
تكافؤ الفرص وتداول السل ة.
 1/1/2تحليالح لمعايير اختيار القيادات األكاديمية والقيادات اإلدارية.


تطبررق الكليررس لعرراييو ل ض ر عيس طتيرراة القيررادات ا كاديميررس والعميررد ر ال ر كغح ر لنسررق بو ررالج
الحيدلس ا كلينيكيس ر لنسق دبل

الحيدلس ا كلينيكيس ر ةؤساح ا قسا العلميس ر لديو ر د الهر د

ر ةؤساح الكنتور ت) بما تةقق لست ى عالا لن الكفاح ر الفاعليس كما يلا.:


يشاةك أعضاح هي س التدةيس ا اطتياة القيادات األكاديميس سبيا ي

يهل أن تتمتع القيادات

األكاديميس بالمكا س رالسمعس الطيبس.


ر يتم اطتياة القيادات األكاديميس بالكليس تبعا ي لمهم عس لن المعاييو الخاصس بكل قياد أكاديميس على

ده رقد تم اعتماد تل المعاييو بمهلس الكليس ةقم  691بتاةيخ ( 2017/11/13مرفق
 1/1/2معايير اختيار القيادات األكاديمية)ن رتت ا ق تل الض ابط لع قا ن تنظيم الهالعات
ةقم  49لسنس ( 1972مرفق  2/1/2قانون تنظيم الجامعات)ن ر توتكي هذه الض ابط علا:



النشا العلمان
ض ة الدرةات التدةيبيس ا لها ااداة ن



المشاةكس ا األ شطس رالخدلات الطغبيسن



المساهمات ا لها ت اله د رالتط يو على لست ى المؤسسسن



المشاةكس ا األ شطس الق ليسن



السهل ال ظيفا الذي يش د با لتيا رالنياهس ر الشفا يس ر التعارن رالعغقس الطيبس لع اليلغح
رالوؤساح رالموؤرسين.

كما تم وضع و اعتماد معايير خاصة بكل قيادة أكاديمية و ادارية خارج قانون تنظيم الجامعات (كما هو

31

موضح بدليل التوصيف الوايفى) علي سبيل المثال:
معايير إختيار مدير مركز االستشارات الصيدلية( :مرفق  3/1/2معايير إختيار مديري الوحدات ذات ال ابع
الخاص)
قرار مجلس الكلية رقم  691بتاريخ  2017 / 11 /13بشان معايير إختيار مديري الوحدات ذات الطابع الخاص
بالكلية على النحو االتى:
o

ان يكون متخصصافى مجال نشاط المركز.

o

أن يكون لديه خبره عمليه وإداريه فى خدمه المجتمع والبيئه .

o

التمتع بمهارات القياده المسثره.

o

التمتع بمهارات حل المشكالت.

o

له خبره سابقه فى مراكزمماثله ان أمكن.

o

له خبره فى التعامل مع شبكات المعلومات الدوليه (النت).

o

مهاره فى القياده واالشراف.

o

مهارة إداره الوقت.

o

مهارة فى االتصال وإعداد التقارير.

o

قدره على اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات.

o

قدره على التوجيه والتحليل المنطقى.

o

معرفه بالتشريعات والقوانين واألنظمه المعمول بها.

o

مهارات فى مجال التخطيط االستراتيجى.

o

مهاره العمل بروح فريق

معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات االدارية بالكلية (مرفق  4/1/2موافقة مجلس الكلية بجلستة رقم
 549المنعقدة بتاريخ  2010 / 9 / 7على وثيقة معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات االدارية):
 oا لتيا بم اعيد العمل الوسميس ر الدقس ر التفا ا ا العمل ر ان يك ن قادة علا ا بتكاة ر
التهديد
 oيفضل ان يك ن اصغ علا ش اد ICDL
 oان يك ن اصغ علا الدرةات الغصلس ر المؤهلس داح العمل علا ال ةا ا لثل
 oان يك ن لديا القدة علا ت ظيي اقات ر الكا يات كل ود ا ويق العمل ر ان يك ن
عاد ا التعالل لع الموؤرسين
 oان يك ن لديا القدة علا اتخاذ القواة ا ال قا المناسل ر القدة علا اداة ا صلات ر
كذل ا لما بالق ا ين ر الل ائح المنظمس للعمليات ا داةيس بالمؤسسس
 oان يك ن سن السيو ر السل ك  ,الينا  ,صادقا ر ان يك ن لا سمعس يبس ر سن التعالل
لع ا طوين
 oيفضل ان يك ن لا شا ر لساهمس للم سس ا لها اله د ر التط يو.
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 2/1/2وسائل إعالن معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية لألطراف المعنية.


ةئيس الهالعس بإعغن لعاييو اطتياة عمداح الكليات تبعا للمعاييو المعلنس لن قبل المهلس

يق

ا على للهالعات ر قا إ اة قا ن تنظيم الهالعات .كما يتم اعغن لعاييو اطتياة باقى القيادات
طاةج قا ن تنظيم الهالعات لن طغ الم قع ا لكتور ى للكليس ر كذل لواسلس األقسا العلميس ر
ا داةيس (مرفق  :5/1/2االعالن عن معايير اختيار القيادات في األقسام العلمية  ،مرفق
:6/1/2االعالن عن معايير اختيار القيادات على موقع الكلية)
 3/1/2آليات اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية.


يعلن ل عد لبدح التوشيح ألعضاح هي س التدةيس الواغبين ى التوشح لمنحل عميد الكليس علا
ل قع الهالعس كما يق

لهلس الكليس با تخاب لهنس لمثلس ألعضاح هي س التدةيس تق

باستطغع

الوأي ا الموشةين لمنحل عميد الكليس ثم تو ع توشيةات ا بثغث اسماح لوئاسس الهالعس ر التا
بدرةها تو ع التوشيةات لوئاسس الهم ةيس طتياة ا داهما ر ذل بعض ةص للفات المتقدلين ر
تقييم الخطط المستقبليس التى يق ل ا بعوض ا.


ثم يق



ربالنسبس لوئيس لهلس القسم يتم تعيينا ر قا لألقدليسن ي
ريق



العميد باطتياة ال كغح ر يو ع التوشيةات لوئاسس الهالعس لتعيين ال كغح.
يوشح عميد الكليس أقد ثغثس أساتذ

ةئيس الهالعس بتعيين أ دهم تنفيذا لقا ن تنظيم الهالعات ةقم  49لسنس 1972

تعلن ةئاسس الهالعس عن لعاييو اطتياة ألين عا الكليس و لديو عا الكليس ) ر تةدد ل عد التوشح ثم
يتم استطغع ةأي القيادات األكاديميس للكليس و العميد رال كغح ) ربعض أعضاح هي س التدةيس لن
أهل الثقس لن قبل ةئيس الهالعس هذا الى ةا ل لعاييو الكفاح رالخبو رالش ادات الدةاسيس ليق
ةئيس الهالعس بتعيين ألين عا الكليس.

 4/1/2ضمانات تداول السل ة في المناصب القيادية خاصة غير المنظمة بالقانون واللوائح.


تم تعيين لنسق بو الج بكال ةي س الحيدلس ا كلينيكيس ن بو الج دبل

الحيدلس ا كلينيكيس ر لديو

ر د اله د بناح على هذه المعاييو (مرفق  7/1/2نماذج من قرارات تعيين بعض القيادات غير

المنظمة فى قانون تنظيم الجامعات).

2 /2

القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات:

 1/2/2وسائل تنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد القيادات المستقبلية.



يتم عمل إستبيا ات درةيس لتةديد ا

تياةات التدةيبيس للقيادات األكاديميس (مرفق  1/2/2نتائج

استبيان حصر االحتياجات التدريبية للقيادات) .رتم رضع ططس للتدةيل رتنميس الم اةات ااداةيس
للقيادات األكاديميس لن طغ ططس التدةيل العالس للكليس رهى ل ثقس رلعلنس بمهلس الكليس ةقم 678
بتاةيخ ( 2017/4/10مرفق  2/2/2خ ة تدريب القيادات الخاصة بالكلية ).


كما يتم بناح ك ادة قياديس لستقبليس لن طغ تدةيل أعضاح هي س التدةيس ر ال ي س المعار س بموكي
تنميس قدةات أعضاح هي س التدةيس رالقيادات بالهالعس (مرفق  3/2/2احصائية بأعهاء هيوة
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التدريس و معاونيهم اللين تدربوا بمركز تنمية قدرات أعهاء هيوة التدريس ) ،با ضا س الى
البوالج التدةيبيس بموكي اله د بالهالعس رأيضا ب د اداة اله د بالكليس (مرفق  4/2/2ورشة
عمل لكيفية اعداد الخ ة االستراتيجية).


تمكنا البوالج/الدرةات التدةيبيس التى تم تنفيذها لن تغطيس لختلي الم اةات القياديس المطل بس
والتخطيط ا ستواتيهى – اله ا ل الماليس رالقا يس – ا داح ا داةى الناةح رلتطلبات اله د )
(مرفق  5/2/2قياس مردود التدريب)



رقد حل العديد لن اعضاح هي س التدةيس الذين يشغل ن لواكي قياديس اكاديميس ر اداةيس ا الكليس
علا درةات تدةيبيس رلن ألثلس هذ الدرةات  :اداة الم اةد البشويس ن ل اةات ا تحا الفعا ن
اداة ال قا با رل يات رراتخاذ القواة (مرفق  6/2/2نماذج من دورات اعداد القادة التي حصلت
عليها القيادات األكاديمية و االدارية بالكلية).

 3/2معايير تقييم أداء القيادات موضوعية ،وتشارا األطراف المعنية في عملية التقييم ،وتستخدم النتائج
لتحسين األداء المؤسسي:
1/3/2معايير ومؤشرات تقييم أداء القيادات واألطراف المشا ِركة في عملية التقييم ،مع ذكر نتائج است العآراء هله األطراف حول أداء ونمط القيادة المتبع في المؤسسة
 هناك لعاييو ل ض عيس لتقييم آداح القيادات ا كاديميس بالكليس تشمل والم اةات السل كيس ر الم ا
ااداةيس  -الم ا التعليميس ر البةثيس ر طدلس المهتمع  -ل ا التط يو ر اله د )


ريتم لشاةكس ةميع األ واف المعنيس ا عمليس التقييم (مرفق  1/3/2نتائج تحليل استبيانات تقييم
أداء القيادات االكاديمية و االدارية ).



ريتم ة ع تائج تةليل استبيا ات تقييم اآلداح الى اداة الكليس ستخدال ا ا تةسين اآلداح المؤسسا
(مرفق  2/3/2رفع نتائج تقييم اآلداء الى ادارة الكلية للعمل على تحسين اآلداء المؤسسى ).
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 تم تةديد مط القياد بالكليس بناحا على استطغع ردةاسس ألةاح أعضاح هي س التدةيس ر لعار ي م ر
الطغب ر ا داةيين رأسفوت النتائج عن أن الكليس تتبنى النمط الديم قوا ى ى القياد كما يلا:
 باستطغع ةأي الساد أعضاح هي س التدةيس عن مط القياد ا اداة لهلس الكليس
تبين أن عميد الكليس يتبع الن ج الديم قوا ى ى اداة لهلس الكليس ريتضح ذل لن الهدر ا تى
(مرفق  3/3/2نتائج تحليل استبيانات نمط القيادة بمجلس الكلية) :
ديمقراطى بنسبة
عتاصر التقييم

% 25

 -1يشهع لهلس ا ليس ا عضاح على ابداح
الوأى ر ويس النقد را بتكاة ر وي ا كاة
الهديد .

%4

% 75

%50

%20

%6

% 100
%70

 -2يشهع لهلس الكليس ا عضاح على
المشاةكس لمناقشس المشاكل التى ت اة م
لل ص الى ا ضل الةل الممكنس ل ا.

-

%10

%25

%70

 -3يةتفظ ةئيس المهلس بهميع الحغ يات
رالسلطات عند اتخاذ القواةات.

%5

%10

%30

%55

-

%5

%20

%75

 -4يستخد المهلس اسل ب الة اة
ال ص الى القواةات.


ى

باستطغع ةأي الساد أعضاح هي س التدةيس عن مط القياد ى اداة لهالس األقسا العلميس ثبا
غالبيس أعضاح هي س التدةيس ةاضيين عن مط القياد ى األقسا العلميس ريتضح ذل لن الهدر
ا تى (مرفق  4/3/2نتائج تحليل استبيانات نمط القيادة بمجالس األقسام المختلفة):

القسم

ديمقراطى بنسبة
% 25

% 50

% 75

% 100

الكيمياء الطبية

0

20

%60

%20

الكيمياء التحليلية

0

0

%50

%50

الميكربيولوجى و المناعة

-

-

-

-

الكيمياء الحيوية

0

10

%60

%30

الكيمياء العضوية
الصيدلية

0

0

%20

%80

الصيدالنيات

0

0

%10

90

األدوية و السموم

0

%10

%50

%40

العقاقير

0

0

%40

%60



استطغع ةأي الطغب عن مط القياد ى الكليس يشيو الى ان قياد الكليس تتبع األسل ب الديم قوا ى
بنسل لتفارتا كما ى الهدر ا تى (مرفق  5/3/2نتائج تحليل استبيانات رأى طالب الفرق
الدراسية المختلفة فى نمط القيادة بالكلية)
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الفرقة

ديموقراطى %

غير ديموقراطى %

االولى

%65

%35

الثانية

%55

%45

الثالثة

%70

%30

الرابعة

%60

%40

الخامسة

%60

%40

وتتمثل ديموقراطية القيادة فى التعامل مع ال الب من خالل اآلليات اآلتية:
 صناديق الشكارى الم صعس ى لختلي أةةاح الكليس رالتى تفتح درةياي ريتم التعالل لع هذه الشكارى
ب اسطس لهنس الشكارى التابعس ل كيل الكليس لش ن التعليم رالطغب (مرفق  6/3/2تشكيل لجنتى
الشكاوى و التظلمات و امثلة من بعض الشكاوى و التظلمات التى تم فحصها ).


سياسس الباب المفت ي ي تق

ااداة العليا با ستماع لشكارى الطغب رآةائ م رتساعدهم على ل

المشاكل التا ت اة م ريؤطذ ةأي م ا ةدار الدةاسس رةدار ا لتةا ات ر غيوها (مرفق 7/3/2
ت بيق سياسة الباب المفتوح في التعامل مع شكاوى ال الب ).


المؤتمو العا السن ي للكليس رالذي يشاةك يا الطغب ريق

أعضاح هي س التدةيس با ستماع

آلةائ م رلناقشت م ي ا رإدطا لا يحلح لن ا يي التنفيذ (مرفق  8/3/2مشاركة ال الب في مؤتمر
الكلية العام).


اةتماعات درةيس للطغب بالمدةةات لع اداة الكليس (مرفق  9/3/2اجتماعات دورية للقيادات مع
ال الب ).



تمثيل الطغب ى اللهان المختلفس ي يمثل الطغب ى بعض اللهان لثل ر د اداة اله د رلهان
األ شطس الطغبيس رااتةاد الطغبا رلهنس ش ن البي س رطدلس المهتمع ر كذل لهان ةص التماسات
الطغب الخاصس بالدةةات( .مرفق  10/3/2تمثيل ال الب في اللجان المختلفة )

 4/2إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة:
 1/4/2مشكالت التعليم التي تواجهها المؤسسة وآليات التعامل معها ونتائج ت بيقها.
 تق

المهالس الوسميس بالكليس بمناقشس القضايا المختلفس لثل قضايا التعليم رالتعلم رتط يو المناهج

كما تق

باتخاذ القواةات التا تكفل اعليس أدائ ا لدرةها األكاديما رلتابعس تنفيذ تل القواةات ريتم

لناقشس ةميع القضايا ا لهالس األقسا رة ع القواةات إلى اللهان المنبثقس لن لهلس الكليس ولهنس
ش ن التعليم رالطغب ن لهنس الدةاسات العليا رالبة ث ن لهنس ش ن طدلس المهتمع رتنميس البي س) ثم
لهلس الكليس رص ي الى لهلس الهالعس ن كما تق

ةميع المهالس الوسميس بت ثيق تل المماةسات

ا لةاضوها الوسميس.
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رلن ألثلس القضايا التا تم لناقشت ا طغ المهالس الوسميس بالكليس طغ الثغث سن ات األطيو
(مرفق  1/4/2نماذج من مناقشة قهايا التعليم و التعلم في مجالس الكلية و األقسام العلمية):



الكثا س العدديس للطغب ر العمل علا ل ا با شاح الدرة الوابع بالمبنى ا داةى بالكليس



قص أعضاح هي س التدةيس ر اتخاذ قواةات بشأن تةديد النسبس المسم ي ب ا لن ا عاةات سل
الدةةس العلميس ر كذل الو ع لن ا شواف علا الوسائل العلميس اذا تعدى لد السفو عن عا ر لم يتم
ا هاص أكثو لن %50



تةديد سعو الكتاب الهالعا



ت صيي البوالج رلقوةات ا



تقاةيو البوالج رططط تةسين ا



المواةعس الداطليس ر الخاةةيس للبوالج ر المقوةات ر آليات التةسين



استواتيهيس التعليم ر التعلم



ططس البة العلما للكليس



ادطا التحةيح ا لكتور ى



عوض ا هاصات الكليس لن طغ لناقشس التقويو السن ى



تةديد ل ا أستاذ الماد يما يخص أعما ا لتةا ات



رضع لعاييو تقييم الطغب ا ا طتباةات الشف يس



لناقشس ر تعديل ل ائح البوالج الدةاسيس ر بوالج الدةاسات العليا



ادطا

بوالج ةديد لثل :دبل

الحيدلس ا كلينيكيسن دكت ة صيدلان دبل

الكيمياح الةي ى

ا كلينيكى


تبنى المعاييو األكاديميس ى التعليم الحيدلا و)NARS, 2017

 5/2للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين ،وآليات فاعلة لهمان الشفافية والممارسات العادلة وعدم
التمييز وت بيق األخالقيات المهنية بين أفراد المؤسسة:
 1/5/2التعليق على الخ وط العريهة للقيم الجوهرية واألخالقيات المهنية للمؤسسة.



تةوص الكليس على االتيا بالمماةسات الم نيس راألطغقيس رلتابعس لا يستهد لن ق ا ين ى هذا
الشأن كما ت تم الكليس بتطبيق الق ا ين رالل ائح الخاصس ب ا كمؤسسس تعليميس ةائد  .رلتةقيق ذل
قالا الكليس باعداد الميثاق األطغقى  2010ر تم تةديثا (مرفق 1/5/2دليل الميثاق األخالقي)
راعتماده بتاةيخ ( 2018/11/12مرفق  2/5/2وثيقة اعتماد دليل الميثاق االخالقي)



ريتضمن الميثاق لماةسات االتيا األطغقى ا كا س الن ا ى األكاديميس ر البةثيس ر ا داةيس ر
كذل علا لست ى الطغب كالتالا:



أطغقيات عض هي س التدةيس ا التدةيس



أطغقيات عض هي س التدةيس ا التعالل لع الطغب راليلغح
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أطغقيات عض هي س التدةيس ا تقييم الطغب



أطغقيات عض هي س التدةيس كبا



أطغقيات الم نس يما يخص التعالل لع ي ا ات التهاةب.



علما

أطغقيات عض هي س التدةيس ا التعالل لع

غب الدةاسات العليا رااشواف على الوسائل

العلميس.


أطغقيات عض هي س التدةيس ا قب



أطغقيات الم نس ا طدلس الهالعس رالمهتمع.



أطغقيات عض هي س التدةيس ا التعالل لع ااداة .



ا لتيا بةق ق الملكيس الفكويس.



دليل أطغقيات ا داةيين رالفنيين



دليل اطغقيات الطالل الهالعا



اطغقيات التا يهل ان يلتي ب ا الطالل الهالعا داطل الةو الهالعا.



المحادة العلميس

ال دايا رالتبوعات.

 2/5/2وسائل إعالن القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية ومدى إتاحتها لألطراف المعنية.


و شاةك ا اعداد رلواةعس ر تةدي

دليل ليثاق األطغق عدد لن أعضاح هي س التدةيس بالكليس

ت ةد سخس لن الدليل لدى العميد ر ال كغح ر لنسق بو الج الحيدلس ا كلينيكيس ر ةؤساح األقسا
بالكليس (مرفق  3/5/2االعالن عن الميثاق األخالقي في األقسام) ر كما تم شوه على ل قع الكليس
(مرفق 4/5/2االعالن عن الميثاق األخالقي على موقع الكلية ) .
3/5/2آليات تفعيل األخالقيات المهنية واإلجراءات التي تم اتخاذها في حالة عدم االلتزام بها.


يشتو لتوقيس أعضاح هي س التدةيس ولدةس ن استاذ لساعد ن أستاذ) تقديم تقويو لن لهلس القسم
يفيد قيا عض هي س التدةيس بمايكلي با لن أعما رعد صدرة ةياحات تأديبيس بةقا.



تعتمد سياسات القب

بكليس الحيدلس – ةالعس اليقاصيق على قب

رإةشادات لكتل تنسيق القب

الطغب بناحاي على ق اعد

رالتى يقوها المهلس األعلى للهالعات رتعتمد على المسارا رعد

التمييي بين ةميع الطغب لن ا يس الهنس أر الديا س ن رهناك لسارا ى وص التعليم رلماةسس
األ شطس رالتق يم ن ي

تتم المسارا رعد التمييي ى الهدار الدةاسيس للمةاضوات رالمعالل

(مرفق  5/5/2الجداول الدراسية للحصص النظرية و العملية) ركذل

ى ةدار االتةا ات ي

يتم ت صيع الطغب على لهان االتةا ات النظويس رالعمليس رالشف يس بقا ي للتوتيل األبهدى رأةقا
الهل س (مرفق 6/5/2جداول االمتحانات النظرية و الشفهية )ن رلدى ةميع الطغب الفوصس لمقابلس
أى عض ى إداة الكليس أر لن أعضاح هي س التدةيس ى أرقات الساعات المكتبيس لطلل أيا لساعد
رعوض أيا لشكلس (مرفق 7/5/2الساعات المكتبية ألعهاء هيوة التدريس).


كما يتم ااعغن عن األ شطس المختلفس ى الكليس ريتم إتا س الفوصس لهميع الطغب لمماةسس هذه
األ شطس (مرفق  8/5/2توزيع ال الب على األنش ة المختلفة).



ر تت ا و ألاكن ا المدةةات رالمعالل لهميع الطغب بالتساري ركذل

الكتاب الهالعا بسعو
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لناسل.


الا بالنسبس للتق يم إن أرةاق ا لتةا ات النظويس للطغب تعطى أةقالا سويس لضمان الشفا يس ر
األلا س ا التحةيح .ريق

بتحةيح ال ةقس ا لتةا يس أكثو لن عض هي س تدةيس (مرفق9/5/2

تصحيح األوراق االمتحانية بمشاركة أكثر من عهو هيوة تدريس)


كما تةوص الكليس ع لى تطبيق الل ائح رالق ا ين التى تضمن العدالس رعد التمييي بين أعضاح هي س
التدةيس رال ي س المعار س رالعاللين رت ةد إةواحات لةدد رلعلنس ى هذا الشأن رلن ألثلت ا:



تكا ؤ للفوص ى التوقياتن رالبعثات رت صيع األعما



ت صيع ااشواف على التدةيل الحيفى بين أعضاح هي س التدةيس بالتساري( .مرفق 10/5/2

بقا للق اعد رالل ائح المنظمس لذل .

توزيع االشراف على التدريب الصيفي)


يتم ت صيع اعباح التدةيس بناح على الخطس التدةيسيس التى يعدها ةئيس القسم ى بدايس كل عا دةاسى
ريعتمدها لهلس القسم (مرفق 11/5/2الخ ة التدريسية و توزيع االعباء الدراسية داخل االقسام
العلمية).

 4/5/2القرارات التي تم اتخاذها بشأن الشكاوى والتظلمات
تم اتخاذ إةواحات  /قواةات تحةيةيس ى المؤسسس لمعالهس بعض المماةسات غيو العادلس رلن هذه
ااةواحات:


تطبيق ظا التماسات لمواةعس ةمع رةصد الدةةات بال ةقس ومرفق 12/5/2ت بيق نظام
االلتماسات و التظلمات)



لتهنل تضاةب ل اعيد التةان الطغب يتم رضع ةدر ا لتةا ات راطذ ةأى الطغب قبل اعتماده
ى ص ةتا الن ائيس (مرفق  13/5/2تجنب التهارب في مواعيد االمتحانات).



رتعمل الكليس على تهنل التعاةض ى المحالح عن ويق عد لشاةكس أعضاح هي س التدةيس
ى أعما ا لتةا ات ر الكنتور ت ى الفوق التى ل م ب ا أقاةب تى الدةةس الوابعس
(مرفق 14/5/2عدم مشاركة اعهاء هيوة التدريس و المعاونين في الفرق التي لهم بها اقارب حتى
الدرجة الرابعة ).

 6/2المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة أنشطتها  ،وتضمن المؤسسة مصداقيتها وتحديثها.
 1/6/2دالئل كفاية وتنوع المعلومات المنشورة عن المؤسسة وإجراءات تحديثها وضمان مصداقيتها.
 لدى كليس الحيدلس ل قع إلكتور ا  www.pharmacy2.zu.edu.eg :ي يتم شوا لمعل لات
التى تغطى أ شطس الكليس المختلفس (مرفق  1/6/2الموقع االلكتروني للكلية):
 ش ن التعليم ر الطغب :لعل لات عن البو الهين وبكال ةي س الحيدلس ن بكال ةي س الحيدلس –
صيدلس اكلينيكيس) لن ي لد الدةاسس ن ت صيي للمقوةات الدةاسيسن األهميس لس ق العمل ن وص
العمل المتا س .كذل يتم اعغن الهدار الدةاسيس ن ةدار االتةا ات ن النتائج ن التعديغت ى
ل اعيد الدةرس العمليس أرالمةاضوات
 الدةاسات العليا ر البة العلمى :بوالج الدةاسات العليا المختلفس ر ل اعيد التسهيل ن ططس البة
العلمىن كذل ا عغن عن المؤتموات العلميس ر المشاةيع البةثيس المم لسن قاعد بيا ات باألبةاث
المنش ة
 طدلس المهتمع ر تنميس البي س :ا عغن عن ل اعيد الق ا ل الطبيس ر الدرةات التدةيبيس ر كذل الخطس
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السن يس ل كالس طدلس المهتمع ر تنميس البي س
اداة ضمان اله د  :الغئةس الداطليس لل د ن لماةسات ضمان اله د على لداة العا ن النماذج
المستخدلس ى عمليات التق يم المختلفسن التقاةيوالمعد لن قبل ال د ن بعض المعل لات عن اهميس
ا عتماد األكاديمى
األقسا العلميس المختلفس ر أعضاح هي س التدةيس الذين ينتم ن لكل قسم
ال يكل التنظيمى للكليس
الخطس ا ستواتيهيس 2022 – 2017ن 2015 - 2010

 كذل يتم ا عغن عن بوالج الكليس ر أ شطت ا ى رسائل أطوى تتمثل ى شوات رللحقات ركتيبات
يتم ت صيع ا على األ واف المعنيس داطل المؤسسس رطاةة ا كما تظ و اطباة الكليس أيضا لن طغ
الحةي الق ليس (مرفق  2/6/2وسائل مختلفة لالعالن عن أنش ة الكلية المختلفة).
 يتم تةدي المعل لات الخاصس بالكليس بطويقس درةيس عن ويق المس عن الم قع ا لكتور ى كما
ت ةد آليس لعتمد بقواة لهلس الكليس ةقم و )562بتاةيخ (2011/7/11مرفق 3/6/2الية تحديث
المعلومات علي الموقع االلكتروني) لتةدي المعل لات المتا س ر التةوى عن صةس ر لحداقيس
المعل لات المنش ة عن الكليس .ر تم لواةعس هذه ا ليس ر تةديث ا ر ةاةى اعتمادها (مرفق3/6/2
الية تحديث المعلومات علي الموقع االلكتروني بعد المراجعة).
 7/2الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها  ،ويتضمن اإلدارات األساسية
الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها
 1/7/2وصفا ح تحليليا ح لمالءمة الهيكل التنظيمي ل بيعة المؤسسة وأنش تها.
 ال يكل التنظيمى للكليس لغئم لطبيعس شا ا بقا للمعاييو المةليس ر ااقليميس لله د ر يتحي
بالمور س ر الشفا يس ر يسمح بالتعارن المتباد األ قى ر الوأسى بين لست ياتا ر ر داتا (مرفق
 1/7/2الهيكل التنظيمي للكلية)


يبين الشكل اآلتى ال يكل التنظيمى المةدث للكليس ر ااداةات ر ال دات المختلفس المك س لا:

مجلس الكلية
عميد الكلية
إدارة شئون مكتب عميد الكلية

شئون مكتب
وكيل الكلية

شئون مكتب
مدير عام الكلية

إدارة شئون التعليم و الطالب

إدارة المعامل و المدرجات

إدارة برنامج الصيدلة االكلينيكية

إدارة رعاية الشباب

وحدة تقويم الطالب و االمتحانات

العالقات الثقافية

المكتــبــة

إدارة الدراسات العليا

مجلة الكلــيـة

إدارة المشروعات البحثية

الصحة و السالمة و إدارة
األزمات و الكوارث

إدارة شئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة

الكيمياء التحليلية

الكيمياء العضوية

الكيمياء الدوائية

الصيدالنيات

علم األدوية و السموم

الكيمياء الحيوية

العقاقير و النباتات الطبية

الممارسة الصيدلية

الميكروبيولوجي و المناعة

البنية األساسية

المشتريات و المخازن

الموازنة و الحسابات

العالقات العامة

تنمية الموارد البشرية

التخطيط و المتابعة

المشروعات

مركز االستشارات
الصيدلية

متابعة الخريجين

اإلتصاالت و المؤتمرات
و بن المعلومات

شئون العاملين

االستحقاقات

القيد و الحفظ



األقسام العلمية

شئون مكتب
وكيل الكلية

وحدة إدارة الجودة

شئون مكتب
وكيل الكلية

وكيل الكلية
للدراسات العليا و البحوث

التخطيط اإلستراتيجي

وكيل الكلية
لشئون التعليم و الطالب

وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع و تنمية البيئة

مدير عام الكلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للكلية علي ما يلي:
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المستوي االول  :القيادات االكاديمية و االدارية العليا و المعنية برسم السياسات و التخطيط و المتابعة وتقديم الدعم الفني
وتشمل:


مجلس الكلية :يتك ن لن عدد و )21عض ا لن أعضاح هي س التدةيس ر ثغثس أعضاح لن الخاةج
يمثل ن المهتمع المةلى ر ه المهلس الةاكم الذى تداة الكليس لن طغلا



عميد الكلية



وكيل الكلية لشسن التعليم و الطالب



وكيل الكلية لشسن الدراسات العليا والبحوث



وكيل الكلية لشسن خدمة المجتمع و تنمية البيئة



رسساء االقسام العلمية



مدير عام الكلية



المديرون التنفيذيون لوحدات منظومة التطوير مثل (وحدة ادارة الجودةذ وحدة التخطيط االستراتيجى)

المستوي الثاني :الوحدات و االدارات التنفيذية و تقوم بتنفيذ سياسات و خطط الكلية في المجاالت االكاديمية المختلفة

تحت اشراف ومتابعة المستوي التنظيمي االول مثل (مرفق 2/7/2قرارات التشكيل اللجان التنفيلية المختلفة):


قطاع التعليم و الطالب :إدارة شئون التعليم و الطالبذ إدارة رعاية الشبابذ ادراة برنامج الصيدلة
االكلينيكيةذ ادارة المعامل و المدرجات ذ وحدة تقويم الطالب و االمتحانات .



قطاع الدراسات العليا و البحث العلمى :فيوجد إدارة الدراسات العليا ذ العالقات الثقافية ذ المكتبةذ مجلة الكلية
ذ وحدة ادارة المشروعات البحثية



قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة :فيتبعه وحدات ذات طابع خاص مثل :مركز االستشارات الصيدلية ذ كما
يتبعه لجنة الصحة و السالمة و إدارة األزمات و الكوارثذ متابعة الخريجيين ذ االتصاالت و المستمرات و
المشروعات التطويرية ذ .

المستوي الثالث  :االقسام و اللجان االدارية والتابعة للمستوي التنظيمي الثاني حسب طبيعة كل مهمة تنفيذية ر يتك ن
ال يكل ااداةى للكليس لن لديو عا الكليس ر األقسا ااداةيس ر تشمل:


إداةات العغقات العالس



التخطيط ر المتابعا



الم اص س ر الةسابات



المشتويات ر المخاصن



تنميس الم اةد البشويس



البنيا األساسيس.

 2/7/2الكيانات التي تم استحداثها لتلبية احتياجات التغييار والت اوير واإلساهام فاي تحقياق رساالة المؤسساة
وأهدافها( .مرفق  3/7/2الهيكل التنظيمى المحدث)
 تم ا شاح قسم الحيدلس ا كلينيكيس ر تغييو لسماه الى المماةسس الحيدليس (مرفق  4/7/2انشاء قسم
الصيدلة االكلينيكية و تغيير مسماه الى الممارسة الصيدلية) ر ذل للمساهمس ى تدةيس لقوةات بو الج
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بكال ةي س الحيدلس ا كلينيكيس


تم تعديل ال يكل التنظيمى للكليس ر اضا س بعض ال دات التى تس م ى تةقيق ةؤيس ر ةسالس الكليس

لثل :وحدة التخ يط االستراتيجى و هى المسوولة عن( :مرفق  5/7/2قرار تشكيل وحدة التخ يط
االستراتيجى رقم  638بتاريخ ) 2015/3/9
 إعداد ر تةدي الخطس ااستواتيهيس للكليس ر قا لمتطلبات ال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم ر ا عتماد


لتابعس تنفيذ الخطس ااستواتيهيس للكليس ر قا لألهداف ااستواتيهيس

 دةاسس ر لواةعس أيس تعديغت على الخطس ااستواتيهيس للكليس ر دل لعوض ا على لهلس الكليس للم ا قس ر
ا عتماد
 إعداد تقويو حي سن ي عن لدى ا هاص ططط العمل التنفيذيس للخطس ااستواتيهيس رة عا إلا األستاذ
الدكت ة عميد الكليس


شو ثقا س التفكيو ر التخطيط ا ستواتيها

 التنسيق مع وحدة التخطيط االستراتيجي بالجامعة للتأكد من استيفاء معايير التخطيط االستراتيجي وفقا
لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد

وحدة ادارة المشروعات البحثية و هى المسوولة عن (مرفق  6/7/2قرار تشكيل وحدة ادارة المشروعات
البحثية)
 شو ثقا س المشورعات البةثيس بالكليس.
 تةقيق ةسالس الكليس ر أهدا ا ا ستواتيهيس لن طغ لشورعات التط يو ا كاديميس ر ا داةيس.
 تعظيم العائد لن لشورعات التط يو ر ضمان استمواةيت ا.
 ضمان التنسيق ر الوبط المستمو لع الهالعات ا طوى ر ة ات التم يل المةليس ر ا ةنبيس.
 ت يو المعل لات ر البيا ات الغصلس للتخطيط ا ستواتيها بالكليس.
 قياس ر تةليل لدى تأثيو عائد لشورعات التط يو على تنميس اآلداح األكاديما ر المؤسسا بالكليس.
 كما ةاةى اضا س اللهنس الفوعيس لغشواف علا الدبل لات الم نيس الى ركالس الدةاسات العليا ر البة
العلمى (مرفق  7/7/2قرار تشكيل اللجنة الفرعية لالشراف علي الدبلومات المهنية )
 3/7/2اعتماد الهيكل التنظيمي من المجالس الرسمية والجهات المعنية
 ر قد تم إعتماد ال يكل التنظيمى لن لهلس الكليس بقواة ةقم و )686بتاةيخ  2017/8/14رتةديثا بتاةيخ
( 2018/11/12مرفق  8/7/2اعتماد الهيكل التنظيمى و اعتماد تحديثه من مجلس الكلية)
 4/7/2وسائل إعالن الهيكل التنظيمي لألطراف المعنية.
 تم ا عغن عن ال يكل التنظيمى المةدث على ل قع الكليس رلدطل الكليس ر ى  CDالت صيي ال ظيفى ر
الذى تم ت صيعا على ةميع ااداةات ر األقسا العلميس بالكليس (مرفق 9/7/2االعالن عن الهيكل التنظيمي).
.8/2التوصيف الوايفي معتمد ومعلن  ،ويحدد المسووليات واالختصاصات وفقا ح للهيكل التنظيمي  ،ويحقق
التكافؤ بين السل ات والمسووليات  ،ويستخدم في حاالت التعيين والنقل واالنتداب للواائف المختلفة.
 1/8/2مدى وجود التوصيف الوايفي ووسائل نشره وإتاحته وااللتزام به في حاالت التعيين والنقل
واالنتداب للواائف المختلفة
 ر قد ددت الكليس ااطتحاصات ر ال اةبات المن

س بكل لن القيادات األكاديميس ر ااداةيس المختلفس ى
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كتيل الت صيي ال ظيفى  2014ر الذى تم تةدي

اعتماده لن لهلس الكليس ةقم و )686بتاةيخ

 2017/8/14ن ثم تم تعديلا ر اعتماد تعديغتا بناءا على تحديث الهيكل التنظيمى بتاةيخ  2018/11/12ر
بذل تم تةديد المس ليات ر المؤهغت ر الخبوات المطل بس لكل رظيفس( .مرفق  1/8/2كتيب التوصيف
الوايفي و اعتماده)
 ر يعتمد هيكل المؤسسس على التف يض ى السلطات لثا ذل تف يض لهلس الكليس للعميد ى ا ل ة
لستعهلس رالطاةئس ولهلس ةقم  568بتاةيخ  )2011/10/25ر تف يض األستاذ الدكت ة /عميد الكليس
لل كغ ح ر لمثل إداة اله د ر ةؤساح األقسا ن كما يف ض ةئيس القسم األساتذ ى بعض الش ن ى الس
سفوه لتسييو العمل لا عدا أل ة التعيين التى يهل أن تتم لن طغ لهلس الكليس.


كما

ي ةد تداطل ى ا طتحاصات بين ااداةات ر األقسا ر يعيى ذل للتةديد الدقيق للمس ليات

س اح للقيادات ا كاديميس ار التنفيذيس بالكليس.
 ر قد تم لؤطوا اضا س لا يلا الى كتيل الت صيي ال ظيفى:
 لس ليات ر ل ا لنسق بو الج الحيدلس ا كلينيكيس
 لس ليات ر ل ا لنسق اللهنس الفوعيس لغشواف علا الدبل لات الم نيس
 لس ليات ر ل ا ر د اداة المشورعات البةثيس
 لس ليات ر ل ا ر د التخطيط ا ستواتيها
 لس ليات ر ل ا ر د التدةيل رالتعليم الحيدلا (مرفق  2/8/2قرار مجلس الكلية رقم  638بتاريخ
.)2015/3/9
 لس ليات ر ل ا ر د بة ث التقنيس الةي يس رالد

ت الموضيس ولعمل البي ل ةيا الهيي يس) (مرفق

 3/8/2قرار مجلس الكلية رقم  639بتاريخ .)2015/4/14
 لس ليات ر ل ا ر د القياسات الدقيقس (مرفق  4/8/2قرار مجلس الكلية رقم

 638بتاريخ

)2015/3/9
لس ليات ر ل ا لهنس الةكماح رت ضم ك كبس لن األساتذ ذرى الخبو الط يلس ى المها األكاديمى ر
ا داةى ر المش د ل م بالسمعس الطيبس (مرفق  5/8/2قرار مجلس الكلية رقم  717بتاريخ
) 2018/11/12
 ر تم اعغن كتيل الت صيي ال ظيفى على الم قع ا لكتور ى للكليس ر كذل ت صيعا علا ال كا ت ر األقسا
العلميس ر ا داةيس المختلفس
 هذا الت صيي لنبثق لن قا ن العاللين المد يين ةقم  48لسنس  1972ر قا ن تنظيم الهالعات بما يضمن
رضع الفود المناسل ى المكان المناسل بقا لمؤهغتا ر طبواتا ر يةقق الت ا ق بين سياسات ر ل ائح ر
ق ا ين الكليس .ر بالتالا ا ا يتم ا لتيا با عند التعيين أر الندب (مرفق  6/8/2نماذج الستخدام التوصيف
الوايفي في حاالت الندب و النقل للواائف المختلفة)
 ر لثا علا ذل ينص الكتيل علا المعاييو التاليس طتياة لديو ر د اداة اله د :
 أن يتم إطتياةه لن بين أعضاح هي س التدةيس ريعتمد ااطتياة لن لهلس الكليس.
 أن يك ن لا طبو بمحطلةات ر ظم التط يو ر اله د
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سن المعاللس رالقدة على القياد رالت ةيس رالكياسس ى التعالل لع ةميع ا واد.

 القدة على التخطيط للمستقبل.
 أن يك ن لا قدة لغ يس لتميي عوبيس ر اةنبيس
 إةاد استخدا الةاسل ا لى رشبكس المعل لات.
 يتةمل المسؤليس رالفاعليس ى ا داح رالعمل تةا الضغ

المختلفس.

 أن يك ن لتفوغا للعمل بالكليس.
 القدة على العمل بوري الفويق ر شو ةري التعارن.
 الةح

على الدرةات المطل بس.

 أن يك ن سن السيو ر السل ك ر أن يك ن لا سمعس يبس.
لؤهغت لديو ر د اداة اله د :
 ضو ةميع رةش العمل الخاصس بالتخطيط ا ستواتيهىن ت صيي المقوةات ر البوالجن كتابس تقاةيو
المقوةات ر البوالجن كتابس تقويو الدةاسس الذاتيسن وق التدةيس ر تق يم الطغب
 اصل علا الش ادات التاليس ى اله د :
1) Certified professional in healthcare quality (CPHQ), provided by Healthcare
)quality certification commission (HQCC), No. HQ0318659 , (2017
)2) Six sigma certification for the title of IASSC Certified Green Belt (1-1075
)(2015
نقاط القوة


للكليس هيكل تنظيما لعتمد رلعلن



ال يكل الةالا ر الت صيي ال ظيفا للكليس المةدث قضا علا ا صدراةيس ا الم ا رالمتابعس.



 -مط القياد الةاليس ديم قوا ا رتتبع ا داة سياسس الباب المفت ي



ي ةد لعاييو لةدد ر لعلنس طتياة القاد ا كاديميين را داةيين .



ي ةد لعاييو تقييم أداح قيادات الكليس.

نقاط الهعف


ا خفاض اعداد اله اص ا داةي بالكليس تيهس بل غ سن المعاش رقلس التعيينات لن قبل الدرلس



عيرف اعضاح اله اص ا داةي عرن ضر ة التردةيل تيهرس الرنقص را ا عرداد ر الطبيعرس العمويرس
لمعظم م.

44

األدلة والوثائق:

لو ق 1/1/2
لو ق 2/1/2
لو ق 3/1/2
لو ق 4/1/2
لو ق5/1/2.
لو ق 6/1/2
لو ق 7/1/2
لو ق 1/2/2
لو ق 2/2/2
لو ق 3/2/2
لو ق 4/2/2
لو ق 5/2/2
لو ق 6/2/2
لو ق 1/3/2
لو ق 2/3/2
لو ق 3/3/2
لو ق 4/3/2
لو ق 5/3/2
لو ق 6/3/2
لو ق 7/3/2
لو ق 8/3/2
لو ق9/3/2
لو ق 10/3/2
لو ق 1/4/2
لو ق 1/5/2
لو ق 2/5/2
لو ق 3/5/2
لو ق 4/5/2
لو ق 5/5/2
لو ق 6/5/2
لو ق 7/5/2
لو ق 8/5/2
لو ق 9/5/2
لو ق 10/5/2
لو ق 11/5/2
لو ق 12/5/2
لو ق 13/5/2
لو ق 14/5/2

 -1اختيار القيادات األكاديمية:
لعاييو اطتياة القيادات األكاديميس
قا ن تنظيم الهالعات
لعاييو اطتياة لديوى ر دات الطابع الخاص
لعاييو اطتياة ر توقيس ر تعيين القيادات ا داةيس
ا عغن عن لعاييو اطتياة القيادات ا األقسا العلميس
ا عغن عن لعاييو اطتياة القيادات على ل قع الكليس
ماذج لن قواةات تعيين القيادات غيو المنظمس ى قا ن تنظيم الهالعات
 -2تنمية قدرات القيادات:
تائج استبيان حو ا تياةات التدةيبيس للقيادات
ططس تدةيل القيادات الخاصس بالكليس
ا حائيس بأعضاح هي س التدةيس ر لعار ي م الذين تدةب ا بموكي تنميس قدةات أعضاح
هي س التدةيس
رةشس عمل لكيفيس اعداد الخطس ا ستواتيهيس
قياس لودرد التدةيل
ماذج لن درةات اعداد القاد التا حلا علي ا القيادات األكاديميس ر ا داةيس بالكليس.
 -3معايير تقييم اآلداء للقيادات:
تائج تةليل استبيا ات تقييم أداح القيادات ا كاديميس ر ا داةيس
ة ع تائج تقييم اآلداح الى اداة الكليس للعمل على تةسين اآلداح المؤسسى
تائج تةليل استبيا ات مط القياد بمهلس الكليس
تائج تةليل استبيا ات مط القياد بمهالس األقسا المختلفس
تائج تةليل استبيا ات ةأى غب الفوق الدةاسيس المختلفس ى مط القياد بالكليس
تشكيل لهنتى الشكارى ر التظلمات ر الثلس لن بعض الشكارى ر التظلمات التى تم
ةح ا
تطبيق سياسس الباب المفت ي ا التعالل لع شكارى الطغب
لشاةكس الطغب ا لؤتمو الكليس العا
اةتماعات درةيس للقيادات لع الطغب
تمثيل الطغب ا اللهان المختلفس
 -4ألية التعامل مع مشكالت التعليم التي تواجهها المؤسسة
ماذج لن لناقشس قضايا التعليم ر التعلم ا لهالس الكليس ر األقسا العلميس
 -5القيم الجوهرية للمؤسسة:
دليل الميثاق األطغقا 2018 & 2010
رثيقس اعتماد دليل الميثاق ا طغقا
ا عغن عن الميثاق األطغقا ا األقسا
ا عغن عن الميثاق األطغقا على ل قع الكليس
الهدار الدةاسيس للةحص النظويس ر العمليس
ةدار ا لتةا ات النظويس ر الشف يس
الساعات المكتبيس ألعضاح هي س التدةيس
ت صيع الطغب على األ شطس المختلفس
تحةيح األرةاق ا لتةا يس بمشاةكس أكثو لن عض هي س تدةيس
ت صيع ا شواف على التدةيل الحيفا
الخطس التدةيسيس ر ت صيع ا عباح الدةاسيس داطل ا قسا العلميس
تطبيق ظا ا لتماسات ر التظلمات
تهنل التضاةب ا ل اعيد ا لتةا ات
عد لشاةكس اعضاح هي س التدةيس ر المعار ين ا الفوق التا ل م ب ا اقاةب تى
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لو ق 1/6/2
لو ق 2/6/2
لو ق 3/6/2
لو ق 4/6/2
لو ق 1/7/2
لو ق 2/7/2
لو ق 3/7/2
لو ق 4/7/2
لو ق 5/7/2
لو ق 6/7/2
لو ق 7/7/2
ولو ق 8/7/2
لو ق 9/7/2
لو ق 1/8/2
لو ق 2/8/2
لو ق 3/8/2
لو ق 4/8/2
لو ق 5/8/2
لو ق 6/8/2

الدةةس الوابعس
 -6مصداقية و توفر المعلومات الخاصة بالكلية:
الم قع ا لكتور ا للكليس
رسائل لختلفس لغعغن عن أ شطس الكليس المختلفس
قواةات لهلس الكليس لتةدي المعل لات المتا س على ل قع الكليس ا لكتور ا ر تةوي
لحداقيس لا ينشو
اليس تةدي المعل لات علا الم قع ا لكتور ا بعد المواةعس
 -7الهيكل التنظيمي والتوصيف الوايفى:
اعتماد ال يكل التنظيما للكليس
قواةات التشكيل اللهان التنفيذيس المختلفس
ال يكل التنظيمى المةدث
قواة ا شاح قسم الحيدلس ا كلينيكيس ر تغييو لسماه الى المماةسس الحيدليس
قواة تشكيل ر د التخطيط ا ستواتيهى
قواة تشكيل ر د اداة المشورعات البةثيس
قواة تشكيل اللهنس الفوعيس لغشواف علا الدبل لات الم نيس
اعتماد ال يكل التنظيمى ر اعتماد تةديثا لن لهلس الكليس)
ا عغن عن ال يكل التنظيما
 -8التوصيف الوايفى
كتيل الت صيي ال ظيفا  2018 & 2014ر اعتماده
قواة تشكيل ر د التدةيل رالتعليم الحيدلا
قواة تشكيل ر د بة ث التقنيس الةي يس رالد ت الموضيس ولعمل البي ل ةيا
الهيي يس)
قواة تشكيل ر د القياسات الدقيقس
قواة تشكيل لهنس الةكماح & لةضو ا ةتماع األر
ماذج ستخدا الت صيي ال ظيفا ا ا ت الندب ر النقل لل ظائي المختلفس
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معيار :3إدارة الجودة والتطوير
للمؤسسااة نظااام إلدارة الجااودة تااوفر لااه القيااادة ساابل الاادعم  ،وتلتاازم باالجراء تقااويم ذاتااي شااامل ومسااتمر ،
وتسااتعين بالمراجعااات الداخليااة والخارجيااة لهاامان جااودة األداء  ،وتسااتخدم نتااائج التقااويم والمراجعااة فااي
ت وير األداء.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف مستوف
جزئيا ح

 .1للمؤسساااة وحااادة لهااامان الجاااودة يتاااوفر لهاااا الكاااوادر

غير
مستوف

√

المؤهلااة والتجهياازات المالئمااة  ،ويشااارا فيهااا ممثلااون
عاان مختلااف الفوااات بالمؤسسااة ويراعااي تباااين الخباارات
والمهارات لتغ ية المهام المتعددة.
 .2الالئحااة الداخليااة لوحاادة ضاامان الجااودة تتهاامن هاايكالح

√

تنظيميا ح ذا تبعية وعالقات واضحة  ،وتحدد عالقة الوحدة
بمركااز ضاامان الجااودة بالجامعااة  ،بمااا يسااهم فااي تفعياال
دورها ويساند أنش تها.
 .3لوحدة ضمان الجودة خ ط وتقارير سنوية عن نشاطها ،

√

وقواعد بيانات ألنش تها.
 .4تقاااويم أنشااا ة المؤسساااة ياااتم بصااافة دورياااة باساااتخدام

√

مؤشرات أداء موضوعية  ،وأدوات مالئماة  ،ومراجعاات
داخلية وخارجية.
 .5نتائج تقويم المؤسسة تناقش مع المعنيين وفي مجالساها

√

الرساامية  ،ويسااتفاد منهااا فااي توجيااه التخ اايط واتخاااذ
اإلجراءات التصحيحية والت وير.
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تعليقات المؤسسة
 1 / 3للمؤسسااااة وحاااادة لهاااامان الجااااودة يتااااوفر لهااااا الكااااوادر المؤهلااااة والتجهياااازات المالئمااااة ويشااااارا
فيهااااا ممثلااااون عاااان مختلااااف الفوااااات بالمؤسسااااة ويراعااااى تباااااين الخباااارات والمهااااارات لتغ يااااة المهااااام
المتعددة.
 1/1/3وصاااف لوحااادة (كياااان) ضااامان الجاااودة مااان حياااث مواردهاااا البشااارية وتجهيزاتهاااا وتناااوع الخبااارات
والمهارات للفوات التي تعمل بها
 توجووود وحووودة إلدارة الجوووودة بالكليوووة و مقرهوووا الووودور الثالوووث بمبنوووى اإلداري .أنشوووئت الوحووودة بنووواء علوووى موافقوووة
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التشوووكيل كووول  3سووونوات وتوووم أخووور تحوووديث واعتمووواد مووون مجلوووس الكليوووة رقوووم  712بتووواريخ

 2018/8/13و

تتبع الوحدة عميد الكلية في الهيكل التنظيمي للكلية(.مرفق 1/1/3قرار تشكيل لجنة الجودة بالكلية)
رؤية الوحدة:
تطمررررح ال ررررد إلررررا تةقيررررق لسررررت ي ة يررررع لررررن األداح األكرررراديمى ر ا داةى يتماشررررى لررررع لعرررراييو الهرررر د
لل ي ا الق ليس لضمان ة د التعليم ر ا عتماد.
رسالة الوحدة:
التقيرررريم المسررررتمو لررررغداح ر تطبيررررق اآلليررررات الخاصررررس بتةقيررررق ةرررر د العمليررررس التعليميررررس رالبةثيررررس رتنميررررس
المهتمرررع بقرررا لمتطلبرررات ال ي رررس الق ليرررس لضرررمان ةررر د التعلررريم ر ا عتمررراد بمرررا يةقرررق ةسرررالس الكليرررس ريتفرررق
لع استواتيهيا الهالعسن ر يضمن استمواة ا عتماد األكاديمى للكليس.
األهداف اإلستراتيجية للوحدة:
 اكتسراب ثقرس المهتمرع المحروي رالمهتمرع الردرلا را لخوةرات العمليرس التعليميرس بالكليرس

.

 إصكررررراح لبررررردأ المشررررراةكس المهتمعيرررررس لمؤسسرررررات المهتمرررررع المرررررد ا رالهمعيرررررات الم تمرررررس برررررالتعليم
للمشاةكس ا الوقابس ردعم لناخ اله د


شو ثقا س اله د بين كا س العاللين بالكليس ر الطغب

 إعغح قيم التميي رالقدة التنا سيس ا كا س التخححات التابعس للكليس


تطبيق ظا ضمان اله د ر تقييم األداح بالكليس .

 رضع ططط التةسين ى المها ت المختلفس بناح على تائج التق يم الذاتى
 إقالس عغقات تبادليس لع هي ات رلنظمات ضمان اله د را عتماد على المست ى ااقليما .
 تعييي ةضا لتلقى الخدلس و غب ن ة ات الت ظيين المهتمع المةلى)
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اختصاصات وحدة إدارة الجودة بالكلية:
 اسررررتخدا رتطبيررررق البرررروالج المحررررممس لررررن قبررررل لوكرررري إداة الهرررر د بالهالعررررس لررررن أةررررل تقرررر يم األداح
رضرررمان الهررر د بشرررقي ا األكررراديما رالمؤسسرررا بالكليرررس رررا ضررر ح الفلسرررفس الترررا رررددت ا اللهنرررس الق ليرررس
لضمان ة د التعليم را عتماد.
 تطبيررررررررررررق إسررررررررررررتواتيهيس الهالعررررررررررررس يمررررررررررررا يخررررررررررررتص برررررررررررراله د علررررررررررررا لسررررررررررررت ى الكليررررررررررررس
رال تررررا تشررررمل الوسررررالس رالوؤيررررس رالغايررررات راألهرررردافن ركررررذا الت ةي ررررات الحررررادة عررررن لوكرررري إداة
اله د بالهالعس ب ذا الخح ص .
 إ شراح ظرا لعل لرات لتكالرل لتقر يم األداح رضرمان الهر د بالكليرس
تنفيررررذ ر لتابعررررس أ شررررطس تقرررر يم األداح رضررررمان الهرررر د باألقسررررا العلميررررس رااداةيررررس المختلفررررس بالكليررررس
تةليل تائج أ شطس تق يم األداح رضمان اله د بالكليس ن رتقديم تقويو سن ي الا عميد الكليس
 تقررررررررديم أدلررررررررس إةشرررررررراديس رطرررررررردلات استشرررررررراةيس لألقسررررررررا العلميررررررررس رااداةات المختلفررررررررس بالكليررررررررس
يما يتعلق بضمان اله د را عتماد.
 العمرررل لررررع كا رررس األقسررررا العلميرررس رااداةات المختحررررس بالكليررررس علرررا تطبيررررق لعررراييو الهرررر د ر ت ي ررررس
الكليس لغعتماد األكاديمى
 إعداد التقويو السن ي لتق يم األداح بالكليس رة عا إلا األستاذ الدكت ة عميد الكليس .
 إعررررداد التقويررررو السررررن ي للبو ررررالج تةررررا اشررررواف ركيررررل الكليررررس لشرررر ن التعلرررريم ر الطررررغب رة عررررا إلررررا
األستاذ الدكت ة عميد الكليس .
 إقالررس عغقرررات لباشرررو رق يررس لرررع كا رررس اله رررات المعنيررس بقضرررايا تقررر يم األداح رضررمان الهررر د لرررن طرررغ
لوكي إداة اله د بالهالعس.
 القيا بنشا إعغلا راسع داطل الكليس لتوسيخ لف

تق يم األداح رضمان اله د

 يوأس ال د ا د اعضاح هي س التدةيس ر ذر طبو سابقس ى أعما اله د ر ا عتماد األكاديمى .يعين لن
قبل عميد الكليس ر يعار ا ائل يعين ايضا لن قبل العميد يك ن لسؤر عن الدعم الفنا لمنسقا المعاييو.
(مرفق  2/1/3قرار تعيين رئيس وحدة الجودة و كللك نائب الوحدة & السيرة اللاتية)
 كما يشاةك ى أعما ال د أعضاح هي س التدةيس ي يعين لنسق أر أكثو لن كل قسم أكاديمى لكل لعياة
ر يعار ا ويق لن لعار ى اعضاح هي س التدةيس ى قسما .يتم اعتماد تشكيل م لن عميد الكليس ر لهلس
الكليس( .مرفق 3/1/3قرار تشكيل فريق منسقي المعايير)
 كذل

يتم تشكيل لهنس للمواةعس الداطليس لألقسا العلميس ر ا داةيس ر الكنتور ت لن الساد أعضاح هي س

التدةيس تةدث كل عا دةاسا ر تعتمد لن عميد الكليس ( .مرفق 4/1/3قرار تشكيل فريق المراجعة الداخلية
و نشر ثقافة الجودة)
 يت و لل

د الك ادة البشويس المؤهلس ا لها ضمان اله د لن طغ التدةيل رالمماةسس الفعليس

ولثل درةات ا التق يم الذاتان التخطيط ا ستواتيهان ت صيي رتقاةيو البوالج التعليميس رالمقوةات
الدةاسيس (مرفق  5/1/3شهادات حهور األعهاء لدورات تدريبية خاصة بأعمال الجودة)
 كما ي ةد لديو المديو الفنى للمكتل ر لديا الخبو ى اعما السكوتاةيس رتكن ل ةيا المعل لات ن كما تت و
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بالوحدة التجهيزات الالزمة ألداء مهامها.
 يشارق مدير وحدة إدارة الجودة فى حضور وعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الجودة بمجلس
الكلية (مرفق 6/1/3تشكيل مجلس الكلية)

 يت ا و بال د بعض الته ييات الماديس التى تساعدها ى لماةسس أ شطت ا (مرفق 7/1/3التجهيزات
المادية المتاحة فى وحدة الجودة)  ,رتتمثل هذه الته ييات ى األتى :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12

الصنــــــــــــف
اة ي الكمبي تــــو للتعالل لع البيا ات ر كتابس التقاةيو ر فظ المستندات

لكتل
ارلس اةتمــاعات & كواسى
لاكينس تح يو
ثغةس
ثغةس لياه بالك وباح
تكيــــيـــــــــي
لور س
صال ن للهل س
ابعس & لاسح ض ئى
ليل شاةت تستخد لعقد الدرةات التدةيبيس
دراليل لةفظ الملفات

العـــــــــــــدد
4
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
6

 2 / 3الالئحااااة الداخليااااة لوحاااادة ضاااامان الجااااودة تتهاااامن هاااايكال تنظيميااااا ذا تبعيااااة وعالقااااات واضااااحة
وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة بما يسهم فى تفعيل دورها ويساند أنش تها.
 1/2/3تبعياااة الوحااادة بالهيكااال التنظيماااي للمؤسساااة والئحتهاااا الداخلياااة ومااادى تحدياااد الالئحاااة لمساااووليات
الوحدة ودورها وآليات عملها.
 يوجد لوحدة إدارة الجودة الئحة داخلية معدلة معتمدة من مجلس الكلية رقم

 712بتاريخ 2018/8/13

لةددا ب ا ال يكل التنظيمى لل د ر لس ليات رآليات عمل ال د (مرفق 1/2/3الالئحة الداخلية
لوحدة ادارة الجودة معتمدة من مجلس الكلية).
أوال  :دور لجنة االستبيانات و قواعد المعلومات
 oتحميم ربناح ا ستبيا ات المطل بس لقياس سبس الوضا عن األ شطس المختلفس وتعليميس ن غبيس ن بةثيس ر
غيوها)
 oت صيع ا ستبيا ات علا العينات المطل بس
 oتةليل النتائج بالطوق العلميس المناسبس لكل الس.
 oت يو ق اعد المعل لات راا حاحات المطل بس ر التا تةقق األهداف الموة ..

50

 oالنشو رااعغن ر قا ي للخطط الم ض عس ربما يةقق ال دف.
 oإ شاح رتةدي الم قع االيكتور ا ل د ضمان اله د بحفس لستمو .

الهيكل التنظيمي لوحدة إدارة الجودة
عميد الكلية

المدير التنفيذي للوحدة
مدير المكتب الفني
نائب المدير التنفيذي للوحدة

لجنة االستبيانات و
قواعد المعلومات

لجنة الدراسة الذاتية

لجنة التدريب

لجنة المراجعة
الداخلية

لجنة الشئون
المالية واإلدارية

ثانيا  :دور لجنة الدراسة اللاتية
 oالتقـويم ( األكاديمي ذ المسسسي ) لجميع األقسام العلمية والوحدات التابعة للكلية طبقا لمعايير الهيئة
.
القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد
 oإجراء المسوح الميدانية المتعلقة باستيفاء متطلبات كل معيار .
 oالتغذية المرتدة من جميع عمليات التقييم والمتابعة ذ واإلستفادة من المعلومات فى وضع خطط التحسين .
 oدعم اآلداء لجميع األقسام العلمية واإلدارية بما يحقق مستويات الجودة المطلوبة .

ثالثاً :دور لجنة التدريب
 oنشر المعرفة وبرامج الوعي المتعلقة بضمان الجودة المسسسية واألكاديميةذ علي سبيل المثال أهمية
الجودة ذ وأدواتها وأساليبها
 oتدريب جميع الفئات والمستويات من أعضاء هيئة التدريس واالداريين  .ويجب أن تلبِّي متطلبات كل
فئة حسب ما تواجهه من تحديات .
 oيتناول التدريب المهارات الالزمة لتطبيق نظم الجودة ذ واستخدام األدوات اإلحصائية المناسبة ذ
وطرق قياس األداء .
 oاالستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة فى تقديم بعض برامج التدريب

رابعا :دور لجنة المراجعة الداخلية


تقييم األداء لجميع األقسام العلمية و الكنتروالت و المكتبة و األقسام االدارية بالكلية طبقا للنماذج المعدة
من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد
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 دعم األداء لجميع األقسام العلمية واإلدارية بما يحقق مستويات الجودة المطلوبة

خامساً :دور لجنة الشئون المالية واإلدارية
 ش ن األعما ااداةيس.
 ش ن السكوتاةيس.
 الش ن الماليس.
 المشتويات رالمخاصن.
 2/2/3دالئل العالقة بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة.
ت ةد عغقس ر يد بين ر د اله د بالكليس رر د اله د بالهالعس رتتمثل هذه العغقس ى:
 المكاتبرررات الوسرررميس الترررى ترررتم برررين الطرررو ين لثرررل اةسرررا سرررخس لرررن التقويرررو السرررن ى أر لواةعرررس
تقويو الدةاسس الذاتيس
 تقرررديم الررردعم الفنرررى رالتررردةيل لرررن طرررغ الييررراةات الشررر ويس الترررى ينظم رررا لوكررري الهررر د بالهالعرررس
(مرفق  2/2/3زيارات الدعم الفنى من مركز الجودة بالجامعة)
 عقد ااةتماعات الش ويس
 الررررردع لةضررررر ة رةش العمرررررل ر المرررررؤتموات الخاصرررررس بررررراله د (مرفاااااق  3/2/3حهاااااور ور
العمل و مؤتمرات الجودة).
 3 / 3لوحدة ضمان الجودة خ ط وتقارير سنوية عن نشاطها وقواعد بيانات ألنش تها.
 1/3/3تهاااع الوحاااادة خ

اااا ساااانوية ألنشااا تها ماااان حيااااث منهجياااة التقااااويم الااالاتي والمراجعااااة الداخليااااة

والخارجية والتدريب وغيرها.
 ي ةد لل د ططط سن يس ل ضةس ا الغئةس الداطليس ر تبين ت صيع أ شطس ال د علا لداة العا
األكاديمى (مرفق 1/3/3الالئحة الداخلية لوحدة ادارة الجودة معتمدة من مجلس الكلية) ر ي ضح الهدر
التالا ت صيع ل ا ال د علا لداة العا لن ي عمل ا ستبيا ات المطل بس لقياس ةضا األ واف المختلفسن
اةواح المواةعس الداطليس ر كذل كتابس التقويو السن ى
 كما تضع ال د ططس سن يس للتدةيل ر يتم اعتمادها لن لهلس الكليس(.مرفق  2/3/3الخ ط التدريبية لوحدة
ادارة الجودة)
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جدول زمنى يوضح أنش ة الوحدة علي مدار العام األكاديمى

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

يناير

فبراير

مارس

ابريل

لواةعس األقسا ااداةيس

اعداد التقويو السن ى للبو الج

 استطغع أةاح لنظمات س ق العمل عن لست ى الخويج رتط يو البو الج
التعليما
 اعداد التقويو السن ى للكليس
 استطغع أةاح أعضاح هي س التدةيس عن البو الج التعليما رالوضا ال ظيفا
 استطغع أةاح اله اص ااداةي عن الوضا ال ظيفا


استطغع ةاى الخويهيين عن البو الج

 استطغع ةأى الطغب عن :المقوة ـ المةاضو ـ الكتاب الهالعا
 لواةعس األقسا العلميس
 لواةعس كنتور ت الفوق الدةاسيس

تةليل تائج استطغع لوأى ر ة ع تقويو الا ا داة العليا





لواةعس ااداة العليا

 استطغع ةأى الطغب :المقوة ـ المةاضو ـ الكتاب الهالعا ـ الخدلات
التعليميس

و Structured students
)assessment

مايو

تقييم الطغب المنظم

 تحميم  OSPEلغطتباة
العملى
 تعويي الويبوي ر ويقس
تحميما

يونيو

)(electronic exams

تةليل تائج استطغع الوأى ر ة ع تقويو الا ا داة العليا

تحميم ا طتباةات ا لكتور يس

 تحميم ا طتباةات
باستخدا google form

 عميد الكليس ر ال كغح
 ةؤساح األقسا
 أعضاح هي س التدةيس
ر لعار ي م
 عميد الكليس ر ال كغح
 ةؤساح األقسا
 أعضاح هي س التدةيس
ر لعار ي م

و NARs for pharmacy
)education, 2017

يوليو

لعاييو ال ي س الق ليس يما يخص
التعليم الحيدلى

 عوض الهداةات المطل بس
ى بو الج الحيدلس
 عوض بعض وق
التدةيس التى تةقق تل
الهداةات

 عميد الكليس ر ال كغح
 ةؤساح األقسا
 أعضاح هي س التدةيس
ر لعار ي م

أغس س

اسم الدورة

الهدف

الجهة المستفيدة

لخا بس األقسا العلميس ر ا داةيس بشأن اعداد تقويو ا هاص السن ى

جدول يوضح أخر خ ة تدريبية مقترحة من وحدة ادارة الجودة:
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التعلم النشط
و Some tips for active
)learning
كيفيس اعداد البل بوينا ر لحف س
لخوةات التعلم
و How to prepare exam
))blueprint & ILOs matrix
كيفيس التقد للمشاةيع البةثيس
و How to submit a research
)project
كيفيس اعداد للي المقوة
و How to prepare course
)portfolio
التخطيط ا ستواتيهى
و)Strategic planning

ن القياد ر اتخاد القواة
و Leadership & decision
)making

 أهميس التعلم النشط
 وق التعلم النشط

 عميد الكليس ر ال كغح
 ةؤساح األقسا
 أعضاح هي س التدةيس
ر لعار ي م

 أهميس استخدا البل يوينا
ى رضع ا طتباة
 كيفيس تحميم البل بوينا
 أهميس لحف س لخوةات
التعلم
 تحميم لحف س لخوةات
التعلم
 كيفيس كتابس المقتوي البةثى
 كيفيس استكما م دج
المشورع البةثى

 عميد الكليس ر ال كغح
 ةؤساح األقسا
 أعضاح هي س التدةيس
ر لعار ي م

 عميد الكليس ر ال كغح
 ةؤساح األقسا
 أعضاح هي س التدةيس
ر لعار ي م

 عميد الكليس ر ال كغح
 عوض لك ات للي
 ةؤساح األقسا
المقوة
 أعضاح هي س التدةيس
 أهميس اعداد للي المقوة
 كيفيس كتابس ت صيي المقوة ر لعار ي م
 كيفيس كتابس تقويو المقوة
 عميد الكليس ر ال كغح
 أهميس التخطيط
 ةؤساح األقسا
ا ستواتيهى
 طط ات رضع الخطس
ا ستواتيهيس
 تةليل الفه
 كتابس األهداف ا ستواتيهيس
 لتابعس تنفيد الخطس
ا ستواتيهيس
 عميد الكليس ر ال كغح
 الفوق بين القائد ر المديو
 ةؤساح األقسا
 لست يات القياد
 لديو عا الكليس
 كيفيس اتخاد القواة
 لدةاح ا قسا ا داةيس
 ل اةات القائد
 كيفيس استخدا
الةويق
 طط ات ا طغح
 التعالل لع الكيماريات
المختلفس

 أعضاح هي س التدةيس
ر لعار ي م
 نيين المعالل
 ا داةيين
 الطغب

الكتابس باستخدا بو الج ال رةد

 ن استخدا أدرات بو الج
ال رةد

 ا داةيين

أساسيات الةاسل األلى

 التعوف علا لبادئ
الةاسل ا لى
 كيفيس عمل اليل شخحى

اةواحات األلن ر السغلس ى
المعالل
و Safety measurements in
)labs

و)Microsoft Word

و )Computer Principles

فايات

 ا داةيين
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 2/3/3كيفية متابعة الوحدة لتنفيل الخ ط السنوية للتقاويم الالاتي ،والتقاارير السانوية واإلجاراءات التصاحيحية
التي تم اتخاذها وفق خ ط التحسين والتعزيز.
 كما يق المديو التنفيذى لل د بتسهيل أ شطس ال د بح ة ش ويس ر اعتمادها لن عميد الكليس (مرفق
 3/3/3التقارير الشهرية ألنش ة لجنة الجودة)
 كما يتم لخا بس اله ات المعنيس بنتائج عمليات التق يم .علا سبيل المثا لخا بس األقسا العلميس بنتائج
تخاذ ا ةواحات التحةيةيس ن كذل

استبيا ات ةضا الطغب عن المقوةات ر ال ةقس ا لتةا يس ر ذل

لخا بس عميد ا لكليس بنتائج عمليات المواةعس الداطليس ر ارل يات التةسين ر ة ع ططط التةسين ر لناقشت ا
ر اعتمادها لن لهلس الكليس( .مرفق  4/3/3نماذج من المخاطبات الموجهة الي عميد الكلية ،األقسام
العلمية)
 3/3/3مدى شمولية قواعد البيانات ألنش ة الوحدة
تق

ال د بت ثيق ةميع األ شطس ر ا

تفاظ ب ا ى للفات لنفحلس.

 4 / 3تقويم انش ة المؤسسة يتم بصفة دورية بلستخدام مؤشرات اداء موضوعية وأدوات مالئمة ومراجعات
داخلية وخارجية
 1/4/3دورية عملية التقويم اللاتي والعناصر التي يشملها والفوات المشاركة.
تق

ر د اداة اله د سن يا بعمليس التق يم الذاتى لهميع أ شطس الكليس ر يتم قياس ةضا ةميع الف ات المعنيس

 2/4/3موضوعية مؤشرات األداء وقابليتها للقياس ،ومالءمة األدوات المستخدمة في عملية التقويم اللاتي
تستخد ر د اداة اله د ا درات التاليس ى عمليات تق يم األداح المختلفس:






ةص رثائق ر لستندات
ة ت لمغ ظس اا شاحات ر الموا ق
لقابغت لع الف ات المعنيس و غب – أعضاح هي س التدةيس – ال ي س المعار س – ا داةيين – لمثلين للمهتمرع
الخاةةا)
تحميم ا ستبا ات المختلفس
ماذج لؤشوات قياس األداح ا األقسا العلميس ن ا داةيس ن الكنتور ت

 يتم التق يم ا لدرةى لعناصو الفاعليس التعليميس بح ة لنتظمس ي

تق

الكليس بقياس ةضا الطغب عن

ة د المقوةات الدةاسيسن عاليس التدةيل الحيفىن وق التدةيسن أس لس ا طتباةن أعضاح هي س التدةيسن
األ شطس ر الخدلات الطغبيس (مرفق  1/4/3أدوات تقويم عناصر الفاعلية التعليمية)
 يتم قياس ةضا الخويهيين عن ة د البوالج التعليميس (مرفق  2/4/3قياس رضا الخريجيين عن جودة
البرامج التعليمية)
 ر كذل قياس ةضا ة ات الت ظيي عن ة د الخويج (مرفق 3/4/3قياس رضا جهات التوايف عن جودة
الخريج)
 يتم تقييم أداح ا داة العليان ةؤساح األقسا ن أعضاح هي س التدةيس (مرفق 4/4/3نماذج تقييم أداء االدارة
العليا ،رؤساء األقسام  ،أعهاء هيوة التدريس)
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 قياس الوضا ال ظيفى ألعضاح هي س التدةيس ر ا داةيين (مرفق  5/4/3قياس الرضا الوايفى)
 تق ال د سن يا باةواح المواةعس الداطليس لألقسا العلميسن ا داةيسن الكنتور ت بقا لمؤشوات أداح
راضةس ر لةدد (مرفق 6/4/3نماذج المراجعة الداخلية )
 تق

ال د بمواةعس تقاةيو المقوةات الدةاسيس

 كما يق لوكي اله د بالهالعس باةواح صياةات دعم نى ش ويس للتأكد لن لدى استيفاح المعاييو ر تقديم
الدعم الغص للتةسين
 كما تم اعداد دليل ر د اله د ر الذى يضم ةميع النماذج المستخدلس ى عمليات التق يم المختلفس (مرفق
 7/4/3دليل وحدة الجودة)
 3/4/3المراجعات الداخلية والخارجية التي تم تنفيلها وأمثلة ألهم نتائجها.
 اشتكى الطغب ى استبيان الخدلات الطغبيس لن عد رة د لقو بالدرة األةضى ى لبنى ا داة لمماةسساأل شطس الطغبيس ر تم تخحيص لكان لمماةسس األ شطس الخفيفس ر عقد اللقاحات الخاصس بالطغب
 كما اشتكى الطغب لن س ح الخدلس المقدلس لن الكا تيويا ر تم تغييو المتعاقد كما اشتكى الطغب لن رة د بعض األس لس طاةج المقوة ى لاد الكيمياح الدرائيس ر تم اةسا تائجا ستبيان الى ةئيس القسم تخاذ ا ةواحات التحةيةيس الغصلس (مرفق  8/4/3خ اب موجه الي رئيس قسم
الكيمياء الدوائية)
 أرضح تقويو صياة الدعم الفنى لن الهالعس لمواةعس المعاييو األكاديميس لن ضورة لواةعس ويقس كتابساتج التعلم المست د س للمقوةات ر بالتالا تم تنظيم درة ألعضاح هي س التدةيس ر لعار ي م عن كيفيس كتابس
ت صيي ر تقويو المقوة(مرفق  9/4/3تقرير زيارة الدعم الفنى & دورة كتابة توصيق و تقرير المقرر)
 5 / 3نتاااائج تقاااويم أنشااا ة المؤسساااة تنااااقش ماااع المعنياااين وفاااى مجالساااها الرسااامية ويساااتفاد منهاااا فاااى
توجيه التخ يط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والت وير.
 1/5/3وساااائل عااار

ومناقشاااة نتاااائج التقاااويم الااالاتي ألنشااا ة المؤسساااة علاااى األطاااراف المعنياااة وعلاااى

مستوى المجالس الرسمية للمؤسسة.
 يووتم تحديوود نقوواط الضووعف و القوووة موون خووالل تقريوور الدراسووة الذاتيووة و موون ثووم يووتم وضووع خطووط التحسووين و التووى
يوووتم مناقشوووتها و اعتمادهوووا مووون مجلوووس الكليوووة (مرفاااق  1/5/3تقريااار الدراساااة اللاتياااة) (مرفاااق  2/5/3خ اااط

التحسين السنوية)
 كمررررا يررررتم اعررررداد التقويررررو السررررن ى للكليررررس ر الررررذى يسررررهل ا هرررراصات الكليررررس المختلفررررس وتعليميررررس ن بةثيررررس ن
لهتمعيرررس) ر تعررروض تائهرررا ر يرررتم اعتمادهرررا لرررن لهلرررس الكليرررس (مرفاااق  3/5/3التقريااار السااانوى للكلياااة
و اعتماده من مجلس الكلية)
 كمررررا يررررتم اعررررداد تقرررراةيو البرررروالج الدةاسرررريس لتقيرررريم لرررردى تةقيررررق البو ررررالج ألهررررداف الررررتعلم المسررررت د س ر
تعررروض تائهرررا ر تعتمرررد لرررن طرررغ لهلرررس الكليرررس (مرفاااق  4/5/3التقريااار السااانوى للبرناااامج و اعتمااااده
من مجلس الكلية)
 2/5/3كيفياااااة اسااااات فادة المؤسساااااة مااااان نتاااااائج التقاااااويم الااااالاتي ،ونمااااااذج مااااان الت اااااوير واإلجاااااراءات
التصحيحية التي اتخلت بنا حء على نتائج التقييم
 تعتمرررد الكليرررس رررى عمليرررات التطررر يو المسرررتمو علرررا ترررائج التقيررريم الرررذاتى ر يمرررا يلرررا ألثلرررس لغةررروحات
التحةيةيس (مرفق 5/5/3أمثلة لالجرءات التصحيحية):
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 تنظيم وللتقى الت ظيي) لتقديم الدعم ر المش ة للخويج يما يخص لتطلبات س ق العمل ر ذل لو ع كفاح
طويهى الكليس
 تط يو التدةيل الحيفى لطغب بو الج الحيدلس ا كلينيكيس
 تط يو المعالل ر المدةةات ر القاعات الدةاسيس
 تفعيل درة لهنس المناهج ر لهنس تق يم الطغب ر ا لتةا ات لمواةعس لةت ى المقوةات ر التأكد لن ة د
أس لس ا طتباة
نقاط القوة


رة د ر د اداة اله د ل ا هيكل تنظيما ر ئةس داطليس رلقو.



-2ت ةد ططس للتدةيل لعتمد ر لفعلس



-3تعد الكليس التقويو السن ى



قياس األداح ى كا س أ شطس المؤسسس بقا لمؤشوات راضةس

هاصات الكليس ر كذل التقويو السن ى للبو الج

نقاط الهعف


ت ةد آليس لقياس لودرد بوالج تنميس ل اةات أعضاح هي س التدةيس على العمليس التعليميس .

 عد القدة علا اتخاذ اةواحات تحةيةيس ر تط يويس بح ة كاللس ظوا لضعي الم اةد الماليس
 ة ض بعض أعضاح هي س التدةيس لمماةسات اله د ر عد تعار م ى ا لتيا بأداح تل المماةسات

األدلة والوثائق

 -1تشكيل وحدة الجودة:
لو ق 1/1/3

قواة تشكيل لهنس اله د بالكليس

لو ق 2/1/3
لو ق 3/1/3
لو ق 4/1/3
لو ق 5/1/3
لو ق 6/1/3
لو ق 7/1/3

قرار تعيين رئيس وحدة الجودة و كذلق نائب الوحدة & السيرة الذاتية
قواة تشكيل ويق لنسقا المعاييو
قواة تشكيل ويق المواةعس الداطليس ر شو ثقا س اله د
ش ادات ض ة األعضاح لدرةات تدةيبيس طاصس بأعما اله د
تشكيل لهلس الكليس
الته ييات الماديس المتا س ى ر د اله د
 -2الالئحة الداخلية لوحدة الجودة:
الغئةس الداطليس ل د اداة اله د لعتمد لن لهلس الكليس

لو ق 2/2/3

صياةات الدعم الفنى لن لوكي اله د بالهالعس

لو ق 1/2/3

لو ق 3/2/3

ض ة رةش العمل ر لؤتموات اله د

-3أنش ة وحدة الجودة:
لو ق 1/3/3

الغئةس الداطليس ل د اداة اله د لعتمد لن لهلس الكليس
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لو ق 2/3/3

الخطط التدةيبيس ل د اداة اله د

لو ق 3/3/3
لو ق 4/3/3

التقاةيو الش ويس أل شطس لهنس اله د
ماذج لن المخا بات الم ة س الا عميد الكليسن األقسا العلميس
 -4تقويم انش ة المؤسسة:
أدرات تق يم عناصو الفاعليس التعليميس

لو ق 2/4/3

قياس ةضا الخويهيين عن ة د البو الج

لو ق 3/4/3
لو ق 4/4/3
لو ق 5/4/3
لو ق 6/4/3
لو ق 7/4/3

قياس ةضا ة ات الت ظيي عن ة د الخويج
تقييم أداح ا داة العليان ةؤساح األقسا ن أعضاح هي س التدةيس
قياس الوضا ال ظيفى
المواةعس الداطليس لألقسا العلميسن ا داةيسن الكنتور ت
دليل ر د اله د

لو ق 8/4/3

ططاب ل ةا الا ةئيس قسم الكيمياح الدرائيس

لو ق 9/4/3

تقويو صياة الدعم الفنى & درة كتابس ت صيق ر تقويو المقوة

لو ق 1/4/3

 -5االستفادة من نتائج تقويم أنش ة المؤسسة:
لو ق 1/5/3
لو ق 2/5/3
لو ق 3/5/3
لو ق 4/5/3
لو ق5/5/3

تقويو الدةاسس الذاتيس
ططط التةسين
التقويو السن ى للكليس
التقويو السن ى للبو الج
ألثلس لغةواحات التحةيةيس
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معيار :4أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
للمؤسسة العدد الكافي والمؤهل من أعهاء هيوة التدريس ومعااونيهم  ،بماا يتناساب ماع مت لباات البارامج
الت عليمية المقدمة  ،وبما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها  .وتعمل المؤسسة علاى تنمياة قادرات ومهاارات
أعهاء هيوة التدريس ومعاونيهم  ،وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف مستوف
جزئيا ح

 .1نساابة أعهاااء هيوااة التاادريس والهيو اة المعاونااة إلااى ال ااالب

غير
مستوف

√

على مستوى المؤسساة واألقساام العلمياة تتفاق ماع المعادالت
المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة.
 .2للمؤسسااة آليااات للتعاماال مااع العجااز أو الفااائض فااي أعهاااء

√

هيوة التدريس والهيوة المعاونة.
 .3التخصااص العلمااي ألعهاااء هيوااة التاادريس مالئاام للمقااررات

√

الدراسية التي يشاركون في تدريسها.
 .4أعباااء العماال تتاايح ألعهاااء هيوااة التاادريس والهيوااة المعاونااة

√

القيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة.
 .5االحتياجااااات التدريبيااااة ألعهاااااء هيوااااة التاااادريس والهيوااااة

√

المعاونااة تحاادد بصااورة دوريااة  ،وتتخاال اإلجااراءات المالئمااة
لتنفيل البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فوة.
 .6معااايير تقياايم أداء أعهاااء هيوااة التاادريس والهيوااة المعاونااة

√

موضوعية  ،وتخ رهم القيادة بنتائج التقييم  ،وتناقشهم فيهاا
عند الهرورة  ،وتستخدم النتائج لتحسين األداء.
 .7للمؤسسة وسائل مناسبة لقيااس آراء أعهااء هيواة التادريس

√

والهيوااااة المعاونااااة واتخاااااذ اإلجااااراءات الالزمااااة لدراسااااتها،
واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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تعليقات المؤسسة
 1/4نسبة أعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة إلى ال الب على مستوى المؤسسة واألقسام العلمية تتفق
مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة
 1/1/4أعداد أعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة ومدى اتفاق نسبتهم إلى ال الب على مستوى المؤسسة
واألقسام العلمية والبرامج التعليمية مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيوة
 يق

على العمليس التعليميس رالبةثيس بالكليس عدد  128عض هي س التدةيس (مرفق 1/1/4بيان بأعداد أعهاء

هيوة التدريس و الهيوه المعاونه) بااضا س إلى ا ستعا س بعدد  19وبو الج بكال ةي س الحيدلس) ن 50
وبو الج بكال ةي س الحيدلس – صيدلس اكلينيكيس) لن أعضاح هي س التدةيس المنتدبين لن كليات ةالعس
اليقاصيق للتدةيس رااشواف العملا ا التخححات الغيو ل ة د بالكليس ي
على ظا األقسا المشاةكس لثل المقوةات الطبيس رالعل

أن ةالعس اليقاصيق تق

األساسيس وال ست ل ةى ر التشويح -المماةسا الهيده

لتحنيع ا دريا -الوياضيات – إداة األعما الحيدليس – التس يق الدرائا رااعغ – اللغس اا هليييس –
ق ق اا سان-علم النفس) كذل المقوةات الطبيس لبو الج الحيدلس ا كلينيكيس (مرفق  2/1/4بيان بأعداد و
أسماء أعهاء هيوة التدريس المنتدبين من كليات أخرى).
 شكل بيانى لتوزيع أعهاء هيوة التدريس حسب الدرجة العلمية علي مستوى الكلية:

 جدول يوضح نسبة أعهاء هيوة التدريس الي ال الب فى البرامج المختلفة:
البرنامج
(المرحلة الجامعية

*

عدد أعهاء
هيوة التدريس

عدد الهيوة
المعاونة

*

عدد ال الب

نسبة
أعهاء

نسبة الهيوة
المعاونة
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األولى)

1

بكاااااااااااااااااااااالوريوس ( 87داخلي)
الصيد ه
( 19منتدب)

94

5011

هيوة
التدريس
لل الب

لل الب

1 :51.7

1 :53.3

()97
2

بكاااااااااااااااااااااالوريوس ( 87داخلي)
الصاااايدله  -صاااايدله
( 50منتدب)
اكلينيكيه

94

1106

1 :9.9

1 :11.8

()112

 ر كما ه ل ضح بالهدر أن نسبة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة الى الطالب ال تتوافق مع المواصفات

القياسية الصادرة عن الهيئة (ال تزيد عن  ) 20:1وبو الج بكال ةي س الحيدلس) بينما تتةقق هذه الم اصفات ى
وبو الج بكال ةي س الحيدلس – صيدلس اكلينيكيس) (مرفق  3/1/4بيان بنسبه أعهاء هيوه التدريس من داخل و
خارج الكليه الى ال الب)
 بالنسبة للهيوة المعاونة يمكن األخل فى االعتبار أعهاء الهيوة المعاونة فى كلية ال ب اللين يشتركون فى
تدريس المقررات ال بية مثل الباطنة  ،األطفال ،األورام  ،الصدر وغيرها .لكن ال يوجد احصائية واضحة
لألعداد المشاركة.
 أشكال بيانية توضح اعداد هيوة التدريس باألقسام المختلفة:
 -1قسم العقاقير:
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 يتم تعيين ال ي س المعار س ر قا للخطس الخمسيس لألقسا األكاديميس بالكليس ومرفق  4/1/4قرار الخ ة الخمسية
لتعيين المعيدين ) ر يتم لواةعت ا كل طمس سن ات ى ض ح ا تياةات الكليس ر يتم اعتماد الخطس لن لهلس
الكليس.
 كما ت ةد ق اعد ر إةواحات لعلنس لتعيين أعضاح هي س التدةيس ر ال ي س المعار س لن طغ قا ن تنظيم
الهالعات (مرفق 5/1/4قانون تنظيم الجامعات).
 2/4للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 يتضح ان هناك عهي ى عدد أعضاح هي س التدةيس بالنسبس للطغب لذل

قد تم إعداد ر اعتماد ططس للتغلل

على هذا العهي لعتمد لن لهلس الكليس ةقم و )678بتاةيخ  2017/4/10لل ص

الا النسل الموةعيس التا

حا علي ا ال ي س الق ليس له د التعليم ر ا عتماد (مرفق 1/2/4خ ة التغلب على العجز فى أعداد أعهاء
هيوة التدريس و اعتمادها من مجلس الكلية) رتتبنى الخطس لةارة أساسيس لن ا:
 ا تداب الكالل رالهيئى ألعضاح هي س تدةيس لن كليات أطوى ى فس تخححات أقسا الكليس التا ب ا
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عهي ر قد تم إةسا ططابات لن عميد الكليس لغ تداب أعضاح هي س تدةيس ى تخححات لختلفس
(مرفق 2/2/4خ ابات عميد الكلية لالنتداب الكامل ألعهاء هيوة تدريس من كليات أخرى)
 ةاةى تفعيل تطبيق الل ائح المنظمس ألعضاح هي س التدةيس المعاةين للخاةج يما يخص تطبيق النسبس
المسم ي ب ا لغعاةات سل الدةةس العلميس (مرفق  3/2/4مناقشة ت بيق النسبة المسموح بها لالعارة من
خالل مجلس الكلية).


تقسيم الطغب ى الةحص المعمليس الى لهم عات صغيو و )60الل على لعملين ر يك ن لكل

لهم عس عض هي س تدةيس رعدد  2هي س لعار س لن المعيدين ار المدةسين المساعدين (مرفق 4/2/4جداول
الكلية و كشوف توزيع ال الب بالفرق المختلفة)
 كما قالا الكليس بعد إةواحات لمعالهس العهي ى عدد لعار ا أعضاح هي س التدةيس بالنسبس للطغب لثل:
 ل ا قس لهلس الكليس ةقم  557بتاةيخ  2011/4/11على رضع ططس طمسيس لتعيين المعيدين سن ياي تعتمد
على ا تياةات األقسا الفعليس
 3/4التخصص العلمي ألعهاء هيوة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريسها.
 تتأكد الكلية من مالءمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يشارق في تدريسها عن طريق مراجعة
السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس (مرفق 1/3/4السير اللاتية ألعهاء هيوة التدريس) و مقارنتها بالخطط
الدراسية المقدمة من السادة رسساء األقسام.

 و فى حالة عدم وجود كوادر مسهلة لتدريس بعض المقررات لثل المقوةات الطبيس رالعل

األساسيس وال ست ل ةى

ر التشويح -المماةسا الهيده لتحنيع ا دريا -الوياضيات – إداة األعما الحيدليس – التس يق الدرائا
رااعغ – اللغس اا هليييس – ق ق اا سان-علم النفس) فيتم االنتداب من كليات الطب البشرى والتربية و التجارة
و غيرها

 4/4أعباء العمل تتيح ألعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية
وغيرها بكفاءة
 أعباح العمل تتيح ألعضاح هي س التدةيس رال ي س المعار س القيا بالم ا التدةيسيس رالبةثيس را داةيس رغيوها
بكفاح وكما ه ل ضح ى الخطط الدةاسيس ى ا قسا المختلفس (مرفق  1/4/4الخ ط الدراسية لألقسام
العلمية) ن ةدار العلح التدةيسى ( مرفق  2/4/4جداول العبء التدريسى)ن ركذل تقييم ا تاج العلما
ألعضاح هي س التدةيس علا لست ى األقسا المختلفس (مرفق 3/4/4التقرير السنوى)
 يشتوك لعظم أعضاح هي س التدةيس ى اللهان الفنيس المختلفس ى الكليس ر كذل

أعما اله د ن ا ةشاد

األكاديمىن لهنس المناهجن لهنس تق يم الطغب ر ا لتةا ات ر غيوها (مرفق  4/4/4مشاركات أعهاء هيوة
التدريس فى اللجان المختلفة بالكلية)
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جدول يوضح عدد الساعات التدريسية ألعهاء هيوة التدريس باألقسام المختلفة
االجمال
ى

عدد الساعات التدريسية فى
الفصل الدراسى الثانى
برنامج
الصيدلة
االكلينيكية

برنامج
بكالوريوس
الصيدلة

االجمالى

عدد الساعات التدريسية
فى الفصل الدراسى األول
برنامج
الصيدلة
االكلينيكية

برنامج
بكالوريوس
الصيدلة

عدد
أعهاء
هيوة
التدري
س

القسم العلمي

10 × 2

21

العقاقير

36

6x 3

9x 2

44

8x3

10

الصيدالنيات

59

13 x3

10x 2

57

11 x3

2 × 12

الكيمياء
الدوائية

18

2x3

6x 2

14

2x3

2× 4

10

18

2x 3

6x2

20

4x3

2× 4

8

الكيمياء
العهوية

25

5x 2

5x 2

22

4x3

5 ×2

18

الكيمياء
التحليلية

24

6x2

6x2

72

16 x3

2 × 12

9

األدوية و
السموم

22

4x3

5x 2

17

3x3

2× 4

9

الكيمياء
الحيوية

38

8 x3

7x2

28

4x3

2×8

8

الميكروبيولوج
ى و المناعة

ملحواة :تم حساب مجموعتين من ال الب فى برنامج بكالوريوس الصيدلة & متوسط  3مجموعات فى
برنامج الصيدلة االكلينيكية  .تم حساب األعهاء علي رأس العمل فقط
عدد األبحاث  :عضو

عدد األبحاث المنشورة

عدد أعضاء هيئة التدريس
و معاونيهم

القسم العلمي

0.65

26

40

العقاقير

1.5

45

30

الصيدالنيات

0.77

17

22

الكيمياء الدوائية

0.47

9

19

الكيمياء العضوية
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0.72

21

29

الكيمياء التحليلية

0.7

19

27

األدوية و السموم

1.2

21

18

الكيمياء الحيوية

0.7

21

30

الميكروبيولوجى و المناعة

ملحواة :تم حساب اجمالى األعهاء
ت ضح الهدار السابقس أ ا بالوغم أن سبس أعضاح هي س التدةيس الا عدد الطغب
أن العلح التدةيسى ألعضاح هي س التدةيس

تتفق لع النسل القياسيس األ

يتعدى النحاب المطل ب و 8ساعات لعض هي س التدةيس) و أن

أعهاء هيوة التدريس لديهم الوقت الكافى لممارسة كافة األنش ة األكاديمية
 5/4االحتياجات التدريبية ألعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة تحدد بصورة دورية  ،وتتخل اإلجراءات
المالئمة لتنفيل البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فوة
 1/5/4وسااائل تحديااد االحتياجااات التدريبيااة ألعهاااء هيوااة التاادريس والهيوااة المعاونااة ،ومالمااح خ ااة تنميااة
قدراتهم.
 هناك آليات ل ثقس لتةديد ا

تاةات التدةيبيس تم القيا ب ا لن طغ لهنس التدةيل ب د اداة اله د عن

ويق استبيا ات ل صعس على األقسا ألعضاح هي س التدةيس.
ربناحا علا تةليل ا

تياةات ر لتطلبات اله د تم عمل ططس تدةيبيس رتم اعتمادها لن لهلس الكليس ةقم

و )678بتاةيخ ( 2017 /4/10مرفق  1/5/4خ ة معتمدة و معلنة لتنمية قدرات أعهاء هيوة التدريس و
الهيوة المعاونة و قرار إعتمادها من مجلس الكلية ) رالتى ا ت ت علا البوالج تدةيبيس األتيس:
دورات للقيادات االكاديمية بالكلية :التخطيط ا ستيواتيهى  -اداةه ا صلات-الش ن القا يا
دورات الهيوه القوميه برامج لجودة التعليم و االعتماد :تق يم ا لتةا ات– أساليل التعليم ر التعلم الةديثا-
الت اصل الفعا طغ ا صلات -ل اةات العوض الفعا  -ت صيي المقوةات.
برامج خاصة بالبحث العلمي :كتابس المشاةيع البةثيسن اداة الفويق البةثى
 هذا بااضا س إلى الدرةات التدةيبيس المنعقد بموكي تنميس قدةات أعضاح هي س التدةيس بالهالعس ر كذل
لوكي اله د بالهالعس (مرفق 2/5/4قائمة بالدورات التدربيبة التى تم حهورها من خالل مركز تنمية
قدرات أعهاء هيوة التدريس بالجامعة & شهادات الحهور)
 قائمة بالدورات التدريبية التى تم حهورها فى مركز تنمية قدرات أعهاء هيوة التدريس بالجامعة خالل العام
األكاديمى :2018 – 2017
ظم ا لتةا ات ر تق يم الطغب

الكتابس األكاديميس بكفاح

ل اةات التفكيو ى ا بداع

ل اةات العوض الفعا

استخدا ق اعد المعل لات

النشو الدرلا للبة ث العلميس

اداة ر تنظيم المواةع العلميس

أطغقيات البة العلما

67

تهنل ا قتباس

الدرة ال نديس MI-CIT

اعداد لدةس

اداة ال قا ر ا ةتماعات

التةليل ا

استخدا التكن ل ةيا ى التعليم

حائى

" الم اةات ر المفاهيم ا ساسيا لمناقشا الف ت ش ب :تةسين الح ة العلميس
الوسائل ر تةكيم ا بةاث العلميا"
" النظا

المعل لاتى را عتماد البوالهى " التعديغت ا طيو للمعاييو ا كاديميا لبوالج
القطاع الطبى"

لمؤسسات التعليم العالى"

اسم الدوره

عدد الحضور

معايير الجودة فى العمليه التدريسيه

6

التحليل اإلحصائى باستخدام برنامج SPSS

13

مشروعات البحوث

9

الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعيه

12

النشر الدولى للبحوث العلميه

13

إدارة الجودة فى الرعاية الصحيه

7

إدارة األزمات و الكوارث

12

 2/5/4عدد البرامج المنفلة وعدد ونسبة المتدربين سنويحا من كل فوة إلى العدد اإلجمالي.
 كما تم اعداد ططس تدةيبيس ر اعتمادها بمهلس ةقم  715بتاةيخ 2018/10/8

ر تم تنفيذ الدرةات

التدةيبيس األتيس:
 -1ت ي س ر تدةيل أعضاح هي س التدةيس علا لعاييو ال ي س الق ليس ى التعليم الحيدلا 2017
 -2تحميم ا طتباةات ا لكتور يس
 -3التق يم المنظم للطغب
 -4كتابس ت صيي ر تقويو المقوة
ر ت ضح األشكا البيا يس ا تيس لعد

ض ة أعضاح هي س التدةيس لن األقسا المختلفس:

68

69

يتم ا عغن عن ل عد الدرةات التى تتم ى الهالعس لن طغ الم قع ا لكتور ا لموكي تنميس قدةات أعضاح
هي س التدةيس و )/www.fldc.zu.edu.egن ألا بالنسبس للدرةات التى تنعقد ى الكليس ا ا يتم عن ويق
لخا بس ةؤساح األقسا ن كذل لن طغ الم قع ا لكتور ى للكليس( .مرفق  3/5/4االعالن عن الدورات التدريبية)
 3/5/4وسائل قياس مردود التدريب وأثره على األداء
 يتم قياس ةضا الةض ة عن اعليس الدرة التدةيبيس عن ويق ت صيع ااستبيان القبلى رالبعدى لكل رةش
العمل (مرفق 4/5/4قياس رضا الحهور عن الدورات التدريبية)
 يتم قياس أثر التدريب علي األداء عن طريق:
 كفاح اعضاح هي س التدةيس ر لعار ي م ى ا هاص لتطلبات اله د وكتابس ت صيي ر تقويو المقوة)
 كفاح أعضاح هي س التدةيس ى اعداد اطتباةات تقيس لخوةات التعلم المختلفس
 ةضا الطغب عن التدةيس
 -1تهيوة و تدريب أعهاء هيوة التدريس علي معايير الهيوة القومية فى التعليم الصيدلي 2017

 -2تصميم االختبارات االلكترونية
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 -3التقويم المنظم لل الب
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 -4كتابة توصيف و تقرير المقرر
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 6/4معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية  ،وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم ،
وتناقشهم فيها عند الضرورة  ،وتستخدم النتائج لتحسين األداء.
 1/6/4معايير وآليات تقييم أداء أعهاء هيوة التدريس وأعهاء الهيوة المعاونة.
 يتم تقييم أداح أعضاح هي س التدةيس لن طغ ( :مرفق  1/6/4نماذج استمارات تقييم عهو هيوه التدريس)
أ .رؤساء مجالس األقسام:
ةئيس القسم با شتواك لع عض هي ا تدةيس اطو بالقسم يق

يق

بتوشيةا ةئيس القسم العلمى بتقييم باقى

أعضاح هي ا التدةيس بالقسم ر يشتمل التق يم على بن د اساسيا لثل :ا شطا التدةيسيا  ,الدةاسات العليا ,
البة

العلمى  ,ا شطا الطغبيا  ,طدلا المهتمع ر البي ا  ,أ شطا ضمان اله ده  ,ا شطا اطوى ر لا يندةج

تةا كل بند لن بن د وعيا.
ب .مجالس األقسام :
لن طغ تقييم األداح عند التقد للتوقيس لدةةس أستاذ – أستاذ لساعد ي

يق

لهلس األساتذ بالقسم بتقييم

لهمل أ شطس العض المتقد للتوقيس
 يتم تق يم أداح ال ي ا المعار ا عن ويق( :مرفق 2/6/4نماذج استمارات تقييم الهيوه المعاونه)
أ .رئيس القسم العلمى:
ر اشتمل التق يم علا تقييم المشاةكا ى اعما القسم المختلفا المتعلقا بالدةرس العمليا ر اعما اله ده ر
المشاةكا ى اعما ا لتةا ات ر الدةاسات العليا.
ب .من قبل لجان اإلشراف على الرسائل العلمية:
ريظ و ذل

ا التقاةيو السن يس للمشو ين على ةسائل ال ي س المعار س لتقييم لدى ا هاصهم

 2/6/4وسائل اإلخ ار بنتائج التقييم ومناقشتها مع األطراف المعنية
تو ع تائج التقييم الى عميد الكليس ر يتم اططاة األعضاح بالنتائج ر يق

عميد الكليس باستدعاح األعضاح أصةاب

النتائج المنخفضس ر لناقشت م ى األسباب
 3/6/4نتائج التقييم وأوجه االستفادة منه
 يتم تكويم أعضاح هي س التدةيس رال ي س المعار س لمن قدل ا اس الات لو عس رتط يو أقسال م العلميس ا
المؤتمو العا السن ي للكليس بةض ة العميد رالساد ال كغح ( .مرفق  3/6/4تكريم أعهاء هيوة التدريس و
الهيوة المعاونة المتميزين)
 يتم اطتياة أعضاح هي س التدةيس ى اللهان الفنيس علا سل لشاةكت م ى أعما الكنتور ن اله د ن طدلس
المهتمعن أعما القسم (مرفق  4/6/4معايير اختيارأعهاء هيوة التدريس للمشاركة فى اللجان الفنية)
 يتم تحميم بوالج تدةيبيس لو ع كفاح أعضاح هي س التدةيس ى اله د ن التدةيسن البة العلمى
 7/4للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لدراستها ،واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 1/7/4الوسائل المستخدمة في قياس آراء أعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة.
 يتم قياس الوضا ال ظيفا ألعضاح هي س التدةيس /ال ي س المعار س لن طغ ااستبيا ات التى تقيس الوضا
عن :ا داة ن اعليس لهالس األقسا ن ا شواف علا الوسائل ر البة

العلمى ن الدرةات التدةيبيس (مرفق
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 1/7/4إستبيانات قياس الرضا الوايفي ألعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة)
 2/7/4نتائج آخر قياس آراء أعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة وأوجه االستفادة منها.
ر أظ وت تائج التةليل األتى:
هناك سبا عاليا لن الوضا عن تبنى ا داة لثقا س التط يو ر وص ا على تس يل لقابلا أعضاح هي س
التدةيس لع القيادات ر لشاةكت م ى بوالج ر ططط التط يو ر ا طذ بمقتو ات م.
ابدى أعضاح التدةيس عد ةضاهم عن ا عباح التدةيسيا الم كلا ل م على الوغم لن رة د ل

لتغطيا

صياده ا عباح عن م
اةمع اعضاح هي ا التدةيس ر لعار هم على رة د تةسن للة ظ ى بي س العمل لن لدةةات ر لعالل ر
لكاتل ر لحادة النعلم ر المواةع المطل بس للقيا بالعمليا التدةيسيا.

اةمع أعضاح هي ا التدةيس على اعليا لهالس ا قسا ى اتخاذ القوةات لحالح ا قسا ر الكليا ي
تتاي ل م ويا ابدأح الواى عند اتخاذ هذه القوةات كما ان ادةاه الكليا تلتي بتطبيق قوةات لها ا قسا .

أةمع أعضاح هي ا التدةيس على التيا لهالس ا قسا باليس لت صيع ا شواف على الوسائل العلميس
بعدالا ى ين ان المييا يا المخححا لتم يل ر دعم البة العلمى غيو كا يا ر

ي ةد تةسن ى المعالل

ر الته ييات المت وه لمسا ده ا شطا البةثيا
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ابدى أعضاح هي ا التدةيس ر لعار هم ةضاهم عن التس يغت المقدلا لن الهالعا لتط يو البة
العلمى ر ت ا و الكتل رالمواةع العلميس المتخححس لدعم البة

العلما بمكتبس الكليس رعن رة د اليس

راضةس رلعتمد لحوف لكا أت النشو الدرلى
ي ةد تشهيع لن اداةه الكليا ألعضاح هي ا التدةيس ر لعار ي م على المشاةكا ى المؤتموات ر ت ةد
اليس راضةس رلعتمده لةض ة المؤتموات العلميا ر لكن

ي ةد دعم لالى كا ى لن الهالعا لةض ة

المؤتموات
هناك وص لتا ا للتدةيل داطل الكليا ر يتم عقد درةات تدةيبيس لتنميس قدةات أعضاح هي س التدةيس
ر قا لغ تياةات التدةيبيا ر تساهم هذه الدرةات التدةيبيا ى تةسين كفاحه عض هي ا التدةيس بالعمل كما
ان ل د ضمان اله د بالكليس درة عا

ا تةسين ر تط يواألداح ا الكليس.
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نقاط الهعف:
صياده ا عباح التدةيسيا ا بعض األقسا العلميس لثل األدريس ر السم
عد كفايس المييا يس المخححس لدعم البة العلمى ر العمليس التعليميس
ي ةد تةسن ى المعالل ر الته ييات المت وه لمسا ده ا شطا البةثيا
نقاط القوه:
رة د بعض الك ادة البشويس المتميي ا المها األكاديما
 صياده التس يغت المقدلا لن الهالعا لتط يو البة العلمى
عقد الدرةات التدةيبيس علا لست ى الهالعس ر الكليس

األدلة والوثائق

 -1نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب:
لو ق1/1/4
لو ق 2/1/4
لو ق 3/1/4
لو ق 4/1/4
لو ق 5/1/4
لو ق1/2/4

بيان بأعداد أعضاح هي س التدةيس ر ال ي ا المعار ا
بيان بأعداد ر أسماح أعضاح هي س التدةيس المنتدبين لن كليات أطوى
بيان بنسبا أعضاح هي ا التدةيس لن داطل ر طاةج الكليا الى الطغب
قواة الخطس الخمسيس لتعيين المعيدين
قا ن تنظيم العمل بالهالعات – اةواحات لعتمد لن لهالس الكليس
 -2آليات التعامل مع العجز في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
ططس التغلل على العهي ى أعداد أعضاح هي س التدةيس ر اعتمادها لن لهلس الكليس

لو ق2/2/4

ططابات عميد الكليس لغ تداب الكالل ألعضاح هي س تدةيس لن كليات أطوى

لو ق 3/2/4

لناقشس تطبيق النسبس المسم ي ب ا لغعاة لن طغ لهلس الكليس

لو ق4/2/4

ةدار الكليس ر كش ف ت صيع الطغب بالفوق المختلفس

لو ق 1/3/4
لو ق 1/4/4

-3التخصص العلمي ألعهاء هيوة التدريس مالئم للمقررات الدراسية:
السيو الذاتيس ألعضاح هي س التدةيس
 -4أعباء العمل ألعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة:
الخطط الدةاسيس لألقسا العلميس

لو ق 2/4/4

ةدار العلح التدةيسى

لو ق 3/4/4
لو ق 4/4/4

التقويو السن ى للكليس
مشاركات أعضاء هيئة التدريس فى اللجان المختلفة بالكلية
 -5االحتياجات التدريبية ألعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة:
ططس لعتمد ر لعلنس لتنميس قدةات أعضاح هي س التدةيس ر ال ي س المعار س ر قواة
إعتمادها لن لهلس الكليس
قائمس بالدرةات التدةبيبس التى تم ض ةها لن طغ لوكي تنميس قدةات أعضاح هي س
التدةيس بالهالعس & ش ادات الةض ة
ا عغن عن الدرةات التدةيبيس
قياس ةضا الةض ة عن الدرةات التدةيبيس
 -6معايير تقييم أداء أعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة
ماذج استماةات تقييم عض هي ا التدةيس

لو ق 1/5/4
لو ق 2/5/4
لو ق 3/5/4
لو ق 4/5/4
لو ق 1/6/4
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لو ق 2/6/4
لو ق3/6/4
لو ق 4/6/4
لو ق 1/7/4

ماذج استماةات تقييم ال ي ا المعار ا
تكويم أعضاح هي س التدةيس ر ال ي س المعار س المتمييين
لعاييو اطتياةأعضاح هي س التدةيس للمشاةكس ى اللهان الفنيس
 -7قياس الرضا الوايفى ألعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة
إستبيا ات قياس الوضا ال ظيفا ألعضاح هي س التدةيس رال ي س المعار س
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معيار :5الجهاز اإلداري
للمؤسسة جهاز إداري مالئم مان حياث العادد والماؤهالت ماع حجام وطبيعاة أنشا ة المؤسساة ويتسام بكفااءة
األداء بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها  ،وتحرص المؤسسة علاى التنمياة المساتمرة ألفاراده وتلتازم بتقيايم
أدائهم وضمان قياس آرائهم.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف

 .1ال جهاااااز اإلداري مالئاااام مااااع حجاااام وطبيعااااة أنشاااا ة المؤسسااااة ،

√

مستوف

غير

جزئيا ح

مستوف

والعااااملون موزعاااون وفقاااا ح لماااؤهالتهم وقااادراتهم علاااى الوااااائف
المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوايفة  ،وتوجد آلياات للتعامال ماع
النقص والزيادة في أفراده.
 .2االحتياجااااات التدريبيااااة للعاااااملين تحاااادد بصااااورة دوريااااة  ،وتتخاااال

√

اإلجراءات المالئمة لتنفيال البارامج التاي تلباي االحتياجاات التدريبياة
لكل فوة.
 .3للمؤسساة نظاام لتقيايم أداء أعهااء الجهااز اإلداري يتهامن معاايير

√

موضااوعية ومعلنااة  ،وتخ اارهم القيااادة بنتااائج التقياايم  ،وتناقشااهم
فيها عند الهرورة  ،وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسابة
 ،ولوضع برامج التدريب والت وير.
 .4للمؤسساااة وساااائل مناسااابة لقيااااس آراء أعهااااء الجهااااز اإل\داري

√

واتخاااذ اإلجااراءات الالزمااة لدراسااتها  ،واالسااتفادة ماان النتااائج فااي
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

تعليقات المؤسسة
 1/5الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنش ة المؤسسة  ،والعاملون موزعون وفقاح لمؤهالتهم
وقدراتهم على الواائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوايفة  ،وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة
في أفراده.
 1/1/5عدد أعهاء الجهاز اإلداري (بما فيه من فنيين) ومؤهالتهم ،ومدى مالءمته لحجم المؤسسة وطبيعاة
نشاطها.
 تعد الكليس بيان بأعداد اله اص ا داةي ي ي ةد بالكليس  103إداةيا و 68دةةس تخححيس 35+دةةس
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لكتبيس ) 35 ,نيا دائم و 5 +لؤقا)ن  36عالغ دائم و 28 +لؤقا) ل صعين على ا قسا ا داةيس ر العلميس
بالكليس( .مرفق 1/1/5بيان بأعداد االداريين و الفنيين و مؤهالتهم و توزيعهم فى االدارات و األقسام
المختلفة)
المدةةات

قاعات الدةس

6

10

لس

اداةى /عالل

المعالل

المعالل

الطغبيس

البةثيس

23

8

 1نى  2 /عمالس

طدلات لكل لدةج أر قاعس

درةات

قاعات المكتبس

المياه
95

4

العدد

لشوف  /قاعس عمالس ظا س

لتطلبات

عالل  /قاعس

ا ستيفاح

 ر ى ضح الهدر السابق هم العمل بالكليس ن ر بمقاة س األعداد المتا س ى الكليس لن نيين ر عما لع
هم العمل يظ و رة د تناسل بين أعداد الفنيين ر العما ر بيعس شا الكليس
 يما يلى ت صيع ا داةيين باألقسا ا داةيس المختلفس لما ي ضح تناسل األعداد لع بيعس العمل المطل ب:
القسم

عدد ا داةيين

عدد الفنيين

اةمالى ا

لكتل السيد ا ستاذ الدكت ة عميد الكليا

5

5

لكتل ركيل الكليا لش ن التعليم ر الطغب

4

4

لكتل ركيل الكليا لش ن الدةاسات العليا

1

لكتل ركيل الكليا لش ن طدلا المهتمع ر البي ا

2

2

قسم الحيدلا ا كلينيكيا

4

4

قسم المييا يا

2

2

قسم الش ن العالا

1

1

قسم الحيا ا

1

لكتل لديو عا الكليا

1

1

2

2

3
1

قسم ش ن العاللين

5

1

6

قسم المشتويات ر المخاصن

8

1

9

قسم التخطيط ر المتابعا

2

2

قسم ا ةشيي

3

3

قسم ا ستةقاقات

7

قسم الدةاسات العليا

3

1

8
3
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قسم ةعايا الشباب

9

قسم ش ن الطغب

9

ر ده الغاص

9
3

12

1

1
1

الخيينا

1

المكتبا

4

ر ده اله ده

1

1

ر ده التح يو

1

1

المعمل الموكيى

6

6

العغقات العالا

2

2

ال ده الةسابيا

10

10

1

االجمالى

5
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 2/1/5كيفيااة توزيااع العاااملين والفنيااين علااى اإلدارات واألقسااام العلميااة بمااا يتسااق مااع التوصاايف الااوايفي
ويهمن كفاءة األداء.
 يتم ت صيع الم اةد البشويس المتا س ر قا لغ تياةات الفعليس للكليس بقا ل ثيقس ت صيع اعباح العمل
المعتمد بمهلس الكليس وةقم )550بتاةيخ ( 2010 /10/11مرفق  2/1/5وثيقة توزيع أعباء العمل
االدارى) ر التا تنص علا أن ت صيع العمل باداةات الكليس يهل أن يك ن لت ا قا لع ال يكل
التنظيما قسا الكليس .ر ان يت ا ق ال يكل التنظيما لع ا هداف المقوة لكل قسم علا ان يواعا
ا ت صيع اعباح العمل قدةات ر لؤهغت العاللين المتا س ا كل قسم ر ان تشمل قواةات ت صيع
اعباح العمل الت صيي ال ظيفا لكل ل ظي .ران يواعا ا ت صيع اعباح العمل الدرةات الةاصل
علي ا الم ظي ا الس عد ت ا و المؤهل العلما المناسل كما ه ل ضح ى كتيل الت صيي
ال ظيفى (مرفق 3/1/5كتيب التوصيف الوايفى).
 ي ةد بكل قسم عدد  2نى علا األقل لتةضيو الدةرس العمليس ر اصلين علا بكال ةي س عل
نى كما ي ةد با ل ظي للسكوتاةيس اصل علا دبل

أر دبل

علا األقل ر لديا طبو ى األعما ا داةيس

 3/1/5مدى وجود عجز أو فائض في أعداد العاملين والفنيين وكيفية تعامل المؤسسة مع ذلك.
 يتناسل العدد الم ة د لن اله اص ا داةى لع بيعس شا الكليس ر لكن يةتاج إلى صياد ى
السن ات القادلس كبديل لمن يبلغ سن المعاش.
 تطبق الكليس اليس للتغلل علا العهي ى أعداد ا داةيين ر تشمل( :مرفق  4/1/5الية التغلب علي
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العجز)
 تعيين ارائل الخويهين سن يا .وتطبيق ططس طمسيس :تعيين  13لعيد سن يا)ومرفق  5/1/5الخ ة
الخمسية لتعيين المعيدين)
 التعيين بنظا التعاقد المؤقا( .مرفق  6/1/5بيان بأعداد و أسماء االداريين المؤقتين)
 التعيين بنظا السوكا لقابل  50ةنيس بالي .
 ا تداب ل ظفين لن الاكن اطوي.
لثا علا ذل ا تداب ل ظفين بال د الةسابيس بالكليس لن اداة الوي
 أعاد تأهيل الم ظفين.
ر تفاديا للعهي قالا الكليس بتعيين عدد  28عالغ لؤقتا ر  5ل ظفين لؤقتين.
 2/5االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية  ،وتتخل اإلجراءات المالئمة لتنفيل البرامج التي
تلبي االحتياجات التدريبية لكل فوة.
 1/2/5وسائل تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين ومالمح خ ة تنمية قدراتهم.
 تم تةديد ا

تياةات التدةيبيس للعاللين بالكليس لن طغ :

-1استمارة لتحديد االحتياجات التدريبية و تم ت صيع ا ستبيا ات على  138ل ظفا ر كا ا سبس ا ستهابس
( %88.4مرفق  1/2/5نموذج حصر االحتياجات التدريبية للسادة االداريين).


ي تم استبيان الوأى علا لهم عس لن الدرةات لع تةديد دةةس الةاةس للدرة ر أثوها علا ة د
العمل

 1ا داح ا داةى ر لتطلبات اله د
 2أطغقيات ر أداب العمل ا داةى
 3ل اصفات ة د ال ثيقس ا داةيس
 4ل اةات القياد ا داةيس يما يتعلق ب:
-

ل اةات ا تحا الفعا

-

إداة ال قا با رل يات

-

تنظيم ر إداة ا ةتماعات

-

اتخاذ القواة

-

تغ ى أططاح ا داةيس الشائعس

 5ق اعد ا لن ر السغلس ر إةواحات التعالل طغ ا صلات
 6كيفيس تفعيل المةاسبيس داطل المؤسسس لهميع الق ى البشويس
 -2رقد أةمع  %60لن الم ظفين علا أهميس عقد درةات إداة ال قا با رل يات ر التخطيط ا ستواتيهى.
 ر قد تم عمل ططس للتدةيل المستمو و لعتمد بمهلس الكليس ةقم  691بتاةيخ  .)2017/11/13ر
تضمنا الخطس 14بو الج

عا لختلي طغ

تو التدةيل لن و.)2018/12/31 -2018/1/1

(مرفق 2/2/5الخ ة التدريبية لالداريين)
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 2/2/5عدد البرامج المنفلة وعدد ونسبة المتدربين سنويحا إلى العدد اإلجمالي(مرفق 3/2/5البرامج التدريبية
المنفلة)
الدورة

التاريخ

تنميس ل اةات الةاسل

الفوة المستهدفة

2018/ /1

ا داةيين

األلا

عدد الحهور
 49وبنسبس ض ة
)%35.51

فايات

كيفيس استخدا

2018/8/4

العما

الةويق

 20و سبس الةض ة =
)%55.6

 3/2/5وسائل قياس مردود التدريب وأثره على األداء.
 يتم قياس ةضا المتدةيبين عن ة د ر اعليس البو الج التدةيبا (مرفق  5/2/5قياس رضا المتدريبيين عنجودة التدريب)
 3/5للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعهاء الجهاز اإلداري يتهمن معايير موضوعية ومعلنة  ،وتخ رهم القيادة
بنتائج التقييم  ،وتناقشهم فيها عند الهرورة  ،وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة  ،ولوضع
برامج التدريب والت وير.
1/3/5معايير وآليات تقييم أداء أعهاء الجهاز اإلداري
 تق الكليس بتقييم أداح القيادات ااداةيس رالعاللين لن طغ التقويو السن ي عن كفايس األداح ر قا
للق اعد المنظمس بالقا ن  47لسنس  1987لتقييم اداح العاللين ا ص ة استماةات تقييم أداح ل ظي
ةالعا تتك ن لن  10بن دن يق

ي ا بالتقييم الوئيس المباشو للعاللين( .مرفق  1/3/5نماذج تقييم

األداء )
 القدة علا التخطيط ر التنظيم
 القدة علا الت ةيا ر المتابعا
 القدة علا ا بتكاة ر التط يو
 ا ضبا

ا العمل و سن استخدا رقا العمل ر التفا ا ا ادائا)

 القدة علا العمل الهماعا ر سن التعالل لع الؤساح ر الموؤرسين
 ا شتواك ا ا شطس اله د
 الدرةات التدةيبيس و ض ة -لودرد)
 القدة علا استخدا علا استخدا ال سائل التكن ل ةيس الةديثس
 القدة علا اكتساب طبوات ر ل اةات ةديد ا اداح العمل
 القدة علا التقليل لن الفاقد ر ا عطا للةفاظ علا الما العا
 كما ت ةد اليس للث اب ر العقاب ك سيلس لوبط الةا ي با تاج.
 2/3/5وسائل نشر تلاك المعاايير واآللياات علاى األطاراف المعنياة( .مرفاق  2/3/5االعاالن عان معاايير تقيايم
االداء)
 لن طغ الم قع ا لكتور ى للكليس
 لخا بس األقسا ا داةيس
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 3/3/5نتائج التقييم وأوجه االستفادة منه.
 يبلغ أعضاح اله اص ا داةى بنتائج التقييم لن طغ المديو العا الذى يق

تؤدى الى تد ى أداح بعض األ واد ر العمل علا ل ا  .كذل يق

با ستفساة عن األسباب التى

ب ضع استواتيهيات لتط يو أداح

الم ظفين
 ر يستفاد لن هذه النتائج ى تطبيق أسل ب ا ثابس ر العقاب:
اسلوب االثابة:
 اعداد لديوي ا داةات كش ف ا ايس كل حل دةاسا للمتمييين ر اعغن اسمائ م بل س الشوف
 ت صيع ش ادات تقديو علا المتمييين لن العاللين بالكليس
 التكويم ا دبا عن ويق اطتياة الم ظي المثالا .و ا د لديوي ا داةات ,ر ثغثس لن ا داةيين ر
اثنان لن الفنيين ,ر اثنان لن الخدلات المعار س) ر لنة م بعض ال دايا الولييس.
 ا رل يس ا الةح

علا وص تدةيل عا تييد لن كفاحتا

 تنظيم ا تفاليس لتكويم الم ظفين عند بل غ م سن التقاعد
أسلوب العقاب:
يعاقل العالل ن ا الةا ت اآلتيس  :عد ا ضبا  ,عد ا هاص العمل الكلي با ,عد التعارن لع الوؤساح ر
اليلغح ر المستفيدين
بااضا س لتفعيل الق ا ين المنظمس لعقاب العاللين المد يين بالدرلس ر تفعيل الل ائح المنظمس لحوف ا ي
العاللين بهالعس اليقاصيق ر يمكن تعييي آليس العقاب لن طغ :


ولان العالل المواد عقابا لن ا شتواك باأل شطس المختلفس بالكليس التا يمكن أن تدة عليا دطغ
إضا يا يما يعد عا لن أ اع العقاب األدبا ر المادي

 الةولان لن المشاةكس بدرةات ربوالج التدةيل.
 4/5للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعهاء الجهاز اإل\داري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها ،
واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
 1/4/5الوسائل المستخدمة في قياس آراء أعهاء الجهاز اإلداري.
يتم قياس الوضا ال ظيفا للعاللين بالكليس عن ويق(:مرفق 1/4/5نتائج تحليل استبيان الرضا الوايفى )
 ا ستبيا ات لقياس لست ى الوضا ال ظيفا بحفس درةيس
 ةمع أةاح العاللين لن طغ المواةعات الداطليس ((لقاء مع الموافين فى حهور المدير العام للكلية
لمناقشة نقاط الهعف و القوة يوم االربعاء الموافق ( )2017/4/5مرفق  2/2/5لقاء مع الموافين
بالكلية)
 2/4/5نتائج آخر قياس آلراء العاملين وأوجه االستفادة منها.
تائج تةليل هذه ا ستبيا ات ت ضح أهم ة ا ل الوضا ال ظيفا:
 دةةس التقديو الذي يتلقاه العالل لن ةؤسائا كبيو .
 وص اكتساب الخبو المتا س عاليس.
 ل اة الوئيس ا العمل كبيو .
 دةةس تعارن اليلغح كبيو رالعمل بوري الفويق عاليس
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وكانت أهم جوانب عدم الرضا الوايفي:
 صع بس ظورف العمل رضعي البي س الماديس.
 عد لغئمس هم العمل للقدةات الشخحيس رضيق ال قا المتاي

هاصه.

 ضعي قدة العاللين رقلس طبوت م على استخدا الةاسل اآللا رال سائل التكن ل ةيس الةديثس ا
إتما ل ا رظيفت م.
 ضعي الواتل بالمقاة س بةهم العمل ر بعطاح العاللين بالكليس ر عد تناسبا لع طبو ر لؤهغت م
العلميس ر كذل ضعفا بالمقاة س بوراتل ال ظائي ا طوي
 عد رة د آليس راضةس لبة شكاري العاللين
 ضعفا الخدلات المقدلس ا العمل
 ضعي الخدلات الحةيس ر العغةيس
 عد رة د أليا للمسا د ا الظورف الشخحيس
 عد اةتبا التدةيل الذي يةحل عليا العاللين لع ا تياةات م ال ظيفيس
نقاط القوة
 رة د ت صيي رظيفا لمعظم ال ظائي بالكليس يةدد المس ليات را طتحاصات
 قياس الوضا ال ظيفا لإلداةيين.
 رة د ططس التدةيل المعتمد .
 رة د ظا الكتور ا لةفظ رثائق رلستندات الكليس
نقاط الهعف
 التناقص المستمو ا أعداد اله اص ا داةي يسبل بل غ م سن المعاش بدرن ت يو بديل
 عد القدة علا تنفيذ كا بوالج الخطس التدةيبيس ظوا لعد رة د لخححات لاليس للتدةيل

األدلة والوثائق

لو ق 1/1/5

 -1الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنش ة المؤسسة:
بيان بأعداد ا داةيين ر الفنيين ر لؤهغت م ر ت صيع م ى ا داةات ر األقسا المختلفس

لو ق 2/1/5
لو ق 3/1/5
لو ق 4/1/5
لو ق5/1/5
لو ق6/1/5

رثيقس ت صيع أعباح العمل ا داةى
كتيل الت صيي ال ظيفى
اليس التغلل علا العهي
الخطس الخمسيس لتعيين المعيدين
بيان بأعداد ر أسماح ا داةيين المؤقتين
 -2االحتياجات التدريبية:
تائج تةليل استبيان تةديد ا تياةات التدةيبيس

لو ق2/2/5

الخطس التدةيبيس لغداةيين

لو ق3/2/5

البوالج التدةيبيس المنفذ

لو ق1/2/5
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لو ق 4/2/5

قياس ةضا المتدةيبيين عن ة د التدةيل
-3تقييم أداء الجهاز االدارى:

لو ق 1/3/5
لو ق 2/3/5

ماذج تقييم األداح
رسائل ا عغن عن لعاييو التقييم
-4قياس الرضا الوايفى:
تائج تةليل استبيان الوضا ال ظيفى

لو ق 2/4/5

تقاةيو المواةعس الداطليس لألقسا ا داةيس

لو ق 1/4/5
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معيار :6الموارد المالية والمادية
للمؤسسة مواردها المالية والمادية والتسهيالت الداعمة المالئمة ل بيعة نشاطها وحجمه  ،بماا يمكنهاا مان
تحقيق رسالتها وأهدافها  ،وتحرص على كفاءة استخدام تلك الموارد وتنميتها.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف

 .1المااوارد الماليااة للمؤسسااة كافيااة ل بيعااة نشاااطها وأعااداد ال ااالب  ،ويااتم

√

مستوف

غير

جزئيا ح

مستوف

توزيعها وفقا ح لالحتياجات الفعلية بما يمكان المؤسساة مان تحقياق رساالتها
وأهدافها.
 .2مصاادر التموياال متنوعاة مااع وجاود أدلااة علاى زيااادة معادل تنميااة المااوارد

√

اللاتية للمؤسسة.
 .3مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل وخالفه

√

وتجهيزاتهااا مالئمااة ل بيعااة نشاااط المؤسسااة وألعااداد ال ااالب  ،ويتااوافر
المناخ الصحي بالمباني.
 .4صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعادات والبنياة التحتياة والمرافاق ياتم

√

بصورة دورية.
 .5إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة.

√

 .6وسائل االتصال والموارد والانظم التكنولوجياة المساتخدمة حديثاة ومالئماة

√

للنشاااط ا ألكاااديمي للمؤسسااة وللعمليااات اإلداريااة بهااا ،وللمؤسسااة موقااع
إلكتروني فاعل ويحدث دورياح.
 .7المكتباااة مالئماااة لنشااااط المؤسساااة مااان حياااث تاااوافر الكتاااب والمراجاااع

√

والتجهيزات والخدمات التي تلباي احتياجاات ال االب والبااحثين  ،والمكتباة
الرقمية متاحة للمعنيين.

تعليقات المؤسسة
 1/6الموارد المالية للمؤسسة كافية ل بيعة نشاطها وأعداد ال الب  ،ويتم توزيعها وفقاح لالحتياجات الفعلية
بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها.
 1/1/6الموارد المالية المتاحة للمؤسسة سنويحا ،ومدى كفايتها لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية
 الم اةد الماليس المتا س للكليس سن يا ي كا يس لتةقيق ةسالس الكليس ر أهدا ا ااستواتيهيس (مرفق 1/1/6
تقرير كفاية الموارد المالية)
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 الم اةد الماليس المتا س للكليس سن يا ي تتمثل ى:


المييا يس المخححس للكليس لن الهالعس



تم يل داتى ر يشمل:



بو الج بكال ةي س الحيدلس ا كلينيكيس



ر دات ذات ابع طاص & بوالج الدبل لات الم نيس

 2/6مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد اللاتية للمؤسسة.
. 1الميزانية المخصصة للكلية من الجامعة( :مرفق  1/2/6الموازنة الحكومية)

بااضا س إلى لييا يس الكليس المخححس ل ا لن الهالعس استطاعا الكليس تنميس ل اةدها الذاتيس طغ الثغث
سن ات األطيو (مرفق  2/2/6ت ور موارد الكلية خالل الثالث سنوات األخيرة و خ ة تنمية الموارد) لن
طغ عد

وق تشمل:

أ .البرامج الخاصة (برنامج الصيدلة اإلكلينيكية) رالذي بلغ ا العا

2016/2015لبلغ قدةه

 11,590,770وأ د عشو للي ا ر طمسمائس ر تسع ن إلي) ر ا العا  2017/2016أصداد ليبلغ
19,014,649وتسعس عشو للي ا ر أةبعس عشو إلي) ,بينما بلغ  18,307,366وثما يس عشو للي ا ر
ثغثمائس ر سبعس آ ف ةني ا) ا العا ( 2018/2017مرفق  3/2/6موازنة برنامج الصيدلة االكلينيكية و
االرتباطات المالية) رالهدر التالا ي ضح تفاصيل إيوادات رلحور ات بو الج الحيدلس ااكلينيكيس طغ
الفتو طغ الثغث سن ات األطيو .
مكافآت اإلشراف

ت وير العملية

ت وير البحث

والتدريس

التعليمية

العلمي

3,199,477

540,082
535,402
935,565

العام الجامعي

اإليرادات

2016/2015

11,590,770

3,921,31

2017/2016

19,014,649

3,514,186

4,226,442

2018/2017

6 18,307,3

4,928,010

4,773,305
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ةسم ت ضيةا لمعد صياد الم اةد لبو الج الحيدلس ااكلينيكيس ا الثغث سن ات األطيو
ب .تفعيل دبلومه الصيدلة اإلكلينيكية (تم تفعيلها  :)2018 - 2017لتةقق دطل كلا لقداةه
1,040,000ةني ا وتستفيد الكليس بنسبس  %15لن الدطل الكلا لتط يو البة العلما)
ج .ت وير مركز الخدمات الصيدلية (مرفق  4/2/6دخل مركز الخدمات الصيدلية (وحدة القياسات الدقيقة ،
معمل البيولوجيا الجزيوية) و دبلومة الصيدلة اإلكلينيكية)
الدطل بالهنيا

بداية المركز 2015 -

2016 - 2015

2017-2016

2018 - 2017

85,193

6,865

9,701

28,088

دـ .التبرعات (مرفق  5/2/6التبرعات)
التبوعات بالهنيا

2016 - 2015

2017-2016

2018 - 2017

87,895

86,250

204,300

هـ .تسعى الكلية للحصول على مشروعات بحثية ممولة بتةفيي أعضاح هي س التدةيس علا ذل لن طغ عقد
رةش عمل تعويفيس بالمشورعات رتدةيبي م علا كيفيس التقد للمشورعات المختلفس لن طغ ر د إداة
المشورعات البةثيس (مرفق  6/2/6ميزانية المشروعات البحثية الممولة من الجامعة ومن صندوق دعم
العلوم والتنمية التكنولوجية)
ر .تفعيل وحدة االستشارات و الخدمات الصيدلية باتخاذ ااةواحات الغصلس لذل (مرفق  7/2/6اجراءات
تفعيل وحدة االستشارات و الخدمات الصيدلية)
مدى تناسب توزيع الموارد المالية على األنش ة المختلفة للمؤسسة وفق الخ ة االستراتيجية.


رقد أس ما تل الم اةد الماليس للكليرس رى دعرم األ شرطس التعليميرس رالبةثيرس رأ شرطس طدلرس المهتمرع
رقا



تياةات الفعليس بالخطس ا ستواتيهيس.

تررم شررواح لسررتليلات المعالررل رالكيماريررات راليةاةيررات رصرريا س األة رري راألثرراث رأدرات الكتابررس
ركررذل للحرروف علررى ا تياةررات الكليررس لررن لبررا ا رآ ت رلعرردات رته يرريات للقاعررات راألقسررا
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ااداةيس ر كذل دعم العمليس البةثيس (مرفق  8/2/6خ ة اإلنفاق).


يتم إنفاق الموازنة المخصصة للكلية في مجاالت التعليم والبحث العلمي وفق االحتياجات الفعلية ر ى سبيل
تعظيم ا ستفاد لن الم اةد المتا س يتم تةديد أرل يات ا ستفاد لن الم اةد المتا س للكليس طغ
اةتماع سن ي بمهلس الكليس ينعقد ا األسب ع األر لن ش و سبتمبو (مرفق 9/2/6موافقة مجلس
الكلية على عقد مجلس سنوي لتحديد أولويات االستفادة من الموارد المتاحة).



خ ة االنفاق:
الهدف

المخرج

اليات التنفيل

-1-1ت يو الم اد
الغصلس للتهاةب العمليس

 -1شواح الكيماريات رالم اد الخا
الغصلس للتهاةب العمليس بأقسا الكليس

التكلفة التقديرية بالجنيه
المصرى
100,000
لييا يس الهالعس
85,000
الحيدلس ااكلينيكيس

-2-1شواح
الخالات المكملس
الغصلس لسيو
العمليس التعليميس

-1شواح الم اد البتورليس رالغاص
رقطع الغياة الغصلس ل ا

8,000
لييا يس الهالعس

-3-1أدرات كتابيس رلكتبيس

 -1شواح أدرات كتابيس رأرةاق
رأقغ رلستليلات لكتبيس أطوى

45,451
لييا يس الهالعس
10,000
الحيدلس ا كلينيكيس

 -1دعم

 -5-1صياد السعس
ااستيعابيس للقاعات
ر المعالل

لعملية األكاديمية

 -4-1كتل ر لواةع
علميس

 -1شواح كتل دةاسيس رلواةع
علميس بمكتبس الكليس

16,000
لييا يس الهالعس

تأثي القاعات بالدرة الوابع بالمبنى
ااداةي

675,000
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البحثية

-1-2دعم األبةاث

 -2دعم العملية

 -6-1أ شطس غبيس

دعم األ شطس الطغبيس ر ااشواف
علي م

دعم العمليس البةثيس ألعضاح هي س
التدةيس رلعار ي م

35,000
لييا يس الهالعس
20,000
لينيكيس الحيدلس اا
75,000
لييا يس الهالعس
180,000
الحيدلس ااكلينيكيس

 3/6مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل وخالفه وتجهيزاتها مالئمة ل بيعة
نشاط المؤسسة وألعداد ال الب  ،ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.

 1/3/6مباني المؤسسة وأعداد القاعات الدراسية والمعامل وتجهيزاتها ومدى تناسبها مع أعداد ال الب من
حيث التصميم والمساحة والتجهيزات وفق المواصفات القياسية للهيوة
 مساحة الكلية اإلجمالية هي ( 13,648ثالثة عشر إلف وستمائة وثمانية وأربعين) متر مربع موزعة على  3مبانى

يتوافر بها المناخ المناسب من تهوية وإضاءة جيدة بشكل عام(مرفق  1/3/6معايير المساحات و المواصفات
للمباني و المرافق التي وضعتها الهيوة القومية لهمان جودة التعليم و االعتماد ())NORMSذ باالضافة
الى مدرج طلبة عويضة بكلية العلوم ذ  3قاعات دراسية و  4معامل بكلية الطب و كذلق  1قاعة دراسية و  1معمل

بكلية العلوم و سيتم وصف كامل للمبانى فى األشكال التوضيحية األتية(.مرفق  2/3/6القاعات و المعامل
المستخدمة في كليتي ال ب و العلوم)
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المدةةات

درةات

قاعات

المعالل

المعالل

قاعات

عياد

الدةس

الطغبيس

البةثيس

المكتبس

بيس

المياه

6

10

23

8

4

1

95

1

4

5

-

&2

كليس
الحيدلس

المكتبس

17

كليس
الطل/العل

الموكييس
بالهالعس
 ضمن سعا ا لكليس ليياد لسا ت ا ستيعاب عدد العاللين رالطغب ب ا على ال ةا األلثل بقا لنم ذج تقييم
لدى استيفاح لعاييو لغحلس لسا ات رته ييات المبا ا رالموا ق رالم اةد البشويس و( )Normsمرفق
 1/3/6معايير المساحات و المواصفات للمباني و المرافق التي وضعتها الهيوة القومية لهمان جودة
التعليم و االعتماد ( ,))NORMSا ت ا الكليس لن:
 بناح ر تأثي درة طالس بمبنا الحيد يات و 4قاعات دةاسيس ( )C - Fمرفق  3/3/6وثائق تعلية األدوار
بمبني الصيدالنيات و مبنى االدارة)
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 كما تم تخحيص لبلغ  2,450,000ةنيس لن دطل بو الج الحيدلس ااكلينيكيس ستكما إةواحات تشطيل
الدرة الوابع بالمبنى ااداةي ر تأثيثا بمبلغ لقداةه  675,000ةنيس ( 3قاعات دراسية 3( + )G – I
معامل طالبية  3 +معامل بحثية)
 يت و بكل قاعات المةاضوات رالمعالل ال سائل السمعيس رالبحويس الغصلس للعمليس التعليميس ر رسائل
األلن رالسغلس لن و فايات ويق – أب اب تفتح للخاةج – لخاةج

اةئ – عغلات إةشاديس رأة ي

إ ذاة ص تيس) .كما يتم ألداد المعالل باألدرات راألة ي المعمليس ر الكيماريات الغصلس اةواح التهاةب
المعمليس
 تةوص الكليس على أن تتناسل قاعات الدةاسس ر المعالل لع إعداد الطغب بقا لمقاييس NORMS
رلذل تعمل الكليس على سن استغغ قاعات التدةيس ب ا رلغحلت ا لع الهدر الدةاسا المعد ب ا بالتداد
العمل تى الساعس  6لساحاي لع لواعا تقليل الكثا س العدديس للطغب أثناح الي

الدةاسا و تقسم الفوق

الدةاسيس إلى  2 -3أر أكثو لهم عات ا المةاضوات النظويس رالى  14-10لهم عات ا الدةرس
العمليس )
 يعمل بالكليس  34عالل لثبا ر  28عالل لؤقا ل صعين على األلاكن المختلفس ر ذل ضما ا لنظا س الكليس .
ر ي ةد بالكليس ألاكن لخححس القاح الفضغت رعغلات إةشاديس للمةا ظس على النظا س العالس ر قا آلليس
ظا س لعتمد ركذل

ماذج لتابعس ي ليس للنظا س داطل األقسا العلميس ر ااداةيس (مرفق  4/3/6آلية نظافة

الكلية)
 2/3/6التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية ومدى مالءمتها
يت و لدى الكليس التس يغت الغصلس رال سائل التعليميس الداعمس للبوالج التعليميس لن طغ -:


ليةعس النباتات الطبيس بالكليس رتةت ى على بعض األشهاة ر النباتات العشبيس ذات الفائد الطبيس ر
الحيدليس لخدلس العمليس التعليميس رلتدةيل الطغب بااضا س لمسا س عشو أ د س ةديد

تم

تخحيح ا للكليس بأةض الخطاة بالحالةيس رةاةي إعداد ططس ستثماةها (مرفق  5/3/6مزرعة
النباتات ال بية)


لتةي العقاقيو الذي يةت ى على ماذج أصليس لن العقاقيو الخا لن أصل باتا أر ي ا ا



ليةعس النباتات الطبيس التا تمد الطغب با تياةات م لن النباتات الطبيس الغصلس للدةاسس المعمليس
ريق

الطغب أيضا ي بيياةات ليدا يس ل ذه المةطس ليتعو ا على وق صةاعس رةمع رتهفيي ر فظ

النباتات الطبيس بالطوق السليمس التا تةا ظ على الم اد الفعالس ب ا.


بيا ي ا ات التهاةب  :يمد الطغب بالةي ا ات الغصلس اةواح التهاةب المعمليس ردةاسس تأثيو
األدريس رالسم

علي ا رقد تم تط يوه ي تم عمل غو س للهوا س رأطوى للهوذان الكبيو ر ثالثس

للف وان  miceربااضا س لتخحيص لكان للتعقيم ر عمل ر د للقتل الو يم للةي ا ات ر ضبط
الت يس رعمل لفتاي الكتور ا لضبط ساعات الظلمس ر الن ة و )12:12ر توكيل  3تكييفات ةديد .


لعمل البي ل ةيا الهيي يس الموكيي :يقد الخدلات البةثيس للطغب لن داطل الكليس ر طاةة ا ر
يةت ي على األة ي التاليس -:



Real time PCR – Fluorescent microscope - spectrofluorometer
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ر د القياسات الدقيقس :له ي بأ دث األة ي المستخدلس ا التةليل اآللا لثل -:



HPLC- GC- Spectrophotometer- IR- Organic Elemental Analyzer



لعمل صةاعس األ سهس النباتيس  :يستخد لتعليم الطغب كيفيس إ بات النباتات النادة ر صةاعس األ سهس
ريس م ا األبةاث العلميس ا هذا المها .



قاعات اا تو ا المكيفس رالميرد بأة ي الكمبي تو رالتا يستفيد لن ا الطغب اةواح األبةاث
رالتكليفات الدةاسيس ا العديد لن المقوةات الدةاسيس.



الحيدليس التعليميس :تةت ى علا العديد لن عينات األدريس لتدةيل الطغب علا كيفيس صوف األدريس



لحنع األدريس التعليمى :تةا التأسيس ي ي ةد بقسم الحيد يات العديد لن األة ي لثل لاكينس
كبس األقواصن لاكينس تعب س الس ائلن لاكينس تعب س المواهم ر غيوها لن األة ي التى يمكن تهميع ا
ر استغغل ا ى دةرس الحيدلس الحناعيس



تت ا و بالكليس عدد لن الته ييات الخاصس بمماةسس األ شطس الطغبيس بالنسبس للته ييات الوياضيس
تمتل

الكليس للعل لمماةسس كو الطائو رعدد لن الكوات ر ارلس بنج ب ج إ أ ا

يت و

المسا ات الكا يس لمماةسس األ شطس الطغبيس لذا يتم ا ستعا س بمنشات الكليات األطوى القويبس لثل
كليس الطل البشوى ر العل

بااضا س إلى لغعل الهالعس رب ا الحالس المغطا ر مالات السبا س

رالملعل الوئيسا رالتا تستغل ا الدرةات الحيدليس كما تم عمل بورت ك

تعارن ر اتفاق أكاديما

للدعم الوياضا ر الحةا بين كغ لن كليس الحيدلس ركليتا التوبيس الوياضيس بنين ر بنات (مرفق
 6/3/6التسهيالت المتاحة لممارسة األنش ة ال البية).


رهذا بااضا س إلى هو لماةسس األ شطس بالدرة األةضا بمبنى ااداة

ي

تنظم ي ا عدد لن

المعاةض الفنيس سن يا


ي ةد ب ةتك

تعارن لع لستشفيات ةالعس اليقاصيق لتنظيم التدةيل الميدا ى لطلبس بو الج الحيدلس

ا كلينيكيس (مرفق  7/3/6اتفاقية التدريب الصيفي فى مستشفيات جامعة الزقازيق)


لكتبس الكليس  +لكتبس كليس الطل  +لكتبس كليس العل



رهناك قاعد بيا ات بمسا ات ةميع المدةةات رالمعالل رالمسا ات الخضواح (مرفق 8/3/6قاعدة

 +المكتبس الموكييس بالهالعس

بيانات بالمعامل المتاحة و مباني المؤسسة و أجهزة الكمبيوتر و نقاط النت المتاحة)
 4/6صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية:
 يتم إعداد ططس

سن يس لحيا س المبا ا التعليميس راآل ت ر المعدات ر الخدلات

بح ة درةيس

(مرفق 1/4/6خ ة الصيانة و بعض عقود الصيانة).
 تق

الكليس بتةسين البي س التعليميس لن طغ التهديدات رأعما الحيا س الدرةيس و حي سن يس) لقاعات

التدةيس رالفح

رالمعالل ردرةات المياه رالمعالل الطغبيس لن ي أعما السباكس رالدها ات

رالك وباح رالنهاة را ل ليتا راليةاج
 ةاةي تط يو لعالل الكيمياح العض يس بمبلغ قدةه  1,100,000ةني ا .كل لعمل با لن  7-5بنشات كل
بنش با لن  5-3أ اض لغستخدا أثناح الةحص العمليس ر المعالل له ي بشبكس غاص كل لعمل يةت ى
على  50 -20ل قد كل ل قد لا لةبس طاص با ركل بنش لا لةبس لنفحل ركذل كل لعمل لا لةبس
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لنفحل
 ر قد تم تط يو شبكس الحوف رالغاص بالكليس
 رةاةي ته يي  3لعالل غبيس ةديد ر  2لعمل بةثا بالمبنى ااداةي والدرة الوابع)
 رتتم صيا س األة ي العلميس تبعا للطلبات التا يقدل ا كل قسم بحيا س األة ي المعطلس داطل القسم ر يق
كل قسم علما بخطس لتابعس درةيس لةالس األة ي داطل كل قسم ر ة ع لل لحيا س لا يةتاج صيا س لن ا
ل د الحيا س بالكليس أر بالهالعس.
 ر قد تم عمل صيا س كاللس لمدةةا وج) رود) بااضا س لتكييي لدةج ود)
 5/6إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة
 1/5/6الممارسات التي تتخلها المؤسسة للمحافظة على األمن والسالمة.
 تلتزم الكلية بتوفير ته ييات األلن ر السغلسن ي تةت ى الكليس على  171فايس ويق لن ا  108عاديس
ر  3ثا ا أكسيد الكوب ن  52تلقائيس ل صعس على لبا ا الكليس و  67بمبنى المعالل 33 ,بمبنى الحيد يات
ر  63فايس بمبنى ااداة ر 6بمبنى غو س الغاص ر 2بمدةج لبس ع يضس).
 كما ي ةد  3ل ات إ ذاة و  1بمبنى المعالل ل صعس على  3أدراة ر  1بمبنى ااداة ل صعس على
المدةةات ر لعمل القياسات الدقيقس ر لعمل البي ل ةيا الهيي يس ر  1ب د ااتا س بمبنى الحيد يات )
 ر كذل  22صنب ة ويق ر  22طو

ويق (مرفق  1/5/6بيان احصائي بعدد طفايات الحريق و

الخراطيم بالكلية) .ريمثل ذل رسيلس لناسبس للسيطو على الةوائق
 ت ةد آليس للتخلص لن الم اد الخطو (مرفق 2/5/6آلية التخلص من المواد الخ رة)
 ر ي ةد بالكليس ر د األلن رالسغلس بوئاسس ركيل الكليس لش ن طدلس المهتمع ر تنميس البي س رعض يس
لمثلين عن األقسا العلميس ر ااداةيس ,بااضا س للهنس لعتمد اداة األصلات رالك اةث ر ططس لعتمد لن
لهلس الكليس لم اة س األصلات رالك اةث رلعلنس ر بو الج تدةيبا على إطغح المبا ا ا الس درث
ك اةث (مرفق  3/5/6وثائق لجنة األمن و السالمة و مواجهة األزمات و الكوارث).
 ي ةد بالكليس عياد

بيس وب ا بيل  +لموضس) له ي رلعد للمعاللس األرليس لع الةا ت الطاةئس علما

بأن الكليس تبعد عد ألتاة عن مستشفى الجامعة ووحدات االستقبال
 كما يوجد ( )50صندوق لإلسعافات األولية في أماكن مختلفة للكلية.

 تتخذ الكليس العديد لن ااةواحات لتعييي السغلس طغ التعالل لع الم اد الكيماريس ت ةد للحقات
لإلةشادات العالس راألساسيس للتعالل لع الم اد الكيميائيس ر ا ا ت األصلات والةويق  -اليليا ) ر
ااةشادات العالس الخاصس بالسل كيات أثناح الت اةد داطل المعالل ركذل

يق

كل قسم علما بإعغن

ااةشادات الخاصس با ر كذل أسل ب التعالل لع الم اد الكيميائيس الم ة د داطل كل قسم ر سبل التعالل
لع ا ت الط اةئ.
 كما يةت ي كل لعمل أر لدةج على لخوج للط اةئ ,رتت ا و بالكليس العغلات ااةشاديس الدالس على
لخاةج الط اةئ رتم عمل توقيم كالل لكل لبا ا ر هوات الكليس رته يي لخاصن الكيماريات رالم اد
القابلس لغشتعا بم قع لنعي (مرفق  4/5/6مخزن المواد القابلة لالشتعال).
 يت ا و لغشواف على المعالل الفنيين المتخححين و  59نيا  ,لن م  23اصلين على البكال ةي س ر 36
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لن الةاصلين على دبل ) .ر يتفق ذل لع لعاييو المسا ات ر الم اصفات للمبا ا ر الموا ق التا رضعت ا
ال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم ر ا عتماد و 1نى لكل لعمل)
 2/5/6مدى توافر خ ة لإلخالء وإدارة األزمات والكوارث والتدريب عليها
 تم اعداد ططس لغطغح (مرفق  5/5/6خ ة االخالء)
 كما تدعم الكليس قدةات للعاللين بدرةات تدةيبيس طاصس ا لها األلن رالسغلس رالتعالل لع المخا و لثل
إ فاح الةوائق (مرفق  6/5/6دورات تدريبية خاصة بألمن و السالمة)
 6/6وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي للمؤسسة
وللعمليات اإلدارية بها ،وللمؤسسة موقع إلكتروني فاعل ويحدث دوريا ح.
 1/6/6البنية التكنولوجية في المؤسسة.


تعتمد وسائل اإلتصال بالكلية على المراسالت الورقية والتليفونات الداخليةذ والفاكسات.



كما يتوفر االتصال باالنترنت من خالل شبكة سلكية و اخرى السلكية لها عدد من نقاط البث ( access
 198( )pointsنقطة) تغطي مبنى الصيدالنيات و المعامل و االدارة يستخدمها أعضاء هيئة التدريس و

العاملون خالل كلمة مرور خاصة( .مرفق 1/6/6قاعدة بيانات بالمعامل المتاحة و مباني المؤسسة و
أجهزة الكمبيوتر و نقاط النت المتاحة)


كما يوجد تواصل بين إدارة الكلية والجامعة من خالل خدمة البريد االلكتروني حيث تقوم إدارة الجامعة
بإرسال المخاطبات المختلفة مثل محاضر مجلس الجامعة و مجالس شئون التعليم و الطالب وشسون
الدراسات العليا و شسون خدمة المجتمع و تنمية البيئة خالل البريد االلكتروني.

 2/6/6مدى توافر الحاسبات


تةت ى الكليس على 196

اسل آلا ل صعس كالتالا 63 :اسل آلا بةهوات أعضاح هي س التدةيس

ر  19بسكوتاةيس األقسا العلميس  ,بااضا س إلى  15اسل آلا بالمكتبس الوقميس ر  2ب د
تكن ل ةيا المعل لات ر  15بالمدةةات رالقاعات الدةاسيس بااضا س إلى  82اسل آلا بمكاتل
الم ظفين ر ااداةيين بالكليس .ر تغئم تل األعداد العاللين بالكليس .



با ضا س الى الةاسبات الشخحيس و )Labtopألعضاح هي س التدةيس ر الطغب
لع التقد التكن ل ةى لم يقتحو الةاسل األلى قط ةواح عمليس البة

العلمى بل أصبح استخدا

اله ا ت ى عمليات البة لن الطوق الس لس ر التى يتم استخدال ا لن قبل الطغب أثناح الدةرس
العمليس عندلا يتطلل ذل
 3/6/6موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت والخدمات المتوافرة من خالله ،ودورية وآلية التحديث.


يت ا و بالكليس ل قع علا شبكس المعل لات الدرليس بعن ان  www.pharmacy2.zu.edu.egتم
تةديثا ر يتضمن هذا الم قع ةميع لعل لات ا قسا العلميس ر ا داةيس را

حائيات ر الخطط ر

أ شطس الكليس ر شؤرن الطغب ر ا ةشاد ا كاديما ر الدةاسات العليا ر الل ائح الدةاسيس ر آليس
تسهيل المقوةات الدةاسيس إلكتور يا ي را شطس ال دات الداعمس لثل ر د إداة اله د ر ا ةشاد
ا كاديما ر لتابعس الخويهين ر ا شطس طدلس المهتمع ر تنميس البي س ر الخطس ا ستواتيهيس للكليس ر
ليثاق أطغقيات الم نس ر ال يكل التنظيما ر كذل قاعد بيا ات ألعضاح هي س التدةيس لوتبط بقاعد
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بيا ات الهالعس يشمل السيو الذاتيس ر البة ث العلميس المنش ة عغر على األ شطس الطغبيس.
(مرفق  2/6/6موقع الكلية االلكترونى)


رتم إ شاح صفةس باللغس العوبيس را هليييس على الفيس ب ك

https://www.facebook.com/www.pharmacy.zu.edu.eg?ref=h1
https://www.facebook.com/pages/IT-Unitpharmacy-college-zagaziguniversity/6012857116?ref=h1


أطوى

رصفةس

على

ت يتو

با

أطباة

كليس

الحيدلس

باللغس

العوبيس

https://www.twitter.com/IT-Unitpharmacy


كما

تم

عمل

ل اقع

لها يس

أطوى

ب ا

األطباة

الخاصس

بالكليس

http://Fphr-zu.webs.com
http://Fphr-zu.weebly.com
http://Fphr-zu.yelasite.com
 7/6المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي
احتياجات ال الب والباحثين  ،والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.
 الته ييات المتا س للمكتبس تت ا ق لع بيعس شا ا رأعداد الطغب مكتبس كليس الحيدلس تقع على
لسا س  283لتو لوبع رهى تتميي بأ ا ةيد ااضاح رالت يس رتضم لكتبس الكليس أةبع قاعات
لنفحلس ذات أة ي لفت س ريت و ب ا األثاث المناسل الذي يشمل على -:


دراليل طشبيس ذات أة ي لفت س لكل الكتل رالدرةيات رالوسائل بالمكتبس .



توبييات لطالعس طشبيس لقتو س بكواسا ةلد بهميع القاعات ر أ تويا ةلد .



عدد  2لاكينس تح يور 1لاسح ض ئا و.)Scanner



عدد  30ة اص كمبي تو بااضا س إلى  13ابعس ذات قا اتحا شبكا لع شبكس اا تو ا .



أة ي تكييي ر لواري سقي .



كما يت و بالمكتبس المواةع الةديثس رالمتن عس وعدد المواةع  6355ر  1081ةسالس علميس ر 68
درةيس علميس ) بالنسبس للتح يو

بأسعاة ةلييس للطغب.

(مرفق  1/7/6قائمة بالكتب

والدوريات و الرسائل)


يت و بالمكتبس رسائل تكن ل ةيا المعل لات رطاصس طدلا ا تو ا رالمكتبس الوقميس لهميع
لستخدلا المكتبس رلن ا:




طدلس ا تحا بشبكس اا تو ا لتا س على كل أة ي الكمبي تو بالمكتبس.
تم إ شاح

وس إلكتور ا لهميع لةت يات المكتبس لن الكتل رالمواةع األةنبيس رالكتل العوبا

رةميع الوسائل العلميس المــت اةد بالمكتبس على بو ـــالج  Futureالخـــاص بالمكتبات ,لذا يمكن
استخدا أة ي الكمبي تو ا ال ص

إلى أي رعاح يةت ى على المعل لــس التا يةتاة ا البا

عندلا تت ا و لديـا لعل لــس عن العن ان أر المـؤلي أر الم ض ع أر التوقيم الدرلا الم د
و.)ISBN
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إتا س ا تحا بهميع لكتبات ةالعــس اليقاصيق عن ويق شبكس المعل لات للهالعــس لإل غع
على لةت يات تل المكتبات لن كتل رةسائل ةالعيا ردرةيــات لن طــغ

بو ـــالج Future

المةمل عليا وس إلكتور ا لهميع المكتبات بالهالعس .


عن ويق ل قع الهالعس رلن طغ إتةاد لكتبات الهالعات المحويس يمكن ا تحا بهميع لكتبات
الهالعات األطوى التابعـــس للمهلس األعلى للهــالعات لإل غع على لةت يات ا



كل ة اص كمبي تو بالقاعس يتحل بشبكس اا تو ا ريشمل على ابعس ديثس لطباعـــس لا يلي لن
المعل لات البةثيس لهميــع لستخدلا المكتبس بمقابل لادي لدع

ريد ع ا طيينـــس الكليس لي ةد ا

ساب تةسين الخدلس المكتبس بالهالعس.


عن ويق ل قــع الهالعــس يمكن للبا

الدطــ

على ق اعد البيا ات العالميس رالدرةيات الةديثس

التا تــم ا شتواك ب ا ب اسطس المهلس األعلى للهالعات المحويس ربذل يمكن استخدال ا لها ا لن
داطل المكتبس عن ويق شبكس اا تو ا.


كما تةوص الكليس على ت يو العاللين المؤهلين بالمكتبس ذرى المؤهغت رالخبوات ي

يعمل

بالمكتبس ل ظي را د اصل على لؤهل عالا ر عدد  4اصلين على لؤهغت لت سطس بااضا س
إلى عالل ر سبس  %75لن العاللين اصلين على درةات لتخححس ا كيفيس العمل بالمكتبات ر
أعما التحنيي رالف وسس.


ريتم تيريد المكتبس سن يا بكتل رلواةع ي

يخحص بالمييا يس بند  2/6أ كتل رلهغت لشواح

أ دث الكتل رالمواةع باأللو المباشو بناحاي على ا تياةات األقسا العلميس لخدلا العمليس التعليميس .ر
قد تم تخحيص لبالغ قدةها  16,000 ,18,000, ,26,000ةني ا لن لييا يس الهالعس ا الثغث
أع ا األطيو على الت الا.


يستفيد لن طدلات المكتبس قطاع كبيو لن أعضاح هي س التدةيس رلعار ي م بالكليس رالطغب
رالبا ثين بااضا س إلى ةراد المكتبس لن طاةج الكليس كما تعمل إداة المكتبس بكفاح رتلتي بم اعيد
العمل رتسهيل المتوددين وسهل ي لا) الكتور يا ي علا بو الج المكتبات رتيسيو الخدلس ل م ي صاد
لت سط عدد المتوددين ي ليا على المكتبس بهميع قاعات ا تى بلغ

الا  300الل ي ليا للعا

الدةاسا .2019/2018


رقد أظ و استبيان الطغب رالمستفيدين لن طدلات المكتبس ةضاهم عما تقدلا ل م لن طدلات (مرفق
 2/7/6إستبيانات قياس الرضا عن خدمات المكتبة)

نقاط القوة:


ي ةد لحادة دطل لتعدد



ت ةد ططس سن يس لحيا س المبا ى ر األة ي



رة د ته ييات األلن ر السغلس



ي ةد ططس لتنميس الم اةد الذاتيس.
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نقاط الهعف:


بعض لبا ا ر لعالل الكليس ا اةس الى صيا س ر تهديد البنيس التةتيس.



بعض ا ة ي العلميس ا اةس الى الحيا س ر التك ين ر ا ستبدا



ت ةد ططط لتس يق طدلات ال دات ذات الطابع الخاص.

األدلة والوثائق

لو ق 1/1/6

 -1الموارد المالية:
تقويو كفايس الم اةد الماليس
 -2مصادر التمويل متنوعة:

لو ق1/2/6

الم اص س الةك ليس

لو ق 2/2/6

تط ة ل اةد الكليس طغ الثغث سن ات األطيو ر ططس تنميس الم اةد

لو ق3/2/6

ل اص س بو الج الحيدلس ا كلينيكيس ر ا ةتبا ات الماليس

لو ق4/2/6

دطل لوكي الخدلات الحيدليس ر دبل لس الحيدلس ااكلينيكيس

لو ق5/2/6

التبوعات

لو ق 6/2/6

لييا يررس المشررورعات البةثيررس المم لررس لررن الهالعررس رلررن صررندرق دعررم العلر
التكن ل ةيس

لو ق 7/2/6

اةواحات تفعيل ر د ا ستشاةات ر الخدلات الحيدليس

لو ق 8/2/6

ططس اا فاق

لو ق 9/2/6

ل ا قررس لهلررس الكليررس علررى عقررد لهلررس سررن ي لتةديررد أرل يررات ا سررتفاد لررن الم ر اةد
المتا س

لو ق 1/3/6

رالتنميررس

 -3مباني المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل:
لعاييو المسا ات ر الم اصفات للمبا ا ر الموا ق التا رضعت ا ال ي س الق ليرس لضرمان
ة د التعليم ر ا عتماد و)NORMS

لو ق 2/3/6

القاعات ر المعالل المستخدلس ا كليتا الطل ر العل

لو ق 3/3/6

رثائق تعليس األدراة بمبنا الحيد يات ر لبنى ا داة

لو ق 4/3/6

آليس ظا س الكليس

لو ق 5/3/6

ليةعس النباتات الطبيس

لو ق 6/3/6

التس يغت المتا س لمماةسس األ شطس الطغبيس

لو ق 7/3/6

اتفاقيس التدةيل الحيفا ى لستشفيات ةالعس اليقاصيق

لو ق 8/3/6

قاعررد بيا ررات بالمعالررل المتا ررس ر لبررا ا المؤسسررس ر أة رري الكمبي ر تو ر قررا النررا
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المتا س
لو ق 1/4/6

 -4صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والمرافق:
ططس الحيا س ر بعض عق د الحيا س

 -5إجراءات األمن والسالمة:
لو ق 1/5/6
لو ق 2/5/6
لو ق 3/5/6
لو ق 4/5/6
لو ق 5/5/6
لو ق 6/5/6
لو ق 1/6/6
لو ق 2/6/6
لو ق 1/7/6
لو ق2/7/6

بيان ا حائا بعدد فايات الةويق ر الخوا يم بالكليس
آليس التخلص لن الم اد الخطو
رثائق لهنس األلن ر السغلس ر ل اة س األصلات ر الك اةث
لخين الم اد القابلس لغشتعا
ططس ا طغح
درةات تدةيبيس ا لها األلن ر السغلس
 -6وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية
قاعد بيا ات بالمعالل المتا س ر لبا ا المؤسسس ر أة ي الكمبي تو ر قا النا المتا س
ل قع الكليس ا لكتور ى
 -7المكتبة
قائمس بالكتل رالدرةيات ر الوسائل
إستبيا ات قياس الوضا عن طدلات المكتبس
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معيار :7المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
المؤسسااة تتبنااى المعااايير األكاديميااة القوميااة المرجعيااة أو غيرهااا ماان المعااايير المعتماادة بمااا يتناسااب مااع
رسالتها وأهدافها  ،وتتأكد من توافق برامجها التعليمية مع المعايير التاي تبنتهاا  ،وتتخال اإلجاراءات الالزماة
للوفاء بمت لباتها  ،وتحرص المؤسسة علاى أن تلباي البارامج التعليمياة المقدماة احتياجاات المجتماع وساوق
العمل ،وتوصف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية  ،وتقوم بمراجعتها وت ويرها بصورة دورية.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف

 .1المعاااايير األكاديمياااة المرجعياااة التاااي تبنتهاااا مااان خاااالل المجاااالس

√

مستوف

غير

جزئيا ح

مستوف

الرسمية  ،تتوافق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
 .2الباارامج التعليميااة مالئمااة لمت لبااات سااوق العماال وفق اا ح لمااا تن ااوي

√

عليه رسالة المؤسسة.
 .3الباارامج التعليميااة موصاافة ومعتماادة  ،وتتوافااق نااواتج الااتعلم لكاال

√

برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.
 .4نااواتج الااتعلم لكاال برنااامج تعليمااي تتسااق مااع مقرراتااه الدراسااية ،

√

وتوصاايف المقااررات يوضااح طاارق التاادريس والتقااويم التااي تحقااق
نواتج التعلم.
 .5البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورياة

√

بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين.
 .6للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمياة بماا

√

يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقاررات الدراساية  ،وي لاع عليهاا
المعنياااون  ،وتساااتفيد المؤسساااة منهاااا فاااي وضاااع خ اااط التحساااين
والت وير.

تعليقات المؤسسة
 1/7المعااايير األكاديميااة المرجعيااة التااي تبنتهااا ماان خااالل المجااالس الرساامية  ،تتوافااق مااع رسااالة المؤسسااة
وأهدافها.

 1/1/7البرامج التعليمية للمرحلة الجامعية األولى والمعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها
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تقد الكليس بو الهين للمو لس الهالعيس األرلا :بو الج بكال ةي س الحيدلس ربو الج بكال ةي س
الحيدلس  -صيدلس إكلينيكيس.



برنامج بكالوريوس الصيدلة .:لد الدةاسس با طمس سرن ات لقسرمس علرا  10حر

دةاسريس و177

ساعس  300 +ساعس تدةيل صيفى ى ا ردى المؤسسرات الحريدليس) .الفوقرس لرن  3 – 1تتبرع الغئةرس
الدةاسيس (2015مرفق  1/1/7الالئحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة  )2015بينمرا الفوقرس 4
–  5تتبرررررع الغئةرررررس الدةاسررررريس (2004مرفاااااق  2/1/7الالئحاااااة الداخلياااااة لبرناااااامج بكاااااالوريوس
الصيدلة) 2004


الالئحة الجديدة:



تم تعديل اسم الدرجة  :بكال ةي س الحيدلس بد لن بكال ةي س العل



اضافة بعض األقسام :ا شراح قسرم الحريدلس ا كلينيكيرس بقرواة لرن المهلرس األعلرا للهالعرات بتراةيخ

الحيدليس

 2013/1/5لتحبح عدد أقسرا الكليرس  9أقسرا برد لرن  8أقسرا ر الرذى يسرمى اليرا بقسرم المماةسرس
الحيدليس بقواة لهلس الكليس ةقم  631بتراةيخ  .2014/12/8كمرا ترم تغييرو اسرم قسرم الكيميراح الطبيرس
األن ليحبح اسرما قسرم الكيميراح الدرائيرس قرواة رصاةى ةقرم  432بتراةيخ ( 2018/2/6مرفاق 3/1/7
قرارات تسمية قسم الممارسة الصيدلية  ،الكيمياء الدوائية)


تعديل أكواد المقاررات  ،عادد السااعات  ،توزياع الادرجات فاي بعاض الماواد :لثرا صريدلس ي يرس ر
يييائيررس  1و 3سرراعات ظرروى  2.5 +سرراعس عملررا)& 2و 2سرراعس ظرروى  2.5 +سرراعس عملررى) ررى
الفوقس الثالثس  .تم تعديل ا الا الحيدلس الةي يرس ر وكيرس الردراح رى الفحرل الدةاسرى األر و 2سراعس
ظوى  2 +ساعس عملى) & لستةضوات عقيمس رلنضبطس ا طرغق رى الفحرل الدةاسرى الثرا ى 2
ساعس ظوى  2 +ساعس عملى)



تم اضافة اختبار الميد تيرم ( 10درجات)



ترتيب بعض المقررات فى الخ ة الدراسية :لثا صيدلس لستشفيات ر اكلينيكيس و )2 & 1رى الفوقرس
الوابعس ترم تغييوهرا الرا صريدلس لستشرفيات ر اكلينيكيرس رى الفحرل الدةاسرى الثرا ى للفوقرس الوابعرس +
صيدلس لهتمع ى الفحل الدةاسى األر ى الفوقس الخالسس



تغيير المحتوى لبعض المقررات



تم تضمين ةيح المناعس ليك ن لع لقوة الميكوربي ل ةى عا .



تم حل التكن ل ةيا الةي يس  ,الحةس العالس ليك ن كل لقوة قائم بذاتا



تضمن لقوة الميكوربي لهيا الطبيس ةيح عن الفيورسات رالفطويات



لقوة الميكوربي ل ةيا الحيدلس يتضمن ةميع وق التةكم ى الميكوربات لشتملس على
ةيح التعقيم.



لقوة وكيس رثبات ا دريس تم تعديل لةت ا لي اكل المسمى

ب .برنامج بكالوريوس الصيدلة  -صيدلة إكلينيكية و 186ساعس لعتمرد  300 +سراعس تردةيل صريفى) (مرفاق
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 4/1/7الالئحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس الصيدلة – صيدلة اكلينيكية )


قالررا الكليررس بتبنررا المعرراييو األكاديميررس القياسرريس الق ليررس )( (NARS 2009مرفااق 5/1/7المعااايير
األكاديمية القياسية القومية ( ))NARS, 2009ى بوايو  2009كمعاييو أكاديميس لوةعيرس للكليرس
لمو لس البكال ةي س رتم اعتمادها ى لهلس الكليس ةقم و )543بتاةيخ ( 2010/5/24مرفق 6/1/7
اعتماد المعايير األكاديمية القياسية القومية ( )NARS, 2009في مجلس الكلية)



قالا الكليس بتبنرى المعراييو األكاديميرس الموةعيرس للتعلريم الحريدلى و( )NARS, 2017مرفاق 7/1/7
المعاايير األكاديمياة المرجعياة فاى التعلايم الصايدلى ( ) )NARS, 2017كمعراييو أكاديميرس لوةعيرس
للكليس لمو لس البكال ةي س رتم اعتمادها ى لهلس الكليرس ةقرم و ) 713بتراةيخ ( 2018/9/10مرفاق
 8/1/7اعتماااد المعااايير األكاديميااة المرجعيااة فااى التعلاايم الصاايدلى ( )NARS,2017فااي مجلااس
الكلية)

 2/1/7اإلجراءات الرسمية التي اتخلتها المؤسسة لتبني المعايير األكاديمية.
تررم اعتمرراد المعرراييو المتبنرراه لررن طررغ لهلررس الكليررس رتررم شرروها رتعميم ررا بررين السرراد أعضرراح هي ررس الترردةيس
رلعار ي م بالكليس (مرفق  9/1/7ورشة عمل لتوعية أعهاء هيوة التادريس و معااونيهم بالمعاايير األكاديمياة
 )2017ركذل بين الطغب (مرفق  10/1/7توعية ال الب بالمعايير األكاديمية)
 3/1/7مدى توافق المعايير األكاديمية التي تبنتها المؤسسة مع رسالتها وأهدافها االستراتيجية
تت ا ق المعاييو األكاديميس التا تبنت ا الكليس لع ةسالس الكليرس رأهردا ا ااسرتواتيهيس بقرا ي للدةاسرس المعرد عرن
لدى ت ا ق ةسالس الكليس لع المعاييو األكاديميس المتبناه ن رقد تم عوض النترائج علرى لهلرس الكليرس ةقرم و)724
بتاةيخ  2019/2/11راعتمادها (مرفق 11/1/7مصافوفة توافاق رساالة الكلياة ماع مواصافات الخاريج طبقاا
للمعايير المعايير األكاديمية المرجعية فى التعليم الصيدلى (.)NARS,2017
 2/7البرامج التعليمية مالئمة لمت لبات سوق العمل وفقاح لما تن وي عليه رسالة المؤسسة
 1/2/7آليات استقراء مت لبات سوق العمل


ي ةد لمثلين لمنظمات س ق العمل كأعضاح ا المهالس الوسميس للكليس لمناقشس البوالج التعليميس
بالكليس وةئيس لهلس اداة شوكس دلتا اة & لديو عا الحيدلس بمديويس الش ن الحةيس بالشوقيس
& قيل صيادلس الشوقيس) (مرفق  1/2/7ممثلين لمنظمات سوق العمل كأعهاء في مجلس الكلية).



تم حوا تياةات رلتطلبات س ق العمل لن طغ ا ستبيا ات التا تم تحميم ا رت صيع ا على
المستفيدين رتةليل ا إ حائيا ي (مرفق ) 2/2/7ر التى تم ا ض ئ ا تةدي

الغئةس المتبعس اليا

و.)2015


استبيا ات ستطغع آةاح ةؤساح رلديوي قطاع األعما
لمعو س ل ا ن الق

ا لست ى الخويج للبو الهين الدةاسيين

رتةسين ل ا ن الضعي (مرفق 3/2/7است الع آراء رؤساء ومديري ق اع
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األعمال في مستوى الخريج).


تنظيم لؤتمو الت ظيي و مبو ( )2018مرفق 4/2/7وثائق مؤتمر التوايف) ي تم دع لمثلين
لن لها ت العمل المختلفس لم نس الحيدلا ر تم عوض ل اصفات الخويج لن بو الج بكال ةي س
الحيدلس ر كذل الحيدلس ا كلينيكيس ر لناقشس لدى لغئمس هذه الم اصفات لس ق العمل ر تم اقتواي
اضا س بعض المقوةات التى تق

علا اكساب الطالل بعض الم اةات ى ا داة ن ا بتكاةن الم اةد

البشويس ر بالفعل تما الم ا قس علا اضا س لقوةىن اطتياةين :لهلس الكليس ةقم و ) 720ن تاةيخ
و( ) 2018/12/17مرفق  5/2/7موافقة مجلس الكلية باضافة مقررىن اختيارين)
 -1ةياد األعما

ر اقالس المشاةيع و)Entrepreneurship and Business Development

 -2استواتيهيات الم اةد البشويس لغبتكاة وHuman Resource Strategies for Innovation


كمررا يررتم ا
ا

ررغع علررا الخطررط الدةاسرريس لبرروالج الحرريدلس ررى الهالعررات المةليررس ر ا قليميررس ر يررتم

غع علا لستهدات التعليم الحيدلى لتخويج صيدلى قادة علا المنا سس لثل:
- 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
metamorphosis in the last fifty years. Saudi Pharmaceutical Journal (2011) 19, 1–8
 2/2/7تربط المؤسسة برامجها التعليمية بمت لبات سوق العمل


لن طغ المقوةات ا طتياةيس التى تقد ى البو الهين ي يق

الطالرل باطتيراة لقروةين وبو رالج

بكرررال ةي س الحررريدلس ) أر  6سررراعات لعتمرررد وبكرررال ةي س الحررريدلس – صررريدلس اكلينيكيرررس ) رهرررا
ل ض ر عات ت اكررل ا تياةررات لهررا العمررل الحرريدلا المتط ر ة رتقترروي سررن يا لررن األقسررا العلميررس
ري ا ق علي ا لهلس الكليس:


برنامج بكالوريوس الصيدلة :التغذيس ااكلينيكيس  -علم األدريس المتط ة  -تخليق األدريس لن لقات
غيو لتها سس  -تحنيع رإ تاج العقاقيو الخا لن لحدة بيعا  -المماةسس الهيد لتحنيع األدريرس -
كيمياح الطل الشوعا.



برنامج بكالوريوس الصايدلة  -صايدلة إكلينيكياة ترم تحرميم رتطبيرق البو رالج لتلبيرس ا تيراج سر ق
العمل ر تح لها ت عمل للحيادلس لمشاةكس الطبيل ا رضع بورت ك ت العغج را التخححرات
الطبيررس المختلفررس بم ا قررس لهلررس ةالعررس اليقرراصيق ةقررم  364بترراةيخ 2006/9/5رالمهلررس األعلررى
للهالعررات ةقرررم  449بتررراةيخ  2006/9/6علررى بررردح الدةاسرررس للبو رررالج اعتبرراة لرررن العرررا الهرررالعا
( 2007/2006مرفق  6/2/7موافقة مجلس جامعة الزقازيق و المجلس األعلي للجامعات علاي بادء
الدراسة في برنامج بكالوريوس الصيدلة – صايدلة اكلينيكياة) .ير يقر

الطالرل بدةاسرس لقروةات

المماةسس الحيدليس بنسبس  %27.4لن البو رالج ر الترى تكسربا ل راة التعالرل لرع الةرا ت الموضريس
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المختلفس ن تحميم الخطط العغةيسن العمل كعض ضمن الفويق الطبى


كمررا يرردةس الطالررل  6سرراعات لعتمررد لقرروةات اطتياةيررس تلبررى ا تياةررات س ر ق العمررل:
designن spectroscopy

analysis

pharmaceutical

Advancedن

Drug

Alternative

medicinal therapiesن 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


يقضى الل الحيدلس  300ساعس تدةيل ليدا ى ى ا دى المؤسسات الحيدليس وبو الج بكرال ةي س
الحيدلس ) ألا التدةيل الميدا ى لطغب بو الج الحيدلس ا كلينيكيس ينقسم الرى  200سراعس عليرس را
ا دى المؤسسات الحريدليس با ضرا س الرا  100سراعس تردةيل اكلينيكرى يكر ن الطالرل ضرمن الفويرق
الطبى ى األقسا المختلفس بمستشفى ةالعس اليقاصيق.



لماةسس األ شطس العلميس لن طغ المقوةات ي يق

الطرغب برو غت علميرس لثرل صيراة لحرا ع

األدريس أر ألاكن التعوف على النباتات البويس المحويس بالحةواح أر ةييرو النباترات بأسر ان  .يقر
الطغب ى لقوة :صيدلس المستشفيات ويق

الطغب بيياة لستشفى الهالعس ر يق لر ا بكتابرس تقويرو

عن اليياة ) ن كذل لقوة صيدلس المهتمع ويق

الطغب بيياة صيدليس ر يق لر ا بملرا اسرتبيان عرن

لع قات ا تحا الفعا بين المويض ر الحيدلا) (مرفق  7/2/7نماذج لألنش ة ال البية فاى ماادة
صيدلة المستشفيات و صيدلة المجتمع)


تتصف البرامج التعليمية بالمرونة

ي

تسمح الغئةس بتةدي

سبس

تتهارص عن  %15لن

المقوةات بعد ل ا قس لهلس الكليس ر لهلس الهالعس ولاد  19ن ئةس بو الج الحيدلس ا كلينيكيس)
درن الوة ع إلى لهنس القطاع لما يسمح بإدطا ل ض عات ةديد ت اكل ا تياةات س ق العمل
را تهاهات العلميس الةديثس.
 3/7البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة  ،وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعاايير األكاديمياة المرجعياة
المتبناة.

1/3/7توصاايف الباارامج التعليميااة وماادى شاامولها علااى عناصاار التوصاايف الرئيساة واالعتماااد ماان المجااالس
الرسمية.
 ي ةررد ت صرريي راضررح رل ثررق رلعلررن للبرروالج التعليميررس ر لعتمررد لررن لهلررس الكليررس بقررا للمعرراييو
األكاديميس الموةعيس ( 2009مرفق  1/3/7توصيف البرامج طبقا للمعايير األكاديمية )2009


تررم لواةعررس ت صرريي البرروالج ب اسررطس لهنررس المنرراهج بالكليررس بقررا للمعرراييو الموةعيررس ررى التعلرريم
الحيدلى  2017كألتى:
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تما لخا بس األقسا العلميس لتةديد الهرداةات الترى يمكرن ادةاة را لرن طرغ المقروة ر تةديرد روق
التدةيس المستخدلس لتةقيق ا ر كذل



وق تقييم الطغب

تررم لناقشررس الهررداةات المطل ر ب تةقق ررا ررى البو ررالج لررن طررغ لهنررس المناااهج بتاااريخ 2018/12/9
(مرفق  2/3/7اجتماع لجنة المناهج)



ترم عمرل لقاة رس برين ر اتج الرتعلم المسرت د س لرن البروالج ر الهرداةات المطلر ب تةقق را و 42 key
( )elementsمرفق  3/3/7توصيف البرامج طبقا للمعايير األكاديمية)2017

 2/3/7مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير األكاديمية المرجعية المتبناة


تت ا ررق ر اتج الررتعلم ولعو يررس – ذهنيررس – ل نيررس – عالررس) بح ر ة تالررس لكررل بو ررالج لررع المعرراييو
األكاديميررس الموةعيررس المتبنررا  2009ر تررم عمررل لحررف س لكررل بو ررالج لت ضرريح ذل ر (مرفااق4/3/7
مصفوفة توافق نواتج التعلم المستهدفة من البرامج مع المعايير األكاديمية .)2009



بينما ى الس المعاييو األكاديميس الموةعيس المتبنا 2017

ي ةد تغطيس ى البوالج لهيح ا برداع ر

ا بتكاة ر تم عمل ت صيس ضا س لقوة - :ةياد األعما

ر اقالس المشاةيع و Entrepreneurship

 and Business Developmentكمقوة اطتياةي رتما الم ا قس علا ا قتواي بمهلس الكليس ةقم
و ) 720ن تاةيخ و. ) 2018/12/17


كمرا أن ل راة البةر العلمرا

تنمررى بحر ة دقيقرس رى بو ررالج الحريدلس ا كلينيكيرس ير

ي ةررد

لشورع بةثى ضمن البو الج ر لكن ا تنمى بح ة عش ائيس ضرمن أ شرطس بعرض المقروةات(.مرفاق
 5/3/7مصفوفة توافق نواتج التعلم المستهدفة من البرامج مع المعايير األكاديمية ) 2017


تعتمد المعاييو األكاديميس  2017علرا تنميرس الم راةات ر قردة الطالرل علرى التطبيرق أكثرو لرن قدةترا
علا استوةاع المعل لات لما يتطلل ادطا

وق تدةيس ديثس

تعتمد علرا التلقرين .ر بالترالا ران

المقاة س بين اتج التعلم للبوالج لع المعاييو األكاديميس  2017لن ي الشكل ى تت ا قن لكن لرن
ي المضم ن ر

ويقس التطبيق ر تنار المقوةات ا ا يلي لتةقيق الت ا ق الةقيقى ادطا المييرد

لن األ شطس الحفيس داطل المقوةات لتنميس تل الم اةات بحر ة راضرةس كمرا يهرل اسرتخدا

روق

تقييم لةدد لقياس لدى اتقان الطالل لت الم اةات ر ل ذا:


تم عقد  2رةشس عمل :األرلا طاصس بعوض المعاييو األكاديميس رى التعلريم الحريدلى 2017ر كيفيرس
تةقيق ررا بعرروض رروق ترردةيس لختلفررس وبترراةيخ )2018/9/26ن الثا يررس عرروض لرربعض رروق التقيرريم
الةديثس التى تقيس ل اةات لختلفس عنرد الطالرل لثرل  OSPEر كيفيرس تحرميم  Rubricسرتخدالا
ى تقييم األ شطس الطغبيس و)2018/10/ 21



تم لواسلس األقسا لتةديد الهداةات التى سيتم تةقق ا لرن طرغ المقروةات الترى تردةس بالقسرم ر ذلر
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لعمل طويطس راضةس ر كاللس لت صيع  42ةداة  /ل اة علا البوالج


لتابعس تنظيم الدرةات التدةيبيس يما يخص وق التعلم النشط

 4/7نااواتج الااتعلم لكاال برنااامج تعليمااي تتسااق مااع مقرراتااه الدراسااية  ،وتوصاايف المقااررات يوضااح طاارق
التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلم.
1/4/7مدى توافق توصيف المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية


ت ة د لحف س لكل بو رالج دةاسرى ت ضرح كيفيرس تةقيرق ر اتج الرتعلم المسرت د س للبو رالج لرن طرغ
المقرروةات المختلفررس (مرفااق  1/4/7مصاافوفة توافااق نااواتج الااتعلم للبرنااامج التعليمااي مااع المقااررات
الدراسية)

 2/4/7توصيف المقررات الدراسية واالعتماد من المجالس المعنية.
 تم تنظيم رةشس عمل داطل الكليس لتدةيل أعضاح هي س التدةيس ر لعار ي م علا كيفيس كتابس ت صريي
ر تقويررو المقرروةو )2018/10/29كمررا يق ر

لوكرري اله ر د بالهالعررس بتنظرريم درة طاصررس بت صرريي

البوالج ر المقوةات (مرفق 2/4/7تدريب أعهاء هيوة التدريس علي كيفية كتاباة توصايف و تقريار
المقرر)


تم ت صيي المقروةات الدةاسريس بةير تةردد ر اتج الرتعلم المسرت د س لكرل لقروة ولعو يرس – ذهنيرس –
ل نيس  -عالس) ر يتم لواةعس ت صيي المقوةات لن طغ لهنس المناهج بالكليس ي ي ةرد ب را لمثرل
عن كل قسم علمى



يتم اعتماد ت صيي المقوةات لن طغ لهالس األقسا (مرفق  3/4/7توصيف المقررات الدراسية)

 3/4/7مدى توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج التعلم للمقررات الدراسية


تررم تةديررد رروق الترردةيس المسررتخدلس لكررل لخرروج تعليمررا ر كررذل

ويقررس التقيرريم داطررل ت صرريي

المقوةولحف س ةقم  .)1ركذل تم عمل لحف س ةقرم و )2لكرل لقروة دةاسرا لت ضريح الت ا رق برين
لةت يات المقوة ربين اتج التعلم المست د س للبو الج رالمعراييو األكاديميرس (مرفاق  4/4/7مصافوفة
( )1توافق المواضيع التى تدرس بالمقرر مع نواتج التعلم المستهدفة  ،مصفوفة رقم  2التوافق بين
محتويات المقرر وبين نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج والمعايير األكاديمية)
 4/4/7وسائل إعالن توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية لل الب


 .كما يتم ايضاي لخوةات التعلم المسرت د س لرن المقروةات لرن طرغ المةاضرو األرلرى لرن المقروة
ولةاضو ت ي س) كذل ي ضرع الت صريي رى بدايرس الكتراب الدةاسرى ر ي ةرد ت صريي البروالج علرا
الم قررع ا لكتور ررا للكليررس (مرفااق  5/4/7كيفيااة اعااالن مخرجااات الااتعلم المسااتهدفة ماان المقااررات
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الدراسية الي ال الب)
 5/7البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين.
 1/5/7اإلجراءات الرسمية المتبعة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية وحجم مشاركة األطراف
المعنية في ذل


تتم المراجعة الداخلية للبرامج الدراسية من خالل األسواتذة ذوى الخبورة فوى مجوال الجوودة و االعتمواد بالكليوة
كما تتم مراجعة المقررات الدراسية و تقييم االختبار مون خوالل أسواتذة القسوم المشوهود لهوم بالكفواءة و الخبورة

الطويلة فى التدريس (مرفق  1/5/7وثائق المراجعة الداخلية)


بالنسبس للمواةعس الخاةةيس تم رضع لعراييو طتيراة المواةرع الخراةةى ر ترم اعتمادهرا بمهلرس كليرس
ةقم  721بتاةيخ  2019/1/14ر تم تعميم ا علا األقسا العلميس (مرفقق  2/5/7اعتمقاد و نشقر معقايير

اختيار المراجع الخارجى)
معايير اختيار المراجع الخارجى:


أن يك ن ذر طبو علميس/عمليس ى لها التخحص



أ د األعضاح األكاديميين لن طاةج الكليس التعليميس أر بأ د لؤسسات التعليم العالا المشاةكس ا ظم
اله د



لديا طبو ا عمليات المواةعس للبوالج األكاديميس رالمؤسسات التعليميس .



ل ا قس لهلس القسم العلمى على اطتياة المواةع الخاةةى.



أن يك ن على دةايس بطبيعس البو الج ر بيعس لةت يات ا العلميس رطويهي ا.



االما بمعاييو ة د لؤسسات التعليم الهالعى راعتمادها



ي رتم تةديررد أسررماح المررواةعين الخرراةةيين ر يررتم اعتمررادهم لررن لهلررس القسررم (مرفااق  3/5/7وثااائق
المراجعة الخارجية)

 2/5/7كيفية استفادة المؤسسة من تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرامج التعليمية والمقررات في
ت وير البرامج التعليمية


تسووتفيد الكليووة موون تقووارير المووراجعين والممتحنووين الخووارجيين والووداخليين فووى اعووداد خطووط التحسووين بتقووارير
البرامج و المقررات

علي سبيل المثال :تعليقات أ.د .محمود محمد بكر العشماوى فى مراجعة برنامج بكالوريوس الصيدلة:

ادةاج عرردد لررن الم ض ر عات المنح ر ص علي ررا قياسرريا لتةقيررق الهررداةات لثررلpathophysiology, :
genetics,

pharmacoeconomics,

radiopharmaceuticals,

bioinformatics,
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 pharmacovigilanceكذل ادةاج ةياد األعما ر استخدا لةفظس الطالل portfolio


كما يتم تقييم البروالج الدةاسريس لرن قبرل الخرويهيين لرن ير تةديرد لردى اسرتفادت م لرن البروالج رى
العمل ر ت صيات م بالنسبس لتط يو البوالج (مرفق  4/5/7تقييم الخريجيين للبرنامج الدراسى)
80
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كما تم تفعيل تحميم ا طتباة بقا لنم ذج البل بوينا ر يتم تقييم ا طتباة ر التةقرق لرن لردى تغطيترا
لن اتج التعلم لن قبل لهنس تقييم الطغب ر ا لتةا اتن كما يتم تقييم أس لس ا لتةان لن قبل لرواةعيين
طرررراةةيين (مرفااااق  5/5/7مراجعااااة أسااااولة االختبااااار طبقااااا للبلوبريناااات (لجنااااة تقااااويم ال ااااالب و
االمتحانات))



كمرررا يرررتم تقيررريم المقررروةات الدةاسررريس ر الكتررراب الهرررالعا ر ال ةقرررس ا لتةا يرررس لرررن قبرررل الطرررغب
(مرفق 6/5/7تقييم ال الب للمقررات  ،الكتاب الجامعى  ،أسولة االمتحان)



يتم اةسا تائج التقييم الا ةؤساح األقسا العلميس لمناقشرس النترائج لرع أعضراح هي رس التردةيس ر اتخراذ
ا ةواحات الغصلس للتةسين

نموذج لتقييم طالب الفرقة األولي للكتاب الجامعى:
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A. 1st year
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 6/7للمؤسسة تقاارير سانوية للمقاررات الدراساية والبارامج التعليمياة بماا يؤكاد االلتازام بالتوصايف المعلان
للمقررات الدراسية  ،وي لع عليها المعنيون  ،وتستفيد المؤسسة منها في وضع خ ط التحسين والت وير.
 1/6/7دورية واكتمال التقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية.
 يرررتم كتابرررس التقويرررو السرررن ي البررروالج التعليميرررس لتضرررمنس ترررائج تةليرررل آةاح المرررواةعين رالطرررغب ر كرررذل
ا حائيات بمعد ت التخوج ر تقديوات الطغب علا لداة طمس سن ات ر ططط التةسين الخاصس برالبوالج
(مرفق  1/6/7تقارير البرامج الدراسية)
 كما يتم كتابس التقاةيو السن ىس للمقوةات الدةاسيس للتأكد لرن تغطيرس ةميرع ر اتج الرتعلم ر الترى تةتر ى علرا
تائج ا لتةا ات ر تائج استبا ات الطغب رططس التةسين (مرفق  2/6/7تقارير المقررات الدراسية)
 2/6/7وسائل اطالع األطراف المعنية على تقارير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية.
 يتم لناقشرس التقراةيو السرن يس للبروالج لرن طرغ لهلرس الكليرس (مرفاق  3/6/7اعتمااد تقاارير البارامج مان
مجلس الكلية)
 يتم لناقشس تقاةيوالمقوةات ى لهالس األقسا العلميس ر لهنس المناهج ر تستخد تل التقاةيو رى التةردي ر
التط يولثررل تطرر يو رروق الترردةيس ر تةرردي المةترر ى العلمررى ر غيوهررا (مرفااق 4/6/7مناقشااة تقااارير
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المقررات فى لجنة المناهج و مجالس األقسام)
نقاط القوة


رة د لعاييو أكاديميس لبوالج لو لس البكال ةي سوالمعاييو األكاديميس الق ليس القياسيس 2009
 )NARSللبوالج المنفود رتبنا المعاييو ا كاديميس الموةعيس و )NARS 2017للتعليم الحيدلى



رة د ت صيي للبوالج رالمقوةات.



لواةعس رتقييم المقوةات ر المناهج لن قبل المستفيدين :لواةعيين طاةةيينن غب ن أصةاب
أعما

نقاط الهعف


عد تةقيق ا ستفاد الكاللس لن تائج تقييم البوالج ر المقوةات



ضعي العينس المستخدلس ى استقحاح الوأى

األدلة والوثائق

لو ق 1/1/7

 -1المعايير األكاديمية المرجعية:
الغئةس الداطليس لبو الج بكال ةي س الحيدلس 2015

لو ق 2/1/7

الغئةس الداطليس لبو الج بكال ةي س الحيدلس 2004

لو ق 3/1/7

قواةات تسميس قسم المماةسس الحيدليس ن الكيمياح الدرائيس

لو ق 4/1/7

الغئةس الداطليس لبو الج بكال ةي س الحيدلس – صيدلس اكلينيكيس

لو ق 5/1/7

المعاييو األكاديميس القياسيس الق ليس )(NARS, 2009

لو ق 6/1/7

اعتماد المعاييو األكاديميس القياسيس الق ليس ) (NARS, 2009ا لهلس الكليس

لو ق7/1/7

المعاييو األكاديميس الموةعيس ى التعليم الحيدلى و)NARS, 2017

لو ق8/1/7

اعتماد المعاييو األكاديميس الموةعيس ى التعلريم الحريدلى ) (NARS,2017را لهلرس
الكليس

لو ق 9/1/7

رةشس عمل لت عيس أعضاح هي س التدةيس ر لعار ي م بالمعاييو األكاديميس 2017

لو ق 10/1/7

ت عيس الطغب بالمعاييو األكاديميس

لو ق11/1/7

لحف س ت ا ق ةسرالس الكليرس لرع ل اصرفات الخرويج بقرا للمعراييو المعراييو األكاديميرس
الموةعيس ى التعليم الحيدلى (NARS,2017

لو ق1/2/7
لو ق 2/2/7
لو ق 3/2/7

 -2البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل:
لمثلين لمنظمات س ق العمل كأعضاح ا لهلس الكليس
حوا تياةات رلتطلبات س ق العمل
استطغع آةاح ةؤساح رلديوي قطاع األعما

ا لست ى الخويج

110

لو ق 4/2/7

رثائق لؤتمو الت ظيي

لو ق 5/2/7

ل ا قس لهلس الكليس باضا س لقوةىن اطتياةين:
ريادة األعمال و اقامة المشاريع
استراتيجيات الموارد البشرية لالبتكار

لو ق6/2/7

ل ا قررس لهلررس ةالعررس اليقرراصيق ر المهلررس األعلررا للهالعررات علررا برردح الدةاسررس ررا
بو الج بكال ةي س الحيدلس – صيدلس اكلينيكيس

لو ق 7/2/7

ماذج لأل شطس الطغبيس ى لاد صيدلس المستشفيات ر صيدلس المهتمع

لو ق 1/3/7

 -3البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة:
ت صيي البوالج بقا للمعاييو األكاديميس 2009

لو ق 2/3/7

اةتماع لهنس المناهج

لو ق 3/3/7

ت صيي البوالج بقا للمعاييو األكاديميس 2017

لو ق 4/3/7

لحف س ت ا ق اتج التعلم المست د س لن البوالج لع المعاييو األكاديميس 2009

لو ق5/3/7

لحف س ت ا ق اتج التعلم المست د س لن البوالج لع المعاييو األكاديميس 2017

لو ق 1/4/7

 -4نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية:
لحف س ت ا ق اتج التعلم للبو الج التعليما لع المقوةات الدةاسيس

لو ق 2/4/7

تدةيل أعضاح هي س التدةيس علا كيفيس كتابس ت صيي ر تقويو المقوة

لو ق 3/4/7

ت صيي المقوةات الدةاسيس

لو ق 4/4/7

لحرررف س و )1ت ا رررق الم اضررريع الترررى تررردةس برررالمقوة لرررع ررر اتج الرررتعلم المسرررت د س ن
لحررف س ةقررم  2الت ا ررق بررين لةت يررات المقرروة ربررين ر اتج الررتعلم المسررت د س للبو ررالج
رالمعاييو األكاديميس

لو ق 5/4/7

كيفيس اعغن لخوةات التعلم المست د س لن المقوةات الدةاسيس الا الطغب

 -5البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين:
لو ق 1/5/7
لو ق 2/5/7
لو ق 3/5/7
لو ق 4/5/7
لو ق 5/5/7
لو ق 6/5/7
لو ق1/6/7
لو ق2/6/7
لو ق 3/6/7
لو ق 4/6/7

رثائق المواةعس الداطليس
اعتماد ر شو لعاييو المواةع الخاةةى
رثائق المواةعس الخاةةيس
تقييم الخويهيين للبو الج الدةاسى
لواةعس أس لس ا طتباة بقا للبل بوينا ولهنس تق يم الطغب ر ا لتةا ات)
تقييم الطغب للمقوةات ن الكتاب الهالعى ن أس لس ا لتةان
 -6للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية
تقاةيو البوالج الدةاسيس
تقاةيو المقوةات الدةاسيس
اعتماد تقويو البو الج ى لهلس الكليس
لناقشس تقاةيو المقوةات ى لهنس المناهج ر لهالس األقسا
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معيار :8التدريس والتعلم
للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها وت ويرها بصورة دورية بما يهمن تحقق المعااير
األكاديميااة  ،ويسااهم فااي تحقيااق رسااالتها وأهاادافها  .وتحاارص المؤسسااة علااى مالئمااة طاارق التاادريس والااتعلم
والتقويم لنواتج التعلم المستهدفة  ،وتعمل على تهيواة فارص الاتعلم الالاتي  ،وتقادم بمشااركة الجهاات المجتمعياة
برامج التدريب التي تسهم في إكساب ال الب المهارات الالزمة لتحقيق مواصفات الخريج  ،وتاوفر لتلاك البارامج
المااوارد المالئمااة وتهاامن جااودة تنفياالها وجديااة اإلشااراف عليهااا  ،وتحاارص علااى تقياايم فاعليتهااا وت ويرهااا .
وتحرص المؤسساة علاى تقاويم ال االب بموضاوعية وعدالاة  ،وباساتخدام أسااليب وأدوات متنوعاة تالئام ناواتج
التعلم وبما يدعم العملية التعليمية.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف

 .1للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعاايير

√

مستوف
جزئياح

غير
مستوف

األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.
 .2ت بيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات

√

التعلم اللاتي ومهارات التواف لدى ال الب.
 .3بااارامج التااادريب لل اااالب مصاااممة وموصااافة وفقااااح لناااواتج الاااتعلم

√

المستهدفة للبرنامج التعليماي  ،ويتاوافر لتنفيالها اآللياات والماوارد
الالزمة.
 .4تقويم أداء ال الب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافاق ماع

√

نواتج التعلم المستهدفة.
 .5فاعلياااة التااادريب تقااايم باساااتخدام أدوات ومؤشااارات موضاااوعية ،

√

وتستخدم النتائج في ت وير آلية التدريب وأدواته وموارده.
 .6الدرجات المخصصة ألنواع تقويم ال الب متوازنة مع ناواتج الاتعلم

√

المستهدف قياسها.
 .7عمليااة تقااويم ال ااالب تاادار بكفاااءة وعدالااة  ،واالمتحانااات يااؤمن

√

وضعها ونسخها وتوزيعها بما يهمن سريتها.
 .8آليااات تقااويم ال ااالب تهاامن عدالااة التصااحيح ودقااة وضااع ورصااد

√

الدرجات واالحتفاا بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.
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 .9التغلية الراجعة لل الب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم.

√

 .10نتااائج تقااويم ال ااالب يسااتفاد منهااا فااي ت ااوير الباارامج التعليميااة

√

واستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم.
 .11قواعد التعامل مع تظلمات ال الب من نتاائج التقاويم موثقاة ومعلناة

√

 ،وتوجد آليات لمراقبة ت بيقها.

تعليقات المؤسسة
 1/8للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقاويم تتساق ماع المعاايير األكاديمياة المرجعياة وتالئام ناواتج
التعلم المستهدفة.


أعدت الكليس استواتيهيس للتدةيس ر التعلم و )2013 - 2012تتسق لع المعاييو األكاديميس الموةعيس
 2009ر ةسالس الكليس ر اعتمدت لن لهلس الكليس ةقم و )574بتاةيخ ( 2012/3/12مرفق 1/1/8
استراتيجية التدريس و التعلم ()2013 - 2012



ال دف العا ل ا :

تةقيق رالةفاظ على التف ق ا التعليم لن طغ بوالج تعليميس ذات كفاح عاليس.
األهداف الفوعيس :
 تط يو البوالج التعليميس اعداد الطغب


اليات لتابعس رتقييم للتدةيل الميدا ا للطرغب الرداد المهتمرع رسر ق العمرل بخرويهين ذري ل راةات
ل نيس لتميي



إتباع سياسس التعليم الفعا أر التفاعلا رإكساب الطغب القدة على التفكيو ـ ل المشكغت ـ ل راةات
ا تحا راستخدا تكن ل ةيا المعل لات رالتفكيو العلما .



تعييي رتنميس الم اةات القياديس رالشخحيس للطغب لن طغ شا ات المناهج ربوالج الدعم الطغبا.



اليات التعالل لع الطغب المتعثوين دةاسيا



ت يو الوعايس للطغب ال ا دين



التغلل على لشكغت التعليم .



كمرررا ترررم تةررردي ا سرررتواتيهيس و( )2020 - 2018مرفاااق  2/1/8اساااتراتيجية التااادريس و الاااتعلم
 )2020-2018لتتسق لع المعاييو األكاديميس الموةعيس  2017رتغئم ر اتج الرتعلم المسرت د س ر ترم
لناقشررت ا رررى لهلررس كليرررس ةقررم و )715بتررراةيخ( 2018/10/8مرفااق  3/1/8اعتمااااد اساااتراتيجية
التاادريس و الااتعلم فااى مجلااس الكليااة) كم را تررم اةسررال ا الررا األقسررا العلميررس لمناقشررت ا ررى لهررالس
األقسا (مرفق  4/1/8ارسال استراتيجية التدريس و التعلم الي األقسام العلمياة) كرذل ترم تةميل را
علا ل قع الكليس ا لكتور ى
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ال ردف العرا ل را :تطبيرق بو رالج قرائم علررا تنميرس الهرداةات أر الكفراحات بقرا للمعاييواألكاديميرس رى التعلرريم
الحيدلى 2017
األهداف الفوعيس :


تةديد لست ى ر سبس الم اةات التى تتةقق عليا لن طرغ المقروةات
المختلفس  .ثم تةديد الم اةات التى يهل ان تضاف الى المقوةات

 -2ادطا بعض وق التعلم النشط ر صياد األ شرطس الحرفيس الغصلرس لتةقيرق تلر الم راةات :لثرل التكليفرات
القائمس علا البة ن دةاسس الةالس و)case study
 -3التأكد لن استخدا
student portfolio

وق تق يم تساعد علا قياس تل الم راةات لردى الطرغب لثرل, OSPE , Rubric :

 -4ةبط المقوةات بس ق العمل ر لستهداتا لما يتطلل لواةعس المةت ى ر تةديثا
 -5التأكد لن الت صيي الدقيق ر تةديد الم اةات المةققس ى كل لقوة
 -6تحسين بحث التخرج لتنمية مهارات البحث العلمى لدى الطالب


التوسع فى تطبيق التعليم و التقويم االلكترونى



تحسين البيئة التعليمية



تقييم المقررات من قبل الطالب و المراجعيين الخارجيين و أرباب األعمال بصورة دورية



تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى التدريس

 2/8ت بيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم اللاتي ومهارات التواف لادى
ال الب


تق
البة

ا ستواتيهيس علا تنميس ل اةات التعلم الذاتا للطالل ر القدة علا ل المشكغت ر ل اةات
العلما ر يتم ذل لن طغ األ شطس الحفيس للمقوةات (مرفق  1/2/8أمثلة األنش ة الصفية

في المقررات المختلفة)ن لقوة البة العلما لطغب الفوقس الخالسس (مرفق  2/2/8نماذج من بحث
التخرج)


تنظم الكليس لؤتمو علما سن ي لدعم ا بةاث الطغبيس ي يق
ص ة ع ورض تقديميس أر ب ستوات ر يتم دع

الطغب بعوض أبةاث التخوج ى

غب لن الهالعات األطوى ليياد المنا سس ر ة ع

لست ى األداح ر يتم تكويم المتمييين لن م (مرفق  3/2/8كتيب المؤتمر ال البى)


تنظم الكليس درةات تدةيبيس لتنميس بعض الم اةات لدى الطغب ر ت ي ت م لس ق العمل لثل وكتابس
رةقس بةثيس – كتابس السيو الذاتيس ر غيوها) (مرفق  4/2/8نماذج من دورات تنمية البحث العلمي و
كتابة السيرة اللاتية و غيرها).



كل ذل يؤدى الى تنميس ل اةات الت اصل ن التعلم الذاتى ن التفكيو الناقد ن ل المشكغت ن البة
العلما ن العمل ى ويق ر غيوها لما يؤهل الطالل لس ق العمل.



ريتم ت ثيق استواتيهيات التدةيس المستخدلس ى ت صيي المقوةات رت صيي البوالج بةي
تتغيو لع تغيو عض هي س التدةيس القائم بالتدةيس ريتم لواةعس لدى عاليس تل ا ستواتيهيات ى
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ض ح تةليل تائج الطغب لن طغ األقسا العلميس ر لهنس المناهج ر يتم تط يوها سل الةاةس .
(مرفق 5/2/8نموذج ملف المقرر)
 3/8برامج التدريب لل االب مصاممة وموصافة وفقاا ح لناواتج الاتعلم المساتهدفة للبرناامج التعليماي  ،ويتاوافر
لتنفيلها اآلليات والموارد الالزمة.
 1/3/8مدى مالءماة تصاميم وتوصايف بارامج التادريب التاي تقادمها المؤسساة لناواتج الاتعلم المساتهدفة فاي
البرنامج التعليمي.
 ي ةرد بغئةترا بو رالج بكرال ةي س الحريدلس ن بكرال ةي س الحريدلس – صريدلس اكلينيكيرس لراد طاصررس
بالتدةيل الميدا ى/الحيفى ر التى تنص علا أن يؤدى ةميع غب الكليس و 300سراعس عليرس) تردةيبا
صيفيا  /تو تدةيل


بالنسربس لبو رالج بكررال ةي س الحريدلس :يترردةب الطالرل ررى لؤسسرس صرريدليس أر أكثرو لررد

تقرل عررن

 300ساعس طغ العطلرس الحريفيس الترى تسربق الفروقتين الوابعرس رالخالسرس ريعرين لهلرس الكليرس بنراحاي
على ت صيس لهنس ش ن التعليم رالطغب بالكليس المؤسسات الحيدلس التى يتعرين علرى الطرغب لتابعرس
التدةيل العملى ي ا أثناح هذه العطلس .ريتم تقييم التدةيل الميدا ا لن قبل أعضاح هي س التدةيس الذين
يعيررن م لهلررس الكليررس لإلشررواف علررى الترردةيل ريشررتو ا ةتيرراص(.مرفااق  1/3/8توصاايف التاادريب
الصيفى)


بالنسبس لبو رالج بكرال ةي س الحريدلس – صريدلس اكلينيكيرس :يبردأ التردةيل بعرد ا ت راح المسرت ى الثرا ىن
يقضى الطالل  200ساعس ى ا دى المؤسسات الحيدليسن  100ساعس تردةيل اكلينيكرى رى لستشرفى
ةالعس اليقاصيق تةا اشواف الكليس (مرفق  2/3/8توصيف التدريب االكلينيكى)



بوالج التدةيل الحيفا للطغب لحممس رل صفس ر قا لن اتج التعلم المست د س للبو الج التعليما

 2/3/8آليات التنفيل واإلشراف على التدريب.
3/3/8الموارد التي توفرها المؤسسة للتدريب والجهات المشاركة فيه ونوعية مشاركتها.


ي ةد دليل التدةيل الحيفى لتضرمنا لاهيرس التردةيل الحريفان أهدا ران التيالرات لهنرس التردةيلن لرد
الترردةيلن التيالررات الطالررل قبررل رأثنرراح ربعررد تررو الترردةيل ر التيالررات ة ررس الترردةيل ر اليررس تق ر يم
الطالل.



بالنسبس لبو الج بكال ةي س الحيدلس – صيدلس اكلينيكيرسن قالرا الكليرس بالتعاقرد لرع لستشرفيات ةالعرس
اليقاصيق لت يو  100ساعس تدةيل اكلينيكى للطغب ي يتم التدةيل تةا اشواف أسراتذ لرن كليرس
الطرررل ر الحررريادلس ا كلينيكيرررين بالمستشرررفى ( مرفاااق  3/3/8المرفقاااات الخاصاااة بتنظااايم التااادريب
االكلينيكى فى مستشفى جامعة الزقازيق)



تق

الكليس بتةديد لشو ين لرن أعضراح هي رس التردةيس لغشرواف علرا التردةيل الحريفى للطرغب رى
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المؤسسات الحيدليس األطوى لثل الحيدليات المهتمعيس ( مرفق  4/3/8قائماة بأساماء أعهااء هيواة
التدريس المشرفين علي التدريب )


تت اصل الكليس لرع بعرض شروكات األدريرس لتنظريم تردةيل للطرغب الرواغبين رى ذلر ( مرفاق5/3/8
نماذج من تدريب ال الب فى شركات و مصانع األدوية)

 4/8تقويم أداء ال الب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة


تق يم أداح الطغب ا التدةيل ا كلينيكى يتم بأساليل لتن عس ربما يت ا ق لع اتج التعلم المست د س
ي قالا الكليس بالت اصل لع لنسق التدةيل ا كلينيكى بمستشفى ةالعس اليقاصيق ل ضع آليس لتقييم
أداح الطغب أثناح التدةيل رذل

ا ض ح عد عناصو لثل الةض ة را لتيا رالتهارب ر المتابعس

لع المشو ين علا التدةيل و )preceptorsر كذل تقديم للفات ا هاص عن الةا ت التى تم لناقشت ا
أثناح التدةيل (مرفق  1/4/8ملف انجاز ال الب فى التدريب االكلينيكى)


ألا بالنسبس للتدةيل ى صيدلس المهتمع أر المؤسسات الحيدليس األطوى ان الطالل يق

بتسهيل

بعض األدريس ن تفاعغت األدريس ر غيوها التى تعوض ل ا أثناح التدةيل (مرفق  2/4/8ملف انجاز

الطالب فى التدريب بالصيدلية المجتمعية)
 5/8فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية  ،وتستخدم النتائج فاي ت اوير آلياة التادريب
وأدواته وموارده
اعليس التدةيل تقيم باستخدا أدرات رلؤشوات ل ض عيس رتستخد النتائج ا تط يو أليس التدةيل رأدراتا
رل اةده .يتم تقييم التدةيل عن ويق:
أ .عمل استبيان للطغب لقياس اعليس التدةيل (مرفق  1/5/8استقصاء أراء ال الب حول فاعلية التدريب
الصيفى) ر لن ثم تةديد قا الضعي رالق رذل

ا ض ح عد عناصو أهم ا:



لدى لغحلس لكان التدةيل للتخحص العلما.



لدى لغحلس لد التدةيل.



البي س المةيطس للتدةيل رأثوها على المتدةب.



ةدرى رلودرد التدةيل على الطغب لن النا يس العلميس.

ب .لقات النقاش لع الطرغب ر تسرهيل اةائ رم (مرفاق  2/5/8األراء المساجلة لل االب حاول فاعلياة التادريب
الصيفى)
 6/8الدرجات المخصصة ألنواع تقويم ال الب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها.
 1/6/8مدى تنوع ال رق المستخدمة لتقويم ال الب


ت ضح ئةس البوالج الدةاسيس ر كذل ت صيفات المقوةات رة د أساليل تق يم لتن عرس لقيراس لردى
تةقق لخوةات التعلم المختلفس لدى الطغب .ي اشتملا أساليل التق يم( :مرفاق  1/6/8أمثلاة مان
توصيف المقررات)
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ا طتباةات التةويويس التى تقيس المخوةات المعو يس ر الذهنيس لدى الطغبن



ا طتباةات الشف يس التى تقيس با ضا س لما سبق ل اةات الت اصلن



ا طتباةات العمليس التى تقيس المخوةات الم نيس ر العمليس



كمرررا ي ةرررد أيضرررا بعرررض األ شرررطس الحرررفيس ر التكليفرررات لثرررل عمرررل ا بةررراث ن تحرررميم العرررورض ر
الفيرردي هاتن عمررل الب سررتوات ر التررى تقرريس المخوةررات العالررس لثررل العمررل ررى ويررقن اداة ال قرران
ل رراةات البة ر ن اسررتخدا التكن ل ةيررا رغيوهررا( .مرفااق  2/6/8أمثلااة ماان االختبااارات التحريريااة ،
األنش ة الصفية)

 2/6/8آليات ربط االمتحانات بنواتج التعلم المستهدفة ومدى توازن توزيع الدرجات عليها.


يتم التةقق لن ت اصن أدرات التق يم لع اتج التعلم عن ويق:



اليا أعضاح هي س التردةيس بتحرميم ا طتبراة بقرا للبل بوينرا (  3/6/8مرفاق تعمايم علاي أعهااء
هيوة التدريس بهرورة تصميم االختبار طبقا للبلوبرينت)



لهنس تق يم الطغب ر ا لتةا ات (مرفق  4/6/8تشكيل لجنة تقويم ال الب و االمتحانات) الترى تقر
بمواةعررس م ر ذج ا طتبرراة لررع البل بوينررا

بقررا لم اصررفات لةرردد للتأكررد لررن تغطيررس ر اتج الررتعلم

المست د س لن طغ األس لس المختلفسر كتابس تقويو بذل (مرفق  5/6/8مراجعة االمتحانات من خالل
لجنة التقويم)


يتم تقييم رةقس ا طتباة لن قبل لمتةنين داطليين ر طاةةيين للتأكرد لرن رةر د أسر لس تقريس لسرت يات
لعو يررررس لختلفررررس وأسووووئلة معرفيووووة و مهاريووووة و تطبيقيووووة) ن ترررر اصن ت صيررررع الرررردةةات علررررا األسرررر لس
(مرفق 6/6/8مراجعة الورقة االمتحانية من خالل ممتحنين داخليين و خارجيين )



تررم اعتمرراد اليررس تقيرريم الطررغب ررى ا طتبرراةات الشررف يس والقرردة علررا الت اصررل ر التفاعررلن المظ ررون
المعو ررس) ررى لهلررس الكليررس ةقررم و )721ر ترراةيخ  2019/1/14ر تعميم ررا علررا األقسررا العلميررس
(مرفق 7/6/8معايير تقييم ال الب أثناء االمتحانات الشفوية)



تقييم ال ةقس ا لتةا يس لن قبل الطغب (مرفق  8/6/8تقييم ال الب للورقة االمتحانية )

 7/8عملية تقويم ال االب تادار بكفااءة وعدالاة  ،واالمتحاناات ياؤمن وضاعها ونساخها وتوزيعهاا بماا يهامن
سريتها
 1/7/8مدى توافر دليل إدارة االمتحانات.


تداة عمليس تق يم الطغب بكفاح رعدالس تبعا لغئةس تنظيم أعما ا لتةا ات تةا إشواف ركالس
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ش ن التعليم ر الطغب (مرفق  1/7/8الدليل األرشادى لهبط سير أعمال االمتحانات)
 2/7/8إجراءات إدارة االمتحانات والكنتروالت ونظم عملها بما يتيح كفاءة وعدالة األداء واالحتفاا بأوراق
االمتحانات بصورة مؤمنة وسرية نسخها وتوزيعها
 يتم ا عغن عن ليعاد رلكان ا لتةا ات قبل بدأ ا لتةا ات بفتو كا يس رذل لن طغ الهدار ا لتةا يس
المعلنس باألقسا العلميس على ل ات ا عغ ات ر على ل قع الكليس ا لكتور ا .ر تنفود إداة الكليس ب ضع
ةدر ا لتةا ات ر قا ي لما تواه بل تعلن الهدار لألٌقسا العلميس رالطغب قبل بدح ا لتةا ات ى ص ةت ا
ى

األرليس ريتم تلقى أيس اقتوا ات لن األساتذ أر الطغب بتعديل الهدار لمد أسب ع يلي ا إعغن الهدار
ص ةت ا الن ائيس (مرفق  2/7/8جداول االمتحانات و توزيع المراقبات)

 تم تعميم ل ا أستاذ الماد يما يخص أعما ا لتةا ات ر ق اعد اعداد اطتباةات ا طتياة لن لتعدد علا
أعضاح هي س التدةيس ر ذل لضمان اعداد األس لس بح ة سليمس ر كذل التغلل علا األططاح التى قد
تةدث أثناح اعداد ا طتباةات أر التحةيح (مرفق  3/7/8مهام أستاذ المادة فيما يخص أعمال االمتحانات
& قواعد اعداد أسولة االختيار من متعدد)
 يتم تشكيل أعضاء الكونترول بقرار معتمد من عميد الكلية (مرفق  4/7/8تشكيل كنتروالت الفرق الدراسية
المختلفة)
 يشتو ة د

باعس ال ةقس ا لتةا يس رتألين سخ ا ى لوكي التح يو بالكليس.

 لتابعس ي ليس ر كتابس تقويو ي لا عن سيو ا لتةا ات( .مرفق  5/7/8تقارير متابعة سير االمتحان)
 يتم ت ضيح لس ليس أعضاح هي س التدةيس رال ي س المعار س ا عمليس ضبط ا لتةا ات لن طغ اةتماع
لع عميد الكليس ر ركيل الكليس لش ن التعليم ر الطغب.
 ي ةد أليس ا

تفاظ باألرةاق ا لتةا يس ى كنتور لؤلن بباب ديد ر لواقل بالكاليوات.

 8/8آليااات تقااويم ال ااالب تهاامن عدالااة التصااحيح ودقااة وضااع ورصااد الاادرجات واالحتفاااا بالنتااائج مؤمنااة
وقابلة لالستدعاء
 1/8/8آليات  /إجراءات ضمان عدالة نظام االمتحانات
تةوص الكليس على ت يو العدالس ى تقييم الطغب ر ذل لن طغ :
 توجد آلية لضمان عدم تضارب المصالح عند اعداد لجان االمتحانات تعتمد على عدم مشاركة عضو هيئة
التدريس في أعمال االمتحانات الخاصة بطالب المرحلتين في حالة وجود أحد أقاربه حتى الدرجة
الرابعة( .مرفق  1/8/8تعميم علي أعهاء هيوة التدريس باالبالغ عن وجود أقارب لهم حتى الدرجة
الرابعة)
 تشكل ا قسا العلميس لهان ثنائيس  /ثغثيس لتحةيح رةقس ا ةابس ر يتبع الك تور آليس دقيقرس را المواةعرس
ر التردقيق علررى ا رةاق المحررةةس ر لواةعررس ةصررد الردةةات( .مرفااق  2/8/8نماااذج لكراسااات االجاباة
المصححة)
 كما تطبق الكليس لهان الممتةنين (مرفق  3/8/8تشكيل لجنة الممتحنين) ر ظا الممتةنين الخراةةين (مرفاق
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 4/8/8قوائم الممتحنين الخارجيين فى االمتحانات الشفوية) للتأكد لن عدالس تقيريم الطرغب رى ا لتةا رات
النظويس ر الشف يس
 رتتبع الكليس ضما اي للعدالس ا تحةيح ا لتةا ات التةويويس ظا الكواسس له لس ال يس عن ويق
رضع ةقم سوي لكل الل
 كما بقا الكليس ظا التحةيح األلى لتقليل األططاح ر ضمان عدالس التحةيح ر يما يلى شكل بيا ى
ي ضح سبس تطبيق التحةيح األلى ى المست يات لختلفس للبوالج الدةاسيس (مرفق 5/8/8مرفقات
التصحيح األلى)
Bachelor of
pharmacy

100%

60%
40%

20%

% of courses

80%

clinical pharmacy
program

0%

level5

level4

83.30%

100%

level
3
63.30%

level
2
83.30%

level
1
50%

Bachelor of pharmacy

18.20%

54.50%

44.40%

44.40%

50%

clinical pharmacy program

 2/8/8كيفية توثيق نتائج االمتحانات وتأمينها واستدعائها عند الحاجة
تق
-ا

الكليس با

تفاظ بنتائج الطغب لؤلنس لما يس ل استدعاح تائج بس لس عند الةاةس الى ذل عن ويق:

تفاظ بكواسات ا ةابس داطل الكنتور ت

 رة د سهغت رةقيس للنتائج ى ركالس ش ن التعليم ر الطغب رة د سهغت الكتور يس للنتائج 9/8التغلية الراجعة لل الب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم
تق

الكليس بإعغن الطغب بنتائج التق يم عن ويق:

-

الفحليس

إعغن

تائج

ا لتةا ات

رالعمليس

على

ل قع

الكليس

االكتور ا

 http://www.pharma.cu.edu.egر علا ل ات اعغ يس باألقسا المختلفس (مرفق 1/9/8نماذج من
اعالن نتائج التقويم لل الب)
 -يستعلم كل الل عن تيهتا الن ائيس الكتور يا عن ويق ادطالا الوقم الق لا ر ةقما الخاص بالكليس.
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 10/8نتائج تقويم ال الب يستفاد منها في ت وير البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم
 1/10/8تحليل نتائج االمتحانات على المستويات المختلفة واإلحصائيات والتقارير التي أعدتها المؤسسة.
يتم تحليل نتائج تقويم ال الب على المستويات المختلفة والفوق الدةاسيس /المقوةات) لن طغ ركالس ش ن

التعليم ر الطغب رذل باستخدا ظا ق اعد البيا ات االكتور يس رليكنس تائج ا لتةا ات رتشمل اا حائيات
لا يلى( :مرفق  1/10/8تقرير وكالة شوون التعليم و ال الب عن نتائج االختبارات)


إ حائيس دةةات النظوي



إ حائيس التقديوات لكل لقوة على ده



إ حائيس لهمعس لكل وقس على ده



إ حائيس الخويهين للمهم ع التواكما

شكل بيانى يوضح احصائية بتقديرات ال الب فى الفرق الدراسية المختلفة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة
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شكل بيانى يوضح احصائية بتقديرات ال الب فى المستويات المختلفة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة – صيدلة
اكلينيكية
 يتم كتابس تقاةيو المقوةات لن طغ أعضاح هي س التدةيس ر دةاسس سل النهاي ر الوس ب ر ا حائيس
تقديوات الطغب للمقوة ر لن ثم رضع ططط التةسين ر يتم لناقشس تقاةيو المقوةات لن طغ لهالس
األقسا (مرفق 2/10/8نماذج من تقارير المقررات)
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في كيمياء حيوية اكلينيكية للفرقة
المنحنى التكرارى يبين نسب تقديرات النجا
الرابعة الترم األول
للعام
نسب التقد يرا ت

43.46

27.55

22.22

5.22
1.52

ممتاز

جيدجدا

جيد

مقبول

ضعيف جدا

تحليل نتائج ال الب فى مادة عقاقير :2

 كما يتم كتابس التقويو السن ى للبو الج لن طغ ةئيس ر د اله د تةا اشواف ركيل الكليس لش ن التعليم
ر الطغب ي

يتم تتبع لعد ت هاي الطغب علا داة السن ات الخمس للبو الج ر لعد ت التخوج

ررضع ططط التةسين التى تعتمد على تائج تق يم الطغب رآةاح المقيم الخاةةا رالطغب رأعضاح هي س
التدةيس ر تعوض النتائج علا لهلس الكليس (مرفق 3/10/8تقرير البرنامج)
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رسم بيانى يوضح تتبع تقديرات ال الب علي مدار الخمس سنوات لبرنامج بكالوريوس الصيدلة

2016-2017
2017-2018

Percentage

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

fail

pass

Good

23.7

3.8

21.5

Very
Good
29

Excelle
nt
2016-2017
22

0

0

32

48.8

2017-2018

19.2

رسم بيانى يوضح مقارنة بين تقديرات طالب المستوى الخامس لطالب الصيدلة االكلينيكية لعام 2018-17
مقارنة 2017-2016
 2/10أوجه االستفادة من تحليل نتائج االمتحانات
يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فى ضوء تحليل النتائج من خالل :
عقد لهان لمتةنين لدةاسس ا خفاض تائج الطغب ببعض المقوةات بالمقاة س بنتائج باقى المقوةات (مرفق
 4/10/8نماذج من محاضر لجان الممتحنين)
 11/8قواعد التعامل مع تظلمات ال الب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة  ،وتوجد آليات لمراقبة ت بيقها
 ت ةد آليس اعغن النتائج رأعما التظلمات رإعاد الوصد (مرفق  1/11/8الدليل األرشادى لهبط سير
أعمال االمتحانات )
 كما تتيح الكليس للطغب المتظلمين لن النتائج التأكد لن دةةات م ن رتق

بتحةيح أى أططاح يتم اكتشا او

يتقد الطالل بالتماس لواةعس ةصد دةةات ل كيل الكليس لش ن التعليم ر الطغب ر الذى بدرةه ي ة ا
لوئيس الك تور ر بعد ةص ا لتماس ر إعاد الوصد يو ع ةئيس الك تور ا لتماس ر التقويو ل كيل
الكليس لش ن الطغب الذي يق

يدرةه بو ع ططاب لعميد الكليس بنتيهس ا لتماس)
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 ر يتلقى الطالل ةدا على تظلما ا لد

تييد عن اسب عين لن تاةيخ تقديم األلتماس عن ويق لكتل

ركيل الكليس لشؤرن التعليم ر الطغب( .مرفق  2/11/8نماذج من التماسات ال الب) (مرفق  3/11/8تقرير
رئيس الكنترول بنتيجة فحص االلتماسات)


يتم أعداد تقويو لن ركيل الكليس لش ن التعليم رالطغب با ت اح أعما الكنتور ت رالمواةعات الن ائيس
للدةةات لو قا ي ب ا إ حائيات الفوق المختلفس رإ حائيات المقوةات إلى عميد الكليس الكان اعتماد تائج
الطغب بمهلس الكليس(مرفق  4/11/8تقرير وكيل الكلية لشوون التعليم و ال الب بانتهاء أعمال
الكنتروالت)
نقاط القوة


رة د استواتيهيس للتدةيس ر التعلم تةدد وق التدةيس ر التق يم



ي ةد أ شطس صفيس داطل المقوةات تشهع الطغب علا التعليم الذاتا



رة د بة التخوج لطغب الفوقس الخالسس



رة د ت صيي راضح للتدةيل ليدا ى



رة د لييا يس سن يس لشواح الكتل العلميس الةديثس ا كا س تخححات الكليس.



تم تيريد لعظم القاعات الدةاسيس ب سائل لساعد راألدرات المسا د للتعليم لثل داتا ش رالل ات
البيضاح.



تم تهديد رصيا س عدد لن المعالل بالكليس رةاةي استكما صيا س ر تهديد باقا المعالل سل
الخطس الم ض عس ر الخطس العالس للهالعس رذل

لتقد المعالل الخدلات الغصلس اةواح التهاةب

العمليس رإكما لنظ لا التعليم.
نقاط الهعف


ت ةد آليس لمواةعس المةت ي العلما للكتاب الهالعا بقا لل ائح رللنتائج التعليميس المست د س لن ا.



سبس المقوةات المة لس اليكتور يا ضعيفس.



قص الم اةات لدي الطغب ا لها اللغات األةنبيس.

األدلة والوثائق

لو ق1/1/8

-1استراتيجية التدريس و التعلم:
استواتيهيس التدةيس ر التعلم و)2013 - 2012

لو ق2/1/8

استواتيهيس التدةيس ر التعلم و)2020 - 2018

لو ق3/1/8

اعتماد استواتيهيس التدةيس ر التعلم ى لهلس الكليس

لو ق4/1/8

اةسا استواتيهيس التدةيس ر التعلم الا األقسا العلميس

لو ق1/2/8

 -2ت بيق استراتيجية التدريس والتعلم يدعم اكتساب مهارات التعلم اللاتي:
ألثلس األ شطس الحفيس ا المقوةات المختلفس

124

لو ق2/2/8

ماذج لن بة التخوج

لو ق3/2/8

كتيل المؤتمو الطغبى

لو ق4/2/8

ماذج لن درةات تنميس البة العلما ر كتابس السيو الذاتيس ر غيوها

لو ق 5/2/8

م ذج لن للي لقوة

لو ق 1/3/8

-3التدريب الميدانى  /الصيفى:
ت صيي التدةيل الحيفى

لو ق 2/3/8

ت صيي التدةيل ا كلينيكى

لو ق3/3/8

المو قات الخاصس بتنظيم التدةيل ا كلينيكى ى لستشفى ةالعس اليقاصيق

لو ق4/3/8

قائمس بأسماح أعضاح هي س التدةيس المشو ين علا التدةيل

لو ق5/3/8

ماذج لن تدةيل الطغب ى شوكات ر لحا ع األدريس
 -4تقويم أداء ال الب في التدريب:

لو ق 1/4/8

ملف انجاز الطالب فى التدريب االكلينيكى

لو ق 2/4/8

ملف انجاز الطالب فى التدريب بالصيدلية المجتمعية

لو ق 1/5/8
لو ق 19.8
لو ق 1/6/8
لو ق 2/6/8
لو ق 3/6/8
لو ق 4/6/8
لو ق 5/6/8
لو ق 6/6/8
لو ق 7/6/8
لو ق 8/6/8
لو ق 1/7/8
لو ق 2/7/8
لو ق 3/7/8
لو ق 4/7/8
لو ق 5/7/8
لو ق 1/8/8
لو ق 2/8/8
لو ق 3/8/8
لو ق 4/8/8
لو ق 5/8/8
لو ق 1/9/8

-5قياس فاعلية التدريب:
اعليس التدةيل الحيفى
استقحاح أةاح الطغب
اعليس التدةيل الحيفى
األةاح المسهلس للطغب
 -6الدرجات المخصصة ألنواع تقويم ال الب متوازنة مع نواتج التعلم
ألثلس لن ت صيي المقوةات
ألثلس لن ا طتباةات التةويويس ن األ شطس الحفيس
تعميم علا أعضاح هي س التدةيس بضورة تحميم ا طتباة بقا للبل بوينا
تشكيل لهنس تق يم الطغب ر ا لتةا ات
لواةعس ا لتةا ات لن طغ لهنس التق يم
لواةعس ال ةقس ا لتةا يس لن طغ لمتةنين داطليين ر طاةةيين
لعاييو تقييم الطغب أثناح ا لتةا ات الشف يس
تقييم الطغب لل ةقس ا لتةا يس
-7ادارة عملية تقويم ال الب
الدليل األةشادى لضبط سيو أعما ا لتةا ات
ةدار ا لتةا ات ر ت صيع المواقبات
ل ا أستاذ الماد يما يخص أعما ا لتةا ات
ق اعد اعداد أس لس ا طتياة لن لتعدد
تشكيل كنتور ت الفوق الدةاسيس المختلفس
تقاةيو لتابعس سيو ا لتةان
 -8عملية تقويم ال الب تدار بكفاءة وعدالة
تعميم علا أعضاح هي س التدةيس با بغغ عن رة د أقاةب ل م تى الدةةس الوابعس
ماذج لكواسات ا ةابس المحةةس
تشكيل لهنس الممتةنين
ق ائم الممتةنين الخاةةيين ى ا لتةا ات الشف يس
لو قات التحةيح األلى
 -9التغلية الراجعة لل الب عن أدائهم في التقويم
ماذج لن اعغن تائج التق يم للطغب
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لو ق 1/10/8
لو ق 2/10/8
لو ق 3/10/8
لو ق 4/10/8
لو ق 1/11/8
لو ق 2/11/8
لو ق 3/11/8
لو ق 4/11/8

 -10نتائج تقويم ال الب يستفاد منها في ت وير البرامج التعليمية
تقويو ركالس ش ن التعليم ر الطغب عن تائج ا طتباةات
ماذج لن تقاةيو المقوةات
ماذج لن تقاةيو البوالج
ماذج لن لةاضو لهان الممتةنين
 -11قواعد التعامل مع تظلمات ال الب من نتائج التقويم
الدليل األةشادى لضبط سيو أعما ا لتةا ات
ماذج لن التماسات الطغب
تقويو ةئيس الكنتور بنتيهس ةص ا لتماسات
تقويو ركيل الكليس لش ن التعليم ر الطغب با ت اح أعما الكنتور ت

126

معيار :9الطالب والخريجون
للمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول ال الب يتم مراجعتها دوريا ح  ،وتعمل على جلب ال الب الوافدين وتلتزم
المؤسساة بتقاديم الاادعم واإلرشااد لل ااالب وتكفال مشاااركتهم فاي صاانع القارار  ،وتشااجع األنشا ة ال البيااة ،
وتحرص على قياس آراء ال الب  ،وتعمل على استمرارية التواصل مع الخريجين.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف

 .1قواعد قبول وتحويل وتوزيع ال الب على البرامج التعليمية والتخصصات

√

مستوف

غير

جزئياح

مستوف

واضحة وعادلة ومعلنة.
 .2للمؤسسة أساليب فاعلة لجلب ال الب الوافدين.

√

 .3للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم ال الب ماديا ح واجتماعيا ح وصحيا ح وياتم

√

تعريف ال الب به بوسائل متعددة.
 .4للمؤسسة نظام فعال للدعم األكاديمي لل الب وتقادم لهام خادمات التوجياه

√

المهني.
 .5للمؤسسااة آليااات فاعلاااة لاادمج ذوي االحتياجااات الخاصاااة فااي المجتماااع

√

ال البي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات.
 .6وجود تمثيل لل الب في اللجان ذات الصلة.

√

 .7األنشا ة ال البياة متنوعاة  ،وتاوفر لهاا المؤسساة الماوارد المالئماة ماان

√

حيث األماكن والتجهيزات واإلشراف.
 .8للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء ال الب  ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة

√

لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 .9للمؤسسااة آليااات لمتابعااة الخااريجين والتواصاال معهاام  ،وقواعااد بيانااات

√

خاصة بهم تحدث بصورة دورية.
 .10المؤسسة توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المساتمر وفقاا ح الحتياجاات

√

وت ورات سوق العمل.
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تعليقات المؤسسة
 1/9قواعد قبول وتحويل وتوزيع ال الب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.
 1/1/9قواعد القبول والتوزيع على التخصصات المختلفة وكيفية تحديدها ووسائل اإلعالن عنها
 يتم قب

الطغب ر قا ي لق اعد القب

التا يةددها المهلس األعلى للهالعات ى ض ح تخححات الطغب

ى الثا يس العالس وعلما  -عل ) ن رتعلن هذه السياسات ب سائل ااعغ رالحةي الق ليس رعلى شبكس
ا تو ا.
 رتتسم سياسات القب
الهالعس التى تق

بالشفا يس ي أ ا تتم ر قا ي لمهم ع دةةات الطغب ن رتق

الكليس سن يا بمخا بس

بدرةها بمخا بس المهلس األعلى للهالعات باألعداد المطل ب قب ل ا ا العا التالا

ربما يتناسل لع ل اةد رططس الكليس ن ر تطلل الكليس لن الهالعس سن يا عن ويق لهلس الكليس قب
 300الل ر البس قط رةغم ذل تود إلينا أعداد كبيو ( .مرفق  1/1/9قواعد قبول ال الب).
 تعلن الكلية قواعد قبول وتحويل الطالب باستخدام الوسائل األتية:

 ل ائح البوالج الدةاسيس تةا عن ان وشور القب

ر ا لتةاق بالكليس) (مرفق  2/1/9اللوائح الدراسية).

 على الموقع اإللكتروني للكلية

 دليل للطالل ويةدث سن يا ر ي صع على الطغب الهدد) (مرفق  3/1/9دليل ال الب /اليوم التعريفي)
 للحقات بالكليس رلكاتل ش ن الطغب.

برامج تعريفية لل الب الجدد:
 تنظم الكليس بوالج تعويفيس للطغب المقب لين لن طغ ركيل الكليس لش ن التعليم رالطغب بالتنسيق لع
اتةاد الطغب للود علا ايس استفساةات رت ةي م لن طغ تنظيم اسب ع استقبا للطغب الهدد سن يا
ري دف هذه األسب ع إلا تقديم ااةشادات رالت ةي ات رالخدلات ا ةتماعيس للطغب الهدد لن طغ عد
لماةسات لن ا:
 فل استقبا

للطغب الهدد و )2017/9/19بةض ة الساد عميد رركغح الكليا رةؤساح األقسا رلديو

ر د ضمان اله د رلستشاةى اللهان الطغبيا ربعض أعضاح هي س التدةيس بغوض تعويي الطغب
بوسالس رةؤيس الكليا رتعويف م باألقسا رالبوالج رالمقوةات الدةاسيا راأل شطس الطغبيس المختلفا
المتا س للطغب (مرفق  3/1/9دليل ال الب /اليوم التعريفي)
 تعليق

تات تو يل بالطغب الهدد

 ت صيع دليل الطالل
 ت صيع دليل ااةشاد األكاديما والحيدلس ا كلينيكيس) ر الهدار الدةاسيس (مرفق  4/1/9دليل االرشاد
األكاديمى)
 ت صيع لط يات رلنش ةات ت ضح الخط ات التا يهل علا الطالل إتباع ا اتما تسهيلا بالكليس
رإةواحات الكشي الطبا
 تنظيم لقاحات لع إداة ش ن الطغب لتعويي الطغب بااةواحات المتبعس

ستكما التسهيل تى
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الةح

علا بطاقس إثبات ال يس الخاصس بالكليس

 تنظيم لقاحات بين الطغب الهدد رإداة الكليس لت ضيح ظا الدةاسس بالكليس رتعويف م بةق ق م رراةبات م.
 يلتقا الموشدرن األكاديمي ن لبو الج الحيدلس ا كلينيكيس بالطغب لتعويف م بالم اد الدةاسيس رالمشاكل
التا يمكن ان تعتوض م ركيفيس التغلل علي ا.
 تنظيم لقاحات لع إداة ةعايس الشباب بالكليس لتعويي الطغب علا األ شطس رالخدلات المختلفس التا
تقدل ا ةعايس الطغب
 توزيع ال الب على التخصصات:
يتم ت صيع الطغب المقب لين لن لكتل التنسيق سن يا علا بو الج بكال ةي س الحيدلس ر بو الج
بكال ةي س الحيدلس  -صيدلس اكلينكيا بناحا على ةغبس الطالل.
 2/1/9قواعد التحويل من المؤسسة وإليها.
 قواعد التحويل:
 سياسات التة يل لن الكليس رإلي ا ل ضةس بالل ائح الدةاسيس رلعلنس على ل قرع الكليرس ر رى دليرل الطالرل
ردليل ااةشاد األكاديمى ر ى إداة ش ن الطغب ( .مرفق  2/1/9اللوائح الدراسية)
 ريتم ااعغن عرن ق اعرد التة يرل للطرغب بمعو رس لكاترل التة يرل الموكييرس بالهالعرات ريعلن را المهلرس
األعلى للهالعات ى الحةي الق ليس سن يا ي ريتم التة يل لوكييا عن ويق التنسيق ا لكتور ا.
 ي ةد ق اعد للتة يل ببو الج الحيدلس ا كلينيكيس بقرا لقرواة المهلرس األعلرى للهالعرات بهلسرس ةقرم 490
بتاةيخ .2008/8/24
 يمكن التة يل لن بو الج الحيدلس ا كلينيكيس الى البو رالج العرادى ر العكرس بعرد السرنس األرلرى ر ذلر بعرد
اةواح المقاصس للم اد الترى ترم دةاسرت ا ر ل ا قرس لهلرس الكليرس (مرفاق  5/1/9نمااذج مان المقاصاة عناد
تحويل ال الب).
 3/1/9أعداد ال الب المقبولين والمحولين سنويحا



نسبة التحويل من الكلية وإليها( :مرفق  6/1/9نسب ال الب المحولين من و الى الكلية)

ا ض ح استماة التة يل بش ن الطغب رالتا يهل استيفائ ا عند التة يل تبين أن:
لن أسباب التة يغت لن الكليس -:
 المهم ع المؤهل لغلتةاق بالكليس
 البعد الهغوا ا لمةل اقالس الطغب المة لين عن ل قع الكليس.
 ا تتاي كليس ل األسنان بهالعس اليقاصيق
كما تبين أن التة يغت الا الكليس توةع لألسباب التاليس-:
 تطبيق بو الج الحيدلس ا كلينيكيس و ئةس ظا الساعات المعتمد الهاذبس للداةسين رلا ب ا لن لمييات).
 ل قع الكليس الهغوا ا ا شوق الدلتا رقوب ا لن األقاليم األطوى ر ةغبس الطغب ا ا ستقواة ا سوي.
الجدول األتى يوضح عدد ال الب المقبولين و المحولين من والى الكلية في السنوات الثالثة األخيرة برنامج
الصيدلة االكلينيكية)
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العام الجامعي

عدد
المقبولين

المحولين من
الكلية

المحولين إلى
الكلية

2016/2015

1210

65

11

2017/2016

1096

74

14

2018/2017

843

20

8

يتم التة يل ا الفوقس األرلى الكتور يا ر لن طغ لكتل التنسيق ر

دطل للكليس يا.



كما ي ضح الهدر التالا أعداد الطغب المسهلين ى بو الج بكال ةي س الحيدلس ي يشيو الا رة د
ثبات سبى ى أعداد الطغب

 2/9للمؤسسة أساليب فاعلة لجلب ال الب الوافدين.
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 1/2/9أنش ة المؤسسة لجلب ورعاية ال الب الوافدين.
 ي ةرررد بالكليرررس ططرررس لهرررذب رلغهتمرررا برررالطغب ال ا ررردين المسرررهلين رررى بو رررالج بكرررال ةي س الحررريدلس
ا كلينيكيرررس ن لعتمرررد بمهلرررس الكليرررس ةقرررم و )596بتررراةيخ  .2013/3/11ر الترررى شرررملا البنررر د األتيرررس:
(مرفق 1/2/9خ ة جلب ال الب الوافدين)
 اإلعالن عن برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بالموقع

 ادارج منسق لشئون الوافودين بالهيكول التنظيموي للبرنوامج (مرفاق  2/2/9الهيكال التنظيماى لبرناامج الصايدلة
االكلينيكية)
 تنظيم أنشطة ترفيهية و سياحية للتعورف علوي معوالم مصور و اسوتثمارهم لجوذب طوالب اخورين (مرفاق ) 3/2/9
نماذج من االنش ة الترفيهية و الرحالت السياحية لل الب الوافدين)
مثال :رحلة ال لبة الماليزيين الي مستشفى  57357بتاريخ 2018/2/20
مثال :تنظيم حفل التخرج ل الب بكالوريوس الصيدلة االكلينيكية
مثال :اف ار رمهان 2017/6/18
 تخفوويض رسوووم المووواد التووي يعوواد تسووجيلها و التووي تعووادل  2000دوالر وهووو مووا يعوود غيوور منطقووي و يمثوول تهديوود
للبرنامج

 تفعيل عمل المرشد األكاديمي للطالب الوافدين (مرفق  4/2/9قرار تكليف مرشد أكاديمى لل الب الوافدين)
 جذب الطالب الوافدين و اندماجهم مع كافة الطالب لممارسة األنشطة الطالبية


دعوة الطالب الوافدين لحضور المستمرات العلمية باألقسام و تسجيل مقترحاتهم و اتخاذ إجراءات تصحيحية

 دعوة الطالب الوافدين لحضور المستمر العلمي للكلية و دعم مشاركتهم بعوروض تقديميوة لودعم التواصول االيجوابي
مع أعضاء هيئة التدريس
 قياس رضا الطالب الوافدين عن العملية التعليمية (مقررات – برنامج – خدمات و تسهيالت – تدريب ميداني)
جارى تحديث خطة جذب الطالب الوافدين بحيث تشمل التعديالت األتية:
 اضافة وحدة رعاية الطالب الوافدين الى الهيكل التنظيمى و تكون تابعة الى عميد الكلية و يكون دورها كاالتى:
 رعاية جميع الطالب الوافدين فى المرحلة الجامعية األولي و مرحلة الدراسات العليا
 الترويج لبرامج الكلية المختلفة من خالل الملحقيات الثقافية لجميع الدول العربية





مساعدة الطالب الوافدون في توفير أماكن سكنية مناسبة ومجهزة بالقرب من الجامعة
التوسع فى تنظيم أنشطة ترفيهية و سياحية للتعرف علي معالم مصر
تنظيم يوم للطالب الوافدين يكون بمثابة معرض لعرض ثقافات بالدهم :األطعمة الشائعةذ الزى الوطنىذ األماكن
السياحية و غيرها

 تسررتقبل الكليررس سررن يا ي ر ر داي غبيررس لررن بعررض الرردر العوبيررس والترردةيل الطغبررى للطررغب األةد يررين لررن
 2018/7/1تى  )2018/7/31ريتم عمل بوالج تدةيبيس رثقا يرس رتو ي يرس ل رم رذلر بالتعرارن لرع السريد
األسرتاذ الردكت ة /ائررل ةئريس الهالعرس لشر ن التعلريم رالطررغب ربمشراةكس السريد األسررتاذ الردكت ة /ركيررل
الكليس لش ن التعليم رالطرغب ر كرذل ركيرل الكليرس لشر ن طدلرس المهتمرع رتنميرس البي رس( .مرفاق 5/2/9
نماذج من زيارات ال الب العرب الى الكلية بغر

التدريب)

 2/2/9أعااداد ونساابة ال ااالب الوافاادين إلااى العاادد اإلجمااالي ،ومعاادل التغياار فااي عاادد ال ااالب الوافاادين خااالل
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األعوام الثالثة الماضية
ت ور أعداد ال الب الوافدين:
 يتم قب

الطغب ال ا دين عن ويق إداة ال ا دين ب صاة التعليم العالا.

 ر للكليس تاةيخ لعورف لهذب الطغب ال ا دين رقد كا ا هناك أعداد كبيوه لن أبناح الس دان تةديدا
راليمن راألةدن ر لسطين رلاليييا يدةس ن بالكليس لنذ شأت ا ر تى ا ن.
 ر يما يلى بيان بأعداد ر ةنسيس الطغب ال ا دين ا الفوق الدةاسيس المختلفس المقيدين بالبو الهين ى
العا األكاديمى ( .2018 – 2017مرفق  6/2/9بيان بال لبة الوافدين المسجلين فى البرنامجين )
بيان بلعداد وجنسيات ال الب الوافدين المسجلين فى برنامج بكالوريوس الصيدلة:
األعداد

السودان

فلس ين

سوريا

االجمالى

8

2

9

19

بيان بأعداد و جنسيات ال الب الوافدين المسجلين فى برنامج الصيدلة اإلكلينيكية:
فلس ين االجمالى
ماليزيا
العام األكاديمي
2017-2016

37

1

38

2018-2017

17

1

18

 ر قد ل ظ تناقص أعداد ر سل الطغب ال ا دين ا لو لس البكال ةي س ى الثغث سن ات الماضيس

رذل لألسباب اآلتيس:


ا تترراي العديررد لررن كليررات الحرريدلس بالرردر العوبيررس ركررذل كليررات الحرريدلس بالهالعررات
الخاصس بهم ةيس لحو العوبيس.



الت صيع الموكيي للطغب ال ا دين لن إداة ال ا دين بر صاة التعلريم العرالى بااضرا س
إلى تةحيل عملس صعبس لن الطغب ال ا دين.



تفضرريل لعظررم الط رغب ال ا رردين الت اةررد ررى العاصررما أر المرردن الكبرروى ي ر

أ ررا

األكثو ش وه رأكثو ل ائما للطغب طاصس العوب
 3/9للمؤسسة نظام متكامال وفعاال لادعم ال االب مادياا ح واجتماعياا ح وصاحيا ح وياتم تعرياف ال االب باه بوساائل
متعددة.
نظام المؤسسة للدعم ال

البي:

 ت ةد ططا للدعم رااةشاد الطغبا تم اعتمادها لن لهلس الكليس بتاةيخ ( 2013 /3/11مرفق 1/3/9
خ ة االرشاد و الدعم ال البى) تتضمن الخدلات الماليس ر العينيس رالدعم ااةتماعى رالوعايس الحةيس ر
النفسيس ر األكاديميس للطغب.
 ريتم ااعغن عن هذه الخطس عن ويق:
 لكتل ش ن الطغب رةعايس الشباب ي يقوم مكتب ش ن الطغب رةعايس الشباب بشوي ا ى الدعم
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المختلفس أثناح الي

التعويفى للطلبس الهدد ثم يق

 دليل الطالل  :الذى يتم ت صيعا ى الي

بتلقى طلبات الطالب الراغبين فى الدعم

التعويفى للطغب الهدد

 الحفةس ا لكتور يس الخاصس بكليس الحيدلس-ةالعس اليقاصيق-ةعايس الشباب ر التى تشمل األ شطس
الخاصس بوعايس الشباب ر أهدا ا الخاصس بالدعم الطغبى .
http://www.pharmacy2.zu.edu.eg/faculty/
ريتمثل الدعم المقد للطغب ى البوالج األتيس :
أ-الدعم المادى (مرفق 2/3/9الدعم المالى لل الب)
سل الظورف

يتم صوف اعا ات اةتماعيس على هي س دعم قدي للطغب لن صندرق التكا ل ي صع
األةتماعيا لكل الل ى كل حل دةاسى

كشف بالمبالغ المنصرفة من صندوق التكافل االجتماعي فى صور إعانة نقدية لل الب فى األعوام السبع
الســــــابقـة
اجمالى المبلغ
عدد ال الب
العام
المنصرف
المستفيدين
خامسه
رابعه
ثالثه
ثانيه
اولى
الدراسى
2012

116

16

171

168

187

658

138960

2013

105

168

18

159

152

602

88575

2014

106

138

136

19

125

524

80940

2015

116

142

136

122

11

527

93900

2016

113

194

177

140

121

745

144970

2017

127

171

180

170

123

771

134380

تو أر
2018

36

126

122

151

117

552

101440

اجمالى المبلغ المنصرف من صندوق التكافل لل الب
سنويا
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
ترم أول
201

2017

2016

2015

2014

2013

2012
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ب-الخدمات العينية :
تةا ةعايس السيد أ.د /ركيل الكليس لش ن التعليم رالطغب.


المذكوات رالكتل الدةاسيس الهالعيس (.مرفق  3/3/9دعم الكتاب الجامعى )

بيان بعدد الكتب الدراسية المجانية للترم األول ( للعام الجامعي ) 2018/2017

دعم الكتاب

العدد

المبلغ المنحوف

تو أر

820

30710

تو ثان

927

35085

ج -برامج الدعم االجتماعي و الرعاية الصحية
أوال -:دعم الحالة االجتماعية:
 لقابلس رت ةيا الطغب ذرى الظورف ااةتماعيا الخاصا
 سداد المحور ات الدةاسيس للطغب غيو القادةين
ثانيا -:الدعم الصحى
 طدلس الوعايس الحةيس را سعا ات األرليس للطغب عن ويق العياد الطبيس للةا ت الطاةئس الخفيفس ر
يتم صوف العغج ل م لها ان ر ى الس الط اةئ الشديد يتم استدعاح سياة ااسعاف ر ينقل الطغب
إلى المستشفى الهالعى.
 تة يل الطغب لمستشفى الطلبا رالمواقبس الطبيس أر المستشفى الهالعا
 تخحيص لهان بيس لقيمس أثناح ا لتةا ات الن ائيس
 يتم تطبيق ظا التألين الحةا للطغب لن طغ عمل اشتواك ريتم لتابعس الةا ت الموضيس الميلنا
بمستشفى الهالعس
 بااضا س الا الدعم المالا ر العينا السابق ذكوه تقد الهالعس دعما للطغب الذين يقيم ن بالمدن الهالعيس
ركذل

تقد رةبات غذائيا لدعما للطغب لن طغ المطعم الموكيى بالهالعا ركذل

لطعم كليس

اليةاعا لطغب كليتى اليةاعا رالطل البيطوى (مرفق  4/3/9بيان بأعداد ال الب فى المدينة
الجامعية).
بيان بأعداد طلبة وطالبات كلية الصيدلة المقيمين بالمدن الجامعية لألعوام الخمسة السابقة
العام الدراسى

عدد ال الب

عدد ال البات

االجمالى

2013/2012

55

322

377

2014/2013

ي ةد

ي ةد

------

134

2015/2014

40

96

136

2016/2015

25

160

185

2017/2016

25

173

198

 4/9للمؤسسة نظام فعال للدعم األكاديمي لل الب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني.
 1/4/9نظام الدعم األكاديمي
 يتم ت ةيا غب بو الج بكال ةي س الحيدلس عن ويق الساعات المكتبيرس و 4سراعات أسرب عيا) عضراح
هي س التدةيس المعلنس للطغب لن طغ القسم العلمى ي ي ةد علرا لكاترل أعضراح هي رس التردةيس ةردر
ي ضح العلح التدةيسى ر الساعات المكتبيس التى يك ن ي ا لتا ا للطغب( .مرفق 1/4/9جاداول السااعات
المكتبية ألعهاء هيوة االتدريس).
 يطبق ظا ا ةشاد األكاديمى لطغب بو الج الحيدلس ا كلينيكيس
األكاديميين ي يق

ي يتم ت صيع الطرغب علرا الموشردين

لوشد كل لهم عس بمساعد الطغب ا اطتيراة رتسرهيل لقروةات م رشروي روص

العمررل المتا ررس بقررا

تياةررات الس ر ق ر ررل المشرركغت التعليميررس التررى ت ر اة م (مرفااق  2/4/9دلياال

االرشاد األكاديمى)
 يهتمررع لنسررق الب و ررالج لررع الموشرردين ا كرراديميين ررى بدايررس كررل حررل دةاسررى لت ضرريح ل ررا الموشررد
األكاديمى ر الذى بدرةه يق

بتسليم تقويو ا ةشاد ى ايس الفحل الدةاسى ر الرذى يو رق يرا ا ةتماعرات

التررى تمررا لررع الطررغبن المشرراكل التررى تررم ل ررا وان رةررد)ن حررو الطررغب المتفر قين/المتعثوين وان رةررد)
(مرفق  3/4/9نماذج من تقارير االرشاد األكاديمي)
 كما ي ةد ئةس الةق ق الطغبيس ر التى ت صع علا غب بو الج الحيدلس ا كلينيكيس لت ضريح قر ق م ر
راةبات م (مرفق 4/4/9الئحة الحقوق ال البية)
2/4/9خدمات التوجيه المهني لل الب بما يدعم ريادة األعمال والتواف.
 يتم تنظيم بوالج للت ةيا الم نى ر ت ضيح لها ت عمل الحيدلى المختلفس ر لتطلبات الت ظيي لكل لهرا
عمل ر ذل لن طغ تنظيم للتقى الت ظيي و )2018/11/28ي يتم دعر أصرةاب األعمرا ر خبرس لرن
لمثلى شوكات األدريس ر المعالل الطبيس ر يتم يا تسليم السيو الذاتيرس للطرغب لرن لختلري الفروق الدةاسريس
لمندربى الشوكات ى المها ت المختلفس .كما يرتم عروض بعرض لغلرح عرن بيعرس العمرل ر اهرم الم راةات
الغصلس ل ذا العمل( .مرفق  5/4/9وثائق يوم التوايف)
 كمرا تتريح المؤسسررس روص الترردةيل الميردا ى للطررغب لرن طرغ ططررس للتردةيل ر التعلرريم المسرتمو (مرفااق
 6/4/9خ ة التدريب و التعلم المساتمر) ير يرتم تردةيل الطرغب رى بعرض الشروكات أر المستشرفيات أر
الحرريدليات الخاصررس( .مرفااق  7/4/9نماااذج ماان تاادريب ال ااالب فااى المصااانع و المؤسسااات الصاايدلية
المختلفة ).
 كما يرتم عقرد بعرض الردرةات ر ررةش العمرل للطرغب لتنميرس ل راةات الطرغب ر ل اة رس لتطلبرات سر ق
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العمل
تاريخ االنعقاد

الدورة  /الندوة
how to launch a research project

2017/11/29

ت عيس عن أش و األلواض الهلديس

2017/11/29

بنك المعرفة المصري و دوره في خدمة المجتمع

2017/12/28

 Western Blot Analysisإلقاح :د /إسغ العيييي

2018/1/31-28

ل اةات صيدليا لتميي لع الدكت ة /لةمد الديل

13ينايو 2018

) )Strategic marketing communicationلرع دكتر ة /ةالري  22بوايو 2018
لهدي
Pharmacy carrier pathway



 5-أبويل 2018

أسب ع تدةيبا للطغب

2018/8/12

)(Drug managementأ / .ةي ان بغ س

2018/8/29

 3/4/9آل يااات اكتشاااف ال ااالب المتعثاارين والموهااوبين والمتمياازين ووسااائل الاادعم المقدمااة لكاال فوااة وعاادد
المستفيدين منها
 كما ت ةد اليس لعتمد للتعالل لرع الطرغب المتفر قين /المبردعين/المتعثوين (مرفاق  8/4/9ألياة التعامال ماع
ال الب المتفوقين/المبدعين /المتعثرين)
آلية تشجيع ال الب المتفوقين:

 يمنح الطغب األرائل الثغثس لنح دةاسيس.
ار  :ح

الطالل األر على لنةس .%50

ثا يا  :ح

الطالل الثا ى على لنةس .%25

ثالثا  :ح

الطالل الثال على لنةس .%25

على أ يقل التقديو عن و.)A3.7
 عمل ل س شوف للطغب المتف قين.
 يعقد فل سن ي للخويهين يتم يا تكويم الخويهين رالطغب ا رائل على ةميع الفوق.
 ت ةيس دع الى الطغب المتف قين ا ض ة البوالج التدةيبيس التى تعقدها الكليرس رر رد الهر د بالكليرس
رالخاصس بتنميس ل اةات الطغب.
 تك ن ا رل يس للطغب المتف قين لغشتواك ا الو غت المها يس ار المدع لس التى تنظم ا الكليس..
 ت ةيس الدع للطغب المتف قين بكل وقس دةاسيس لغشتواك ى المؤتمو العلما لألقسا العلميس
 عمل استبيان لتةديد ل راةات الطرغب المتفر قين را اللغرات رالةاسرل اآللرا رالبروالج التخححريس لعمرل
ططس تدةيبيس سن يس لتنميس ل اةات هؤ ح الطغب.
آليه التعامل مع ال الب المتعثرين:
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 يتم حو الطغب المتعثوين لن طغ الموشدين األكاديميين.
 إعداد تقويو عن كل السن ر ى ض ح هذا التقويو يك ن التعالل ي تختلي أسباب التعثو لن الس إلى أطوى.
 عقد لهم عات تق يس ا المقوةات الدةاسيس قوب ايس الفحل الدةاسا ب اقع لةاضوتين لكل لقوة
و لواةعس ) ل ؤ ح الطغب قط يقدل ا استاذ الماد بالتنسيق لع الموشد األكاديما.
 يق

الموشد األكاديما بو ع تقويو عن لست ى ا هاص ل ؤ ح الطغب ة إعغن تائج الفحل

الدةاسا األر رالثا ى لمتابعس التةسن ر اعليس اآلليس رتقديم تقويو اداة البو الج لمناقشتا ا لهنس إداة
البو الج.
 توكيي سياسس التعليم ى الكليس على تن ع رتدةج رسائل تقيم الطالل
 ت ةيررا شرروات سرراتذه الم ر اد عررن هررؤ ح الطررغب رذل ر لييرراد التوكيرري علرري م اثنرراح ترروات المةاضرروات النظويررس
را ةياح العمليس.
 ر ب ةا عا يتم تةديد الطغب المتف قين سل التقديو العا بعد إعغن تيهس كل عا دةاسى.
رتق

الكليس بتكويم الطغب المتف قين دةاسيا على النة ا تى-:
صرروف لكا ر ت تف ر ق للطررغب الةاصررلين علررى تقررديو ولمترراص – ةيررد ةررداي) بقررا لغئةررس قررا ن تنظرريم
الهالعات ةقم ( .1972/49مرفق  9/4/9الئحة قانون تنظيم الجامعات رقم .)1972/49
تكويم األرائل لكل وقا دةاسيا بتقديم ش ادات تقديو ى ي

التميي الذى يقا كل عا رى الفحرل الدةاسرى

الثا ى و( .)2018/4/29مرفق  10/4/9تكريم األوائل فى يوم التميز).
ت صيررع ة ر ائي علررى أرائررل الخررويهين لررن شرروكات الرردراح ر النقابررس العالررس للحرريادلس ررى اا تفررا بي ر
الخررويهين كررل عررا و فررل الخررويهيين الد عررس ( .)2017/10/3 - 39مرفااق 11/4/9توزيااع جااوائز علااى
أوائل الخريجين من شركات الدواء و النقابة العامة للصيادلة).
رضع أسماح رص ة األرائل ى ل ات شوف تعلق بمداطل الكليس ركذل

شو ص ة الطرغب األرائرل لرن

كررل وقرس ررى دليررل المررؤتمو الطغبررى السررن ى الررذي ير صع علررى الطررغب( .مرفااق  12/4/9دلياال المااؤتمر
ال البى السنوى).
ت دى بعض األقسا الطغب األرائل كتل دةاسيس لها يس.
يتم تكويم المبدعين ى األ شطس على عد لست يات:
 -1على لست ى الهالعس  :تقد الهالعا ش ادات التقديو للمتمييين ى األ شطا على لست ى الهالعرا ربعرض
اله ائي الماديا .
 -2على لست ى الهالعات طاصس ى اسب ع شباب الهالعات ر ى اللقاحات القميا بين الهالعرات يرتم تكرويم
المتمييين بتقديم ليداليس أر كأس لع ش ادات تقديو رلكا ت لاديس سل الل ائح.
 -3دعم الطغب المبردعين علرا المشراةكس رى المةا رل الدرليرس لثرل المشراةكس رى الملتقرى الطغبرى ا برداعى
العشورن ر المقرا بهالعرس الييت رس األةد يرس رى الفترو لرن  2018/11/9-6والطالبرس لاةينرا أشروف رؤاد
نا-الفوقس الخالسس) ( .مرفق  13/4/9المشاركة فى الملتقى ال البى االبداعى العشرون و المقام بجامعة
الزيتونة األردنية).
 5/9للمؤسسة آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع ال البي ومراعاة مالءمة اإلنشااءات
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والتجهيزات
 تى العا الدةاسى  2018-2017لم يكن لدى الكليس الل لن ذرى ا

تياةات الخاصس ر لكن ى العا

الدةاسى  2019-2018ي ةد عدد  2لن م.
توجد بالكلية سياسة للتعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة وذلك من خالل:
 ت و الكليس ةعايس علميس رصةيس ر فسيس لن أعضاح هي س التدةيس رلعار ي م رل ظفا الكليس بتقديم
المساعدات طح صا ي المساعده ى الدةرس العمليس ل ؤ ح الطغب.


تم لشاةكس الطغب ذرى ا

تياةات الخاصس ى األ شطس ا ةتماعيس بالكليس (مرفق  1/5/9حفل

استقبال ال الب الجدد .)2017/9/24
 تخحيص لساعد للكتابس ى الس الطالل المحاب بالساعد بشو أن يك ن ى لست ى تعليما أقل ى
ا ت الة ادث (مرفق  2/5/9نماذج من توفير مساعد للكتابة فى حاالت األصابة).
 ته يي المدةةات ر درةات المياه بمعدات لذرى ا

تياةات الخاصس (مرفق  3/5/9تجهيزات المدرجات

و دورات المياه).
 شواح أة يه تع يضيا للطغب لن قبل الهالعس رلعدات لذرى ا

تياةات الخاصس

 تر يو التسر يغت الغصلررس ررى المعالررل ةررواح التهرراةب العمليررس (مرفااق  4/5/9التسااهيالت الالزمااة فااى
المعامل للوى االحتياجات الخاصة).
 ي ةررد لحررعد بررالمبنى الوئيسررى بالكليررا (مرفااق  5/5/9األسانسااير فااى المبنااى االدارى) كمررا ي ةررد لنرراص
للكواسى المتخوكس بكل لبنى لس لس ا تقا الطغب.
 6/9وجود تمثيل لل الب في اللجان ذات الصلة
 تؤلن الكليس بأهميس لشاةكس الطغب ى التةسين ر التط يو المستمو ريظ و ذل

ى:

 رة د تمثيل غبى ى تشكيل ر د اداة اله د (مرفق 1/6/9تشكيل وحدة الجودة)
 المشاةكس ى ض ة ا ةتماعات الدرةيس للهمعيس العم ليس تةاد الطغب (مرفق  2/6/9االجتماعات
الدورية للجمعية العمومية التحاد ال الب )
 رة د لمثلين للطغب ى لهان ةص ا لتماسات
 7/9األنش ا ة ال البيااة متنوعااة  ،وتااوفر لهااا المؤسسااة المااوارد المالئمااة ماان حيااث األماااكن والتجهياازات
واإلشراف.
 تق

الكليا بتشهيع الطغب على ااشتواك ى لهان إتةاد الطغب و 7لهان ها :لهنس العل

ر التكن ل ةيا

ر اللهنس الوياضيس ر لهنس اله الس ر الخدلس العالس ر اللهنس ا ةتماعيس ر الو غت ر اللهنس الثقا يس)
رتدع هم للمشاةكس ى كا س األ شطا الطغبيا لن طغ
تقيم ا إداة الكليا لع الطغب ركذل

فل استقبا الطغب الهدد ر درات الت عيا التى

بت ي س الظورف المغئما بتعديل الهدر الدةاسى ركذل

ا تخابات وه للطغب لإلطتياة لمثلي م .كما تق

عمل

الكليس بتكويم الطغب المتف قين ا ا شطس الطغبيس ا

فل سن ي ر تقد ل م اله ائي ر ش ادات التقديو تشهيعا ي ل م .
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 تدعم الكليس النشا الطغبى عن ويق:
 تخحيص ساعات دةاسيس كل اسب ع ى الهدار الدةاسيس لكل وقس لمماةسس األ شطس الطغبيس (مرفق
 1/7/9الجداول الدراسية).
 ي ةد لقو لمماةسس النشا الطغبى ى الدرة األر للمبنى ا داةى للكليس تةا اشواف ةعايس الشباب.
 السماي للطغب بمماةسس األشطس الطغبيس المختلفس ر ض ة المسابقات على أن يتم السماي للطغب
بتع يض لا ات م لن لةاضوات ر حص عمليس بناحاي على ططاب ل ثق رلعتمد.
 يتم ت يو الدعم المالى لن قبل الهالعس للمساهمس ى األ شطس الطغبيس (مرفق  2/7/9الميزانية
المخصصة لالنش ة ال البية).
األنشطة الطالبية

دعم الكتاب الجامعى

15,405

الدعم االجتماعى
101,440

65,795

الميزانية بالجنيه

Total = 182,640

 تعد ةعايس الشباب تقويوا سن يا عن المسابقات ر اله ائي التى تمييت ب ا الكليس على المست ى الهالعى ر
الق لى ر الدرلى (مرفق  3/7/9التقرير السنوى لرعاية الشباب ).
المراكز التي تم الحصول عليها في الترم االول للعام الجامعي 2018/2017م
ويق كو قد وطماسا )علا الموكي ا ر علا لست ي الهالعس.

-1

ح

-2

ح

الطالبس لاةينا اشوف علا الموكي ا ر

-3

ح

الطالبس ايا لةسن ابواهيم علا الموكي ا ر

ا لسابقس الشطو ج علا لست ي الكليس.
ا لسابقس الكاةاتيا ا درةي الهالعا علا

لست ي ةالعس اليقاصيق.
-4

ح

اللهنس الثقا يس علا الموكي ا ر

ا لسابقسو ابداع )6علا لست ي الهالعس ا درةي المعل لات

الطالل  /عبدهللا سن ةض ان.
-5

ح

اللهنس الفنيس علا ا سن لمثل ا لسابقس المسوي ذات الفحل ال ا د علا لست ي الهالعس.

-6

ح

ويق اليد البات علا الموكي الثا ا ا درةي الهالعس الداطلا .

-7

ح

لهنس اله الس علا الموكيالثا ا ا ل وةان الحداقس علا لست ي كليات صيدلس الهالعات

المحويس.
-8

ح

اللهنس الثقا يس علا الموكي الثا ا ا لسابقسو ابداع )6علا لست ي الهالعس ا لواسل تلفيي ا

الطالبس /ساة لةمد ب اح الدين لةمد .
-9

ح

اللهنس الثقا يس علا الموكي الثا ا ا لسابقسو ابداع )6علا لست ي الهالعس ا القحس القحيو
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الطالبس /ساة لةمد ب اح الدين لةمد .
 -10ح

الطالبس لاةينا اشوف علا الموكي الثا ا ا لسابقس الشطو ج ا درةي ا سوعلا

لست ي ةالعس اليقاصيق.
 -11ح

الطالبس ةهان لةم د كما علا الموكي الثا ا ا تنس الطارلس ا درةي الهالعس علا لست ي

ةالعس اليقاصيق.
 -12ح

الطالبس شورق سالح علا الموكي الثا ا ا لسابقس ةلا الولح ا درةي الهالعس علا لست ي

ةالعس اليقاصيق.
 -13ح

الطالبس ايس اسالس سنا علا الموكي الثا ا ا لسابقس ةلا الولح ا درةي الهالعس علا

لست ي ةالعس اليقاصيق.
لبا علا الموكي الثال

 -14ح

ويق كو القد

 -15ح

ويق الطائو

 -16ح

لهنس ا سو علا الموكي الثال

البات علا الموكي الثال

ا درةي الهالعس علا لست ي ةالعس اليقاصيق.
ا درةي الهالعس الداطلا .

ا ل وةان ا سو علا لست ي الهالعس الطغب /عبدهللا سن

ةض ان  /ساة لةمد ب اح الدين  /ا مد اص .
 -17ح
 -18ح

الطالبس ايمان لهدي سغ علا الموكي الثا ا ا لسابقس الشطو ج علا لست ي الكليس.
الطالبس شورق سالح علا الموكي الثال

ا لسابقس د ع الهلس ا درةي الهالعا علا لست ي

ةالعس اليقاصيق.
 -19ح

الطالبس ا لمدري عبدالمنعم علا الموكي الثال

ا لسابقس قذف القوص ا درةي الهالعس

علا لست ي ةالعس اليقاصيق.
 -20ح

الطالبس شورق سالح علا الموكي الثال

ا لسابقس قذف القوص ا درةي الهالعس علا

لست ي ةالعس اليقاصيق.
 -21ح

الطالل ابا ب لهدي علا الموكي الثال

ا تنس الطارلس ا درةي الهالعس علا لست ي

ةالعس اليقاصيق.
 -22ح

الطالل لةم د الشا عا علا الموكي الثال

ا ال ثل الط يل ا درةي الهالعس علا لست ي

ةالعس اليقاصيق
المراكز التي تم الحصول عليها في الترم الثانى للعام الجامعي 2018/2017م
 -1ا شتواك ى الدرةى الداطلى بالهالعس رالةح

على المواكي ا تيس:
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 الموكي الثال

ى لسابقس لحاةعس الذاةعين الطالل :ا مد سعيد شوبينى.

 الموكي الثال

ى لسابقس لحاةعس الذاةعين الطالبس :ا لمدري.

 -2ا شتواك ى ل وةان ا سو بالهالعس رالةح

على المواكي ا تيس:

 الموكي ا ر شطو ج البات الطالبس:لويم هيل.
 الموكي الثا ى شطو ج البات الطالبس :لاةينا اشوف.
 الموكي الثال شطو ج البات الطالبس :ايمان لهدى سغ .
 الموكي الثال تنس ارلس

البات الطالبس  :لويم لةمد لطفى.

 الموكي الخالس ى لسابقس فظ القوان الكويم كالغ الطالل :لةمد عاد
 -3المشاةكس ى الم وةان الكشفى را ةشادى بالهالعس تةا شعاة و كلنا را د ضد ا ةهاب ) رالذى اقيم
ى الفتو لن  2018/3/10ر تى  2018/3/17ر ح

الكليس على دةع الم وةان.

 و فيما يلي أمثلة من مشاركة ال الب فى تنظيم بعض الفعاليات التى تقام بالكلية:
 المؤتمو العلمى الطغبى السابع ى (.2018/4/10مرفق  4/7/9المؤتمر العلمي ال البى السابع)
 المؤتمو العلمى السابع للكليس ى  15ابويل ( .2018مرفق 5/7/9المؤتمر العلمي السابع)
 ي

التميي لتكويم المتمييين دةاسيا ر ى لها األ شطس الطغبيس ( 2018/4/29مرفق  6/7/9حفل تكريم

المتميزين )


فل استقبا الطغب الهدد( .مرفق  7/7/9حفل استقبال ال الب الجدد)

 لشاةكس الطغب ى الق ا ل الطبيس (مرفق  8/7/9مشاركة ال الب فى القوافل ال بية).
 8/9للمؤسسااة وسااائل مناساابة لقياااس آراء ال ااالب  ،واتخاااذ اإلجااراءات الالزمااة لدراسااتها واالسااتفادة ماان
النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
1/8/9الوسائل المستخدمة في قياس آراء ال الب.
 ت تم الكليس بقياس أةاح الطغب عن ويق لمثلى لهان اتةاد الطغب أثناح ا ةتماعات الدرةيس أر عن
ويق ا ستبيا ات الطغبيس لكل وقس على د ر تشمل:
 المقوةات الدةاسيس (مرفق 1/8/9اراء ال الب بالنسبة للمقررات).
 الكتاب الهالعى (مرفق  2/8/9اراء ال الب بالنسبة للكتاب الجامعى).
 تفييم ظا ا لتةان النظوى ر أعضاح هي س التدةيس ر المعار ين (مرفق  3/8/9اراء ال الب بالنسبة
لالمتحان النظرى و أعهاء هيوة التدريس و معاونيهم).
 تقييم الخدلات الطغبيس (مرفق 4/8/9اراء ال الب بالنسبة للخدمات ال البية).
 2/8/9نتائج آخر قياس آلراء ال الب وأوجه االستفادة منها.
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 كما يتم ة ع تائج ا ستبيا ات المختلفس الى اله ات المعنيس ر اتخاذ الغص لن اةواحات تحةيةيس لمحلةس
الطالل (مرفق  5/8/9مناقشة نتائج االستبيان مع األطراف المعنية التخاذ االجراءات التصحيحية).
 9/9للمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم  ،وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية
 1/9/9آليات التواصل مع الخريجين والخدمات المقدمة لهم
 ي ةد ر د لمتابعس الخويهين بال يكل تنظيمى تابعس ل كيل الكليس لش ن طدلس المهتمع ر تنميس البي س .
 لن أهم اطتحاصات ال د عمل قاعد بيا ات للخويهين ر يتم تةديث ا سن يا (مرفق  1/9/9قاعدة بيانات
للخريجين).
 ةاةى ةبط قاعد البيا ات بالكليس بقاعد بيا ات قابس الحيادلس الفوعيس بالشوقيس لسوعس ا تحا رسوعس
لتابعا الخويهين.
 كما تم تحميم استماة تسهيل بيا ات للخويهين على الم قع ا ليكتور ا للهالعس.
 2/9/9نماذج للتواصل وإسهامات الخريجين.
 دع الخويهيين للمشاةكس ا الندرات العلميس رالمؤتمو العلما للكليس ر ي

الخويهيين ركذل

ض ة

ةميع صياةات المتابعس الميدا يس لن رصاة التعليم العالا رال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم را عتماد.
(مرفق  2/9/9مشاركة الخريجيين فى زيارة ادارة المشروعات لبرنامج الصيدلة االكلينيكية)
 يتم دع الخويهين للمشاةكس ى الق ا ل الطبيس التا تق

ب ا الكليس .

 لشاةكس الخويهين ى لهلس الكليس (مرفق  3/9/9تشكيل مجلس الكلية)
 إتا س الفوصس للتدةيل بمحا ع األدريس على المست يين ااقليما رالمةلى وشوكس دلتا
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اةلا رشوكس ايبك ا)
 لخا بس اله ات المعنيس بأعداد الخويهين سن يا ي رذل تم يداي لتكليي ةميع الخويهين للعمل ب صاة
الحةس – الق ات المسلةس  -شوكات الدراح – المستشفيات رالمكاتل العلميس لشوكات الدراح.
 تس يل إةواحات عمل المعاد ت للواغبين ى الدةاسس بالخاةج أر ال هو .
 لساعد الخويج ى إةواحات التسهيل للدبل لات الم نيس أر لدةةس الماةستيو أر الدكت ةاه بأقسا الكليس
المختلفس.
 تكليي أرائل الخويهين كمعيدين بالكليس بناحاي على ا تياةات األقسا العلميس.
 كما تم عمل عد استبيا ات لقياس لدى ةضاح الخويهين عن البوالج الدةاسيس (مرفق  4/9/9قياس مدى
رضاء الخريجين عن البرامج الدراسية ).
 لشاةكس الخويهيين ى ا طاة ةلضان وي ي ( )2018مرفق  5/9/9اف ار رمهان).
 تنظيم ا

تفا بالي بيل الفضى لد عس  1992و( )2018/8/12مرفق  6/9/9اليوبيل الفهى لدفعة

)1992
 كمررا ي ةررد بالكليررس ةمعيررس لخويهررا كليررس الحرريدلس –ةالعررس اليقرراصيق ر هررى ةمعيررس تررم اش ر اةها بترراةيخ
 2011/4/19بوقم ( 2082مرفق  7/9/9وثائق جمعية الخريجيين) رالتى تق

بعقد عدد لرن الردرةات للتعلريم

المستمو لثل بو الج اداة الحيدلس ا كلينيكيس ر ه بو الج لسهل ب صاة الثقا س بوقم 15/11812

 10/9المؤسسة توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقا ح الحتياجات وت ورات سوق العمل.
 تق

ر د التدةيل ى الكليس بعقد درةات التنميس البشويس ر الدرةات الم نيس التى تؤهل الطالل لغلتةاق

بس ق العمل( .مرفق  1/10/9دورات تدريبية متنوعة)

م

اسم البرنامج
التدريبي

1

How to launch
a research
project

2

Drug
management
cycle

3

كتابة السيرة اللاتية

التاريخ

المدربون

سمو عبد المهيد ولدةس الفاةلاك ل ةا
 2017/11/29بالكليس)
هند كثيو ولدةس الكيمياح بالكليس)
ة ةما ولدةس الحيد يات بالكليس)
أ / .ةي ان تةا بغ س
وأستاذ لساعد الحيد يات كليس الحيدلس
2018/8/29
– ةالعس اليقاصيق)
2018/10/30

د .سمو عبد المهيد
ولدةس الفاةلاك ل ةا بالكليس)

عدد
المتدربين
10

22

39
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نقاط القوة


رة د ق اعد ر آليس لعلنس ب سائل لختلفس لقب



تقديم طدلات الدعم المختلفس للطغب وصةىن لادىن اةتماعى)



ا ةشاد األكاديمى ر الم نى للطغب



لشاةكس الطغب ى ا شطس الطغبيس المختلفس



رة د بوالج تدةيبيس للطغب ر اقبا الطغب علي ا



رتة يل رت صيع للطغب

وص الكليس علا قياس اةاح الطغب

نقاط الضعف


عدم وجود احصائيات عن نسب التوظيف



تناقص أعداد الوافدين المسجلين بالبرامج المختلفة

األدلة والوثائق

لو ق 1/1/9

-1قواعد قبول و تحويل و توزيع ال الب:
ق اعد قب الطغب

لو ق2/1/9

الل ائح الدةاسيس

لو ق3/1/9

دليل الطالل /الي

لو ق4/1/9

دليل ا ةشاد األكاديمى

لو ق5/1/9

ماذج لن المقاصس عند تة يل الطغب

لو ق6/1/9

سل الطغب المة لين لن ر الى الكليس

التعويفا

لو ق1/2/9

-2الية جلب ال الب الوافدين:
ططس ةذب الطغب ال ا دين

لو ق2/2/9

ال يكل التنظيمى لبو الج الحيدلس ا كلينيكيس

لو ق3/2/9

ماذج لن ا شطس التو ي يس ر الو غت السيا يس للطغب ال ا دين

لو ق4/2/9

قواة تكليي لوشد أكاديمى للطغب ال ا دين

لو ق 5/2/9

ماذج لن صياةات الطغب العوب الى الكليس بغوض التدةيل

لو ق 6/2/9

بيان بالطلبس ال ا دين المسهلين ى البو الهين
-3الدعم ال البى:
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لو ق 1/3/9

ططس ا ةشاد ر الدعم الطغبى

لو ق 2/3/9

الدعم المالى للطغب

لو ق 3/3/9

دعم الكتاب الهالعى

لو ق4/3/9

بيان بأعداد الطغب ى المدينس الهالعيس
-4االرشاد األكاديمى و التوجيه المهنى:

لو ق 1/4/9

جداول الساعات المكتبية ألعضاء هيئة االتدريس

لو ق 2/4/9

دليل االرشاد األكاديمى

لو ق3/4/9

نماذج من تقارير االرشاد األكاديمي

لو ق 4/4/9

الئحة الحقوق الطالبية

لو ق 5/4/9

وثائق ملتقى التوظيف

لو ق 6/4/9

خطة التدريب و التعلم المستمر

لو ق 7/4/9

نماذج من تدريب الطالب فى المصانع و المسسسات الصيدلية المختلفة

لو ق 8/4/9

ألية التعامل مع الطالب المتفوقين/المبدعين /المتعثرين

لو ق 9/4/9

ئةس قا ن تنظيم الهالعات ةقم 1972/49

لو ق 10/4/9

تكويم األرائل ى ي

التميي

لو ق 11/4/9

ت صيع ة ائي على أرائل الخويهين لن شوكات الدراح ر النقابس العالس للحيادلس

لو ق 12/4/9

دليل المؤتمو الطغبى السن ى

لو ق 13/4/9

المشاةكس ى الملتقى الطغبى ا بداعى العشورن ر المقا بهالعس الييت س األةد يس

-5الية التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة:
لو ق 1/5/9
لو ق 2/5/9
لو ق3/5/9
لو ق4/5/9
لو ق5/5/9
لو ق 1/6/9
لو ق 2/6/9
لو ق 1/7/9
لو ق 2/7/9
لو ق 3/7/9
لو ق 4/7/9
لو ق 5/7/9
لو ق 6/7/9
لو ق 7/7/9
لو ق 8/7/9

اشتواك ذرى ا تياةات الخاصس ى فل استقبا الطغب الهدد 2017/9/24
ماذج لن ت يو لساعد للكتابس ى ا ت األصابس
ته ييات المدةةات ر درةات المياه
التس يغت الغصلس ى المعالل لذرى ا تياةات الخاصس
األسا سيو ى المبنى ا داةى
 -6تمثيل ال الب فى اللجان
تشكيل ر د اله د
ا ةتماعات الدرةيس للهمعيس العم ليس تةاد الطغب
-7األنش ة ال البية
الهدار الدةاسيس
المييا يس المخححس لغ شطس الطغبيس
التقويو السن ى لوعايس الشباب
المؤتمو العلما الطغبى السابع
المؤتمو العلما السابع
فل تكويم المتمييين
فل استقبا الطغب الهدد
لشاةكس الطغب ى الق ا ل الطبيس
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لو ق 1/8/9
لو ق 2/8/9
لو ق 3/8/9
لو ق 4/8/9
لو ق 5/8/9
لو ق 1/9/9
لو ق 2/9/9
لو ق 3/9/9
لو ق 4/9/9

 -8قياس اراء ال الب
اةاح الطغب بالنسبس للمقوةات
اةاح الطغب بالنسبس للكتاب الهالعى
اةاح الطغب بالنسبس لغلتةان النظوى ر أعضاح هي س التدةيس ر لعار ي م
اةاح الطغب بالنسبس للخدلات الطغبيس
لناقشس تائج ا ستبيان لع األ واف المعنيس تخاذ ا ةواحات التحةيةيس
 -9متابعة الخريجيين
قاعد بيا ات للخويهين
لشاةكس الخويهيين ى صياة اداة المشورعات لبو الج الحيدلس ا كلينيكيس
تشكيل لهلس الكليس
قياس لدى ةضاح الخويهين عن البرامج الدراسية

لو ق 5/9/9
لو ق 6/9/9
لو ق 7/9/9

ا طاة ةلضان
الي بيل الفضى لد عس 1992
رثائق ةمعيس الخويهيين
 -10توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر

لو ق 1/10/9

درةات تدةيبيس لتن عس
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معيار :10البحث العلمي واألنشطة العلمية
للمؤسسة خ ة تتسق مع خ ة الجامعة  ،وتحرص المؤسسة على توفير وتنمية الماوارد الالزماة التاي تمكان
الباحثين من القيام بالنشاط البحثي  ،وتشجع التعاون والمشاركة بين التخصصات المختلفة في مجال البحاوث
 ،وتخلق مناخا ح داعما ح لألنش ة العلمية.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف

 .1خ ااة البحااث العلمااي موثقااة وتاارتبط بخ ااة الجامعااة وبالتوجهااات

√

مستوف

غير

جزئياح

مستوف

القوميااااة واحتياجااااات المجتمااااع المحاااايط وتتناسااااب مااااع إمكانااااات
المؤسسة.
 .2للمؤسساااة آلياااات فاعلاااة لنشااار الاااوعي بأخالقياااات البحاااث العلماااي

√

ومراقبة ت بيقها.
 .3المااوارد المتاحااة كافيااة ألنش ا ة البحااث العلمااي  ،وتعماال المؤسسااة

√

علااى تنميااة مصااادر التموياال  ،وتسااعى للمشاااركة فااي مشااروعات
بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.
 .4توافر مناخ وأسااليب مفعلاة لادعم البحاث العلماي وتحفيازه ولتنمياة

√

قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم األبحاث المشتركة بين التخصصات
المختلفة واألبحاث الت بيقية.
 .5اإلنتاااج البحثااي للمؤسسااة فااي نمااو مسااتمر  ،ويتناسااب مااع عاادد

√

أعهاء هيوة التدريس.
 .6أعهاااء هيوااة التاادريس والهيوااة المعاونااة وال ااالب يشاااركون فااي

√

األنش ة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية.
 .7للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنش ة العلمية.

√

 .8للمؤسسة مؤتمر علمي دوري.

√
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تعليقات المؤسسة
 1/10خ ة البحث العلمي موثقة وترتبط بخ ة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط
وتتناسب مع إمكانات المؤسسة.
1/1/10آلية وضع الخ ة البحثية للمؤسسة وأوجه ارتباطها بخ ة الجامعة وأولويات المجتمع.
 فذت الكليس ططس بةثيس رضعا ر ق طط ات لن هيس رتعكس الت ة ات الق ليس را تياةات المهتمع طغ
الفتو اليلنيس  2010إلى  2015ولعتمد لن لهلس الكليس ةقم  545بتاةيخ( )2010/7/12مرفق1/1/10
الخ ة البحثية )2015-2010
 ثم استمرت االنشطة البحثية بالكلية لتغطي متطلبات استيفاء الخطة البحثية للكلية حتى العام الجامعي -2016
2017م.

 ر تماشيا لع الت ةا العا للدرلس يما يخص البة ث العلميس ر لع تةدي

ططس البة

العلمى لهالعس

اليقاصيق كذل لع تط ة ا تهاهات البةثيس بالكليسن قالا الكليس ب ضع ططس بةثيس ةديد – 2018
( 2023مرفق  2/1/10الخ ة البحثية ) 2023 – 2018
ألية اعداد الخ ة البحثية
 .1ا

غع على الخطس البةثيس لهالعس اليقاصيق يما يخص الحيدلس رالتا تةت ي على المةارة التاليس:

 المة ة األر  :لعد ا تشاة الفيورسات الكبديس رألواض الكلى ا لةا ظس الشوقيس رأسباب ا ر وق
ال قايس رالعغج
 المة ة الثا ا :التل ث البي ا ا لةا ظس الشوقيس راثوه على صةس ا سان رالةي ان رالنبات رالتقنيات
الةديثس ا الةد لن تل ث المياه
 المة ةالثال  :تطبيقات النا تكن ل ةا رالخغيا الهيعيس رالكا يس تفعيل ا ا الكشي المبكو رعغج
األلواض
 المة ة الوابع :لشاكل التغذيس رألواض السمنس المفو س
 .2الخطس ا ستواتيهيس للكليس
الغايس الوابعس ى الخطس ا ستواتيهيس تعنى با ةتقاح بمنظ لس الدةاسات العليا ر البة العلما ر تةت ى علا
 6أهداف استواتيهيس ر هى كالتالا:
 ا شاح ر تفعيل بوالج دبل لات ل نيس ةديد
 رضع ظا للتةدي رالتط يو المستمو لبوالج الدةاسات العليا
 تط يو المهلس العلميس بالكليس
 ةبط البة العلمى بمشاكل صناعس الدراح وبة ث تطبيقيس)
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 تنظيم المؤتموات العلميس
 رضع آليس لقياس كفاح العمليس البةثيس
.3لواسلس األقسا العلميس المختلفس بالكليس لتةديد األرل يات البةثيس بالقسم بقا لت ا و ا لكا يات الفنيس رالبشويس
رالماليس الغصلس لتنفيذ البة

رالدةاسس ر بما يتماشى لع الض ابط العالميس ألطغقيات البة

العلمى (مرفق

 3/1/10الخ ط البحثية لألقسام العلمية المختلفة)
 .4تم اعداد لحف س ت ا ق بين ا تهاهات البةثيس للدرلس & الهالعس & الكليس للتاكد لن ت ا ق الخطس البةثيس
للكليس لع ططس الهالعس البةثيس (مرفق  4/1/10مصفوفة توافق االتجاه البحثى للدولة & الجامعة &
الكلية)
رسالة الخ ة البحثية:
ت دف الخطس البةثيس إلا ة ع ة د البة العلما عن ويق تشهيع التعارن المشتوك بين األقسا المختلفس
بالكليس رالكليات ذات الحلس بالهالعس ر الكليات المناظو بالهالعات المحويس راألةنبيس ر كذل المواكي البةثيس
المتخححس .رتشهيع شو األبةاث العلميس ا المهغت رالدرةيات العالميس.
اتجاهات الخ ة البحثية لكلية الصيدلة
 أوالح :اكتشاف وت وير األدوية
 -1دةاسات كتشاف المك ات الفعالا للنباتات الطبيس الميةرعس ا لحو رتقييم اعليت ا الةي يس راستخدا
التقنيات الةديثس لتط يوها وصةاعس األ سهس).
القسم المس

 :قسم العاقيو رقسم علم األدريس

 -2تحميم رتشييد لوكبات كيميائيس ةديد راطتباة اعليت ا العغةيس.
القسم المس

 :قسم الكيمياح الدرائيس رقسم علم األدريس

 -3تحميم أشكا

ي يس لتن عس لتةقيق األهداف التاليس:

 تةسين ا تا س الةي يس للدراح
 التغلل على ا ثاة الها بيس للدراح
 ايهاد ل

لبعض لشاكل التحنيع لثل ا ذابس رالثبات

 است داف ألاكن لوضيس لعينس ا الهسم
القسم المس

 :قسم الحيد يات

 -4التةليل الدرائا رةقابس اله د
القسم المس

 :قسم الكيمياح الدرائيس رقسم الكيمياح التةليليس

 ثانياح :المشاركة في تحسين الرعاية الصحية للمرضى
 -1المشاةكس ا تحميم الخطط العغةيس ر دةاسس عاليت ا رقياس لدى ةضا الموضى .القسم المس

 :قسم

المماةسس الحيدليس
 -2دةاسس رلتابعس ليكا يكيس عمل بعض األدريس المستخدلس ى عغج بعض األلواض المنتشو ا المهتمع
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المةيط رتشمل :السمنسن لوض الب

السكوين ألواض اله اص الدرةي رالقللن ألواض الكلى رالكبدن

ألواض اله اص العحبان العظا ن السو ا ات .القسم المس

 :قسم علم األدريس رقسم الكيمياح الةي يس

 -3تقييم تأثيو بعض المنتهات الطبيعيس كمكمغت غذائيس ردرائيس على بعض األلواض السالي ذكوها.
القسم المس

 :قسم علم األدريس رقسم الكيمياح الةي يس

 -4دةاسس درة التغذيس السويويس ا دعم الخطط العغةيس.
القسم المس

 :قسم المماةسس الحيدليس رقسم الكيمياح الةي يس

 -5اكتشاف اليات عمل ةديد لألدريس المستخدلس رالكا يس تطبيق ا عملياي.
القسم المس

 :قسم علم األدريس رقسم الكيمياح الةي يس

 -6دةاسس عمل المضادات الةي يس رلقارلس الكائنات ل ا رالسيطو على ا تشاة العدرى الميكوربيس لمؤسسات
الوعايس الحةيس.
القسم المس

 :قسم الميكوربي ل ةا رالمناعس

 -7دةاسس الكا يس استخدا تطبيقات النا تكن ل ةا ر الخغيا الهذعيس رال ندسس ال ةاثيس ا عغج األلواض
السالي ذكوها.
القسم المس

 :قسم الميكوربي ل ةا رالمناعس رالكيمياح الةي يس رعلم األدريس رالحيد يات

 ثالثاح :قياس معدالت التلوث البيوي بالمجتمع المحيط والمشاركة في ايجاد حلول ت بيقية للحد من
انتشارها
القسم المس

 :قسم الكيمياح التةليليس

محاور التنفيل
يوتكيالبة العلمى ى كليس الحيدلس على أةبعس لةارة أساسيس:
 المحور األول :األبحاث المشتقة من رسائل الماجستير والدكتوراه
ر ا هذ ا السياق تشتو الهالعس أن ينشو الل الدةاسات العليا أبةاثا ا درةيات علميس درليس ل ا تحنيي
س اح . SJR,Thomson Reuter
 المحور الثاني :األبحاث المشتركة بين األقسام العلمية
ر تشمل البة ث العلميس المشتوكس بين األقسا المختلفس داطل الكليس ركذل لع الكليات رالهالعات األطوى
رالمواكي البةثيس.
 المحور الثالث :األبحاث الناتجة من التعاون مع الجامعات األجنبية
ريتم ذل لن طغ البعثات رالمنح رالم مات العلميس
 المحور الرابع :األبحاث الناتجة من المشروعات البحثية الممولة
كما تم ادراج مؤشرات قياس كفاءة عملية البحث العلمي داخل الخ ة البحثية و هى كالتالى:
 لعد البة ث المةكمس المنش ة ا التخححات المختلفس
 عدد لا شو ا لهغت علميس لةكمس سبس ةمالى اعضاح هي س التدةيس
 سبس أعضاح هي س التدةيس الذين لدي م على األقل بة را د لنش ة
 عدد المشاةيع البةثيس المم لس
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 سبا البة ث بينيس التخححات إلى إةمالا البة ث السن يس
 2/1/10مدى مالءمة إمكانات المؤسسة مع خ تها البحثية.
يتوافر للكلية االمكانات الالزمة لتنفيل خ ة البحث العلمى و ذلك عن طريق:
•ت ا و لخححات لن المييا يس العالس للكليس لخدلس البة العلما يما يخص شواح األة ي البةثيس ر
الكيماريات.
الحيدلس

•تخحيص ةيح لن ايوادات بو الج بكال ةي س الحيدلس وصيدلس اكلينيكيس) ركذل بو الج دبل
ا كلينيكيس لتط يو البة العلما .

•تنميس القدةات البةثيس لدى أعضاح هي س التدةيس ر لعار ي م لن طغ تنظيم الدرةات المختلفس لثل :كيفيس
كتابس المواةع endnoteن كيفيس كتابس ال ةقس البةثيس ن النشو الدرلىن اا حاح الةي ى .كذل

الدرةات

العمليس المتخححس لثلwestern blotting .
•ت ا و ر دات رلواكي بةثيس بالكليس ولوكي الخدلات الحيدليس -لعمل البي ل ةيا الهيي يس -لعمل الكيمياح
الموكيي
•ت ا و األبةاث العلميس لن طغ التسهيل ا بن المعو س المحوي
•تط يو بيا الةي ا ات را شواف الدرةي عليس لن قبل ZU-IACUC
•شواح بو الج  Dockingربدايس العمل با
•تشهيع الهالعس للبة العلما المتميي لن طغ ة ائي النشو الدرلا.
•تس يق القدةات البةثيس المت و ا الكليس رإلكا يس التعارن لع المهتمع المةيط كشوكات األدريس لةل
المشكغت رالمع قات المطور س
 2/10للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة ت بيقها.
 ر وصا ي لن الهالعس رالكليس على التيا البا ثين بأطغقيات البة
ةعايس راستخدا

ي ا ات التهاةب ا التعليم رالبة

العلما قد تم إ شاح لهنس أطغقيات

العلما  ZUIACUCعلى لست ى الهالعس رأصبح

الياليا ي أن تةحل ةميع األبةاث التا تتعالل لع ي ا ات على ل ا قس اللهنس ( مرفق 1/2/10تشكيل
واعتماد والئحة

لجنة أخالقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي

 ZUIACUCونموذج التقدم لها).
 كما أصبح شو ا ي للتسهيل للدةةس العلميس الةح

على درة أطغقيات البة

العلما ( مرفق2/2/10

قرار رئيس الجامعة بهرورة الحصول على دورة أخالقيات البحث العلمي للتسجيل للدرجة العلمية
ونماذج من شهادات دورة أخالقيات البحث العلمي الحاصل عليها أعهاء هيوة التدريس)
 ركذل اعتمدت الهالعس بتاةيخ  2018/3/17تطبيق سل ا قتباس للوسائل العلميس رالتا يهل ا تتهارص
 %25على ان تك ن شو ا ي لن شور تشكيل لهنس الةكم على الوسالس رذل

ا إ اة الةفاظ على ق ق

الملكيس الفكويس رالنشو (مرفق  3/2/10اعتماد الجامعة ت بيق نسب االقتباس للرسائل العلمية).
 3/10الموارد المتاحة كافية ألنش ة البحث العلمي  ،وتعمل المؤسسة على تنمية مصادر التمويل  ،وتسعى
للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.
 1/3/10الموارد المالية ومصادر التمويل المختلفة المتوفرة للبحث العلمي
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 تةوص الكليس على ت يو التس يغت الغصلس لتنفيذ الخطس البةثيس رذل لن طغ التم يل لن الم اص س
العالس للكليس رقيمت ا  75000ةنيا (مرفق  1/3/10الموازنة العامة للكلية)
 تحرص الكلية على تنمية مصادر التمويل الذاتي للبحث العلمي من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص (مركز
القياسات الدقيقة – معمل البيولوجيا الجزيئية)

 كما يتم دعم العمليس البةثيس لن طغ لييا يس بو الج بكال ةي س الحيدلس – صيدلس اكلينيكيس ر كذل
الحيدلس ا كلينيكيس

بو الج دبل

 2/3/10الموارد المادية والتجهيزات والتسهيالت التي توفرها المؤسسة للعملية البحثية
 تت ا و األة ي البةثيس رالمعالل رتشمل لعالل األقسا العلميسن رلعالل لشتوكس بين األقسا كمعمل
البي ل ةيا الهيي يسنلوكي الخدلات الحيدليسن لعمل الكيمياح الموكيين لعمل صةاعس األ سهسن بيا
ي ا ات التهاةبن رليةعس النباتات الطبيس بالكليس لما يشهع على إةواح أبةاث لشتوكس ري ةد حو
لهميع األة ي المتا س على لست ى الكليس (مرفق  2/3/10حصر لجميع األجهزة المتاحة على مستوى
الكلية وتشكيل جميع المعامل المتاحة للبحث العلمي داخل الكلية)
 تم شواح بعض البوالج الغصلس للعمليس البةثيس  (Dockingمرفق  3/3/10عقد شراء برنامج
.) Docking
 كما يت ا و للبا ثين ا

غع علا األبةاث العلميس الدرليس بشكل كبيو لن طغ بن المعو س المحوي.

 لم تةحل الكليس على لشورعات بةثيس ى السن ات األطيو ر لذل قالا الكليس باستةداث ر د إداة
المشورعات لتدةيل البا ثين علا كيفيس كتابس المقتو ات البةثيسن اعغل م بالمواكي البةثيس المختلفس ر
ل اعيد التقد لما قد يؤدى الى صياد وص الةح

علا المشورعات المم لس ( مرفق 4/3/10تشكيل

واعتماد وحدة إدارة المشروعات البحثية).
 4/10توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم
األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث الت بيقية.
 1/4/10أساليب دعم وتحفيز البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين.
 تةوص المؤسسس على تنميس قدةات البا ثين لن طغ :
 تنظيم رةش العمل داطل الكليس الخاصس بتنميس ل اةات البة العلمى لدى غب الدةاسات العليا.

م

اسم البرنامج التدريبي

1

western plot analysis

التاريخ
2018/1/27

المدربون

عدد
المتدربين

د .اسغ العياصي
ولدةس الفاةلاك ل ةا
بالكليس)

10
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2

International
publication

4/2/2018

ا.د /عبد العظيم ةئيس لهنا
النشو الدرلا

20

ا.د /طالد بي لا ركيل
الدةاسات العليا لكليا الطل

 ركذل لن طغ البوالج التدةيبيس المتا س بموكي تنميس قدةات أعضاح هي س التدةيس بالهالعس (مرفق
 1/4/10شهادات حهور دورات تدريبية خاصة بالبحث العلمى).

عدد الحضور

اسم الدوره
التحليل اإلحصائى باستخدام برنامج SPSS

13

مشروعات البحوث

9

النشر الدولى للبحوث العلميه

13

 كما تعلن الكليس بحفس درةيس عن المتاي لن وص البعثات راالمنح الدةاسيس لن طغ ططس البعثاتن
DAADن ي تن لشو ا رغيوهم (مرفق  2/4/10اعالنات للمتاح من البعثات والمنح الدراسية)
 ي ةد ق اعد بيا ات طاصس بالةاصلين على بعثاتن اشواف لشتوك رلنح بةثيس تى عا ( 2018مرفق
 3/4/10بيان بالحاصلين على بعثات ،اشراف مشترا ومنح حتى عام .)2018
بيان بأعداد المنح الدراسيه والبعثات الخارجيه واالشراف المشترا للعام الجامعي 2018/2017

م

بعثه
خارجيه

اشراف
مشترا

منح دراسيه

دوره
تدريبيه

أجازه
علميه

1

قسم الصيدالنيات

1

-

1

1

-

2

قسم الكيمياء العهويه

4

-

-

-

-

3

قسم الفارماكولوجي

-

-

1

-

-

4

قسم الكيمياءالدوائيه

-

1

-

-

-

5

الممارسه الصيدليه

-

-

-

-

1

6

الميكروبيولوجي

1

-

1

-

-

القسم العلمي

 ر تعمل الهالعس ايضا ي على تنميس قدةات البا ثين عن ويق تةفيي النشو الدرلا لن طغ عد اليات
لن ا(:مرفق  4/4/10اليات تحفيز النشر الدولي)
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 اعتماد درة النشو العلما الدرلا كشو ا ي للتسهيل ى الدةاسات العليا
 ضورة شو غب الماةستيو لعدد  2بة على أن يك ن أ دهم بمهلس لحنفا SJRن ر الل الدكت ةاه
ا لهغت لحنفا  SJRعلى أن يك ن أ د هذه األبةاث ا لهلس ل ا لعالل تأثيو ISI IF

لعدد  2بة

 كذل تشهيع التقد له ائي الهالعس رالتا يةحل عليا سن يا ي عدد كبيو لن البا ثين بالكليس (مرفق بيان
بالحاصلين على جوائز الجامعة للنشر الدولي) را عغن ايضا ي عن اله ائي المقدلس لن ة ات أطوى غيو
الهالعس.
و فيما يلي شكل بيانى يوضح عدد األبحاث التى نالت جوائز النشر الدولى علي مستوى األقسام العلمية فى
العام األكاديمى .2018 – 2017
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 كما ي ضح الشكل البيا ى التالى صياد ى الةح

على ة ائي النشو الدرلى ي

تضاعفا المبالغ

المنحو س لن  146000ةنيا و )2016الى  392000ةنيا و .)2017لما يؤكد صياد النشا البةثى بالكليس.
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كما يتم تكريم طالب الدراسات العليا من قبل الجامعة :جائزة أفضل رسالة ماجستير و دكتوراه لعام 2017-2016

تخصص الجائزة

االسم

المبلغ

أ ضل ةسالس دكت ةاه وعل

ةا يا لةمد علا الوشيدى

 5000ةنيا

بيس)
أ ضل
وعل

ةسالس

لاةستيو شوي ان السيد عبد العييي

3000

بيس)

ة
يا

 2/4/10وحادات أو إدارات اساتحدثت لاادعم البحاث العلماي( .مرفااق  6/4/10وثاائق وحادة ادارة المشااروعات
البحثية)
استةداث ر د اداة المشورعات البةثيرس للت عيرس بكيفيرس الةحر
تق

علرا المشرورعات البةثيرس المم لرس ر الترى

بتنظيم رةش عمل درةيس لتدةيل أعضاح هي س التدةيس علا كيفيس كتابس لقتوي المشورع البةثى

 3/4/10وسائل دعم األبحاث الت بيقية والمشتركة
 ت ةوص الكليس علا تشهيع البا ثين راعضاح هي س التدةيس باةواح ابةاث تطبيقيس بالتعارن لع لستشفيات
ةالعس اليقاصيق كه ات لستفيد للبة

العلما(مرفق  7/4/10أمثلة لألبحاث الت بيقية التى تتم بالكلية

بالتعاون مع مستشفيات جامعة الزقازيق )
 كما ي ةد لدى الكليس تعارن بةثا لفعل لع وكليس الطل البيطوي رالعل

بهالعس اليقاصيقن رالهالعات

األطوىن الموكي الق لا للبة ثن الوقابس الدرائيسن رهي س الطاقس الذةيس) ركذل

لع لؤسسات التعليم

العالا رالبةثا الدرليس ا بويطا يا رال يات المتةد ن راليابانن رألما يا رذل لن طغ بة ث علميس
لشتوكسن (مرفق  8/4/10امثلة للبحوث المشتركة مع المؤسسات الدولية و االجنبية)
 5/10اإلنتاج البحثي للمؤسسة في نمو مستمر  ،ويتناسب مع عدد أعهاء هيوة التدريس.
 يشاةك كا س أعضاح هي س التدةيس ا البة

العلما لن طغ أعما تتعلق بإةواح األبةاث أر ااشواف

على ةسائل الماةستيو رالدكت ةاه.
 تق

الكليس اليا باستكما

قاعد بيا ات إلكتور يس للبة ث العلميس عضاح هي س التدةيس لنشوها على

ل قع الكليس ا لكتور ا .
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ريتضح لن الشكل البيا ى تط ة ا تاج العلما للكليس بشكل للة ظ ري ةد بيان لفحل بهميع األبةاث التا تم
شوها ى الثغث سن ات األطيو ى األقسا العلميس المختلفس (مرفق  1/5/10بيان مفصل بجميع األبحاث
التي تم نشرها فى الثالث سنوات األخيرة مقسما ح على األقسام العلمية المختلفة).

النشاط البحثى فى األقسام العلمية المختلفة 2016 - 2017
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و يوضح الجدول التالى نسبة األبحاث المنشورة  :عهو هيوة التدريس:
عدد أعهاء هيوة
التدريس و معاونيهم

القسم العلمي

0.65

26

40

العقاقير

1.5

45

30

الصيدالنيات

0.77

17

22

الكيمياء الدوائية

عدد األبحاث  :عهو

عدد األبحاث
المنشورة
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0.47

9

19

الكيمياء العضوية

0.72

21

29

الكيمياء التحليلية

0.7

19

27

األدوية و السموم

1.2

21

18

الكيمياء الحيوية

0.7

21

30

الميكروبيولوجى و
المناعة

 6/10أعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة وال الب يشاركون في األنش ة والمشروعات والمؤتمرات
العلمية والبحثية


يشاةك أعضاح هي س التدةيس ى تةكيم ابةاث علميس رالمشاةكس ا هي ات تةويو العديد لن المهغت
العلميس الدرليس المتخححس ى لختلي التخححات العلميس بالكليس رلةكمين باللهنس الدائمس للتوقيات
العلميس كما يشاةك اعضاح هي س التدةيس ى تةكيم لشورعات بةثيس لةليس ردرليس (مرفق1/6/10
مشاركة اعهاء هيوة التدريس كمحكمين فى المجالت العلمية & لجان الترقيات و غيرها)



كما يشاةك الساد أعضاح هي س التدةيس بأبةاث علميس /لقا ت ا لؤتموات ر درات علميس لةليس
رعالميس (مرفق  2/6/10مشاركة أعهاء هيوة التدريس بالمؤتمرات والندوات العلمية)



رقد قالا لللهنس التنفيذيس للبعثات ا  2017/10/12بالم ا قس على ة ع قيمس الدعم المالا المقد لةض ة
المؤتموات الدرليس على فقس البعثات بنسبس  %50لن قيمس الدعم السابق لهميع در العالم (مرفق
 3/6/10قرار اللجنة التنفيلية للبعثات برفع دعم حهور المؤتمرات)



كما يشاةك لعار ى أعضاح هي س التدةيس ى األ شطس البةثيس لن طغ تقديم العورض عن ل ض عات
ةسائل الماةستيو ر الدكت ةاه الخاصس ب م داطل األقسا أر ى المؤتموات العلميس ( مرفق 4/6/10
مشاركة معاونى أعهاء هيوة التدريس فى المؤتمرات العلمية) ر يتم تكويم المتمييين لن م



ر يشاةك أيضا الطغب ى األ شطس البةثيس لن طغ اعداد لشاةيع بة

التخوج ( مرفق 5/6/10

نماذج من أبحاث التخرج ل الب الفرقة الخامسة) ن كذل لن طغ تقديم العورض  /عوض الب ستوات
ى المؤتمو الطغبى الذى يعد سن يا والمؤتمو الطغبا العلما السابع ا العاشو لن أبويل  )2018ر
يشتوك يا الطغب لن ةالعات لختلفس ر يتم تكويم المتمييين لن م ( .مرفق  6/6/10بعض كتيبات
المؤتمرات ال البية)
7/10للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنش ة العلمية
تةوص الكليس علا ت ثيق األ شطس البةثيس المختلفس لن طغ :
 اعداد ق اعد بيا ات لأل شطس البةثيس المختلفس داطل األقسا العلميس ( مرفق  1/7/10النشاط البحثى
لألقسام العلمية)


تحدة الكليس درةيس علميس طاصس رقد تم اصداة  27لهلداي

تى  .2018رهناك شور

لتةكيم

األبةاثن ربيان بأعضاح لهلس إداة المهلسن راله ات التا ت صع علي ا المهلس .رقد تم إضا س لهم عس
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لن األساتذ لن ةالعات أةنبيس ل ي س التةويون ر تق

المهلس بنشو بة ثا ي لن داطل ر طاةج الكليس

( مرفق  2/7/10الدورية العلمية للكلية).
 ةاةى ت ثيق األ شطس البةثيس المختلفس لن طغ الم قع ا لكتور ى للكليس
 8/10للمؤسسة مؤتمر علمي دوري.
 تةوص الكليس سن يا علا اقالس لؤتمو علمى غبى لعوض ر لناقشرس أبةراث الطرغب لرن طرغ العرورض
التقديميس ر الب ستوات ر تكويم المتمييين لن م .تم لؤطوا تنظريم المرؤتمو الطغبرى السرابع و )2018/4/10ر
الذى ضم  17عوض تقديمى با ضا س الى عدد  6ب ستو( .مرفق  1/8/10المؤتمر ال البى السابع)
 كمررا تق ر

الكليررس سررن يا بتنظرريم لررؤتمو علمررى ن ي ر ي رتم عرروض النترراج العلمررا ألعضرراح هي ررس الترردةيس ر

لعار ي م .ري تم استعواض العديد لن األبةاث التا تم تنفيذها بالكليرس ربالتعرارن لرع لؤسسرات بةثيرس عالميرسن
إلا ا ص ة عورض تقديميس أر ا ص ة ب ستواتن كما يتم تكويم البا ثين المتميريين را الكليرس ر علرا
سرربيل المثررا تررم تنظرريم المررؤتموالعلما السررابع للكليررس ررى  15ابويررل تةررا لسررمى "أ رراق ةديررد ررى البةر ث
الحيدليس" ي تم لناقشس عدد  23رةقس بةثيرس رى صر ة عرورض تقديميرس ر ب سرتوات (مرفاق /2/8/10
المؤتمر العلمي السابع) .كما تم استهافة عدد من األساتلة ذوى الخبرة مثل:
أ.د نيفين جورج األن ونى (أ .أمرا
مر

الكبد بكلية طاب الزقاازيق ) و ألقات محاضارة عان الجدياد فاى عاالج

الكبد الوبائى أ  ،ب

د .محيى حافظ (رئيس مجلس ادارة دلتا فارم) و ألقى محاضرة عن مستقبل الدواء فى 2030
أ.د .وسيم السيسى (أ .جراحة المسالك البولية) و ألقى محاضرة عن الصيدلة فى مصر القديمة
أ.د .أحمد البرى (رئيس قسام الصايدلة االكلينيكياة – جامعاة قنااة الساويس) و ألقاى محاضارة عان مساتقبل
الصيدلة االكلينيكية فى مصر
د .سارة حزين (مدرس العقاقير بجامعة  6أكتوبر) و ألقت محاضرة عن الهيميوباثى
نقاط القوة
-

ت ةد ا شطس بةثيس ا األقسا المختلفس بالكليس

 ت ةد ططس بةثيس تتفق لع الخطس البةثيس للهالعس.-

التعارن الدرلا لع العديد لن المداةس العلميس المتن عس ر المتخححس.

-

يتم تنظيم لؤتموات سن يس علا لست ى اعضاح هي س التدةيس ر كذل علا لست ى الطغب

-

للكليس لهلس علميس

نقاط الضعف
-

عد استكما قاعد بيا ات النشا العلما ر البةثا ألعضاح هي س التدةيس.

 ضعف مصادر التمويل لألبحاث. -الدعم المقدم من قبل الجامعة لتغطية تكاليف االشتراق فى المستمرات محدود .
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 الدعم المقدم من قبل الكلية لتغطية تكاليف األبحاث الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه محدود . ضعف ميزانية البحث العلمي عامة مع الزيادة في تكلفة األبحاث واعتماد الباحثين علي مواردهم الشخصية فيالبحث العلمي.
 -عدم وجود أبحاث ممولة

األدلة والوثائق

لو ق 1/1/10

 -1الخ ة البحثية:
الخطس البةثيس 2015-2010

لو ق2/1/10

الخطس البةثيس 2023 - 2018

لو ق3/1/10

الخطط البةثيس لألقسا العلميس المختلفس

لو ق 4/1/10

لحف س ت ا ق ا تهاه البةثى للدرلس & الهالعس & الكليس

لو ق1/2/10

 -2آليات نشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي:
تشكيل راعتماد ر ئةس لهنس أطغقيات ةعايس راستخدا
رالبة العلما  ZUIACUCر م ذج التقد ل ا

ي ا ات التهاةب ا التعليم

لو ق 2/2/10

قواة ةئيس الهالعس بضورة الةحر علرى درة أطغقيرات البةر العلمرا للتسرهيل
للدةةررس العلميررس ر مرراذج لررن ش ر ادات درة أطغقيررات البة ر العلمررا الةاصررل علي ررا
أعضاح هي س التدةيس

لو ق3/2/10

اعتماد الهالعس تطبيق سل ا قتباس للوسائل العلميس

لو ق1/3/10

-3الموارد المتاحة للبحث العلمى:
الم اص س العالس للكليس

لو ق2/3/10

حو لهميع األة ي المتا س على لست ى الكليس رتشكيل ةميع المعالل المتا س للبة
العلما داطل الكليس

لو ق 3/3/10

عقد شواح بو الج Docking

لو ق 4/3/10

تشكيل راعتماد ر د إداة المشورعات البةثيس

لو ق 1/4/10

-4تنمية قدرات الباحثين:
ش ادات ض ة درةات تدةيبيس طاصس بالبة العلمى

لو ق 2/4/10

اعغ ات للمتاي لن البعثات رالمنح الدةاسيس

لو ق 3/4/10

بيان بالحاصلين على بعثاتذ اشراف مشترق ومنح حتى عام 2018

لو ق 4/4/10

اليات تحفيز النشر الدولي

لو ق 5/4/10

بيان بالحاصلين على جوائز الجامعة للنشر الدولي

لو ق 6/4/10

وثائق وحدة ادارة المشروعات البحثية
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لو ق 7/4/10

أمثلة لألبحاث التطبيقية التى تتم بالكلية بالتعاون مع مستشفيات جامعة الزقازيق

لو ق 8/4/10

امثلة للبحوث المشتركة مع المسسسات الدولية و االجنبية

-5االنتاج البحثى:

بيان لفحل بهميع األبةاث التا تم شوها ى الثغث سن ات األطيو لقسما ي على
لو ق 1/5/10
األقسا العلميس المختلفس
 -6مشاركة أعهاء هيوة التدريس والهيوة المعاونة وال الب فى األنش ة البحثية
لشاةكس اعضاح هي س التدةيس كمةكمين ى المهغت العلميس & لهان التوقيات ر
لو ق 1/6/10
غيوها
لشاةكس أعضاح هي س التدةيس بالمؤتموات رالندرات العلميس
لو ق 2/6/10
قرار اللجنة التنفيذية للبعثات برفع دعم حضور المستمرات
لو ق 3/6/10
لشاةكس لعار ى أعضاح هي س التدةيس ى المؤتموات العلميس
لو ق 4/6/10
ماذج لن أبةاث التخوج لطغب الفوقس الخالسس
لو ق 5/6/10
بعض كتيبات المؤتموات الطغبيس
لو ق 6/6/10
-7قواعد بيانات لألنش ة البحثية
النشا البةثى لألقسا العلميس
لو ق 1/7/10
الدرةيس العلميس للكليس
لو ق 2/7/10
-8مؤتمر علمي
المؤتمو الطغبى السابع
لو ق 1/8/10
المؤتمو العلما السابع
لو ق 2/8/10
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معيار  :11الدراسات العليا
المؤسسة تقدم برامج متنوعة للدراسات العليا  ،لها معايير أكاديمية  ،تتوافق مع المعاايير القياساية الصاادرة
عن الهيوة  ،وبما يسهم في تحقيق رسالة المؤسساة وأهادافها وتصوصاف المؤسساة بارامج الدراساات العلياا ،
وتراجعها وت ورهاا دورياا ح  ،وتتأكاد مان اتسااق ناواتج الاتعلم المساتهدفة لكال برناامج تعليماي ماع مقرراتاه ،
وتوفر مصادر التعلم المختلفة  ،وتقر نظما ح موضوعية وعادلة لتقويم ال الب وتحرص على قياس أرائهم.

التقييم الذاتي
مؤشر التقييم

مستوف مستوف
جزئيا ح

 .1برامج الدراسات العليا متنوعة  ،وتساهم فاي تحقياق رساالة المؤسساة ،
وتقابل متغيرات سوق العمل  ،ويتم الترويج لها محليا ح وإقليمياح.

√

 .2لباارامج الدراسااات العليااا معااايير أكاديميااة متبناااة ماان خااالل المجااالس
الرسمية وتتوافق مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيوة.

√

 .3بااارامج الدراساااات العلياااا موصااافة ومعتمااادة  ،وتتوافاااق ناااواتج الاااتعلم
المستهدفة لكل برنامج مع المعايير القياسية.

√

 .4ناااواتج الاااتعلم لكااال برناااامج تعليماااي تتساااق ماااع مقرراتاااه  ،وتوصااايف
المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم.

√

 .5للمؤسسة طرق تدريس مناسبة تحقق ناواتج الاتعلم للمقاررات الدراساية
والبرامج التعليمية.

√

 .6الموارد واإلمكان ات والتسهيالت الالزماة للعملياة التعليمياة والبحثياة فاي
برامج الدراسات العليا مالئمة لتحقيق نواتج التعلم.

√

 .7تقااويم طااالب الدراسااات العليااا يتساام بالموضااوعية والعدالااة وباسااتخدام
أساليب متنوعة ومالئمة لقياس نواتج التعلم المستهدفة.

√

 .8الباارامج التعليميااة والمقااررات الدراسااية يااتم مراجعتهااا بصااورة دوريااة
بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين.

√

 .9للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد

√

غير
مستوف

االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية  ،وتستفيد المؤسسة منها
في وضع خ ط التحسين والت وير.
 .10آليااات التسااج يل واإلشااراف فااي الدراسااات العليااا محااددة ومعلنااة ويااتم
مراجعتها دوريا ح بغر ت ويرها  ،وتوجاد ضامانات موضاوعية وعادلاة
لتوزيع اإلشراف العلمي على الرسائل وفقا ح للتخصص.

√

 .11للمؤسسة وسائل مناسابة لقيااس آراء طاالب الدراساات العلياا  ،واتخااذ
اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجاراءات
التصحيحية.

√

161

تعليقات المؤسسة
 1/11برامج الدراسات العليا متنوعة  ،وتسهم في تحقيق رسالة المؤسساة  ،وتقابال متغيارات ساوق العمال ،
ويتم الترويج لها محليا ح وإقليمياح.
 1/1/11أنواع وأعداد ومستويات برامج الدراسات العليا التي تقدمها المؤسسة
 تقد كليس الحيدلس – ةالعس اليقاصيق الدةةات المختلفس للدةاسات العليا ودبل

– لاةستيو  -دكت ةاه) رتقد

الكليس عدد و )30بو الج دةاسات عليا لن ا بقواة لهلس الكليس ةقم و )562بتاةيخ : 2011/7/11
 عدد و )9بوالج لاةستيو لفعلس علا لست ى ةميع األقسا العلميس
 عدد و )9بوالج دكت ةاه لفعلس علا لست ى ةميع األقسا العلميس
 عدد و )12بو الج دبل لس لتخححس وتم تفعيل دبل لا الحيدلس ا كلينيكيس).
 رقد تم اعتماد ئةس بنظا الساعات المعتمد لطغب الدةاسات العليا بقواة رصاةي ةقم  2480بتاةيخ
 .2007 /9/6رتم تةدي

هذه الغئةس ر تغييو لسما الدةةات الممن س لن قسم الكيمياح الطبيا الا

لاةستيو ردكت ةا الكيمياح الدرائيس ركذل

قسم الحيدلا ا كلينكيس الا لاةستيو ردكت ةا المماةسس

الحيدلس ومرفق 1/1/11الئحة بنظام الساعات المعتمدة ل الب الدراسات العليا).
 رقد تم لؤطوا تفعيل بو الها لاةستيو ردكت ةا المماةسس الحيدليس ا قسم المماةسس الحيدليس بناحا علا
ل ا قس لهنس قطاع الدةاسات الحيدليس بتاةيخ  6-3ر  2015 8-5رل ا قس المهلس ا علا للهالعات بتاةيخ
 4-27ر  2016- 8-22ومرفق  2/1/11موافقة المجلس االعلي للجامعات علي تفعيل برنامجي ماجستير
ودكتوراة الممارسه الصيدليه).
 كما تم تفعيل دبل لا الحيدلس ا كلينكيس بالعا الهالعا  2018-2017بناحا علا القواة ال صاةي ةقم
و )5280بتاةيخ  2017-10-22ومرفق  3/1/11القرار الوزاري بتفعيل دبلومه الصيدلة االكلينكية).
 2/1/11اليات استقراء سوق العمل ل رح برامج جديدة
 تةوص الكلية على وي لهم عس لن بوالج الدةاسات العليا الهديد بما يلبا ا تياةات س ق العمل.
 عند تفعيل ر اعداد بو الج دبل لس الحيدلس ا كلينيكيس تم ا

غع علا ل ائح صيدلس عين شمسن القاهو ن

المنح ة (مرفق  4/1/11لوائح صيدلة عين شمس ،القاهرة ،المنصورة)
 يتم اليا العمل علا تفعيل دبل لا التحليل الكيميائي الحيوي واإلكلينيكي بناحا علا استبيان قا با قسم
الكيمياح الةي يا بالكليس ومرفق  5/1/11استبيان سوق العمل لتفعيل دبلومه التحليل الكيميائي الحيوي
واإلكلينيكي) ,رتما الم ا قس علا ئةت ا بمهلس الكليس ةقم و )715بتاةيخ 2018.-9-10


كما تم ايضا اتخاذ ا ةواحات لتقديم دبل لس دكت ة الحيدلس الم نا ) )Pharm Dرهذا البو الج

يت ائم لع أ دث ا تهاهات العالميس رالق ليس لس ق العمل لن ي

تط ة درة الحيدلى ي

لم يعد يقتحو

درةه علا تةضيو ر صوف األدريس بل تعدى الى المشاةكس لع الطبيل ى رضع الخطط العغةيس ر تةديد
الهوعات بما يناسل الس المويض .كما يتماشا هذا البو الج أيضا لع ةسالس الكليس التى تةوص علا اعداد
ر تخويج صيادلس قادةين علا المنا سس ى س ق العمل ر لماةسس الم نس بكفاح  ,رتم الم ا قس علا الغئةا
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بمةلس الكليس و )718بتاةيخ  2018-12-10رها ا ن ا لو لا المواةعس لن قبل لهنا قطاع الدةاسات
الحيدليا  .عند اعداد البو الج تم ا

غع علا ئةس صيدلس ا سكندةيس كذل تم ا

غع علا الخطط

الدةاسيس لبكال ةي س دكت ة صيدلى بهالعس المل عبد العييي ر أ القوى بالمملكس العوبيس السع ديس (مرفق
 6/1/11الئحة برنامج دبلوم دكتور صيدلى بعد االطالع علي اللوائح المناارة).
 3/1/11األساليب المتبعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا.
تتبع الكليس أساليل عديد للتعويي ببوالج الدةاسات العليا (مرفق  7/1/11دليل الدراسات العليا بالكليه) لن ا:
 .1تم تةدي دليل الدةاسات العليا ر اعتماده ريشمل الدليل علا بوالج الدةاسات العليا المطور س رالل ائح
المنظمس للدةاسات العليا رالتعويي بكيفيس رشور
رالمقوةات المطور س ى الدبل

لنح الدةةات العلميس لن الكليس ر ظم ا لتةا ات

رالماةستيو رالدكت ةاه ر تم ت صيع الدليل علا قابس الحيادلس بالشوقيس ر

المؤسسات الحيدليس المختلفس
ئةس الدةاسات العليا  2017ركذل

 .2تم تةدي

عمل لط يات عن بوالج الدةاسات العليا المطور س

رت صيع ا على األقسا المختلفس
 .3ااعغن عن بوالج الدةاسات العليا عن

ويق صفةس الكليس على شبكس المعل لات الدرليس

و.)http://www.pharmacy2.zu.edu.eg/faculty/
 .4ل ات اعغ ات باداة الدةاسات العليا ر درات تعويفيس
طالب الدراسات العليا
يتضح لن طغ الهدار التاليس (مرفق  8/1/11أعداد ال لبة المسجلين فى برامج الدراسات العليا فى
الخمس سنوات االخيرة).
أعداد ال الب المقيدين في برامج الدراسات العليا في األقسام العلمية المختلفة (ماجستير –
دكتوراه) خالل السنوات الخمس األخيرة
العام الجامعي

دكتوراه

ماجستير
من الداخل

من الخارج

من الداخل

من الخارج

2014/2013

7

21

5

7

2015/2014

9

14

6

6

2016/2015

13

20

6

6

2017/2016

13

15

5

10

2018-2017

13

16

7

10

39

81

31

38

االجمالى

 ألا بالنسبس لدبل لا الحيدلس ا كلينكيا قد التةق عدد  207الل بالبو الج ا العا الهالعا -2017
2018
أعداد درجات الماجستير والدكتوراة التي تم منحها خالل الخمس سنوات األخيرة:
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(مرفق  9/1/11احصائية بالدرجات التى تم منحها فى الخمس سنوات االخيرة)
ماجستير

العام الجامعى

دكتوراه

من الداخل

من الخارج

من الداخل

من الخارج

2014/2013

9

11

1

6

2015/2014

13

12

1

1

2016/2015

5

19

3

6

2017/2016

14

25

4

3

2018-2017

4

10

5

5

االجمالي

53

94

16

25

رتتضح سبس الدةةات العلميس التا لنةت ا المؤسسس للداةسين لن أعضاح ال ي س المعار س رالمسهلين لن
الخاةج كاآلتا :الماةستيو و )1.7 : 1والداطل  :الخاةج).
الدكت ةاه و )1.6 : 1والداطل  :الخاةج).
 ألا بالنسبس لدبل لا الحيدلس ا كلينكيا قد تقد لغلتةان الن ائى عدد  194الل ن اةتاص عدد  177الل
البو الج ا العا الهالعا  2018-2017بنسبس هاي بلغا %91.2
 2/11لباارامج الدراسااات العليااا معااايير أكاديميااة متبناااة ماان خااالل المجااالس الرساامية وتتوافااق مااع المعااايير
القياسية الصادرة عن الهيوة.
 1/2/11اإلجراءات الرسمية التي اتخلتها المؤسسة لتبني المعايير األكاديمية
 تتبنى المؤسسس المعاييو األكاديميس ا ستوشاديس للدةاسات العليا المعتمد رالمعلنس لن ال ي س الق ليس لضمان
ة د التعليم را عتماد ا لاةس  .2009ر قد تم ااعغن عن ا ا األقسا العلميس (مرفق  1/2/11المعايير
األكاديمية للدراسات العليا المعتمدة من الهيوة القومية لهمان جودة التعليم واالعتماد في مارس )2009
(مرفق  2/2/11اعتماد مجلس الكليه للمعايير االكاديمية المتبناة)
 رتم تهديد اعتمادها ى لهلس الكليرس و )719بتراةيخ ( 2019/1/14مرفاق  3/2/11تجدياد اعتمااد مجلاس
الكليه للمعايير االكاديمية المتبناة)ن كما تم اعاد اةسال ا الى األقسا العلميرس لت عيرس أعضراح هي رس التردةيس
بالمعاييو المتبعس ى تحميم بوالج الدةاسات العليا (مرفق  4/2/11اعالن أعهاء هيوة التادريس بالمعاايير
األكاديمية للدراسات العليا)
 .3/11برامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة  ،وتتوافق نواتج الاتعلم المساتهدفة لكال برناامج ماع المعاايير
القياسية
 رقد قالا األقسا العلميس المختلفس بت صيي البوالج رالمقوةات الدةاسيس لكل لن بوالج الماةستيو
رالدكت ةاه رالدبل لات المختلفس بحيث يتفق المحتوى العلمى للبرامج مع الخطط البحثية المعتمدة باألقسام العلمية

المتسقة مع الخطة البحثية للكلية والجامعة و في إطار تحقيق رسالة الكلية ر تم اعتماد ت صيي هذه البوالج
رالمقوةات ر لو بعد لهالس للكليس بعا  2011ولهالس ةقم و )554بتاةيخ  ,2011/1/10ةقم
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و )555بتاةيخ  , 2011 /2/14ةقم و )567بتاةيخ  ,2011/10/17رةقم و  )569بتاةيخ ) 2011/11/14
(مرفق  1/3/11اعتماد توصيف البرامج والمقررات بمجلس الكلية (قديم))
 ريتم تهديد اعتماد هذه الت صيفات سن يا بمهالس ا قسا ركذل تم تهديد اعتمادها ى لهلس الكليس ةقم
 721بتاةيخ ( 2019/1/14مرفق  2/3/11تجديد اعتماد توصيف البرامج والمقررات بمجلس الكلية).


ريةت ي ت صيي البوالج علا لحف ات ت ضح لدى الت ا رق برين لخوةرات الرتعلم المسرت د س لكرل
بو الج رالمعاييو األكاديميس الموةعيس (مرفق  3/3/11توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا)

 .4/11نواتج الاتعلم لكال برناامج تعليماي تتساق ماع مقرراتاه  ،وتوصايف المقاررات يوضاح طارق التادريس
والتقويم
 1/4/11تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية
 قالا األقسا العلميس باعداد لحف ات ت ضح لدى ت ا ق لةت ى المقوةات الدةاسيس لع

اتج التعلم

المست د س للبوالج كما تبوص تل المحف ات الت ا ق لع المعاييو األكاديميس رتغطيت ا لن طغ المقوةات
الدةاسيس (مرفق  1/4/11مصفوفة البرنامج التعليمى)
 2/4/11توصيف المقررات
ت صي األقسا العلميس المقوةات الدةاسيس لتضمنس أهداف المقوة ر اتج التعلم رل ض عات المةت ى
العلما ر وق التدةيس رالتعلم رالتق يم رالمواةع العلميس( .مرفق  2/4/11توصيف المقررات ).
.5/11للمؤسسة طرق تدريس مناسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية.
 تعتمد وق التدةيس ى بوالج الدةاسات العليا علا تنميس بعض الم اةات لدى الطغب لثل :الرتعلم الرذاتىن
ا تحا الفعا ن استخدا التكن ل ةيان ل المشكغت ر غيوها ر يتم ذل باسرتخدا

روق تردةيس لتن عرس ر

تشمل :المةاضواتن دةاسس الةا ت و )case studyن ل المسائل و)problem solvingن التكليفات الترى
تعتمد علا البة .
 كما تق

البوالج علا تنميس ل اةات البة العلمى بدايس بكيفيس اطتياة قطس البة ن رضع ططس البة الرى

اعداد الوسالس ر شو األبةاث العلميس ر ذل عن ويق اعداد الوسائل العلميس
 كمررا يررتم اسررتخدا

رروق تق ر يم لتن عررس لثررل :ا طتبرراةات النظويررسن الشررف يسن اعررداد العررورض التقديميررس ر

المناقشات (مرفق  2/4/11توصيف المقررات ).
 .6/11الموارد واإلمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية فاي بارامج الدراساات العلياا مالئماة
لتحقيق نواتج التعلم.
 تةوص الكليس ةاهد على ت يو الم اةد البشويس رالماديس رالبةثيس الغصلس لبوالج الدةاسات العليا.
 بالنسبس للم اةد البشويس إن ةميع الساد أعضاح هي س التدةيس القائمين على ةأس العمل يشاةك ن ى
بوالج الدةاسات العليا .ريتمتع الغالبيس العظمى لن أعضاح هي س التدةيس بهميع ا قسا بعدد لغئم لن
التسهيغت بةي

يتهارص  15ةسالس لألستاذ راألستاذ المساعد ر يتهارص  5ةسائل للمدةس ومرفق
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 1/6/11أعداد التسجيالت المسموح بها لكل عهو هيوه التدريس).
يوضح الجدول التالي النسبه بين اعهاء هيوة التدريس وطالب الدراسات العليا بجميع االقسام العلمية
بالكلية:
االقسام العلمبة

عدد

عدد طالب

عدد طالب

اجمالي طالب

النسبه بين عدد أعهاء

أعهاء

الماجستير

الدكتوراة

الدراسات العليا

هيوه التدريس  :أعداد
ال الب

هيوه
التدريس
صيدالنيات

10

10

14

24

2,4:1

العقاقير

20

11

8

19

1:1

الفارماكولوجى

8

21

12

33

4:1

الكيمياء

9

6

3

9

1:1

الحيويه
10

الكيمياء

10

4

1,4:1

14

الدوائيه
ميكروبيولوجى

10

13

9

22

2,2:1

الكيمياء

13

13

11

24

1,8:1

التحليليه
8

الكيمياء

4

3

1:1

7

العهويه
1

الممارسه

4

1

5:1

5

ال بيه

 يتم ا ستعا س بأساتذ كليس الطل ر أساتذ المماةسس الحيدليس لن الهالعات األطوى ى ا شواف علا
غب الدةاسات العليا ى قسم المماةسس الحيدليس ظوا لعد رة د عدد كاف لن أعضاح هي س التدةيس
المتخححين .ر بالتالى ان النسبس الةقيقيس ى قسم المماةسس الحيدليس
 هذا ريق
الماةستيو.

تتعدى . 2:1

عدد لن الساد أعضاح هي س التدةيس با قسا المختلفس بتدةيس المقوةات التم يديس لبوالج
ي

يشاةك ا تدةيس هذه المقوةات التم يديس أعضاح هي س تدةيس تغئم تخححات م

المقوةات التا يدةس

ا كما يتضح بالخطس الدةاسيس ومرفق  2/6/11توزيع االعباء التدريسية للمقررات

166

وفقا للتخصص العلمي لعهو هيوة التدريس).
 كما يتم ت صيع األعباح التدةيسيس للمقوةات ر قا للتخحص العلما لعض هي س التدةيس رقد يشتوك أكثو لن
عض هي س تدةيس لن أقسا لختلفس ا تدةيس لقوة لعين إذا لي األلو ,لثا ذل لقوةات البي ل ةيا
الهيي يس رالتكن ل ةيا الةي يس يشاةك ا تدةيس ا قسما الكيمياح الةي يس رالميكوربي ل ةا .ألا بالنسبس
اثنان لن الساد أعضاح هي س التدةيس بالقسم بتدةيس كل

للمقوةات المميي للماةستيو رالدكت ةا يق
لقوة
 ربالنســــبس للمـ اةد الماديس إن الكليس تق

بت يو المــ اةد الغصلس للبة

العلما ومرفق  3/6/11قائمه

باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمي والدراسات العليا) لن طغ :
 لييا يس الكليس لن الهالعس ول اص س سن يس أل شطس البة العلما)
 البعثات العلميس لاةستيو ردكت ةاه رإشواف لشتوك
 المعالل البةثيس داطل الكليس لثل لعمل القياسات الدقيقس رلعمل صةاعس األ سهس رلعمل البي ل ةيا
الهيي يس با ضا ا للمعالل البةثيس داطل ا قسا العلميس .كما ي ةد بالكليس ليةعس للنباتات الطبيس لدعم
العمليس البةثيس ى قسم العقاقيو ر بيا للةي ا ات لخدلس العمليس التعليميس رالبةثيس بقسم األدريس ر السم .
 كما ي ةد بالكليس ل كتبس عاليس المست ى تة ي كتل علميس ديثس ا كا س التخححات رهذه المكتبس
لوتبطس بالمكتبس الوقميس التابعس للمهلس األعلى للهالعات .ربالمكتبس كل الوسائل التا لنةت ا الكليس رالتا
أهديا لن كليات الحيدلس بالهالعات المحويس ركذل

تةت ي المكتبس على الدرةيات العلميس

المتخححسوعدد المواةع  6355ر  1081ةسالس علميس ر  68درةيس علميس ) .ري ةد أة ي كمبي تو
لتحلس بشبكس اا تو ا و 30ة اص كمبي تو).
 .7/11تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعية والعدالاة وباساتخدام أسااليب متنوعاة ومالئماة لقيااس
نواتج التعلم المستهدفة.
 1/7/11تنوع المؤسسة من طرق امتحانات طالب الدراسات العليا.
 تتبع الكليس العديد لن األساليل لتق يم غب الدةاسات العليا كما ه ل ضح ى ت صيي المقوةات رذل
لن طغ :
 ا لتةا ات النظويس رالشف يسن السيمناةات
 المتابعس المستمو لن المشو ين لن طغ تقويو ا هاص السن ى للطالل
 ر كذل المناقشس العلنيس للوسالسن
 2/7/11تتأكد المؤسسة من أن امتحانات ال الب تحقق نواتج التعلم المستهدفة.


ر ذل لن طغ تةليل تائج الطغب ى المقوةات المختلفس كما ه ل ضح ى تقاةيو لقوةات الدةاسات
العليا (مرفق  1/7/11تقارير المقررات)
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احصاء لنتائج طالب دبلومة الصيدلة االكلينيكية فى الفصل الدراسى األول و الثانى( :مرفق 2/7/11
تقرير برنامج دبلومة الصيدلة االكلينيكية)
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 3/7/11تتخل المؤسسة إجراءات لهمان عدالة وموضوعية االمتحانات


تم تشكيل راعتماد لهنس وعيس لغشواف علا بوالج الدبل لات ر لتابعس سيو العمليس التعليميس ر لدى
قدة بوالج الدبل لات على تةقيق

اتج التعلم المست د س لن لهلس الكليس ةقم و )718بتاةيخ

 .2018/12/10ومرفق  3 /7/11تشكيل اللجنه الفرعية لالشراف علي برامج الدبلومات).
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ي ةد بالكليس ك تور طاص بالدةاسات العليا لتنظيم اعما ا لتةا ات رةصد الدةةات  ,ريتم تشكيل
أعضاح كنتور بوالج الدةاسات العليا ر اعتماده لن لهلس الكليس .لع تطبيق آليس عد تضاةب المحالح

يشاةك عض هي س التدةيس ا أعما االتةا ات إذا كان لديا أ د األقاةب تى الدةةس الوابعس ومرفق

بةي

 4/7/11تشكيل أعهاء كنترول الدراسات العليا)


تعلن ةدار ا لتةا ات قبل ل عد ا لتةا ات بش و تقويبا ألطذ ةأي الطغب ر التعديل ر قا للمقتو ات
ثم تعلن الهدار الن ائيس قيل ا لتةا ات



يتم ت ثيق تائج الطغب رتألين ا را

تفاظ ب ا لمد طمس سن ات .رتعتمد النتائج لن لهلس الكليس ثم يتم

إعغ ا بإداة الكليس رعلا الم قع ا لكتور ا للكليا.


الكليس بعوض تائج ا لتةا رات علرى لهرالس األقسرا العلميرس المختلفرس لكتابرس تقراةيو عرن المقروةات

تق

الدةاسيس ر ططط التةسين لكل بو الج.


رتستلي ق اعد الهالعس قيا

لبس الماةستيو رالدكت ةاه بنشو بةثين ا لهغت علميس لحنفا عالميرا قبرل

تشكيل لهنا الةكم علا الوسالس ومرفق  5/7/11شروط الجامعه لنشر االبحاث قبل المناقشه).


يتم تقييم ةسائل الماةستيو رالدكت ةاه لرن طرغ تشركيل لهنرس للةكرم رالمناقشرس بعرد لرل لهنرس ااشرواف
ربعد لواةعس الوسالس لن قبل المشو ين ربعد قيا الطالل بعمل  2سيمناة علنا لعوض تائج ةسالتا.



رتتك ن لهنس المناقشا لن اساتذ التخحص قد يكر ن ا ردهم لرن ذات القسرم العلمرا بالكليرس لرع ا سرتعا س
بممتةن را د علرى األقرل لرن طراةج الهالعرس را ذات التخحرص بااضرا س الرى اسرتاذ وار أثنرين) كممثرل
للهنس ا شواف .رتعقد لناقشس علنيرس لضرمان العدالرس رالشرفا يس .ومرفاق  6/7/11الياة اإلجاراءات المتبعاه
لتقييم أداء الباحثين)

 .8/11البرامج التعليمياة والمقاررات الدراساية ياتم مراجعتهاا بصاورة دورياة بمشااركة الماراجعين الاداخليين
والخارجيين.
 تتم المراجعة الداخلية للبرامج الدراسية من خالل األساتذة ذوى الخبرة فى مجال الجودة و االعتمواد بالكليوة كموا توتم
مراجعووة المقووررات الدراسووية و تقيوويم االختبووار موون خووالل أسوواتذة القسووم المشووهود لهووم بالكفوواءة و الخبوورة الطويلووة فووى

التدريس (مرفق  1/8/11وثائق المراجعة الداخلية)
 بالنسبس للمواةعس الخاةةيس تم رضع لعاييو طتياة المواةع الخاةةى ر تم اعتمادها بمهلس كليس ةقرم 721
بتاةيخ  2019/1/14ر تم تعميم را علرا األقسرا العلميرس (مرفقق  2/8/11اعتمقاد و نشقر معقايير اختيقار المراجقع

الخارجى)
معايير اختيار المراجع الخارجى:


أن يك ن ذر طبو علميس/عمليس ى لها التخحص



أ د األعضاح األكاديميين لرن طراةج الكليرس التعليميرس أر بأ رد لؤسسرات التعلريم العرالا المشراةكس را
ظم اله د



لديا طبو ا عمليات المواةعس للبوالج األكاديميس رالمؤسسات التعليميس .
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ل ا قس لهلس القسم العلمى على اطتياة المواةع الخاةةى.



أن يك ن على دةايس بطبيعس البو الج ر بيعس لةت يات ا العلميس رطويهي ا.



االما بمعاييو ة د لؤسسات التعليم الهالعى راعتمادها

يرتم تةديررد أسررماح المررواةعين الخرراةةيين ر يررتم اعتمررادهم لررن لهلررس القسررم (مرفااق  3/8/11وثااائق المراجعااة
الخارجية)
 .9/11للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراساية والبارامج التعليمياة بماا يؤكاد االلتازام بالتوصايف المعلان
للمقررات الدراسية  ،وتستفيد المؤسسة منها في وضع خ ط التحسين والت وير.
كما يتم عمل تقاةيو سن يس للمقوةات الدةاسيس رالبوالج التعليميس لكل لن الدبل لس رالماةسرتيو رالردكت ةاه لرن
قبل ا قسا العلميس القائما علا تدةيس هذه المقواةت بناحا علا تائج الطغب للتأكد با لتيا بت صيي المقوة
ر تةقيق لخوةات التعلم المست د س ر يتم ا ستفاد لن هذه التقاةيو ا رضع ططط التةسين رالتط يو(مرفاق
 1/7/11تقارير المقررات &  2/7/11تقرير دبلومة الصيدلة االكلينيكية).
 .10/11آليات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها دورياا ح بغار

ت ويرهاا

 ،وتوجد ضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراف العلمي على الرسائل وفقاح للتخصص


تتطلررل دةةررات الماةسررتيو رالرردكت ةاه التررا تمنة ررا الكليررس اسررتيفاح لهم عررس لررن المتطلبررات تشررتمل علررى
ةسالس علميس رلقوةات دةاسيس تخححيس .رلت سط الفتو اليلنيس للةحر

علرى الردبل

هرى عرا را رد

بينما تترواري لرن  5-3أعر ا لكرل لرن بروالج الماةسرتيو رالردكت ةاه كمرا يتضرح بغئةرس الكليرا للدةاسرات
العليا( .مرفق 1/1/11الئحة بنظام الساعات المعتمدة ل الب الدراسات العليا )


تق ر

الكليررس بنشررو ا ليررات رااةررواحات ااداةيررس رالعلميررس الخاصررس بالتسررهيل للرردةةات العلميررس بررإداة

الدةاسررات العليررا بالكليررس ر ررى دليررل الدةاسررات العليررا رعلررى ل قع ررا االكتور ررا ومرفااق  1/10/11آليااات
التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا (استمارات التسجيل)).


يتم التسهيل للدةةات العلميس رلواةعس إةواحات التسهيل رااشواف لن لديو إداة الدةاسات العليا رلن



قبل لهنا الدةاسات العليا التا يواس ا ركيل الكليس للدةاسات العليا رالبة ث.
رتتم إةواحات التسهيل رةقيا ي ثم تط ةت إلكتور يا ي ريو ق با بورت كر الوسرالس رترتم الم ا قرس عليرا لرن
لهلس القسم ثم لهنرس الدةاسرات العليرا ثرم يعتمردها لهلرس الكليرس ر ائرل ةئريس الهالعرس لشر ن الدةاسرات
العليا رالبة ث.



ر يشتو للتسهيل لدةةتى الماةستيو ر الدكت ةاه الةح
ي ا ات التهاةب ا التعليم ر البة العلمى علا ب ةت ك



علا ل ا قس لهنرس أطغقيرات ةعايرس راسرتخدا
البة

رقبل التسهيل يتم ا ةتماع لع ركيل الكليرس للدةاسرات العليرا رالبةر ث للتعويري بنظرا السراعات المعتمرد
ركيفيس التسهيلن كما يتم ا ةتماع لع الموشد األكاديما طتياة المر اد ومرفاق  2/10/11قائماة بأساماء
المرشديين االكاديميين للدراسات العليا باالقسام العلمية).



غب الدةاسات العليا بالتسهيل يدريا لن طغ استماةات التسهيل المت و بإداة الدةاسات العليا
ريق
ثم يتم إدطا ةميع البيا ات الخاصس بالطغب المسهلين إلكتور يا ي عن ويق إداة الدةاسات العليا بالكليسن
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ريت ا و لدى الكليس ق اعد بيا ات لطغب الدةاسرات العليرا رالمسرهلين للردةةات العلميرس ومرفاق 3/10/11
قواعد بيانات طالب الدراسات العليا).


رتلتي األقسا العلميس بت صيع ااشرواف علرى الوسرائل ر قرا ي للتخحرص العلمرا الردقيق للمشرو ين ريتضرح
ذل لن طغ الت ا ق بين ل ض عات الوسائل التا يق

ب ا البا ثين رالمساة العلما للمشروف  .كمرا يرتم

التاكد لن ذل لن قبل لهنا الدةاسات العليا بالكليا


يررتم تقيرريم أداح البررا ثين أثنرراح التسررهيل للرردةةات العلميررس لررن طررغ آليررس تررم اعتمادهررا بمهلررس الكليررس ةقررم
و )567بتاةيخ  2011/10/17ومرفاق  4/10/11أمثلاة لإلجاراءات المتبعاه لتقيايم أداء البااحثين) رالترى
تشمل تائج الطغب ى الم اد التخححيسوالتةا ات ظويس ن شف يسن أ شرطس) ن تقراةيو المشرو ين لتةديرد
سل ا هاص ى اعداد الوسرائل العلميرس ر أطيروا تقويرو صرغ يس الوسرالس العلميرس ر القرواة بمرنح الدةةرس
العلميس.

 .11/11للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء طالب الدراسات العلياا  ،واتخااذ اإلجاراءات الالزماة لدراساتها
واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 1/11/11الوسائل المستخدمة في قياس آراء طالب الدراسات العليا.

يتم إتباع وسائل معينة لقياس رضا طالب الدراسات العليا منها :
 عقد اةتماعات درةيس بين المشو ين رالطالل لمتابعس البة استبيا ات ت صع علا غب دبل لس الحيدلس ا كلينيكيس لقياس ةضاهم عن المقوةات ر عن البو الج عمل استبيان لقياس ةضا غب الدةاسات العليا ولاةستيو ر دكت ةاه) عن:

ئةس الدةاسات العليا بالكليس راليات التسهيل

 المقوةات الدةاسيا
 المةاضو
 را لتةا ات النظويس
 اةواحات المتابعا را شواف بالوسائل
 2/11/11نتائج آخر قياس آلراء طالب الدراسات العليا وأوجه االستفادة منها
 يتم تةليل تائج تقييم ةضا الطغب را ستفاد لن ا ا تط يو بوالج الدةاسات العليا را ستفاد لنالتغذيس الواةعس ل ذه ا ستبيا ات.
 -1نتائج استبيانات دبلومة الصيدلة االكلينيكية( :مرفق  1/11/11استبيانات دبلومة الصيدلة االكلينيكية)

172

النسبة المئوية لرضا الطالب عن مقررات الفصل الدراسى األول
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 -3نتائج تحليل استبيان طالب الماجستير و الدكتوراه( :مرفق 2/11/11استبيانات )
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االطروحة

المحاضرين

اجراءات التسجيل
والئحة الدراسات العليا

 يتم عوض تائج ا ستبيا ات بو ع لذكو الا السيد ا ستاذ الدكت ة ركيل الكليس للدةاسات العليا رالبةالعلمى أر اللهنس الفوعيس لغشواف علا الدبل لات لعوض تائج ا ستبيان لغستوشاد بما يتناسل لنا عند
تعديل

ئةس الدةاسات العليا كذل

ى اطتياة أعضاح هي س التدةيس القائمين علا التدةيس .ومرفق

 3/11/11الئحة دبومة الصيدلة االكلينيكية قبل و بعد التعديل).
 -ت ةد ق اعد لعلنس للتعالل لع تظلمات الطغب لعتمد

لن لهلس الكليس ةقم و)543

بتاةيخ 2010/5/24ومرفق  4/11/11قواعد التظلمات).
نقاط القوة
 -1لدى الكليس ق اعد لعلنس رل ثقس للقب

ببوالج الدةاسات العليا.
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 -2ي ةد عدد لن بوالج الدبل

ر الماةستيو ر الدكت ةاه تلبا اةس س ق العمل.

 -3تبنا الكليس المعاييو ا كاديميس للدةاسات العليا.
 -4ي ةد ت صيي لبوالج ر لقوةات الدةاسات العليا
 -5ت ةد ق اعد راضةس لتقييم الطغب.
 -6ت ةد ق اعد بيا ات للطغب المسهلين ر الممن ين ى البوالج المختلفس
 -7يتم قياس ةضا غب الدةاسات العليا
نقاط الهعف
 -1عد رة د أساليل ر آليس عالس لهذب رةعايس ال ا دين.
 -2قلس الم اةد المتا س لطغب الدةاسات العليا يما يخص قطس البة

وت ا و األة ي الةديثس التى تغئم

التط ة العالمى ى البة العلمى لغستفاد لن الوسائل العلميس ى اعداد بة ث تطبيقيس)

األدلة والوثائق

لو ق 1/1/11

 -1برامج الدراسات العليا:
ئةس بنظا الساعات المعتمد لطغب الدةاسات العليا

لو ق2/1/11

ل ا قس المهلرس ا علرا للهالعرات علرا تفعيرل بو رالها لاةسرتيو ردكتر ةا المماةسرا
الحيدليا

لو ق3/1/11

القواة ال صاةي بتفعيل دبل لا الحيدلس ا كلينكيس

لو ق 4/1/11

ل ائح صيدلس عين شمسن القاهو ن المنح ة

لو ق5/1/11

استبيان س ق العمل لتفعيل دبل لا التةليل الكيميائا الةي ي رااكلينيكا

لو ق6/1/11

ئةس بو الج دبل

دكت ة صيدلى بعد ا

غع علا الل ائح المناظو

لو ق7/1/11

دليل الدةاسات العليا بالكليا

لو ق 8/1/11

أعداد الطلبس المسهلين ى بوالج الدةاسات العليا ى الخمس سن ات ا طيو

لو ق 9/1/11

ا حائيس بالدةةات التى تم لنة ا ى الخمس سن ات ا طيو

لو ق1/2/11

 -2المعايير األكاديمية المتبناة:
المعاييو األكاديميس للدةاسات العليا المعتمد لن ال ي س الق ليس لضمان ة د التعليم
را عتماد ا لاةس 2009

لو ق2/2/11

اعتماد لهلس الكليا للمعاييو ا كاديميس المتبنا

لو ق3/2/11

تهديد تبنى المعاييو األكاديميس للدةاسات العليا

لو ق 4/2/11

اعغن أعضاح هي س التدةيس بالمعاييو األكاديميس للدةاسات العليا

لو ق 1/3/11

 -3برامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة:
اعتماد ت صيي البوالج رالمقوةات بمهلس الكليس وقديم)
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لو ق 2/3/11

تهديد اعتماد ت صيي البوالج رالمقوةات بمهلس الكليس

لو ق 3/3/11

ت صيي بوالج رلقوةات الدةاسات العليا

لو ق 1/4/11

 -4نواتج التعلم لكل برنامج تتسق مع مقرراته:
لحف س البو الج التعليمى

لو ق 2/4/11

ت صيي المقوةات

 -5طرق التدريس تحقق نواتج التعلم للمقررات والبرامج:
ت صيي المقوةات
لو ق 2/4/11
 -6الموارد الالزمة للعملية التعليمية والبحثية في برامج الدراسات العليا
أعداد التسهيغت المسم ي ب ا لكل عض هي ا التدةيس
لو ق 1/6/11
ت صيع ا عباح التدةيسيس للمقوةات ر قا للتخحص العلما لعض هي س التدةيس
لو ق 2/6/11
قائما باألة ي رالم اةد المت و للبة العلما رالدةاسات العليا
لو ق 3/6/11
 -7تقويم طالب الدراسات العليا
تقاةيو المقوةات
لو ق 1/7/11
تقويو بو الج دبل لس الحيدلس ا كلينيكيس
لو ق 2/7/11
تشكيل اللهنا الفوعيس لغشواف علا بوالج الدبل لات
لو ق 3/7/11
تشكيل أعضاح كنتور الدةاسات العليا
لو ق 4/7/11
شور الهالعا لنشو ا بةاث قبل المناقشا
لو ق 5/7/11
اليس ااةواحات المتبعا لتقييم أداح البا ثين
لو ق 6/7/11
 -8مراجعة برامج الدراسات العليا
رثائق المواةعا الداطليس
لو ق 1/8/11
اعتماد ر شو لعاييو اطتياة المواةع الخاةةى
لو ق 2/8/11
رثائق المواةعس الخاةةيس
لو ق 3/8/11
 -9التقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية
لو ق  & 1/7/11التقاةيو السن يس لمقوةات ربوالج الماةستيو رالدكت ةاه رالدبل لا
2
 -10آليات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا
لو ق 1/1/11
لو ق 1/10/11
لو ق 2/10/11
لو ق 3/10/11
لو ق 4/10/11
لو ق 1/11/11
لو ق 2/11/11
لو ق 3/11/11
لو ق 4/11/11

ئةس بنظا الساعات المعتمد لطغب الدةاسات العليا
آليات التسهيل رااشواف ا الدةاسات العليا واستماةات التسهيل)
قائمس بأسماح الموشديين ا كاديميين للدةاسات العليا با قسا العلميس
ق اعد بيا ات غب الدةاسات العليا
ألثلس لإلةواحات المتبعا لتقييم أداح البا ثين
 -11قياس رضا طالب الدراسات العليا
استبيا ات غب دبل لس الحيدلس ا كلينيكيس
استبيان قياس ةضا غب الدةاسات العليا
ئةس دبل لس الحيدلس ا كلينيكيس قبل ر بعد التعديل
ق اعد التعالل لع تظلمات الطغب
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معيار  :12المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
المؤسسة تحرص على تلبية احتياجات وأولويات مجتمعنا المحيط وتعمل على تنمياة البيواة وتقاوم المؤسساة
بتفعيل المشااركة المجتمعياة فاي صانع القارار وأنشا تها المختلفاة ،وتحارص علاى قيااس آراء المجتماع عان
الخدمات واألنش ة التي تقدمها.

التقييم الذاتي
مستوف

مؤشر التقييم

 .1للمؤسسة خ ة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيوة .

√

 .2للمؤسسة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيوة.

√

 .3للمؤسسااة أنش ا ة متنوعااة موجهااة لتنميااة البيوااة المحي ااة بهااا وخدمااة

√

مستوف

غير

جزئيا ح

مستوف

المجتمع تلبي احتياجاته وأولوياته.
 .4للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لألطاراف المجتمعياة فاي صانع القارار ودعام

√

موارد المؤسسة وتنفيل برامجها.
 .5للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالستفادة من النتاائج فاي

√

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

تعليقات المؤسسة
1/12للمؤسسة خ ة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيوة .
 1/1/12ماادى تفعياال خ ااة خدمااة المجتمااع وتنميااة البيوااة المتهاامنة بالخ ااة االسااتراتيجية للمؤسسااة والتااي
تراعي احتياجات وأولويات المجتمع المحيط والمهني
 تعد الكليس سن يا ططس لخدلس المهتمع رتنميس البي س ر يتم اعتمادها لرن لهلرس الكليرس (مرفاق  1/1/12خ اط
خدمة المجتمع و تنمية البيوة . )2018 - 2015
 تنبثق الخطس لن األهداف ا ستواتيهيس للكليس بةي تغطى األهداف ا ستواتيهيس التاليس:
 .١ .١الت سع ى المبا ى راا شاحات رصيا س المدةةات رلدها با

تياةات لن

المعدات األة ي رالم اد الغصلس
 .١٫٥تفعيل درة الكليس ا ل لشاكل المهتمع المةيط
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 .٢٫٥الت سع ى الق ا ل الطبيس ر الةمغت الت ع يس داطل الهالعس
ر طاةة ا
 .١٫٧تنميس القدةات راالكا يات لت يو التم يل الذاتا للكليس


تبنررى الخطررس علررى دةاسررس ا تياةررات المهتمررع المةرريط عررن ويررق ت صيررع ا سررتبيا ات سررتطغع اةاح
ا

واف المهتمعيس رتةديد لتطلبات س ق العمل ن كذل ال صر

إلرى أهرم المشركغت الترى يتعروض ل را

الشرررباب  /المررروأه  /البي رررس  /الحرررةس رررى المهتمرررع المةررريط( .مرفاااق  2/1/12اسااات الع اراء االطاااراف
المجتمعية).
 الخطس التنفيذيس الخاصس بخدلس المهتمع رتنميس البي س تعكس سياسات الكليس التعليميرس رالبةثيرس ةر المهتمرعن
ريتم تةقيق ذل عن ويق تدعيم التعارن بين قطاع ش ن البي س بالكليس ربعض المؤسسات الحيدليس ن رعقرد
بورت ك ت تعارن لع المهتمع المةيطن رعمل صياةات ليدا يس للقوىن رتنفيذ ق ا ل ر مغت التبوع بالد
ر تنظيم المؤتموات ر الندرات ر رةش العمرل ر المشراةكس را ل وةران البي رس السرن ي ر الق ا رل الخيويرس ر
كذل تنظيم للتقى الت ظيي.


يتم لتابعس ا هاصها درةيا ر يقد السيد ا ستاذ الردكت ة /ركيرل الكليرس لشر ن طدلرس المهتمرع ر تنميرس البي رس
تقويو سن ي عن ا شطس التا تما طغ السنس( .مرفق  3/1/12التقرير السنوى لألستاذ الدكتور و كيال
خدمة المجتمع و تنمية البيوة)
 2/1/12التوعية بأنش ة خدمة المجتمع وتنمية البيوة لألطراف المعنية.



يتم شو الخطس على ل قرع الكليرس ا لكتور را للت عيرس ر التعويري بمرا يمكرن أن تقدلرا الكليرس للمهتمرع لرن
طدلات كما يتم اةسال ا الى اعضاح هي س التدةيس ى األقسرا المختلفرس( .مرفاق  4/1/12وساائل االعاالن
عن خ ة الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيوة)

 2/12للمؤسسة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيوة
 1/2/12تقوم اللجان والوحدات والمراكاز التاي اساتحدثت لادعم خدماة المجتماع وتفعيال المشااركة المجتمعياة
وتنمية البيوة بتنفيل أنش تها وإعداد تقاريرها السنوية


أر ي ةد بالكليس عدد لن األساتذ المشراةكين رى ا شرطس المختلفرس رى طدلرس المهتمرع (مرفاق 1/2/12
مشاركات أعهاء هيوة التدريس فى خدمة المجتمع):
التاريخ

عهو هيوة التدريس

نوع النشاط

أ.د .لاهو الدليا ى

ةئررررريس لهنرررررس قطررررراع الدةاسرررررات دائم
الحيدليس

أ.د .عبدهللا الشن ا ى

لررواةعين بال ي ررس الق ليىررس لضررمان دائم
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ة د التعليم ر ا عتماد

أ.د .سةو الس يفى
أ.د .عاصم الشاذلى

 عض ى لهنرس الحرناعس بالنقابرس دائم
العالس

أ.د .هناح الغموى

 عضر رى لهنرس التعلريم الحرريدلى
المستمو بالنقابس العالس
 لقرررروة اللهنررررس العلميررررس بالنقابررررس
الفوعيس لحيادلس الشوقيس
 عض رى لهنرس رض المناصعرات
بالنقابس الفوعيس
تقررررديم رررردر ررررى قابررررس الحرررريادلس 2018/5/16

أ . .ةي ان تةى عطيس

بالشرررروقيس عررررن كيفيررررس تفعيررررل درة
الحيدلى ا كلينيكى

 ثا يا :يتبع ركالس طدلس المهتمع ر تنميس البي س عدد لن ر ردات ذات الطرابع الخراص ر الترى تعرد أ رد لحرادة
التم يل الذاتى بالكليس:
الوحدات المفعلة( :مرفق  2/2/12اللوائح الداخلية للوحدات ذات ال ابع الخاص و تقارير انجازها)
 ر د البي ل ةيا الهيي يسر د التدةيل ر التعليم الحيدلى المستمور د القياسات الدقيقس ر ي ضح الهدر التالى لعد الدطل الذى ققتا ال ده لنذ بدايس التأسيس تى األن:الدطل بالهنيا

بداية المركز 2015 -

2016 - 2015

2017-2016

2018 - 2017

85,193

6,865

9,701

28,088

الوحدات غير المفعلة:
ر د ا ستشا ةات ر الخدلات الحيدليس وةاةى تفعيل ا) -ر د الكشي ر السيطو على السم

ر التل ث

ر د الت ثيق ر المعل لات الدرائيس ر د النباتات الطبيس ر العطويس ثالثررا :ةمعيررس الخررويهيين :ر هررى ةمعيررس تررم اش ر اةها بترراةيخ  2011/4/19برروقم ( 2082مرفااق 3/2/12
وثااائق جمعيااة الخااريجيين) رالتررى تق ر

بعقررد عرردد لررن الرردرةات للتعلرريم المسررتمو لثررل بو ررالج اداة الحرريدلس

ا كلينيكيس ر ه بو الج لسهل ب صاة الثقا س بوقم 15/11812
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 3/12للمؤسسااة أنشاا ة متنوعااة موجهااة لتنميااة البيوااة المحي ااة بهااا وخدمااة المجتمااع تلبااي احتياجاتااه
وأولوياته.
 1/3/12تنوع المؤسسة من أنش تها التعليمية والبحثية والخدمية الموجهة لتنمية البيواة ولخدماة المجتماع
والتي تلبي احتياجات المجتمع وأولوياته
تاريخ االنعقاد

اسم النشاط

أوال :األنش ة الموجهة ل الب الكلية( :مرفق 1/3/12األنش ة الموجهة الى ال الب)
اعداد شوات للة

على الةد لن التدطين رالة

على النظا س على لداة 2018 - 2017

راا تماح ن رلةاةبس المخدةات
تنظيم در بعن ان ولناهضس العني ضد الموأ )

2017/11/12

در ت عيس عن أش و األلواض الهلديس

2017/11/29

تنظيم رةشس عمل بعن ان و 2017/11/29 How to launch a research
)project
تنظيم در تعويفيس عن وبن

المعو س المحوي ردرةه ا طدلس 2017/12/28

المهتمع)
تنظيم رةشس عمل بعن ان و)Western blot analysis

2018/1/31-28

تنظيم درة ل اةات صيدليس لتميي لع الدكت ة/لةمد الديل

 13ينايو 2018

تنظريم درة بعنر ان و 22 )Sterategic marketing communicationبوايو 2018
لع دكت ة/ةالي لهدي
تنظيم درة بعن ان و)Pharmacy career pathway
عقد درة

للطغب بوعايس ر د

 5-3أبويل 2018

التدةيل بعن ان و 2018/8/29 Drug

)management cycle
ثانيا :األنش ة الموجهة للعاملين بالكلية( :مرفق)9.12
اةتماع لس لا األلرن رالسرغلس باألقسرا العلميرس بالكليرس تةرا عنر ان 2018/3/4
والحةس رالسغلس ا المعالل الكيميائيس)
رةشس عمل للعما على استخدا

فايات الةويق

2018/9/12
2018/8/14
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ثالثا :األنش ة الموجهة الى المجتمع المحيط (مرفق)10.12
تنظيم مغت للتبوع بالد

على لداة 2018 - 2017

الق ا ل الطبيس إلى ه ع رقوى ااقليم المختلفس

على لداة 2018 - 2017

تنظيم ملس تبوع وسو يس الخيو) لحالح داة أيتا

 2018/3/6تى 2018/4/4

أسب ع تهميل الكليس

2018/9/16

 2/3/12توفر المؤسسة بيانات بتلك الخدمات واألنش ة التي قامت بها خالل األعوام الثالثة الماضية
يررتم تسررهيل لسرراهمات الكليررس ررا طدلررس المهتمررع داطررل ر طرراةج الهالعررس سررن يا (مرفااق  4/3/12احصااائية
بأنش ة خدمة المجتمع لمدة ثالث سنوات)
 4/12للمؤسسااة آليااات لتمثياال فاعاال لألطااراف المجتمعيااة فااي صاانع القاارار ودعاام مااوارد المؤسسااة وتنفياال
برامجها.
 1/4/12المجالس واللجان التي يشارا فيها األطراف المجتمعية
 تةوص كليا الحيدلس -ةالعس اليقاصيق على ا ستعا ا باةاح ا
رل ذا السبل يشاةك ى لهلس الكليا ر ركذل

واف المهتمعيا المختلفا ى تط يو الكليس

ى لهلس اداةه بو الج الحيدلا ا كلينيكيا لمثلين عن

المهتمع المد ى لثل (مرفق  1/4/12تشكيل مجلس الكلية & تشكيل مجلس ادارة برنامج الصيدلة
االكلينيكية):
 ةئيس لهلس ا داة رالعض المنتدب لشوكس دلتا اةلا
 لديو عا ا داة العالس للحيدلس بمديويس الش ن الحةيس بالشوقيس
رتم تك ين لهنا للشواكا ا كاديميا رالمهتمعيا تضم قيادات الكليا رعدد لن لمثلى ا

واف المهتمعيا

المختلفا رتشمل:
 لديو اداة المستشفيات – ةالعس اليقاصيق
 سكوتيو عا النقابس
 ةئيس لهلس اداة شوكس سيدك
 قيل الحيادلس بالشوقيس
 يشاةك أ واف المهتمع المد ى ى تحميم رتقييم راقتواي رسائل تق يم بعض البوالج التعليميا بالكليا لثل
بو الج الحيدلا ا كلينيكيا.
 تشارق األطراف المجتمعية بالراي في صياغة رسية و رسالة و أهداف الكلية

 يشاةك أ واف المهتمع المد ى ى رضع الخطس ا ستواتيهيس بالكليس


كما تشاةك ا

واف المهتمعيا ى تدةيل الطغب س اح ى الحيدليات العالا رصيدليات
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المستشفيات أر المواكي الطبيس أر شوكات ا دريا (مرفق  2/4/12نماذج من تدريب ال الب فى مصانع
األدوية) .


رقد دأبا الكليا على أقالا ي

للخويهين (مرفق  3/4/12حفل الخريجيين) رللتقى للت ظيي (مرفق

 4/4/12ملتقى التوايف ) بدعم لن السيد ا.د .ةئيس الهالعس ربمشاةكا عدد لن شوكات ا دريا ر قابا
الحيادلس بالشوقيس .رلن طغ هذه ا شطا يتم ت يو عدد لن وص العمل للخويهين (مرفق 5/4/12
نتائج يوم التوايف) رتألل الكليس بيياد أعداد وص العمل المتا س ا الفتو القادلس لن طغ ااعداد
الهيد لي

الت ظيي رعيد الخويهين.

 كما تم ت قيع بورت ك ت تعارن لع قابس صيادلس الشوقيس ر قابس صيادلس القلي بيس رتم تنظيم العديد لن
الدرةات بالتعارن لع م (مرفق 6/4/12بورتوكالت تعاون مع األطراف المجتمعية).
 كما ي ةد ب ةتك

تعارن لع لستشفيات ةالعس اليقاصيق لتنظيم التدةيل ا كلينيكى لطغب الحيدلس

ا كلينيكيس
 5/12للمؤسساااة وساااائل مناسااابة لقيااااس آراء المجتماااع واالساااتفادة مااان النتاااائج فاااي اتخااااذ اإلجاااراءات
التصحيحية.
 تةوص الكليس على ضمان تةقيق الفائد الموة لن أ شطت ا ا كا ا المها ت س اح لن ا يس المشاةكس
ال مهتمعيا أر أداح المؤسسس رلذل قالا أداةه ش ن طدلا المهتمع رتنميا البي ا بأةواح دةاسس عن درة
اداة ش ن تنميس البي س ر طدلس المهتمع بكليا الحيدلس ا المهتمع المةيط رعن الخدلات التا يمكن ان
تقدل ا الكليس ل ذا المهتمع (مرفق  1/5/12دراسة احتياجات المجتمع المحيط) ر ذل عن ويق عمل
استبيا ات لعينات عش ائيا لن الم ا نين بالمهتمع المةيط عن:
 درة كليس الحيدلس ا تلبيس ا تياةات المهتمع المةلا.-

الخدلات الذي يهل ان تقدل ا كليس الحيدلس لخدلس المهتمع رتنميس البي س.

ركذل استبيا ات لعينات عش ائيا لن الطغب عن:
-

لعو ت م بالدرة الذي تق

-

لدي رعا رثقا س الطغب البي ا

با كليس الحيدلس ا تنميس البي س رطدلس المهتمع

رقد طلحا الدةاسس الا الت صيس بيياد درة الكليس ا تنميس البي س رطدلس المهتمع عن ويق:
-

عقد المييد لن الندرات للت عيس باهميس الةفاظ علا البي س بمشاةكس الطغب راعضاح هي س التدةيس
را واف لن المهتمع

-

صياد المشاةكس ا الق ا ل الطبيس لغلاكن التا تةتاج الا صياد الخدلات الحةيس رالقيا بةمغت
ت عيس طغ تل الق ا ل

 ركذل تم تحميم رت صيع استبيان لقياس رتقييم ةضا لنظمات س ق العمل رالمهتمع المد ا عن لست ى
طويها المؤسسس (مرفق  2/5/12است الع رأى أصحاب األعمال فى خريجى الكلية) رالذي يست دف
اصةاب الحيدليات رشوكات ا دريا رلستشفيات رصاة الحةس رقد تم استقبا ةدرد األ واف المشاةكا
رتةليل هذه النتائج ر دةاست ا رت صل ويق العمل الا ان هناك بعض ااةواحات ال اةل اتخاذها لضمان
تةقيق طويها الكليس لمتطلبات س ق العمل ر تيهس حو رتةليل آةاح المشاةكين تبين ان اغلل المشاةكين

182

يشعورن بضورة تط يو اداح الخويج ليحل الا لست ي ا ضل لن ي

القدة علا ا بتكاة ا عملا

رالقدة علا ل المشكغت الفنيس التا ي اة ا ا العمل رذل عن ويق:
 -1اضا س دةاسات لتخححس لمناهج الكليس للطغب لثل اداة صيدليات المستشفياتن لبيعاتن تحنيعن بيعن
اتحا ن تنميس بشويسن تفتيش صيدلان ا تياةات الس قن دعايسن ل اةات اسل آلان اداة اعما ن قا ن
الحيدلسن التعالل لع الموضان الطل الهنائان تحميم درائان ا سماح التهاةيس لغدريسن اسعا ات ارليس.
 -2عقد عدد لن الدرةات التدةيبيس للطغب رالخويهين ا المها ت اآلتيس:
اداة الحيدلياتن ا دريس المغش شسن علم ا دريسن ا دث وق العغجن التس يقن التفتيش الحيدلان البيعن
ا تحا ن التدةيل المستمون بدائل ا دريسن ا دريس الهديد ن الوقابس الدرائيسن الدعايس
 -3ادطا

ظا التخححات ا الكليس وتقسيم الطغب الا تخححات اثناح الدةاسس) ا العا الدةاسا الن ائا

ار قبل الن ائا رالن ائا رالتخححات المقتو س ها:
 صيدلا لتخحص ا اداة الحيدليات
 صيدلا با
 صيدلا اكلينيكا
 صيدلا لتخحص ا الدعايس
 صيدلا لتخحص ا الحناعس
 -4صياد درة ةمعيس طويهى كليس الحيدلس كى تساهم ا:
 تس يل الت ظيي
 اقالس درات ا لها التخحص
 تباد الخبوات العلميس لع ذري الخبو
 دعم الخويج ا كا س لها ت العمل
 ةبط س ق العمل بالهالعس
 لعو س الهديد ا كا س لها ت العمل
 لتابعس الخويج را ستفاد لن طبواتا
نقاط القوة
 -1ت ةد ططس لعتمد ر لعلنس لخدلس المهتمع ر تنميس البي س يتم لتابعس تنفيذها درةيا.
 -2تم ت يو رسائل األلان للمعالل لثل فايات الةويق ر طوا يم المياه ا إ اة استكما ظا األلان ا
المعالل.
 -3رة د ر دات ذات الطابع الخاص
 -4تنظيم للتقى الت ظيي
نقاط الهعف
 -1ت ةد آليات لمعو س ةأي المستفيد الن ائا عن لدى عاليس ا شطس الكليس ا لها طدلس المهتمع.
 -2ضعي تس يق طدلات ال دات ذات الطابع الخاص.
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األدلة والوثائق

لو ق 1/1/12

 -1خ ة خدمة المجتمع و تنمية البيوة:
ططط طدلس المهتمع ر تنميس البي س 2018 - 2015

لو ق 2/1/12

استطغع اةاح ا

واف المهتمعيس

لو ق 3/1/12

التقويو السن ى لألستاذ الدكت ة ر كيل طدلس المهتمع ر تنميس البي س

لو ق 4/1/12

رسائل ا عغن عن ططس الكليس لخدلس المهتمع ر تنميس البي س

لو ق 1/2/12

-2مشاركة أعهاء هيوة التدريس فى خدمة المجتمع:
لشاةكات أعضاح هي س التدةيس ى طدلس المهتمع

لو ق 2/2/12

الل ائح الداطليس لل دات ذات الطابع الخاص ر تقاةيو ا هاصها

لو ق 3/2/12

رثائق ةمعيس الخويهيين

لو ق1/3/12

-3أنش ة الكلية فى خدمة المجتمع:
األ شطس الم ة س الى الطغب

لو ق2/3/12

األ شطس الم ة س الى العاللين بالكليس

لو ق3/3/12

األ شطس الم ة س الى المهتمع المةيط

لو ق 4/3/12

ا حائيس بأ شطس طدلس المهتمع لمد ثغث سن ات

لو ق 1/4/12

-4مشاركة األطراف المجتمعية فى أنش ة الكلية:
تشكيل لهلس الكليس
تشكيل لهلس اداة بو الج الحيدلس ا كلينيكيس

لو ق 2/4/12

ماذج لن تدةيل الطغب ى لحا ع األدريس

لو ق 3/4/12

فل الخويهيين

لو ق 4/4/12

للتقى الت ظيي

لو ق 5/4/12

تائج للتقى الت ظيي

لو ق 6/4/12

ب ةت كغت تعارن لع األ واف المهتمعيس

-5رضا األطراف المجتمعية:
لو ق 1/5/12
لو ق 2/5/12

دةاسس ا تياةات المهتمع المةيط
استطغع ةأى أصةاب األعما

ى طويهى الكليس
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