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ة  د للدول ان الب دخلاليخفى على أحد ماوصل إليه حال التعليم فى مصر وك ق الت ؤتمر  عن طري د الم عق

يم وتحقيق الجودة ٢٠٠٠القومى لتطوير التعليم العالى عام  م ، والذى كان من أھم توصياته ضرورة تطوير التعل

ى لضمان  –الشاملة . ولقد كانت كلية الصيدلة  دأت فى إدخال نظام داخل ات التى ب ل الكلي جامعة أسيوط من أوائ

ام  ودة ع رو٢٠٠٤الج الل مش ن خ ى  QAAPع م م وير ف دات التط ى ب ات الت ع الكلي ن طالئ ة م ت الكلي م كان ث

  .من قبل وزارة التعليم العالى )CIQAPالمرحلة األولى من خالل مشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد (

ارير السنوية  م٢٠٠٥/٢٠٠٦تقدمت الكلية بأول تقرير سنوى للكلية عن العام الجامعى  ك التق م تال ذل ، ث

ة ٢٠٠٩وفى عام م ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦عوام لأل ة القومي ايير الھيئ م صدرت أول دراسة ذاتية للكلية طبقاً لمع

مان  يم واإللض ودة التعل ادج بتمبر   )NAQAAE( ٠عتم ى س ة حت ة الذاتي ديم الدراس ى تق ة ف تمرت الكلي وإس

بتمبر ٢٠١٣ الى (س و الت ى النح بتمبر  ٢٠٠٩م عل بتمبر  ٢٠١٠، س بتم ٢٠١١، س بتمبر  ٢٠١٢بر ، س ، س

٢٠١٣.(  

ة الصيدلة  خامساإلصدار الھى ھذه النسخة و ة لكلي ة أسيوط  –للدراسة الذاتي بتمبر (جامع م) ٢٠١٣س

 ً اد  طبقا يم واإلعتم ى لإلصدار الثانى للھيئة القومية لضمان جودة التعل ة عل د حصول الكلي ة بع وھى النسخة الثاني

  . لتقدم بوطننا الغالىستطيع النھوض واحتى ناإلعتماد األكاديمى 

  

  عميد الكلية 

  (أ.د./ زيدان زيد إبرھيــم) 

  

  

  

  تقــــــــديم
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  ية منھج

 إعداد الدراسة الذاتية
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 :أھداف إعداد الدراسة الذاتية  

  التھا اتعتبر الدراسة الذاتية بمثابة ا وإيضاح مدى تحقيق رس لسيرة الذاتية للكلية من حيث تعريفھ

ة ، ال ثالث (التعليمي ا ال ا من خالل محاورھ اط ورؤيتھ ى نق ع) ، التعرف عل ة المجتم ة وخدم بحثي

راءات  اذ اإلج دف إتخ ك بھ ة وذل ة التعليمي ية والفاعلي درة المؤسس اور الق ى مح وة والضعف ف الق

  الالزمة للمحافظة على نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف.

  

 منھجية إعداد الدراسة الذاتية:  

  داد م إع ة أول ت ة دراس ايير ذاتي اً لمع ة طبق ةللكلي اد  الھيئ يم واإلعتم ودة التعل مان ج ة لض القومي

ق ٢٠٠٩(أغسطس الصادرة فى لمؤسسات التعليم العالى  تحديث تشكيل م) ، وقد تم ذلك عن طري

  وجمع البيانات وتحليلھا ومراجعتھا.اللجان المنبثقة عن وحدة ضمان الجودة 

 اء عل م يوبن د ت ى إحصائية أعضاء ھلجان التشكيل تحديث ه فق اء عل ى رأس بن دريس (عل ة الت يئ

م العمل)   ات وت دة ضمان الجودة ، جمع بيان ة ووح ا للكلي ة من اإلدارة العلي داد الدراسة الذاتي إع

ى  اع باإلضافة إل ل قط ة وك ل لجن طة ك ارير بأنش ودة وتق دة ضمان الج ن وح ة ع ان المنبثق اللج

  لجنة أخرى للمراجعة والصياغة.باإلضافة الى 

 اسة الذاتيةخطوات كتابة تقرير الدر:  

 المنھجية المستخدمة - ١

 المحاور األساسية للتقويم الذاتى - ٢

 المستخدمة المنھجية: 

  الخطوات اإلجرائية التى إتبعتھا الكلية إلجراء الدراسة الذاتية:

 (لجان) الدراسة فرقتشكيل   ) أ

 خطوات تنفيذ الدراسة  ) ب

  (آليات جمع البيانات) أدوات جمع البيانات ج) 
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 اسة الذاتية للكلية على النحو التالى:فريق إعداد الدر 

 فريق المراجعة:  - أ

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  .١

 الدكتور / مدير وحدة ضمان الجودة األستاذ السيد  .٢

 السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .٣

 وثالسيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبح .٤

 السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .٥

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المستخدمة المنھجية
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 فريق الدراسة الذاتية:  - ب

 القدرة المؤسسية:

  النشاط
 إستراتيجية التنفيذ زمن التنفيذ مسئولية التنفيذ

المصادر 
 المستخدمة

التخطيط اإلستراتيجى 
-  

   -الھيكل التنظيمى 
المصداقية 
  تواألخالقيا

  أ.د./ سيد حسن خضر -
  أ.د./أحمد مصطفى السيد  -
  أ.د./حرية  عبد المجيد محمد -
 أ.د./ بيكيناز يوسف خشبة -
  د./ ھشام محمد توفيق -
  م.م./ نيفين جمال الجيندى -
  شريھان فرغلى جاد أحمدم.م./  -
 محمد شــيماءمكرم مصطفـىم.م./  -

 م٢٠/٩/٢٠١٢ – ٥/٧
 م٢٠/٩/٢٠١٣ – ٥/٧

الخطة اإلستراتيجية :  -
 –الرسالة   - رؤية ال

الغايات واألھداف 
الھيكل  –اإلستراتيجية 

 –السياسات  –التنظيمى 
 التحليل الرباعى

  تشكيل الفريق   -
 تأھيل الفريق -
إجتماعات  -

 ومناقشات
 فحص الوثائق -
 تجميع البيانات -

   - القيادة والحوكمة
  الجھاز اإلدارى

  أ.د./ سيد ابراھيم عبد الرحمن -
  نحس د./سعاد عبد اللطيفأ.

  جيالن عبد الرازق عبد العليـمد./ 
 د./ مصطفى عبد الرحمن سيد

  حسن على د./ حسن رفعت
  ./ مروة جالل النجارص
 ./ حسن عبد الحميد تمامص

 م٢٠/٩/٢٠١٢ – ٥/٧
 م٢٠/٩/٢٠١٣ – ٥/٧

  توعية -
 إجتماعات -
 تدريب -
 التقرير النھائى -

  إجتماعات -
 مقابالت -
 إستبيانات -

المشاركة  -  الموارد
تنمية  و المجتمعية
  المجتمع

  أ.د./محروس عثمان أحمد
  أ.د./ سميحة عبد الرحمن حسين
  أ.د./ سھير مصـطفى الشـنوانى
  أ.د./ عبد الرزاق عبد المجيد

 د./ منى مصطفى محمد المھدى
  د./ عال ابراھيم عبد الرازق
  د./ غريب محمد عبد العال

  ./أحمد شوقى محمد غانمد
  ص./محمد محمود عبد الوكيل 

  أبو بكر أحمد يونس ص./محمود
  ص./ شروق احمد محمد عبد الحميد

 ص./ داليا نشأت عريان صادق

 م٢٠/٩/٢٠١٢ – ٥/٧
 م٢٠/٩/٢٠١٣ – ٥/٧

تكوين فريق وشرح  -
  المطلوب تنفيذه

 تأھيل الفريق -
 إجتماعات متعددة -
تجميع وثائق وكتابة  -

 ومراجعة التقرير

  مقابالت فردية -
  مقابالت جماعية -
  تحليل وثائق -
  جمع بيانات -
 تحليل إستبيانات -

التقويم المؤسسى 
  وإدارة نظم الجودة

  أ.د/ زيدان زيد إبرھيم
  محمود محمد شيحهد./ أ.

  هأ./ محمود فوزى جود
  أ./ عالء مكرم حامد
  أ./ نھال عباس محمد

  

 م٢٠/٩/٢٠١٢ – ٥/٧
 م٢٠/٩/٢٠١٣ – ٥/٧

 تكوين فريق -
  إجتماعات دورية -

  إجتماعات -
 مقابالت -
 إستبيانات -
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  عليمية:الفاعلية الت -

 مسئولية  النشاط
 التنفيذ 

 زمن 
 التنفيذ

 إستراتيجية 
 التنفيذ

 المصادر 
 المستخدمة

 - المعايير األكاديمية 
  البرامج التعليمية

  

  أ .د/ حسن فرغلى عزقل 
 أ .د/ زيدان زيد إبرھيم 
 أ .د/ عادل فوزى يوسف
  أ .د/ السيد على إبراھيم

 أ .د/ تھانى حسن الفحام 
د رمضانأ.د./ محمود أحم  

 أ.د./ فرغلى عبد الحميد عمر

 م٢٠/٩/٢٠١٢ – ٥/٧
 م٢٠/٩/٢٠١٣ – ٥/٧

 تشكيل لجنة -
جمع بيانات  –إجتماعات  -

 مراجعة -صياغة  –

 مقابالت فردية

 

 -  تحليل وثائق
 –جمع بيانات 

 تحليل إستبيانات

  أ.د./ سوزان شوقى طوس  الطالب والخريجون
  أ .د ./ صفاء أحمد المغازى

  م يونس بخيتأ.د./ إنعا
 أ.د./ سلوى فاروق  فرج

  م٢٠/٩/٢٠١٢-١/٨
 م٢٠/٩/٢٠١٣-١/٨

جمع بيانات  –إجتماعات  -
 مراجعة –صياغة  –

جمع  –مقابالت 
 بيانات

  التعليم والتعلم
  والتسھيالت الداعمة

  أ.د./ نوال أبو بكر عبد الحليم
  أ.د./ جمال عبد الفتاح الجندى
  د./ غريب محمد عبد العال

 الرحمن د./ مصطفى عبد

٢٥/٨/٢٠١٢–١/٧  
  م٢٥/٨/٢٠١٣–١/٧

 

جمع بيانات  –إجتماعات  -
 مراجعة –صياغة  –

 –جمع بيانات 
 تحليل إستبيانات

تمر  ويم المس التق
  للفاعلية التعليمية

  أ.د/ السيد على إبراھيم
  د./ مصطفى عبد الرحمن
 د./ غريب محمد عبد العال

جمع بيانات  –إجتماعات  - م١٥/٩/٢٠١٢–١/٨
 مراجعة –صياغة  –

  جمع بيانات
  إجتماعات

 م١٥/٩/٢٠١٣ –١٠/٨

  د./ بھاء جمال الدين محمد أعضاء ھيئة التدريس
م.م./ محمد خليفة عبد الجابر 

  خليفة
ص./ عبد الرحمن محمد محمود 

  محمد
  ص./ رنا محمد إبراھيم

  ص./ دينا عادل كامل عبد الملك

  م١/١٠/٢٠١٢ -١٠/٨
 م١/١٠/٢٠١٣ -١٠/٨

مع بيانات ج –إجتماعات  -
 مراجعة -صياغة  –

  مقابالت
 مع بياناتج

 -  البحث العلمى
  الدراسات العليا

  أ.د./ زيدان زيد إبرھيم
  أ.د./ سيد إسماعيل محمد

 أ.د./ نادية أحمد محمد محفوظ
 أ.د./ ميشيل إيليـــا القمص 
 محمد أ.د./فردوس عبد الفتـاح

 أ.د./ محمود أحمد رمضان
 رحمند./ حمدى محمد أحمد عبد ال

 د./ سامية جـــالل احمد
 د./ جيھـان نبيل فتيح
 د./ دينا فتح هللا محمد

 م.م./ مى عبد الھادى محمد أحمد
 م.م./ عنبر فنجرى محمد

  م١٠/١٠/٢٠١٢ -١/٨
 م١٠/١٠/٢٠١٣ -١/٨

جمع بيانات  –إجتماعات  -
 مراجعة –صياغة  –

األقسام العلمية 
التى تقوم 
 بالتدريس
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  ات:أدوات جمع البيان  -جـ

 نوع األداة
أسم األداة (يذكر ھنا األسماء التفصيلية لألدوات 

 المستخدمة لكل نوع)
 المعايير والمؤشرات التى أستخدمت فيھا

 اإلستبيانات

أعضاء ھيئة ) ، (رضا المستفيدين(الطالب) ، (إستبيانات 

المراجع () ، (المقيم الداخلى) ، العاملين) ، (التدريس

  يب والتوظيفلجنة التدرالخارجى) ، 

، إعداد التقارير ، تحليل اإلستبيانات  ،إستبيانات 

وجود  قواعد  - تشكيل اللجان،  التغذية الراجعة

  ، لوائح ومعايير. بيانات

  داد تقريرعوإوجمع البيانات والتسجيل  المالحظة المالحظة
داد تقرير بنتائج عوإ تسجيل المالحظات وتحليلھا

 التحليل 

 ةالمقابالت الفردي
مع مسئول الدفاع المدنى  – اإلدارات والوحداتمع مدير 

 المتعاملين مع البيئة المحيطة – المستفيدين –
 وإعداد تقرير تحليل نتائج المناقشة

 وأعضاء ھيئة التدريس رضا المستفيدين  ، معارض ، لقاءات  دورات ،  ورش عمل ،ندوات المناقشات الجماعية

 النسب والمؤشرات القياسية انات متلقى الخدمةتحليل إستبي تحليل الوثائق

  
،   Presentation التقديم والعرض،   Telephone Callفونية يالمحادثة التل،   Interviewingالمقابالت الشخصية 

،   Questionnairesاالستقصاءات ،   Meetingsاالجتماعات،   Report writingكتابة التقارير 
،    Referendumاالستبيان ،   Documentsالوثائق والمستندات ،   Observations ودراسة العيناتالمالحظه 

   Fax & Telexأجھزه الفاكس       ،    Computersأجھزه الحاسب اآللي  
ً وھو ما يطلق عليه (  اتما إلى تجميع معلومإوتھدف أي من ھذه األساليب  أو إلى نقل وتوصيل معلومات، أو االثنين معا

ذو االتجاھين)، إال أن التقرير يعتبر اتصال في اتجاه واحد حيث يتم من خالله نقل وتوصيل معلومات وليس  االتصال
 تجميع معلومات.
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  :كلية الصيدلة أسم الكلية 

     :معھد متوسط    معھد عالى     كليةنوع المؤسسة    
  :جامعة أسيوط          أسم الجامعة التابعة لھا الكلية 

   خاصة    حكومية           الجامعة نوع 
   :الموقع الجغرافى 

 أسيوط المدينة:        أسيوط        المحافظة: -

  :م١٩٦٠) لسنة ١٢٩٥جمھورى رقم (القرار ال تاريخ التأسيس 

  :خمس سنوات مدة الدراسة 

  :اإلنجليزية لغة الدراسة 

   :القيادات اآلكاديمية 

 الدرجة العلمية  االسم  الوظيفة
  أستاذ زيدان زيد إبرھيــمأ.د /   عميد الكلية -

  أستاذ  حسن فرغلى عزقلأ.د /   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -

  أستاذ  طارق أبو الفضل محمدأ.د /   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -

  أستاذ  محروس أحمد عثمانأ.د /  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -

  :الدرجات العلمية التى تمنحھا الكلية 

 

   بكالوريوس  ليسانس     دبلومات متخصصة
 

   دكتوراه   ماجستير    دبلوم
 

 م)٢٠١٣ / ٢٠١٢(العام الجامعى  عدد الطالب المقيدين فى المرحلة الجامعية األولى : 

  (برنامج العلوم الصيدلية) ٣٦٢٤ اإلجمالى:      ٢٤٥٢إناث:    ١١٧٢  ذكور:

  اإلكلينيكية) صيدلة(العلوم الصيدلية برنامج  ٣٥١اإلجمالى:    ١٩١  إناث:  ١٦٠    ور:ذك

  طالب وطالبه ٣٩٧٥ :  إلجمالىا          

  البيانات الوصفية عن الكلية
 م٢٠١٢/٢٠١٣
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  :عدد الطالب المقيدين فى مرحلة الدراسات العليا 

    ١٧الدكتوراه :         ٤٠الماجستير:       ٦٠الدبلوم : 

 فى مرحلة الدراسات العليا: سجلينعدد الطالب الم  

  ٧الدكتوراه:       ١٦الماجستير :       __بلوم :  دال

  فى مرحلة الدراسات العليا: الممنوحينعدد الطالب 

  ٥الدكتوراه:         ٩الماجستير :        ٣٢ بلوم: دال    

  :األقسام العلمية 
 قسم الصيدالنيات  .١
 قسم العقاقير .٢
   قسم الصيدلة الصناعية .٣
  قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية .٤
 العضوية الصيدلية قسم الكيمياء  .٥
 قسم الكيمياء الطبية  .٦
 قسم الصيدلة اإلكلينيكية .٧

م ٢٠١٢/٢٠١٣بيان إحصائى بأعداد ھيئة التدريس ومعاونيھم  بالكلية  خالل العام الجامعى 
  (على رأس العمل)

 العــــــدد البيــــــــــــــــــان

 إنــــاث ذكــــور

 وظائف أعضاء ھيئة التدريس
 استاذ

 ١٣ ٢١ عامل

 ١٤ ٢٦ متفــرغ

 ٢٧ ٤٧ إجمالى األساتذة

أستاذ 
 مساعد

 ٤ ٧(عامل)أستاذ مساعد

 ١ - متفــــرغ

 ٥ ٧ إجمالى األساتذة المساعدين

 ١٠ ١٩ (عامل) مـــدرس مدرس
 - ١ متفرغ مدرس 
 ١٠ ٢٠ المدرسين إجمالى 
 ٤٢ ٧٤ إجمالى وظائف أعضاء ھيئة التدريس 
عضاء ھيئة وظائف معاونى أ

 التدريس
 ٢٤ ١١ مدرس مساعد
 ١٨ ١٠ معيــــــــــــــد

 ٤٢ ٢١ وظائف معاونى أعضاء ھيئة التدريس إجمـالى
 ٨٤ ٩٥ إجمــالى أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونـة
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 (من داخل الكلية) عدد أعضاء ھيئة التدريس : 

  ١٧٩اإلجمالى:                         ٨٤إناث:                              ٩٥ذكور: 

  : عدد أعضاء ھيئة التدريس 

  ٢٤   معار:                 --    منتدب:     ١٧٩: (من داخل الكلية) دائم

 ١١٢   :الذين يشاركون فى التدريس  دائم من كليات الجامعة

  :عدد المعارين / اإلجازات الخاصة 

  ٣٦إلجمالى:ا           ١٤إناث:                   ٢٢ذكور: 

 (من داخل الكلية) عدد أعضاء الھيئة المعاونة : 

  ٦٣اإلجمالى:              ٤٢إناث:                ٢١ذكور: 

  :عدد المبعوثين فى الخارج 

  ٢٠اإلجمالى:     ١٠إناث:                  ١٠ذكور: 

  :٢٣:    ١ نسبة أعضاء ھيئة التدريس للطالب 

 ٦٣:    ١ :نسبة أعضاء الھيئة المعاونة للطالب 

 :٥: ١  نسبة المعارين إلجمالى أعضاء ھيئة التدريس 

 :نسبة اإلجازات الخاصة ألعضاء ھيئة التدريس 

 :عدد العاملين بالجھاز اإلدارى 

 العــــــدد البيــــــــــــــــــان
 إنــــاث ذكــــور

 عمالموظفين عمالموظفين
 - - - ١ مدير عام درجات وظائف العاملــين

 - ٢٥ - ١١ كبير بدرجة مدير عام
 - ١٩ - ١٩ األولىالدرجة  

 - ٢١ - ٢٠ الثانيةالدرجة 
 - ٥٧ ٣٠ ٥٤ الثالثةالدرجة  
 - ١٢ ٩ ٢١ الرابعةالدرجة  

 ٣ - ١١ - الخامسةالدرجة  
 - - ٢ - السادسةالدرجة  

 ٣ ١٣٤ ٥٢ ١٢٦  لعاملين اإجمـالى عــدد  
  -  ٧  -  ٤  أجازازت ومعارين

 ٣ ١٢٧ ٥٢ ١٢٢  على رأس العمــلإجمالى عدد العاملين 
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  :البرامج الدراسية

  أوالً: المرحلة الجامعية األولى:

  :أسماء البرامج التعليمية التى تقدمھا الكلية 

  برنامج العلوم الصيدلية  .١

 )برنامج العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينيكية .٢

 ٢دمھا الكلية: (العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التى تق( 

 ) :٢عدد البرامج المطبقة بالفعل( 

  ثانياً: مرحلة الدراسات العليا:

 :أسماء البرامج التعليمية التى تقدمھا الكلية 

 :(المفعلة) دبلومات الدراسات العليا فى التخصصات األتية -

 دبلوم الصيدلة السريرية (اإلكلينيكية) .١

 دبلوم التكنولوجيا الصيدلية .٢

  فى العلوم الصيدلية فى التخصصات اآلتية: درجة الماجستير -

 اتـــــــــــــــدالنيــــــالصي .١

 يرـــــــــــــــــــــــــاقــــالعق .٢

 ةــــــــة الصناعيـــــالصيدل .٣

 ةــــالكيمياء الصيدلية الطبي .٤

 الكيمياء العضوية الصيدلية .٥

 الكيمياء التحليلية الصيدلية .٦

 ةـــــــويـــاء الحيـــــالكيمي .٧

 الميكروبيولوجى والمناعة .٨

 مومــــــــــة والســـــاألدوي .٩

 درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية فى التخصصات اآلتية: -

 اتـــــــــــــــدالنيــــــالصي .١

 يرــــــــــــــــــــاقـــــــــالعق .٢

 ةـــــــة الصناعيـــــالصيدل .٣

 ةـــالكيمياء الصيدلية الطبي .٤

 وية الصيدليةالكيمياء العض .٥

 الكيمياء التحليلية الصيدلية .٦
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 ةـــــاء الحيويــــــــــالكيمي .٧

 الميكروبيولوجى والمناعة .٨

 مومـــــــــة والســــــاألدوي .٩

 ٢٧  ( ج التعليمية التى تقدمھا الكلية:ـالعدد اإلجمالى للبرام  ( 

 :٢٠(    عدد البرامج المطبقة بالفعل   ( 

   مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا:نسبة المسجلين  للماجستير  

 :نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا      

 :عدد الدرجات التى تم منحھا خالل السنوات الخمس األخيرة 

  )   ٨دكتوراه: (       )   ٥٢ماجستير: (        )    ٨٨دبلوم: (   

 خريج.١٤٨(  خالل السنوات الخمس األخيرة:من الدراسات العليا ن عدد الخريجي ( 

 :دة.ــوح  ) ٣ ( عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 

  إقرار:     

  أقر أن كافة البيانات الواردة أعاله صحيحة

  زيدان زيـد إبرھيــمعميد الكلية: أ.د / 

  التوقيع:

 

  ١١/٢٠١٠  اد:ــــتاريخ تقديم طلب اإلعتم

  ٢٠١١/  ٩/  ٢٧  الحصول على اإلعتماد:تاريخ 

 

  

 

  

  

  

  

 كليةخاتم ال

  وسائل اإلتصال بالكلية
 ٧١٥٢٦ ص . ب: –جامعة أسيوط  –العنوان البريدى: كلية الصيدلة 

 http/www.aun.edu.eg/fac_pharmالموقع اإللكترونى: 
  E-Mail:( pharmacy@aun.edu.egالعنوان اإللكترونى: (

Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com 
 ٢٣٣٢٧٧٦/٠٨٨فاكس:       ٢٣٣١٧١١/٠٨٨تليفون: 
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  رؤية الكلية:

 دة تصبح أنالى  أسيوط جامعة – الصيدلة كلية تتطلع يم فى رائ  والبحث الصيدلى التعل

 .القومى و اإلقليمى المستوى على المجتمع وخدمة العلمى

  رسالة الكلية : 

 ل الة تتمث ة رس يدلة كلي ة – الص يوط جامع ى أس ريج ف يادلة تخ اءة ذوى ص ة كف  عالي

رس يم وغ يم ق يدلى التعل تمر الص يھم المس بحوا ف ين  ليص ى منافس االت ف ل مج  العم

وطن إحتياجات تلبى علمية أبحاث وإجراء الصيدالنى ديم ال ة تساھم خدمات وتق  بفاعلي

 .للمواطنين والبيئى الصحى المستوى ورفع المجتمع وإزدھار تقدم فى

   : األھداف اإلستراتيجية للكلية

 الغايات واألھداف اإلستراتيجية واألنشطة والمھام:
 الغايات:

از  - ١ وير جھ د أتط ائف وتحدي ى إدارة الوظ ؤثران ف ة وي اءة العالي زان بالكف از إدارى يتمي اديمى وجھ ك

  اإلحتياجات.

اء باإلحتياجات  - ٢ اء والوف ن أجل اإلرتق تعلم الصيدلى م يم وال ة مجاالت التعل م كاف ى دع تمرار  ف اإٍلس

 ة لمھنة الصيدلة.المعاصر

ع  - ٣ ة المجتم ى وخدم ث العلم ى البح ة ف تويات ممكن ى مس ق أعل ى  تحقي ة عل درة المؤسس ادة ق   زي

 وتنمية البيئة.

 التقويم المستمر للمؤسسة. - ٤

ـى ة األولـ از  الغاي وير جھ ى إدارة : تط ؤثران ف ة وي اءة العالي زان بالكف از إدارى يتمي اديمى وجھ أك
  الوظائف وتحديد اإلحتياجات.

  :ألھــدافا
  .وضم أعضاء ھيئة التدريس من ذوى الكفاءات العاليةبأعضاء ھيئة التدريس إحتفاظ الكلية  -١/١

ن  -٢/١ دريس م ة الت اء ھيئ ين أعض ة لتعي ات الكلي ى أولوي د عل دة تعتم ة وممت ط متتابع وير خط تط

  التخصصات المختلفة.

دري -٣/١ ة الت ع أعضاء ھيئ س فى اإلدالء تفعيل نظام واضح وشفاف يتيح ويشجع على مشاركة جمي

  بآرائھم اليجاد حلول مناسبة لمشكالت المؤسسة ووضع الخطط المستقبلية.

  تطوير قدرات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والعاملين من خالل برامج تدريبية فعاله. -٤/١

  .متابعة التحقق من  المساواة فى فرص توظيف العاملين -٥/١

  وإستحداث آليات الحصول على موارد مالية إضافية. التوزيع المناسب للموارد المالية المتاحة  -٦/١
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نح  من الخريجين والصناعة  -٧/١ ر مشروط من خالل م ى الغي الى والعين دعم الم يد ال ق ترش تحقي

  وأصحاب األعمال.

  زيادة تحقيق اإلستفادة القصوى من اإلمكانيات البشرية والتكنولوجيه المتاحة بالكلية. -٨/١

  .الالزمين لألداء الجيد داخل الكلية والبيئة المحيطة المحافظة على المكان والمناخ اآلمن -٩/١

 :األنشطة

 وضم أعضاء ھيئة التدريس من ذوى الكفاءات العالية.بأعضاء ھيئة التدريس إحتفاظ الكلية  -١/١

  .لتحديث الھيكل التنظيمى باألقسام طمتابعة خط -١/١/١

 .تحديث مستمر لبيانات الھياكل األكاديمية بكل قسم -١/١/٢

  .بكل قسم ومعاونيھمتحديث قاعدة بيانات أعضاء ھيئة التدريس   -١/١/٣

  .الحفاظ على كفاءة المنشآت وملحقاتھا -١/١/٤

 مواءمة ما يستجد من إحتياجات فى  أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم. -١/١/٥

اھرة ھج -١/١/٦ ن ظ د م دريس والح ة الت رات أعضاء ھيئ ن خب تفادة م يم اإلس ات تنظ ة آلي رة متابع

  العقول.

  الحرص على إستمرار  قياس رضا أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم. -١/١/٧

ن   -١/٢ دريس م ة الت اء ھيئ ين أعض ة لتعي ات الكلي ى أولوي د عل دة تعتم ة وممت ط متتابع وير خط تط

 التخصصات المختلفة.

  .ة إلحتياجات الكلي موائمة خطط  تعيين أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة -١/٢/١

  مراقبة ضوابط تعيين أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم. -١/٢/٢

 التأكد من اإللتزام بآلية مراجعة سياسات التعيين ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم. -١/٢/٣

ى اإلدالء  -١/٣ دريس ف ة الت ع أعضاء ھيئ اركة جمي ى مش جع عل يح ويش فاف يت ام واضح وش ل نظ تفعي

 لمشكالت المؤسسة ووضع الخطط المستقبلية.بآرائھم اليجاد حلول مناسبة 

وادر  -١/٣/١ ين الك اون ب ازالقرارات والتع ة إتخ ى عملي ديمقراطى ف نمط ال ق ال ى تطبي ع ف التوس

 االكاديمية واإلدارية.

اذ  -١/٣/٢ ة إتخ فافية فى عملي ة للعمل لضمان  الش رارات المنظم ام والق توثيق مجالس الكلية واألقس

 القرار.

اونيھم عن تنظيم  -١/٣/٣ دريس ومع ة الت اس رضا أعضاء ھيئ ة ومستحدثة لقي ات موثق وتطوير آلي

 نمط القيادة وإدارة الكلية.

  التمييز بين أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والطالب. متفعيل نظام لضمان العدالة وعد -١/٣/٤

 مراجعة دورية لالئحة عدم التمييز والميثاق األخالقى. -١/٣/٥
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 ات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والعاملين من خالل برامج تدريبية فعاله.تطوير قدر -١/٤

  .الفعلية تحديث خطة تدريب مبنية على اإلحتياجات -١/٤/١

املين فى  -١/٤/٢ اونيھم والع دريس ومع ة الت ارات أعضاء ھيئ متابعة تنفيذ برامج التدريب لتنمية مھ

 وتطبيق الجودة فى التعليم والبحث العلمى. المؤسسة فى األمور المھنية واإلدارية

ات  -١/٤/٣ تنمية مھارات أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين فى المؤسسة فى إستخدام التقني

 واألساليب التكنولوجية الحديثة.

 متابعة تقييم أعضاء ھيئة التدريس ومعاونھيم وقياس مردود البرامج التدريبية. -١/٤/٤

  خطط التدريب المناسبة لتنمية مھارات القيادات األكاديمية.متابعة  -١/٤/٥

 تفعيل تقييم آداء القيادات  األكاديمية واإلدارية والعاملين. -١/٤/٦

 تفعيل سياسات ربط الحوافز باآلداء. -١/٤/٧

  .متابعة التحقق من  المساواة فى فرص توظيف العاملين -١/٥

 الوحدات اإلدارية وإختيارھم طبقاً لمعايير ثابتة ومعتمدة. توفير العاملين بأعداد مناسبة فى -١/٥/١

ة  -١/٥/٢ دة عن إختصاصات الوحدات اإلداري ة والمعتم متابعة نشر  والتعريف باإلصدارات الموثق

 .والمؤھالت والخبرات المطلوبة

 إتباع النظام اإلدارى المناسب لإلستفادة من الموارد البشريٍة. -١/٥/٣

 سات الثواب والعقابمراقبة سيا -١/٥/٤

  التوزيع المناسب للموارد المالية المتاحة  وإستحداث آليات الحصول على موارد مالية إضافية. -١/٦

 .متابعة تنفيذ خطة  واقعية لتنمية الموارد الذاتية -١/٦/١

 .متابعة وتقييم كفاءة إستخدام الموارد المالية -١/٦/٢

ى -١/٧ الى والعين دعم الم يد ال ق ترش ناعة  تحقي ريجين والص ن الخ نح  م الل م ن خ روط م ر مش الغي

  وأصحاب األعمال.

 تنشيط أساليب فعالة لتعزيز العالقات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية المختلفة. -١/٧/١

 والقطاعات اإلنتاجية والخدمية.فى الكلية السعى لتوثيق الروابط بين األكاديميين   -١/٧/٢

  .ل والمتابعةتطوير أنظمة لإلتصا -١/٧/٣

 تحفيز أعضاء ھيئة التدريس على إيجاد مصادر للتمويل من خالل مشاريع  بحثية. -١/٧/٤

  .تنويع أساليب مكافآت المتميزين وتنمية الموارد الذاتية -١/٧/٥

  زيادة تحقيق اإلستفادة القصوى من اإلمكانيات البشرية والتكنولوجيه المتاحة بالكلية. -١/٨

 ت لزيادة فاعلية الوحدات ذات الطابع الخاص فى تنمية الموارد الذاتية.تطوير آليا -١/٨/١

 دعم وسائل التعريف باإلمكانيات المتاحة بالكلية.  -١/٨/٢
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 تفعيل خطة الترويج والتسويق للمنتجات  وخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص. -١/٨/٣

  .جيد داخل الكلية والبيئة المحيطةالمحافظة على المكان والمناخ اآلمن الالزمين لألداء ال -١/٩

   .توفير صيانة المبانى والمنشآت المتاحة بالكلية -١/٩/١

 .بين أقسام وإدارة الكلية التوافقتحقيق  -١/٩/٢

 إستمرار التدريب على خطة الطوارئ لمواجھة المخاطر المحتملة فى المؤسسة. -١/٩/٣

   .متابعة برامج  تدريب الكوادر البشرية -١/٩/٤

 .توفير أجھزة ومعدات إتصال ومتابعة والتأكد من صالحيتھا بصفة دورية -١/٩/٥

ة ة الثاني اء  الغاي اء والوف ل اإلرتق ن أج تعلم الصيدلى م يم وال االت التعل ة مج م كاف ى دع تمرار  ف : اإٍلس

  .باإلحتياجات المعاصرة لمھنة الصيدلة

  :األھداف

 كبه للمستحدثات العالمية.تطوير برامج التعليم والتدريب حتى تظل موا -٢/١

  اإلرتقاء بالمخرجات التعليمية المستھدفة. -٢/٢

  تحسين نظم التقييم للتحقق من جودة المخرجات التعليمية. -٢/٣

  :األنشطة

 تطوير برامج التعليم والتدريب حتى تظل مواكبه للمستحدثات العالمية. -٢/١

  بإحتياجات سوق العمل.مراجعة البرنامج التعليمى والتدريبى للوفاء  -٢/١/١

 إستحداث برامج جديدة مناسبة إلحتياجات سوق العمل. -٢/١/٢

 رفع كفاءة التدريب الميدانى خالل سنوات الدراسة. -٢/١/٣

  التوسع فى سياسة التعليم الذاتى والتفاعلى. -٢/١/٤

  دعم التواصل مع األقسام المشتركة والمعاونة. -٢/١/٥

  عليمية المستھدفة.اإلرتقاء بالمخرجات الت -٢/٢

 تطبيق بعض نتائج األبحاث  فى الدراسة العملية والنظرية للطالب. -٢/٢/١

  تنويع أساليب التعليم والتعلم للتأكيد على المھارات المطلوبة لسوق العمل. -٢/٢/٢

  تحسين نظم التقييم للتحقق من جودة المخرجات التعليمية. -٢/٣

  دور فعال للمقيم الخارجى. -٢/٣/١

 تطوير طرق التقييم وتحقيق رضاء الطالب. -٢/٣/٢

ـة ة الثالثـ ة  الغاي ة فى البحث العلمى وخدم ى مستويات ممكن ى  تحقيق أعل درة المؤسسة عل ادة ق : زي

  .المجتمع وتنمية البيئة

  :األھداف
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ى  -٣/١ ى واإلقليم وق المحل ات الس ة إحتياج ة ومتابع ع والبيئ ايا المجتم تمرة بقض ة المس   التوعي

  خدمات المجتمعية.من ال

  تفعيل دور المراكز الخدمية من أجل تحقيق التفاعل بين الكلية ومنظمات المجتمع. -٣/٢

  متابعة وتقويم الخدمات واألنشطة المجتمعية والبيئية. -٣/٣

  دعم نظام األبحاث  المشتركة بين األقسام العلمية المختلفة. -٣/٤

 المجتمع. لتطويرالتطبيقية الحرص على التميز فى األبحاث العلمية  -٣/٥

يم المستمر -٣/٦ ا والتعل ق تشجيع الدراسات العلي واإلتصال  اإلرتقاء بالمستوى العلمى للخريج عن طري

 .بالكلية

  األنشطة:

ى  -٣/١ ى واإلقليم وق المحل ات الس ة إحتياج ة ومتابع ع والبيئ ايا المجتم تمرة بقض ة المس   التوعي

  من الخدمات المجتمعية.

  خطط متطورة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.دعم  -٣/١/١

  قياس رضا متلقى الخدمة عن الخدمات المجتمعية المقدمة من المؤسسة دورياً. -٣/١/٢

  تفعيل دور المراكز الخدمية من أجل تحقيق التفاعل بين الكلية ومنظمات المجتمع. -٣/٢

  مع منظمات المجتمع. كليةتفاعل ال -٣/٢/١

  لخدمات المجتمعية.تطوير وحدات ا -٣/٢/٢

 متابعة وتقويم الخدمات واألنشطة المجتمعية والبيئية. -٣/٣

  توافر إعتبارات تنظيمية وإدارية لمتابعة أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -٣/٣/١

  دعم نظام األبحاث  المشتركة بين األقسام العلمية المختلفة. -٣/٤

  ناءاً على إحتياجات المجتمع.تشجيع البحوث البينية والتطبيقية ب -٣/٤/١

  المجتمع. لتطويرالحرص على التميز فى األبحاث العلمية التطبيقية  -٣/٥

  لألقسام والكلية لتلبى إحتياجات المجتمع.  المقترحةتفعيل الخطة البحثية  -٣/٥/١

  المراجعة الدورية للخطط البحثية وتقييم مردودھا. -٣/٥/٢

  بحاث.تحديث قاعدة البيانات لأل -٣/٥/٣

  كترونى الخاص باألبحاث واألنشطة العلمية.اإللتحديث ودعم الموقع  -٣/٥/٤

  تطوير نشرة العلوم الصيدلية. -٣/٥/٥

  آلية لإلتصال بمسئولى المؤسسات الخاصة بالرعاية الصحية وصناعة الدواء. -٣/٥/٦

  تعليم المستمر.اإلرتقاء بالمستوى العلمى للخريج عن طريق تشجيع الدراسات العليا وال -٣/٦

  إستحداث آلية للمراجعة الدورية لبرامج الدراسات العليا. -٣/٦/١
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  وسائل متطورة للترويج لبرامج الدراسات العليا داخلياً وخارجياً. -٣/٦/٢

  تطوير آلية للمحافظة على األداء داخل الكلية وخارجھا باألساليب التى تحافظ على البيئة. -٣/٧

  .حتياجات البيئية المناسبة وتحقيق التطوير والتنمية المستدامةمتابعة تحديد اإل -٣/٧/١

  .توعية البيئية للعاملين بالكليةالمتابعة خطة  -٣/٧/٢

  تطوير المعامل الطالبية والبحثية إلجراء التجارب واألبحاث تحت ظروف علمية سليمة  -٣/٧/٣

  تحافظ على البيئة.  

  .التخلص من النفايات طمتابعة خط -٣١/٧/٤

  : التقويم المستمر للمؤسسة. الغايــة الرابعــة

  :األھداف

  داء الكلى للمؤسسة.ألإستمرارية التقويم الذاتى ل -٤/١

  داء.ألمراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتى ل -٤/٢

  تأثير نتائج التقويم الذاتى المستمر على إدارة الجودة. -٤/٣

  :األنشطة

  داء الكلى للمؤسسة.ألإستمرارية التقويم الذاتى ل -٤/١

  التقرير الذاتى السنوى للمؤسسة.  -٤/١/١

  تقارير المراجعة الداخلية.  -٤/١/٢

  تقارير المراجعة الخارجية.  -٤/١/٣

  تقارير مناقشة نتائج التقويم مع أصحاب المصلحة.  -٤/١/٤

  خطة التطوير والتعزيز. -٤/١/٥

  اء.دألمراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتى ل -٤/٢

  متابعة تنفيذ خطة التطوير على مستوى األقسام. -٤/٢/١

  التعامل مع مقاومة التغيير.-٤/٢/٢

  تأثير نتائج التقويم الذاتى المستمر على إدارة الجودة. -٤/٣

  قياس وتقويم كفاءة الخريجين فى جھات العمل. -٤/٣/١

  تقارير اإلجراءات التصحيحية. -٤/٣/٢

 إحتياجات سوق العمل من الخريجين.متابعة نتائج دراسة  - ٤/٣/٣
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  ىـتراتيجــــــــــــــــــط اإلســـــــــــالتخطي.١
  ىــــــمـــــــــــــــل التنظيــــــــــــــــــالھيك.٢
  ةـــــــــــــــــــــوكمــــــادة والحــــــــــــالقي.٣
  اتـــــــــــــــــخالقية واألــــــداقيــــــالمص.٤
  ز اإلدارىــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجھ.٥
  وارد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم.٦
  ةـــــة البيئــــتنمي والمشاركة المجتمعية .٧
  ودةـــالجم ـــنظوإدارة  التقويم المؤسسى.٨

  
  
  

  ونــــــــــــــــــــريجــــــالب والخــــــــــــالط  ١
  ةــــــــــــــــــير األكاديميــــــــــعايــــــــــــالم  ٢
  ررات الدراسيةــــة / المقــــالبرامج التعليمي  ٣
  للتعلم التعليم والتعلم والتسھيالت المادية  ٤
  س ــــــة التدريـــــــــــــــــاء ھيئــــــــــــأعض  ٥
  طة العلمية األخرى ــــالبحث العلمى واألنش  ٦
  اــــــــــــــــــليــات العــــــــــــــــــــــــــالدراس  ٧
  ةـــة التعليميـتمر للفاعليــــم المســـالتقوي  ٨

  

 

 

  

  

  

  

 

 المؤسسية القدرة:  أوالً

 ً  التعليمية الفاعلية: ثانيا
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  الخطة اإلستراتيجية للكلية:  - ١/١

  :)SWOT Analysis( التعليمية كليةئى للالتحليل البي  -١/١/١

 اإلستراتيجى التخطيط )١

  ـــورأوال : محـــ

 القدرة المؤسسية
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إعتمد التحليل البيئى على نظام التحليل الرباعى وذلك لتحديد القدرات الداخلية (القوة والضعف) 

والظروف الخارجية (الفرص والتھديدات) وتم إتباع األسلوب العلمى المنھجى للوصول إلى النتائج 

القدرة المؤسسية أو الفاعلية التعليمية كما ورد بالخطة وتبويبھا وتحليلھا للمعايير المختلفة سواء 

  .اإلستراتيجية للكلية

قامت الكلية بتشكيل طار اال ھذا وفىوالتأھيل لإلعتماد  الكلية تطويرات مشروعمنذ حصول الكلية على 

م الخطة التنفيذية لتصميم الخطة اإلستراتيجية التى تلجنة التخطيط اإلستراتيجى بعد حصولھا على  

، وقد تم عمل التحليل الرباعى داخل م ٢٠/١١/٢٠٠٨ بتاريخ )٥٣٤(الكلية رقم إعتمادھا من مجلس 

م ثم قامت الكلية بتصميم ١٨/١٢/٢٠٠٨) بتاريخ ٥٣٦وخارج الكلية وتم إعتماده من مجلس الكلية رقم (

  م.٣١/٨/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٤٧الخطة اإلستراتيجية التى تم إعتمادھا من مجلس الكلية رقم (

للكلية عن طريق فريق عمل لجنة الخطة اإلستراتيجية وأطراف من وقد تم إعداد الخطة اإلستراتيجية  

السادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والجھاز اإلدارى والطالب من داخل الكلية وممثلين من 

لسيد األستاذ الدكتور / عادل األطراف المجتمعية (المستفيدين) من خارج الكلية. وقد إستعانت الكلية با

عميد كلية التجارة جامعة أسيوط والخبير فى التخطيط اإلستراتيجى وكذلك األستاذ الدكتور /  –ريان 

محمد عبد العظيم طلب المدير التنفيذى لمشروع الخطة اإلستراتيجية لجامعة أسيوط وذلك لتدريب أعضاء 

اء ھيئة التدريس ومعاونيھم وفئات أخرى من الكلية على لجنة الخطة اإلستراتيجية بالكلية والسادة أعض

كيفية وضع الخطة اإلستراتيجية وذلك من خالل ورش عمل وندوات ، وفى إطار التطوير الدائم والمستمر 

تم تحديث الخطة اإلستراتيجية للكلية وأصبحت ترتبط وتتماشى وتتسق مع إستراتيجية جامعة أسيوط. وقد 

راء لألطراف المختلفة من خالل أنشطة لجنة الخطة آلستبيانات وإستقصاء االعديد من اإلتم عمل 

خارج كلية الصيدلة وخارج و داخل اإلستراتيجية فى إعداد الخطة ، فضالً عن التدريب لفريق عمل اللجنة

   .(سجل التدريب) جامعة أسيوط

 إستراتيجية الكلية: 

طيط اإلستراتيجى ، وتشتمل اإلستراتيجية على جميع توجد إستراتيجية للكلية تقوم على تبنيھا لفكر التخ

التحليل البيئى ، رؤية ورسالة وقيم الكلية ، الغايات النھائية واألھداف  وھىالعناصر األساسية 

(الخطـة اإلسـتراتيجية للكلية  ةـالكلي تراتيجيةـــإسباإلضافة إلى الخطة التنفيذية لتطبيق  تراتيجيةــاإلس

والعمل على ربط الخطة  )٢٠١٥-٢٠١١ اإلستراتيجية طة التنفيذية للخطة ) ، (الخ٢٠١٥- ٢٠١١

  .اإلستراتيجية للكلية بالخطة اإلستراتيجية للجامعة

 مستوى المشاركة فى التحليل البيئى من جانب مختلف  األطراف داخل وخارج الكلية: 
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األكاديمية  ، أعضاء ھيئة  القيادات منشارك فى التحليل البيئى الداخلى جميع األطراف داخل الكلية 

شارك فى التحليل الخارجى جانب من المستفيدين من نقابة والتدريس ، ومعاونيھم وإداريو وطالب 

 .المستشفياتصيادلة الصيادلة ، شركات األدوية ، 

 عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئى مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية:  

والھيئة المعاونة ھيئة التدريس مع األطراف من داخل الكلية من أعضاء بيئى تم عرض ومناقشة التحليل ال

خارج الكلية من المستفيدين مثل نقابة الصيادلة وصيادلة من أطراف الطالب وكذلك مع ون ياإلداريو

وقد تبين من نتائج إستطالع  الرأى اتاستطالعوالمستشفيات وغيرھم وذلك من خالل ندوات ولقاءات 

ود عدد من نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتھديدات ومن أمثلة نقاط القوة : كفاية وكفاءة وج الرأى

أعداد زيادة ومن امثلة نقاط الضعف نظام األقسام المشتركة  .أعضاء ھيئة التدريس وبنية تحتية متميزة

  للمؤسسة.الطالب ومن أمثلة الفرص إتاحة برامج جديدة والتھديدات مثل المنافسة اإلقليمية 

وقد روعى اإلرتباط بين إستراتيجية الكلية وإستراتيجية الجامعة وذلك من خالل التواصل مع األستاذ 

الدكتور / رئيس شعبة التخطيط اإلستراتيجى بالجامعة عن طريق  مقابالت وورش عمل وإتصاالت 

التعليم والتعلم والبحث  الخطتين على محاور أساسية مشتركة وھى تا. وتقوم كلھاتفية وندوات وإستشارات

   .(الخطة اإلستراتيجية لجامعة أسيوط) العلمى وخدمة المجتمع

  الرؤية والرسالة: ١/١/٢

من مجلس الكلية رقم  معلنة وموثقة خاصة بھا وھى كلية الصيدلة جامعة أسيوط رؤية ورسالة تتوافر لدى 

اغتھا عقب اإلنتھاء من التحليل وإعادة صيللمرة األولى تحديثھا  تموم ٢٢/٥/٢٠٠٥بتاريخ  )٤٩٠(

تم وم ، ١٨/١٢/٢٠٠٨) بتاريخ ٥٣٦(رقم الرباعى وتحديد الفجوة ثم إعتمادھا وتوثيقھا من مجلس الكلية 

للمرة الثانية عقب حصول الكلية على اإلعتماد لتكون فى صورتھا الحالية وتم عرضھا وإعتمادھا تحديثھا 

  م.١٤/٨/٢٠١٢بتاريخ  )٥٨٥رقم ( من مجلس الكلية

  

 :مستوى المشاركة فى صياغة الرؤية والرسالة من جانب مختلف األطراف داخل وخارج الكلية

تم اإلعتماد فى صياغة الرؤية والرسالة على التحليل البيئى ، وتمت مشاركة أطراف داخلية فى صياغتھا 

اف خارجية من كذلك أطر،  مثل القيادات األكاديمية ، أعضاء ھيئة التدريس واإلداريون والطالب

  رأى.ات الالمستفيدين عن طريق مقابالت شخصية وإستطالع

  وافق على رؤية ورسالة الكلية وكذلك القيم المقترحة.قد % من المشاركين ٩٠وقد تبين أن أكثر من 
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 نشر الرؤية والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلية: 

ومن خالل لكلية من خالل صفحة الكلية على اإلنترنت قد تم نشر الرؤية والرسالة داخل وخارج ا

اإلعالنات  وفى لوحةومداخل الكلية واألقسام ودليل الطالب ، وعلى غالف الكتاب الجامعى الملصقات 

 .مراجعة وتحديث رسالة الكلية كل خمس سنوات وذلك لمواكبة التطوربالكلية تقوم والرئيسية ، 

  :وھىالقيم من ة تسعى الكلية الى تأكيد مجموعكما 

  .اآلخر وتقبل  التسامح .١

  .اإلبداعية الممارسة .٢

  .والفاعلية والكفاءة الجدية .٣

  .الفريق روح .٤

  .المستمر والتطوير  التميز .٥

 .العامة المصلحة تغليب .٦

  .والعدالة المساواه .٧

  اعتماد وتوثيق الرؤية والرسالة: 

   م٢٢/٥/٢٠٠٥بتاريخ  )٤٩٠(رقم  رسالة من خالل مجلس الكليةالرؤية والتم اعتماد وتوثيق 

تم و،  م١٨/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  )٥٣٦( رقم تم اعتمادھا وتوثيقھا بعد التحديث من مجلس الكليةو، 

  ١٤/٨/٢٠١٢بتاريخ  )٥٨٥( رقم وتوثيقھا بعد التحديث من مجلس الكليةاعتمادھا 

  صياغة الرؤية والرسالة على النحو التالى: توقد تم

 الرؤية: 

 وخدمة العلمى والبحث الصيدلى التعليم فى رائدة تصبح أنالى  أسيوط جامعة – الصيدلة كلية تتطلع

 .واإلقليمى القومى المستوى على المجتمع

 الرسالة:  

 قيم وغرس عالية كفاءة ذوى صيادلة تخريج فى أسيوط جامعة – الصيدلة كلية رسالة تتمثل

 وإجراء الصيدالنى ملالع مجاالت فى منافسين  ليصبحوا فيھم المستمر الصيدلى التعليم

 المجتمع وإزدھار تقدم فى بفاعلية تساھم خدمات وتقديم الوطن إحتياجات تلبى علمية أبحاث

 .للمواطنين والبيئى الصحى المستوى ورفع

  األھداف اإلستراتيجية: ١/١/٣
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  :للمؤسسة األھداف اإلستراتيجية

ومن أمثلة األھداف اإلستراتيجية التميز  ، اتوجد أھداف إستراتيجية تبنتھا الكلية لتحقيق رؤيتھا ورسالتھ

ھا لخدمة المجتمع . تم اإلعتماد على التحليل البيئى عند صياغة الغايات اتفى األبحاث العلمية وتطبيق

النھائية واألھداف اإلستراتيجية وذلك بأخذ نقاط القوة والضعف فى اإلعتبار وكذلك إمكانية إستغالل 

 دات.الفرص المتاحة وتجنب التھدي

  ة من جانب مختلف األطراف داخل وخارج مستوى المشاركة فى صياغة األھداف اإلستراتيجية للكلي

 الكلية.

قد كانت المشاركة فى صياغة الغايات النھائية واألھداف اإلستراتيجية من جانب مختلف األطراف ، و

ل ندوة لمراجعة الغايات شارك فى ھذه الصياغات أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والمستفيدين من خال

    .م٥/٧/٢٠٠٩النھائية واألھداف اإلستراتيجية فى 

م فى وجود ٥/٨/٢٠٠٩تم عرض ومناقشة الغايات النھائية واألھداف اإلستراتيجية فى ورشة عمل فى 

  % ٩٥وقد وجد أن  أطراف داخلية وخارجية ومن خالل استطالع رأى الطالب والمستفيدين

  العات وافق على الغايات النھائية.من المشاركين فى اإلستط

 إعتماد وتوثيق األھداف اإلستراتيجية للكلية: 

م ٢٠/١١/٢٠٠٨ديثھا بتاريخ تم اعتماد وتوثيق األھداف اإلستراتيجية من خالل مجلس الكلية قبل تح

  م بعد تحديثھا.٣١/٨/٢٠٠٩من خالل مجلس الكلية فى وكذلك 

 ل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكليةنشر األھداف اإلستراتيجية للكلية من خال: 

تم نشر الغايات النھائية واألھداف اإلستراتيجية داخل وخارج الكلية من خالل صفحة الكلية على اإلنترنت 

  .مداخل األقساملوائح اإلعالنات فى وكذلك  والندوات والملصقات
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  الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية:  ١/١/٤

 يذية لتطبيق إستراتيجية الكلية.وجود خطة تنف  
توجد خطة تنفيذية واضحة لتطبيق إستراتيجية الكلية ، وھى تبرز حاجة الكلية للنمو والتطوير طبقا 

لمعايير الجودة واالعتماد ، وتغطى الخطة جميع الغايات واألھداف اإلستراتيجية للكلية وتتضمن نظم 

ً لمسئوليات تنفيذ األنشطة والمھام التى أولوية األنشطة فى المھام المطلوب تنفيذھا ك ما تشمل تحديداً دقيقا

تتضمن الخطة جدوالً زمنياً محدداً ومالئماً لمراحل التنفيذ ، كما  توجد مؤشرات نجاح وتتضمنھا الخطة ، 

ومخرجات تتضمنھا الخطة لتقييم عمليات التنفيذ. كما يوجد بالخطة آليات تتعلق بإدارة المخاطر من حيث 

ترجمة الخطة التنفيذية الى موازنة مالية تقديرية محددة المعالم وذلك بعد  تئل التمويل وغيرھا ، وقد تمبدا

قيادات أكاديمية من أعضاء من  تحديد تكلفة إجراءات التنفيذ. وقد شاركت أطراف مختلفة فى وضع الخطة

 فىمن مجلس الكلية وتوثيقھا  ، كما وضعت آليات لمتابعة التنفيذ وقد تم اعتماد الخطة ھيئة التدريس

تقارير) حتى  ٨تم تقديم تقارير ربع سنوية عن أنشطة الخطة التنفذية بلغ عددھا (وم ، ٣١/٨/٢٠٠٩

(التقرير التاسع من  ٢٠١٣تم إعتمادھا من مجلس الكلية ، تم تقديم تقارير فنية عن عام وم ٣١/١٢/٢٠١٢

  م)٣٠/٦/٢٠١٣-١/٤م) ، (التقرير العاشر من ٣١/٣/٢٠١٣-١/١

  الوضع التنافسى للكلية:  ١/٢

  السمات التنافسية للكلية ودورھا فى المجتمع: ١/٢/١

  ى المؤسسة:اقبال سوق العمل على خريج

  ة ، وتم ارسال االستبيان إلى يالكل يراء الجھات التوظيفية عن خريجقامت الكلية بعمل استبيان آل

ومصانع أدوية ومكاتب علمية لشركات أدوية جھة توظيف من مستشفيات ووحدات صحية  ٧٥أكثر من 

ونقابات الصيادلة على مستوى الجمھورية وكذلك عدد من الصيدليات الخاصة المنتشرة بمحافظة أسيوط ، 

ما ورد باالستبيان وتبين أن نسبة ، وتم عمل تحليل احصائى لجھة  ١٦من  وقد تم استيفاء االستبيان

% بين ممتاز وجيد ، وأن نسبة الشعور بالرضا تجاه  ٩٧بلغت تجاوب الخريج للعمل طرف ھذه الجھات 

% بين ممتاز وجيد. كما  ٨١نسبة مدى تفاعل الخريج مع البيئة المحيطة بلغت % ، و ٦٧الخريج بلغت 

  لمتابعة خريجى الكلية فى أماكن التوظيف المختلفة.وجمعية يوجد بالكلية سجالت 

  :كليةعلى الدراسة بال اقبال الطالب الوافدين

   ضعيفيعتبراقبال الطالب الوافدين للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية إلى الكلية 

  سنوات األخيرة األربع ) ، وفى خالل ٢٠١٠ – ٢٠٠٠فى خالل العشر سنوات األخيرة (

 ) ، عدد واحد ماجستير٢٠١٠/٢٠١١واحد دكتوراه عام (قيد عدد وستة طالب قيد ) تم ٢٠١٣–٢٠٠٩(

للحصول  م٢٠١٣/٢٠١٤فى العام الجامعى  ماليزيا عدد ثمانية من دولةقيد ، كما تم  م)٢٠١٢/٢٠١٣(

  .على درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينيكية)
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بين أن من بين ت  البكالوريوس والدراسات العليا مرحلتىعدد الطالب الوافدين فى  قلةوبدراسة ظاھرة   

بعد محافظة أسيوط عن العاصمة وكذلك ارتفاع درجة و الوافدينالطالب مكتب توزيع  وھذه األسباب ھ

وقد قامت الكلية بتبنى سياسة لجذب الطالب الوافدين وذلك من خالل التعاون  الحرارة فى فصل الصيف.

  جامعة أسيوط. مع ادارة

  بتقديمھا:الكلية وجود برامج تعليمية تنفرد 

  وط ھى أول كلية صيدلة تم إنشاؤھا فى صعيد مصر . وتعتبر الكلية األم جامعة أسي –كلية الصيدلة 

عاماً ، كما تقع فى منطقة بھا إثنتان من شركات األدوية  خمسينفى ھذه المنطقة ، وقد مضى على إنشاؤھا 

ثنين برنامج تعليمى معتمد وموثق يتماشى احيث يتم فيھما تدريب وتوظيف بعض خريجى الكلية وبھا عدد 

 المعايير األكاديمية. مع

 بتخريج الدفعة األولى فىوقد قامت الكلية ،  متميزوھو برنامج  جد بالكلية برنامج الصيدلة االكلينيكيةيو

والدفعة الثالثة  ٢٠١١/٢٠١٢العام الدراسى  فى الثانيةلدفعة وام ٢٠١١-٢٠١٠ام الدراسى عال

  وھو برنامج التصميم  والتصنيع الدوائى. ، كما تسعى الكلية لتقديم برنامج جديد آخرم ٢٠١٢/٢٠١٣

 مالمح الوضع المتميز للكلية:  

 اكتمال أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم فى جميع التخصصات مع توافر الخبرات التدريسية. .١

الصيدلة وبكالوريوس العلوم الصيدلية (تمنح الكلية درجتى بكالوريوس العلوم الصيدلية  .٢

 .)اإلكلينيكية

 أعضاء ھيئة تدريس أكفاء. ية قوية ووجود بنية تحت .٣

 وجود جھاز إدارى فعال .٤

حصلت الكلية على شھادة اإلعتماد األكاديمى من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  .٥

 م.٢٧/٩/٢٠١١) بتاريخ ١٠٢بجلسته رقم (

 للمرة الثالثة على التوالى ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOشھادة تم تجديد  .٦

وضا عن إلغاء عئحة الداخلية بإضافة مقرر الحاسب اآللى للفرقة اإلعدادية قامت الكلية بتعديل الال .٧

 .والتى كانت شرط أساسى لحصول الطالب على درجة البكالوريوس   ICDLشھادة 

  .حصل العديد من أعضاء ھيئة التدريس بالكلية على جوائز متميزة .٨

امعى (نائب رئيس شغل بعض من أعضاء ھيئة التدريس مناصب رفيعة على المستوى الج .٩

 منھم كمستشار علمى لبعض شركات األدوية. اً الجامعة) كما يعمل بعض

 وجود وحدة ضمان جودة قوية وفعالة بالكلية. .١٠

 .MISميكنة العمل اإلدارى بتطبيق نظام  .١١
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المختلفة بعدد كبير من والعربية دعمت الكلية العديد من كليات الصيدلة فى الجامعات المصرية  .١٢

 دريس الذين يشغلون مناصب ھامة فى ھذه الكليات.أعضاء ھيئةالت

 وجود عيادة طبية بالكلية لخدمة مجتمع الكلية (الطالب والموظفين والعمال) .١٣

 لخدمة مجتمع الكلية والبيئة المحيطة بھا.لتدريب الطالب وجود الصيدلية النموذجية المجتمعية  .١٤

 وخطط بحثية لالقسام  وجود خطة بحثية للكلية .١٥

 علمياً وإدارياً  طوير االقساموجود خطط لت .١٦

 وجود نظام مراجعة داخلي وخارجي .١٧

حصول بعض السادة اعضاء ھيئة التدريس علي شھادة مراجعين خارجيين من قبل الھيئة القومية  .١٨

 لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 .) IT Unit ( الكلية على مشروع إنشاء وحدة خدمات التكنولوجياحصول  .١٩

تأھيل مركز الخدمات الصيدلية كمركز نموذجى لقياسات ومعايرات ع مشروعلى  الكليةحصول  .٢٠

مشروع تنافسى لتميز ك(تابع لوحدة إدارة المشروعات إدارة دعم التميز  األدوية والسموم

 .مؤسسات التعليم العالى)

 ة المتخصصة.يإشتراك العديد من أعضاء ھيئة التدريس فى ھيئات تحرير الدوريات العلمية العالم .٢١

وخطط الكلية فى تحسين الوضع التنافسى ، ويظھر ذلك من خالل رضا  وقد ساھمت سياساتھذا 

  .المؤسسات التى يعمل بھا خريجو الكلية

إمكانيات الكلية الحالية من حيث المعامل والبنية التحتية وأعضاء ھيئة التدريس تؤھلھا للتنافس فى األجل 

وتم تخريج أول دفعة فى  خال برنامج الصيدلةاإلكلينيكيةالطويل على مستوى الدولة كما قامت الكلية بإد

 .م ويساھم ھذا فى تحسين الخدمة الصحية٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسى 

وتساعد سياسات وخطط الكلية على تحقيق ھذه الطموحات فى األجل الطويل كما تجرى الكلية دراسات 

  .مقارنة بينھا وبين نظرائھا على المستوى المحلى

 ة مؤخراً بعمل تحسينات فى البنية التحتية للكلية.قامت الكلي
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  واإلدارات الداعمة:ية لللكالھيكل التنظيمى  ٢/١

  ھيكل تنظيمى مالئم ومعتمد: ٢/١/١

ً لمعايير الجودة المحلية واإلقليمية ومعتمد من السيد  ھاھيكل تنظيمى مالئم لطبيعة نشاطللكلية يوجد  طبقا

ومعلن عنه  م)٢١/٤/٢٠٠٩(تاريخ ) ٥٤١بقرار رقم (من مجلس الكلية وامعة األستاذ الدكتور/ رئيس الج

قامت الكلية وقد . على جميع اإلدارات واألقسام العلمية بالكلية هتم توزيعالوظيفى وتوصيف الفى كتيب 

ويتصف الھيكل بالمرونة والشفافية كلية.العمل بال إلجادةبإضافة بعض اللجان المستحدثة للھيكل وذلك 

تم مناقشة  ٢٠١٢/٢٠١٣وخالل عام ،  سمح بالتعاون المتبادل األفقى والرأسى بين مستوياته ووحداتهوي

  إمكانية إضافة وحدات جديدة الى الھيكل من قبل اللجنة المنبثقة عن وحدة ضمان الجودة بالكلية.

  : مثل عملية التعليميةويتضمن الھيكل التنظيمى للكلية اإلدارات األساسية الالزمة لتقديم خدمات الدعم لل

إدارة شئون التعليم والطالب ، إدارة رعاية الشباب ، وحدة شئون الخريجين ، وحدة الحاسب اآللى 

العليا  الطالبى وبالنسبة لخدمات دعم الدراسات العليا والبحث العلمى فيوجد إدارة شئون الدراسات

مة المجتمع وتنمية البيئة فيتبعه وحدات ذات والبحوث والعالقات الثقافية وإدارة المكتبات أما قطاع خد

طابع خاص مثل : مركز الخدمات الصيدلية والمعمل المركزى ، مركز النباتات الطبية ، مركز 

  .، مركز الحاسب اآللى الطالبى واإلنترنت المعلومات الدوائية

ل المطلوبة ومتابعة كما يتضمن الھيكل التنظيمى لجان للقطاعات الثالثة لتسھيل وسرعة إنجاز األعما

تنفيذھا. فيحتوى قطاع شئون الطالب لجنة شئون التعليم والطالب ، لجنة اإلرشاد األكاديمى ، لجنة إدارة 

لجنة الدراسات العليا  اع الدراسات العليا والبحوث فيضماإلمتحانات ولجنة شكاوى الطالب ، أما قط

لجنة المشروعات العلمية مؤتمرات والملكية الفكرية ، ر وال، لجنة النشلجنة العالقات الثقافية ، والبحوث 

شمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة التسويق ي، و لجنة المصداقية واألخالقياتوالتعاون العلمى ، 

والخدمات المجتمعية ، لجنة التعليم الصيدلى المستمر ، لجنة األجھزة العلمية واألمن المعملى ، لجنة 

  دمة المجتمع وتنمية البيئة.تطوير أنشطة خ

عى مالئمة العمل لإلحتياجات المختلفة من االوظائف المنوط بھا وتر بأداءوتقوم اإلدارات المختلفة بالكلية 

األنشطة التعليمية والدراسات العليا والعالقات الثقافية والبحوث الخدمة المجتمعية ورعاية الشباب. دعم 

اجبات المنوطة بكل إدارة فى كتيب التوصيف الوظيفى  وبذلك تم وقد حددت الكلية اإلختصاصات والو

  .والمھام تحديد المسئوليات

 ) الھيكل التنظيمى٢
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وأعضاء ھيئة وتحرص الكلية على تشكيل اإلدارات من الكفاءات المتخصصة من القيادات اإلدارية 

دير مركز م،  الصيدلة اإلكلينيكيةوالعاملين ، كما تم إستحداث وظائف جديدة مثل منسق برنامج التدريس 

  .من أعضاء ھيئة التدريسبحوث الدواء 

  :فى الھيكل التنظيمى للكلية ويتمثل

  أوال: الھيكل األكاديمى للكلية ويضم:

ة وعدد (عضواً من أعضاء ھيئة التدريس  )٢٣(ويتكون من عدد  مجلس الكلية .١ ) ٢من داخل الكلي

 .المحلية)(رؤساء شركات األدوية  من الخارج يمثالن المجتمع المحلى اً عضو

  إدارة الكلية وتشمل: .٢

 .عميد الكلية -

ة  - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث - وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - ل الكلي وكي

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ةرؤساء  .٣ ام العلمي ة  : األقس اء الطبي ة ، الكيمي اء التحليلي اقير ، الكيمي اء  ،الصيدالنيات ، العق الكيمي

كما يوجد ھيكل تنظيمى لكل قسم .  العضوية الصيدلية ، الصيدلة الصناعية ، الصيدلة اإلكلينيكية

 .علمى معتمد من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية

  ثانياً: الھيكل اإلدارى للكلية ويضم:

  وتشمل: اإلدارات والوحداتو أمين الكلية -

ئون  يم وإدارة ش الب التعل ريجينالإدارة  –الط ا - خ ات العلي ئون الدراس ة  - إدارة ش إدارة رعاي

باب ات - الش ةإدارة  - إدارة المكتب ئون المالي ةإدارة  - الش ئون اإلداري مان  - الش دة ض إدارة وح

 يةالحساب الوحدة – إدارة الشئون العامة –العالقات العامة وحدة  –الجودة 

  :خاصلجودة والوحدات ذات الطابع الثالثاً: وحدة ضمان ا

ا يوجد ھيكل تنظيمى لكل قسم علمى ويبين الھيكل التنظيمى للكلية اإلدارات والوحدات المكونة له  كم

ة  د والھيكل التنظيمى الحالى معتمد من مجلس القسم المختص ومجلس الكلي ه يفتق م ولكن د مالئ المعتم

ى سل وى عل أثير ق ا ت ون لھ ن أن يك ى يمك ة والت دات واإلدارات  الھام ل. بعض الوح   ير العم

م  ة رق س الكلي ن مجل ا م ا وتوثيقھ م إعتمادھ ل وت ى الھيك دة ف ان جدي تحداث إدارات ولج م إس ذلك ت ول

  وتشمل: ١٦/٢/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٣٨(

  لسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية وھى:ل تابعةلجان  .١

o العالقات العامةوالمتابعة ووحدة لجنة التخطيط ،  لجنة إلدارة الطوارىء والكوارث. 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وھى:ل تابعةلجان  .٢
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o ى  لجنة اإلرشاد األكاديمى،  لجنة إدارة اإلمتحانات،  لجنة شكاوى الطالب ووحدة الحاسب اآلل

 ، لجنة اإلستبيانات الطالبى

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وھى:ل تابعةلجان  .٣

o  ، العلمية والتعاون  لجنة المشروعات،  والملكية الفكريةؤتمرات والملجنة النشر لجنة المكتبات

  .العلمى ولجنة المصداقية واألخالقيات

 وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة ھى:ل تابعةلجان  .٤

o ة ة البيئ ة،  لجنة تطوير أنشطة خدمة المجتمع وتنمي ة التسويق والخدمات المجتمعي ة ،  لجن لجن

 .مرالتعليم الصيدلى المست

اريخ  )٥٤١(رقم تم اعتماد الھيكل التنظيمى للكلية من مجلس الكلية و د  م٢١/٤/٢٠٠٩بت ك بع وذل

  ن السابقةات واللجرادااإلإستحداث 

وتحديد اإلختصاصات لكل عضو   اإلدارة يتصف الھيكل التنظيمى الحالى للكلية بوضوح خطوط  -

ائھا ن أعض م ( م انون رق نة ٤٩(ق ات لس يم الجامع ل  )١٩٧٢) لتنظ ى رأس الھيك أتى  عل . وي

ة، األستاذ الدكتور/ التنظيمى السيد  د الكلي يادتهعمي دير  فس ذى ي ة ال اع مجلس الكلي ى اجتم دعو إل ي

 الكلية طبقاً لقانون تنظيم الجامعات ويعاونه الوكالء الثالثة كل فيما يخصه.

فى بعض ميد كلية للععلى التفويض فى السلطات مثال ذلك تفويض مجلس الالكلية  إدارةويعتمد  -

وممثل إدارة الجودة ورؤساء  عميد الكلية للوكالءاألستاذ الدكتور / وتفويض األمور المستعجلة 

 .فى حالة سفرهاإلدارية والعلمية  األقسام ، كما يفوض رئيس القسم األساتذة فى بعض الشئون

رارات لكل الق - اذ الق ئوليات واتخ د دقيق للمس ة تتميز الكلية بوجود تحدي ة والتنفيذي ادات األكاديمي ي

ى  اءاً عل م وضعھم فى مناصبھم  بن بالكلية ، وتتصف بأن جميع أعضائھا فى الھيكل التنظيمى قد ت

ة والتخصصات اإلنتخاب الحر و ارات العملي رات فى المھ الشھادات العلمية الحاصلين عليھا والخب

 .اإلدارية وكارزما القيادهالدقيقة والخصائص 

ا : اإلدارات الم - ة وھى تشمل إدارات من بينھ ة كافي دعم فى الكلي دم خدمات ال ى تق تخصصة والت

ابات ، إدارة  ة والحس باب ، اإلدارة المالي ة الش ا ، رعاي ات العلي الب ، الدراس يم والط ئون التعل ش

الة ز إدارات و شئون األفراد وغيرھا. ويوجد لكل إدارة ھيكل تنظيمى وتوصيف وظيفى ورس تتمي

ة من بعض  بالكفاءة فى اإلدارة.  خدمات الدعم كما تم إستطالع آراء الطالب عن الخدمات المقدم

باب ة الش ل إدارة رعاي الب اإلدارات مث ى للط ب اآلل ز الحاس ذلك مرك ذه  وك ائج ھ ن نت ين م وتب

ن  ر م تطالعات أن أكث ن الطالب يوافق٧٠اإلس امل ون % م ى الع ى  ينعل دة الحاسب اآلل ى وح ف

 واجبھم على الوجه األكمل. يؤدونأنھم الطالبى 
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ق  بالكلية - د وموث ا ھيكل تنظيمى معتم ة ، لھ  لجنة إلدارة األزمات والكوارث بالھيكل التنظيمى للكلي

م (٢٠/١١/٢٠٠٨بتاريخ  )٥٣٤(من مجلس الكلية رقم  ة رق رار مجلس كلي ) ٥٦٠م وتم التحديث بق

اريخ  ة للتع م٢١/٩/٢٠١٠بت ة كافي ى الكلي ة ف ائل المتاح اك ، الوس وارث فھن ات والك ع األزم ل م ام

ة  ائل اإلسعافات األولي وافر وس ا تت طفايات حريق موجودة فى ممرات الكلية وكذلك فى المعامل كم

ل  ة مث اكن مختلف ى أم لف ى  المعام ائل ف ذه الوس تخدام ھ ة إلس ادات الالزم د اإلرش ا وتوج وغيرھ

ة مواجھة األزمات والكوارث وتم تدريب العاملين والطالب على ك د الكارث د ويفية التصرف عن م ق ت

 فريق إدارة األزمات.قادة لن يتكو

ات  - ة األزم ة مواجھ ة توضح كيفي ة بالكلي د ملصقات معلن ا وتوج ير) كم ال األسانس ل (أعط م عم ت

ة  ة لمواجھ ة إلستخدام الوسائل المختلف دورات من قبل إدارة الدفاع المدنى لتدريب أعضاء من الكلي

ة  ةتكاملة عن طريقالكوارث وتم عمل خطة م اإلخالء اآلمن للطالب والعاملين فى حالة حدوث أزم

ـع إدارة الدفـاون مــة بالتعــتجربة فعلييناريو ـــسل ــعمبة ــإدارة الكلي قامتوقد  دنى ـ راد اع الم وأف

ةأمن الكلية ( ذه الخطة. )حرس الكلي ق ھ اة لتطبي وذج محاك ة أخالء لطالب  كنم ذ تجري م تنفي د ت وق

 م.٧/٤/٢٠١١قة األولى بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية بتاريخ الفر

 .التوصيف الوظيفى لجميع وظائف الكلية األكاديمية والتنفيذية 

ة - ائف الكلي ع وظ ن لجمي ق ومعل ى موث ة توصيف وظيف د بالكلي د  يوج م معتم ة رق س الكلي ن مجل م

اريخ  )٥٦١( يف  م٢٦/١٠/٢٠١٠بت ذا التوص تخدم ھ دويس ين وا عن ائف التعي دب للوظ ل والن لنق

ن  ق م ذا التوصيف منبث ة وھ ن إدارات الكلي ل إدارة م ى ك وافر ف ه مت ا أن ة كم ةالمختلف ة  الئح الكلي

ين تنظيم الجامعات وقانون  ان المناسب ويحقق التوافق ب رد المناسب فى المك بما يضمن وضع الف

ة يتضمن تح ل للجودة بالكلي ة سياسات ولوائح وقوانين الكلية ويوجد دلي ة القيادي ام الوظيفي داً للمھ دي

 بالكلية. الجودةواألكاديمية واإلدارية والفنية ويتم تطوير التوصيف الوظيفى طبقاً لمتطلبات 

ة و - رفتھم عن طبيع اس مدى مع ة لقي ة واإلداري ادات األكاديمي تقوم الكلية بإستطالع الرأى حول القي

اع ات المناسبة لإلرتف اد اآللي وظيفى وإيج ضمان بالمستوى المعرفى من خالل وحدة  التوصيف ال

 الجودة بالكلية.

 القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  التقارير الصادرة للھيئة -

 م.٢٠٠٨/  ١٠/ ٢٣ التقرير األول الصادر بتاريخ  -

 م.٢٠١٠/  ٣/ ٢٤الخميــس  الموافق التقرير الثانى الصادر  يوم   -
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الممـول مـن برنـامج  (CIQAP)المسـتمر والتأهيـل لالعتمـاد  مشـروع التطـويرلتسـلم التسـليم و تقرير ال -

لموافـق ا األولـى األربعـاءالتطوير المستمر والتأهيل لالعتماد والذى تـم تنفيـذه ضـمن مشـروعات الـدورة 

 م٢٠١٠/ ١٠/ ١٣

 م.٢٠١١/  ٥/ ٢١التقرير الثالث الصادر  يوم الجمعــة   الموافق  -

 

  وحدة ضمان الجودة: ٢/١/٢

 ، م١٩٩٧ عامكز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة أسيوط ووحداته بكليات ومعاھد الجامعة تم إنشاء مر

 هھذ وبموجب .م٢٧/٥/٢٠٠٧و ٢٢/٧/٢٠٠٦ة بتاريخى وافق مجلس الجامعة على اعتماد الالئح

تم تفعيل آليات العمل بوحدة تقويم وتطوير األداء الجامعى واإلعتماد بكلية الصيدلة جامعة  اتالقرار

 م٢٦/١٠/٢٠٠٤) بتاريخ ٤٢١تم إعتمادھا بقرار مجلس الكلية رقم (و (وحدة توكيد الجودة) وطأسي

وتم  .م٥/٣/٢٠٠٨بتاريخ  رئيس الجامعةوتعيين مديراً للوحدة بناء على قرار السيد األستاذ الدكتور/ 

البشرية  ) بالدور الخامس بالمبنى اإلدارى للكلية وتم تجھيزھا بالكوادر٥٠٤تخصيص الغرفة رقم (

المتميزة الالزمة والتجھيزات المادية المطلوبة لطبيعة عمل الوحدة كما تم تغيير مسمى الوحدة من وحدة 

لى وحدة ضمان الجودة وتم إعتماد ھذا التغيير من مجلس الكلية بالقرار إتقويم وتطوير األداء الجامعى 

ً ) م٢١/٩/٢٠١٠) بتاريخ (٥٦٠رقم ( تعتبر الوحدة ضمن الھيكل وبذلك  للوحدة  وتم تعيين مديرا ً إداريا

  د األستاذ الدكتور/ عميد الكلية.يالتنظيمى الداخلى للكلية وتابعة للس

  م ١٩٩٧عام  ئبجامعة أسيوط والتى إنش ضمان الجودة واإلعتماد  لمركزوتعتبر ھذه الوحدة إمتداداً 

اره مشروعا قوميا لمواجھة تحديات األلفية نظراً لما أولته الدولة من اھتمام بالغ بالتعليم العالى واعتبو

الثالثة ، ومن خالل التركيز على الجودة بمؤسسات التعليم العالى كان ال بد من التركيز على عملية تقويم 

العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك وجودة تطوير  ضماناألداء الجامعى و

سسى  للكلية بكل برامجھا الدراسية وذلك من خالل أھداف فرعية تضمن الحصول على االعتماد المؤ

نجاح تقويم العملية التعليمية من خالل قياس مؤشرات األداء لمدخالت ومخرجات العملية التعليمية ، كما 

وضعت الكلية إستراتيجية وخطة عمل لتحقيق األھداف المنشودة لھذه الوحدة  لنشر الجودة الشاملة 

المستمر للمناھج الدراسية بالكلية ليس فقط على مستوى أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم  والتطوير

 التوعية للعاملين باألقسام اإلدارية.التأھيل وأيضاً والطالب بل تشمل 

التطورات العلميه  ةوتسعى الوحده الى توفير مقومات التطوير المستمر للتعليم الجامعى لمواكب

ه ، وتجويد االداء واالرتقاء بخريجى الكليه الى مستوى التميز والقدره التنافسيه والتكنولوجيا المتسارع

  العالية. القومية
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الجودة واإلعتماد بالجامعة والذى  ضمانوتعتبر وحدة ضمان الجودة بالكلية وحدة من وحدات مركز 

تلف الكليات التى تطبق يسعى إلى  تقويم األداء الجامعي لكافة عناصر وأنشطة المنظومة التعليمية فى مخ

معايير الجودة وذلك في ضوء معايير األداء المحلية واإلقليمية والعالمية من أجل تحقيق الجودة الشاملة 

والتطوير المستمر لمنظومة التعليم الجامعي ، واالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لمخرجات 

امعة أسيوط على خريطة الجامعات المتميزة سواء على التعليم الجامعي والتي يتحقق معھا التواجد لج

المستوى القومي أو العربي أو العالمي. وتكون كل وحدة قادرة على التطوير المستمر بما يؤھلھا للحصول 

على االعتماد المؤسسي لھا واألكاديمي لبرامجھا من الھيئات المحلية واإلقليمية والعالمية ذات السمعة 

 المتميزة.

لوحدة ھى المعنية بتقويم األداء الجامعى وضمان الجودة ومن أھم أدوات الكلية للتقويم المستمر وتعد ا 

سواء للقدرة المؤسسية أو الفاعلية التعليمية وھى مركز لنشر فكر وثقافة الجودة بين أعضاء ھيئة التدريس 

ت ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة والھيئة المعاونة وطالب الكلية واألفراد العاملين بالكلية وتنمية القدرا

  المعاونة والجھاز اإلدارى فما يتعلق بنظم الجودة. 

الوحدة لھا الئحة تنفيذية محدثة ومعتمدة ومعلنة تحتوى على توصيف ألھداف وحدة ضمان الجودة 

وتتبع وحدة  تكون منه الوحدة.توطبيعة عملھا وتحدد مسئوليات فريق العمل  والھيكل اإلدارى الذى 

مان الجودة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية فى الھيكل التنظيمى للكلية. وتتضمن توصيف دقيق ض

. وتم تحديث الالئحة من مركز ضمان الجودة بالجامعة م)٣/٧/٢٠٠٦الوحدة بتاريخ (لسلطات ومسئوليات 

  م.٢٢/٢/٢٠١٠) بتاريخ ٥٥٣رقم ( مجلس الكلية قرارة للوحدة وإعتماد ھذا التحديث بالتنفيذي

) م٢٢/٢/٢٠١٠بتاريخ ( )٥٥٣(رقم  كما أن للوحدة مجلس إدارة معلن ومعتمد وموثق بقرار مجلس الكلية

  ويجدد سنوياً ويتم إرساله الى مركز ضمان الجودة بالجامعة.

  وللوحدة ھيكل تنظيمى معتمد وموثق ذو تبعية تنظيمية واضحة فى الھيكل التنظيمى للكلية بالقرار 

لية ورئيس مجلس إدارة ). يتكون من السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكم٢١/٩/٢٠٠٩بتاريخ ( )٥٤١رقم (

لجان متابعة (لجنة الخطة اإلستراتيجية والقيادة واإلدارة ، لجنة القيادة مقررى لوحدة  ، امدير الوحدة ، 

ف وتقرير المقررات والحوكمه ، لجنة المشاركة المجتمعية  ، لجنة الفاعلية التعليمية ، لجنة توصي

الدراسية ، لجنة توصيف وتقرير البرامج الدراسية ، لجنة إعداد ومراجعة التقارير ، لجنة الندوات 

  والمؤتمرات ، مسئول إدارة الوحدة ، مسئول فنى لبيانات الوحدة).

دة. لجان التنفيذية للوحللمناقشة جميع أنشطة ا هيقوم باإلجتماع بصورة دوري الوحدة مجلس إدارةو

  ويتضمن الھيكل التنظيمى المحدث للوحدة العديد من اللجان التنفيذية.

جامعة أسيوط بالتواصل المستمر مع مركز ضمان الجودة  –تقوم وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة 

إرسال نسخة (الكترونية ، ورقية) من إجتماعات مجلس إدارة الوحدة صل فى بالجامعة يتمثل ھذا التوا
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تداول الملفات بين وحدة ضمان الجودة بالكلية والمركز وتم رير الدورية للمركز بالجامعة. ومن التقا

 لية المختلفة (مطويات ، كتيبات ،باإلضافة الى إرسال نسخة لجميع إصدارات الك الرئيسى بالجامعة.

د الكلية للمشاركة وأفرا ةأدلة). كما تقوم الوحدة بترشيح العديد من أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاون

فى الدورات التدريبية التى يعقدھا مركز ضمان الجودة بالجامعة إلعداد كوادر جديدة مؤھلة لديھا خبرة 

  فى سبل إستمرارية ضمان جودة التعليم. 

للوحدة مدير يقوم بعرض ومناقشة قضايا الجودة فى مجلس الكلية عن طريق المشاركة الدائمة لمدير 

كلية كما يشارك فى اإلجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل التى ينظمھا مركز الوحدة فى مجلس ال

ضمان الجودة بالجامعة والذى يعمل على نقل وتبادل الخبرات واألساليب والممارسات الجيدة مع وحدات 

ية من وتابع السيد مدير وحدة ضمان الجودة إجراءات إعتماد الكل األخرى المماثلة على مستوى الجامعة.

  .قبل الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

  تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالكلية على مستوى المجالس الرسمية وتتمثل فى:

نشر ثقافة جودة العملية التعليمية بين أعضاء ھيئة التدريس وطالب الكلية من خالل تنظيم حلقات  -١

رات التدريبية باألقسام العلمية داخل الكلية والتى تعنى بتطوير األداء النقاش وورش العمل والدو

  الجامعى وضمان الجودة وذلك لرفع الوعى فى مجتمع الكلية بأھمية آليات توكيد الجودة.

صندوق   منهمن السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مناقشة جميع مايرد  - ٢

إجراءات إتخاذ مجلس الكلية ووعلى مجالس األقسام العلمية وعرضھا حات المقترالشكاوى و

  .لمعالجة شكاوى الطالب ومقترحاتھم تصحيح الممارسات غير العادلة وكفالة حرية الرأى

  وجود آلية معلنة لمتابعة تطوير األقسام العلمية والمعامل الطالبية. - ٣

  تحقيق جودة التعليم. تنفيذھاتم تقوم الوحدة  بمتابعة مختلف القضايا التى ي - ٤

تشارك الوحدة فى االرتقاء المستمر بالوعى بثقافة الجودة وتشجيع مشاركة أعضاء ھيئة التدريس  - ٥

  .وعدم مقاومة التغيير لالندماج فى األنشطة

تستخدم الوحدة وسائل  مختلفة وعديدة لممارسة أنشطتھا من أجل نشر ثقافة جودة التعليم وتتمثل ھذه 

  وسائل فى:ال

  .وأعمالھا نشرات تعريفية بوحدة ضمان الجودة بالكلية - ١

ومحتوى ھذه  نشرات دورية بالندوات التى تنظمھا وحدة ضمان الجودة داخل الكلية وخارجھا - ٢

  .الندوات

عقد ندوات وورش عمل ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والطالب بجميع الفرق والعاملين  - ٣

  الجودة للكلية. تحقيقأجل تحقيق توعية كاملة بأھمية بالكلية من 
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لألعالن عن أنشطة وحدة ضمان الجودة  داخل الكلية وخارجھاوسائل العرض المختلفة استخدام  - ٤

  .واإلعتماد

  ) فى العديد من المناسبات والمؤتمرات.  Presentationsعمل عروض تقديمية ( - ٥

أنشطة الوحدة  وإنجازاتھا وتوصيف لعمل جميع لجان الوحدة استخدام الوسائل اإللكترونية لنشر  - ٦

وكذلك نشر التقارير التى تعدھا الوحدة بصفة دورية على شبكة اإلنترنت (صفحة الكلية على شبكة 

  معلومات جامعة أسيوط).

 

  م١٢٢٠/١٣٢٠الندوات التى تم تنفيذھا خالل العام الجامعى 

 م٢٦/٢/٢٠١٢ة ما بعد اإلعتماد بتاريخ "لقاء مع الطالب حول مناقشة قضايا الجود -

 م٤/٣/٢٠١٢لقاء مع مديرى ا إلدارات حول مناقشة ابعاد الجودة الشاملة للكلية مابعد اإلعتماد   -

 م٢/١٠/٢٠١٢الساده فريق المراجعيين الداخليين بالكلية مع إجتماع  -

 م٧/١٠/٢٠١٢إجتماع لجنة مراجعة بنود الرؤية والرسالة واألھداف اإلستراتيجية  -

إجتماع الساده مديرى اإلدارات مع السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية لمناقشة إستعدادات الكلية  -

 م٦/٩/٢٠١٢م ٢٠١٢/٢٠١٣للعام الجامعى 

 م١٧/١١/٢٠١٢الساده فريق المراجعيين الداخليين للكلية مع إجتماع  -

م ١٨/١١/٢٠١٢ "Nanomedicine for Biomedical Applications"محاضرة بعنوان   -

 مدرس بقسم الصيدالنيات –ألقاھا د/ محمود  فھمى على 

- ٤"المعلومات الدوائية ... دورھا ،إستراتجيات العمل ومصادر المعلومات الدوائية " -

 م٦/١١/٢٠١٢

 م ٩/١٢/٢٠١٢ ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISO) لتجديد شھادة  AJAإجتماع  فريق الشركة المانحة ( -

 م٢٨/١/٢٠١٣- ٢٦ MOEحاسوب لبرنامج ورشة عمل " تصميم األدوية بإستخدام ال -

م وكيفية معالجتھا ٢٠١٢/٢٠١٣"مناقشة أوجه الضعف التى تكشفت بالمخازن خالل  العام  -

  م ٢٦/٣/٢٠١٣-٢٥بإستخدام  اللوائح والقوانين المنظمة لذلك 
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م ) وذلك ٢٠١٢/٢٠١٣إجتماع الساده منسقى المقررات (الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  -

 م٣١/٣/٢٠١٣بعض البيانات داخل توصيف وتقرير المقررات الدراسية لمراجعة 

 م٢٨/٤/٢٠١٣حلقة نقاشية حول  تطبيقات المخرجات التعليمية فى مقررات الصيدلة  -

كما قامت الوحدة بإعداد خطة زمنية مستقبلية لجميع الندوات المستھدفة أشرف عليھا السيد األستاذ  -

  تور/ مدير وحدة ضمان الجودة ورئيس لجنة الندوات بالكلية.الدكتور/ عميد الكلية والسيد الدك

  االعتماد إلستمرار عرض إلنجازات الكلية فى مجال نشر وتطبيق ثقافة الجودة وخطواتھا كما يتم 

  .رات والملصقات ، ندوات ، ورش عملعرض جميع الكتب والنشو

جميع فئات الكلية من أعضاء ھيئة التدريس لوحدة ضمان الجودة دوراً ھاماً فى تنمية المھارات المختلفة لو

  والھيئة المعاونة والقيادات األكاديمية واإلدارية من خالل لجنة التدريب.

تلتزم الوحدة بإعداد وإصدار تقارير دورية (ربع سنوية) ، (التقارير السنوية) للكلية باإلضافة الى تقارير 

(التقرير السنوى للكلية للعام  الوحدةوأصدرت توصيف وتقرير البرامج والمقررات الدراسية 

) ، (التقرير السنوى للكلية للعام ٢٠٠٦/٢٠٠٧) ، (التقرير السنوى للكلية للعام ٢٠٠٥/٢٠٠٦

وتقوم م) ٢٠٠٩/٢٠١٠(الدراسة الذاتية ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩) ، (التقرير السنوى للكلية للعام ٢٠٠٧/٢٠٠٨

 دة بالجامعة.بإرسال نسخ ورقية وأخرى الكترونية لمركز ضمان الجو

كما تنظم الوحدة ندوات لمناقشة التقارير السنوية للكلية بحضور رؤساء مجالس االقسام وأعضاء ھيئة 

  الجھاز اإلدارى.التدريس والھيئة المعاونة و

ندوة تحت ونظمت  اتية واإلستعداد لزيارة اإلعتمادبعمل جلسات توعية حول الدراسة الذالوحدة قامت كما 

  م.٢٢/٩/٢٠١٠ئج التقويم الذاتى للكلية" بتاريخ عنوان "عرض نتا

  -:على سبيل المثال 

 م٢٢/٩/٢٠١٠عرض نتائج التقويم الذاتى للكلية الموافق   - ١

 م٢٨/٩/٢٠١٠إستعداداً لتقدم الكلية لإلعتماد   إجتماع لمديرى اإلدارات والعاملين بالكلية وذلك - ٢

ات الدرسات العليا " ورشة عمل حول " التدريب على توصيف وتقريربرامج ومقرر - ٣

 م٤/١٠/٢٠١٠
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لزيارة ه اإجتماع لجنة المراجعة إلستيفاء كافة المالحظات الواردة بتقرير (زيارة اللمحاكا - ٤

 م٢٣/٢/٢٠١١زيارة التسليم والتسلم للمشروع)  اإلستطالعية

/ ٣/ ١٥"  تقدم الكلية لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحليلى الناقد للتقييم الذاتى  ندوة عنوانھا  - ٥

 م٢٠١١

تقدم الكلية لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحليلى الناقد للتقييم الذاتى   " ( ندوة عنوانھا  - ٦

 ٢٣/٣/٢٠١١لإلدارات ) 

تقدم الكلية لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحليلى الناقد للتقييم الذاتى   " ( للطلبة ندوة عنوانھا  - ٧

 م١١/٤/٢٠١١) 

نـدوة عمـل حول مطابقة توصيف البرامج والمقررات الدراسية للمعايير األكاديمية الوحدة كما عقـدت 

وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب وذلك يوم   -حاضر فيھا أ.د/ عادل مصطفى أبو سالمة

) من أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم من مختلف األقسام العلمية ٢٦م. حضر الندوة عدد (٣/٣/٢٠١٠

ة. وندوة أخرى تحت عنوان المعايير األكاديمية وتوصيف برامج الدرسات العليا حاضر فيھا السيد بالكلي

وذلك يوم  بجامعة أسيوط مدير إدارة المشروعات ومدير مركز ضمان الجودة –أ.د/ أحمد حسن سيد 

  م ٧/٣/٢٠١٠

على توصيف ) من أعضاء ھيئة التدريس. كما نظمت ورشة عمل حول " التدريب ٢٥حضر الندوة (

  م.٤/١٠/٢٠١٠وتقرير برامج ومقررات الدرسات العليا " وذلك يوم 

  :والندوات وورش العمل والدورات المؤتمرات 

ا  بةأم ة من خالل وحدة ضمان الجودة  بالنس دوات وورش العمل نظمت الكلي دورات والن ؤتمرات وال للم
ى ى المستوى المحل ـدوات وورش العمل عل ة و واإلعتماد العديد من الن ر من أعضاء ھيئ شارك عدد كبي

  التدريس فى ھذه الندوات وورش العمل منھــا :

. بقاعة اإلحتفاالت م٣٠/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  ندوة " التوعية بإجراءات اإلخالء عند الطوارىء" -

 .رائد / قائد حرس كلية الصيدلةبمبنى (ب) بالكلية حاضر فيھا ال

م وأخرى بتاريخ ٤/١/٢٠١٠ة للتقدم لإلعتماد بتاريخ  دورة تدريبية تحت عنوان حول إستعداد الكلي -

١٤/١/٢٠١٠. 

 م١٣/١/٢٠١٠دورة تدريبية تحت عنوان نظام الجودة الشاملة داخل الكلية  -

  م٢/٣/٢٠١٠أضرار التدخين وطرق اإلقالع عنه ندوة حول  -
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اضر وحم ٣/٣/٢٠١٠مطابقة توصيف البرامج والمقررات الدراسية للمعايير األكاديمية ندوة عن  -

 وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب -أ.د/ عادل مصطفى أبو سالمةفيھا السيد  

حاضر فيھا  م٦/٣/٢٠١٠الفرقة الثالثة) و ندوة حول مفاھيم الجودة الشاملة (لطالب الفرقة األولى -

  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

حاضر فيھا السيد األستاذ  م ٧/٣/٢٠١٠معايير األكاديمية وتوصيف برامج الدرسات العليا ال -

  الدكتور/ عميد الكلية والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

  م١٨/٣/٢٠١٠-١٧مؤتمر جامعة أسيوط السابع للعلوم الصيدلية  -

  م٢٤/٣/٢٠١٠،  م٢٣/٣/٢٠١٠التدريب على المخازن بإستخدام الحاسب اآللى  -

  م٢٥/٣/٢٠١٠- ٢١ Chemotherapy     بروتوكوالت العالج الكيماوى  -

  م١/٤/٢٠١٠-٢٩ Chemotherapy  دورة بروتوكوالت العالج الكيماوى  -

وكيل كلية  –م أ.د/ شحاته غريب محمد ٣٠/٣/٢٠١٠حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف )  -

  الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

قراءة رسم القلب  م ٨/٤/٢٠١٠-٦م ٦/٤/٢٠١٠مع األمراض المزمنة    المعايشة ية كيف -

Reading ECG أ.د / ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية إلقاء  م ١٥/٤/٢٠١٠-١٣

  جامعة أسيوط  –الحرجة بكلية التمريض 

  م٢١/٤/٢٠١٠-٢٠) GMPبرنامج التعليم الصيدلى المستمرالمارسة الجيدة فى صناعة الدواء ( -

  م٢٤/٢/٢٠١٠المؤتمر العلمى السنوى للكلية عقد  -

حاضر فيھا السيد األستاذ الدكتور/ عميد  م٢/٥/٢٠١٠إجتماع مع الساده العاملين بإدارات الكلية    -

  الكلية والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

 م٥/٥/٢٠١٠ضمان جودة التعليم واإلعتماد التجھيز للزيارة اإلستطالعية من قبل الھيئة القومية ل -

  حاضر فيھا السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.
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م ١٦/٥/٢٠١٠تفعيــــل إستخـــدام قواعــــد البيانـــات الخاصــــة بالكليـــــــــة محاضرة عن  -

وكيل كلية الھندسة لشئون الدرسات العليا و البحوث   - زيد أ.د / محمد أبو  زھاذ أبوحاضر فيھا 

  ومدير مشروع ميكنة العمل اإلدارى.

حاضر فيھا السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية  م ٢٣/٦/٢٠١٠إعداد تقرير برامج الدرسات العليا  -

  والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

 drugالتفاعالت الدوائية و Chemotherapyوى بروتوكوالت العالج الكيمامحاضرة  -

interaction   جامعة –أ.د / ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض

  أسيوط  

حاضر فيھا السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية م ٢٢/٩/٢٠١٠عرض نتائج التقويم الذاتى للكلية  -

  ن الجودة بالكلية.والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضما

 م٢٨/٩/٢٠١٠ إستعداداً لتقدم الكلية لإلعتماد  إجتماع لمديرى اإلدارات والعاملين بالكلية وذلك -

  حاضر فيھا السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

لدرسات العليا "  ورشة عمل حول " التدريب على توصيف وتقرير  برامج ومقررات ا -

حاضر فيھا السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان  م٤/١٠/٢٠١٠

  الجودة بالكلية.

أ.د/ مع  (CIQAP )لقاء الساده أعضاء ھيئة التدريس مع الساده أعضاء لجنة إستالم المشروع  -

  ١٣/١٠/٢٠١٠بتاريخ ھدى الطالوى أ.د/ إيفان إبراھيم  د/ مؤمن حامد 

م أ.د / ألفت عبد الغنى ٢٨/١٠/٢٠١٠-٢٥ Chemotherapy    بروتوكوالت العالج الكيماوى  -

  جامعة أسيوط  –الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض 

الزيارة -إجتماع لجنة المراجعة إلستيفاء كافة المالحظات الواردة بتقرير (زيارة اللمحاكاة -

فيھا السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسيد الدكتور/ مدير وحدة ضمان  حاضراإلستطالعية 

 الجودة بالكلية.

م  ، ٢٠١١/ ٣/ ١٥تقدم الكلية لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحليلى الناقد للتقييم الذاتى   "  -

لإلدارات ) تقدم الكلية لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحليلى الناقد للتقييم الذاتى   ( 
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د للتقييم الذاتى   ـــر التحليلى الناقـــاد وعرض التقريــــارة اإلعتمــ،  تقدم الكلية لزي ٢٣/٣/٢٠١١

  م.١١/٤/٢٠١١( للطلبة ) 

  :اتإستقبلت الوحدة العديد من الزيار 

 .م١٤/١١/٢٠٠٩زيارة فريق الدعم والمتابعة من قبل إدارة المشروعات بتاريخ  -

والمشكل من : م ٢٤/٢/٢٠١٠ة من قبل إدارة المشروعات ـم ا لفنى والمتابعــعارة فريق الدـــزي -

 د/ مؤمن حامد . ، أ.د / ھدى عبد العظيم الطالوى أ.د/ أحمد الصاوى 

/ ٢٢-١٩بالجامعـــة" واإلعتماد "زيـــارة المحاكـــاة مــن قبــل  مركـــز ضمـــان الجـــودة  -

 م٤/٢٠١٠

ن ق - تطالعية م ارة اإلس اد  الزي يم واإلعتم ودة التعل ة لضمان ج ة القومي ل الھيئ م ١٢/٥/٢٠١٠-٩ب

ن : لكة م ن  والمش واً) أ.د/ أيم م (عض ان ھاش اً) أ.د/ أيف ود  (رئيس د محم اروق محم ى ف أ.د/ فتح

 .الخطيب (عضواً) أ.د/ ماجدة أحمد الشربينى (عضواً)

ل  - ن قب ليم المشروع م ارة تس الى وزي يم الع ة القوموزارة التعل يم (الھيئ ودة التعل ة لضمان ج -١٣ي

 .م)١٥/١٠/٢٠١٠

 أ.د/ أحمد عبد العزيز ، أ.د/ كاميليا جورج م ٢٣/٢/٢٠١١  زيارة التسليم والتسلم للمشروع -

  م٩٠٠١/٢٠٠٨لشھادة االيزو   AJAزيارة الشركة المانحة  -

د من  - ة للتأك يس الجامع دكتور / رئ تاذ ال يد األس دىزيارة فريق المراجعة المكلف من الس تيفاء  م إس

 م.٢٤/٢/٢٠١١-٢٣لتقدم لإلعتماد بتاريخ لمتطلبات االكلية 

رة من إس - اد خالل الفت تقبال الكلية فريق الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لزيارة اإلعتم

ارة ومجلس  ٥/٥/٢٠١١-٢ وإستكمال جميع األوراق المطلوبة من خالل المراجعات مع فريق الزي

ة الق ة إدارة الھيئ ة القومي رار الھيئ ـار ق ى إنتظـ ة ف اد. والكلي يم واإلعتم ودة التعل مان ج ة لض ومي

 لضمان جودة التعليم واإلعتماد إلعتماد الكلية.

ودة  - ز ضمان الج ل مرك ن قب ة م ة للكلي ق المتابع ارة فري تاذ زي يد األس ن الس ون م اد والمك واإلعتم

د تاذ ال يد األس ريف والس ين الش دين حس دكتور/ صالح ال يد ال ماعيل والس د إس راھيم محم كتور/ إب

 م.١٦/٢/٢٠١٣بتاريخ األستاذ الدكتور/ محمود عبد الناصر على موسى وذلك 
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تاذ  - يد األس ن الس ون م اد والمك ودة واإلعتم ز ضمان الج ل مرك ن قب ة م ة للكلي ق المتابع ارة فري زي

يس ى خم دكتورة/ مرفت عل تاذ ال يدة األس د إسماعيل والس راھيم محم دكتور/ إب تاذ  ال يدة األس والس

  م.٢١/٣/٢٠١٣وذلك بتاريخ  عبد المعز الدكتورة/ فاطمة أبو بكر

تاذ  - يد األس ن الس ون م اد والمك ودة واإلعتم ز ضمان الج ل مرك ن قب ة م ة للكلي ق المتابع ارة فري زي

يد  ماعيل والس د إس راھيم محم دكتور/ إب تاذ ال يد األس ريف والس ين الش دين حس دكتور/ صالح ال ال

 .م٢٤/١٠/٢٠١٣كتور/ أبو المجد عبد المنعم عبد الوھاب وذلك بتاريخ األستاذ الد

تاذ  - يد األس ن الس ون م اد والمك ودة واإلعتم ز ضمان الج ل مرك ن قب ة م ة للكلي ق المتابع ارة فري زي

اريخ  ك بت الدكتور/ إبراھيم محمد إسماعيل والسيدة األستاذ الدكتورة/ فاطمة أبو بكر عبد المعز وذل

  م.٢١/١١/٢٠١٣

  ا بالنسبة للمراجعات الداخلية على األقسام العلمية واإلدارية قامت الوحدة بعمل مراجعات داخلية أم
  خارجيين لمقررات وبرامج الكلية.داخليين وعلى اإلدارات باإلستعانه بمراجعين 

ً لمتطلبات المواصفات -وفى ضوء تطوير وصيانة نظام إدارة الجودة  بكلية الصيدلة جامعة أسيوط طبقا

من خالل اإلرتباط مع الشركة  ٢٠٠٨/  ٩٠٠١ل الكلية على شھادة األيزو والدولية وفي إطار حص

"  وتم تنفيذ العديد من ورش  ٩٠٠١العربية لإلستشارات الھندسية والنظم للحصول على شھادة األيزو  " 

ب على جميع العمل والدورات التدريبية من أجل تطبيق نظام إدارة الجودة بكلية الصيدلة والتدري

كما قامت الشركة بالمراجعة على أنظمة  اإلجراءات والنماذج الخاصة بسير العمل باألقسام اإلدارية

  للعام الثالث. ٩٠٠١/٢٠٠٨-ISOوجارى اإلستعداد لتجديد شھادة  .م٢/١٢/٢٠١٠األيزو بتاريخ 

االت الطوارئ مثل وقد قامت الكلية من خالل لجنة الكوارث والطوارئ بإجراء تجارب فعلية لبعض ح

الحرايق وكذلك إعداد خطة لإلخالء فى حالة وجود طارئ معين وقامت الكلية بعمل تجربة فعلية فى ھذا 

  وكذلك تم تنفيذ تجرية إخالء لطالب الفرقة األولى بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية. الشأن
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إلى التطوير والتميز وقادرة على إدارة  جامعة أسيوط بوجود قيادة واعية تسعى –تتميز كلية الصيدلة 

المؤسسة بكفاءة وفاعلية ، ويعد وجود قيادة مرنة وواعية ومتفھمة وداعمة ألنشطة الجودة من أھم نقاط 

 م عملية التطوير المستمر من أجل تحقيق رؤية الكلية.يالقوة نحو تدع

  إختيار القيادات األكاديمية: ٣/١

  أسلوب إختيار القيادات: ٣/١/١

ً آلخر  ً لقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وفقا يتم ترشيح وإختيار القيادات األكاديمية بالكلية طبقا

  .باإلنخاب المباشر من أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم م٢٠٠٩ التعديالت عام

الطالب / أسلوب اختيار القيادات المتبع فى الكلية من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم /  -

  العاملين:

يرى أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والطالب والعاملين أن اختيار القيادات األكاديمية يجب أن يتم 

المساھمات فى مجال  –القدرات القيادية واإلدارية  –النشاط العلمى  –على األسس التالية: األقدمية 

قة مع الزمالء وذلك بناء على االستبيانات. وقد تم التعاون والعال –االلتزام والنزاھة  –الجودة والتطوير 

عمل استبيان عن طريقة اختيار القيادات األكاديمية بين أعضاء ھيئة التدريس وتم إعداد دراسة عن 

  .رؤية الكلية فى إختيار القيادات األكاديمية

ن تنظيم الجامعات بالكلية معايير واضحة إلختيار القيادات األكاديمية بما ال يتعارض مع قانويوجد 

) بتاريخ ٥٦١مجلس الكلية رقم ( ھا منوالئحته التنفيذية وقانون العاملين بالدولة وتم إعتماد

  م) وھذه المعايير ھى:٢٦/١٠/٢٠١٠(

فى الحاالت التى يوجد لھا نص صريح فى قانون تنظيم الجامعات يحكم تعيين بعض القيادات مثل  - ١

  ص.رؤساء األقسام يتم اإللتزام بھذا الن

فى حالة تعيين القيادات األكاديمية فى المراكز التى ال يوجد نص بالقانون يقضى بإختيارھم مثل  - ٢

مديرى  –المرشدين األكاديميين  –رؤساء الكنتروالت  –أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية 

رھم يتم الوحدات ذات الطابع الخاص ومنسق األنشطة الطالبية ومنسقى البرامج األكاديمية وغي

 إختيار ھذه القيادات حسب المعايير اآلتية:

 السجل الوظيفى الذى يشھد بالنزاھة واإللتزام. -

 القدرة على التعامل مع التخصص المتربط به المنصب الجديد (إن وجد). -

 المشاركة بفاعلية فى تطبيق نظم ضمان الجودة الداخلية. -

 والحوكمة القيادة )٣
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 سم أو الكلية أو الجامعة.المشاركة بفاعلية فى أنشطة التطوير على مستوى الق -

 مشھود له بكفاءة من رؤسائه (إستطالع رأى رئيس القسم). -

 القدرة القيادية. -

 المشاركة بفاعلية فى اللجان الداخلية بالقسم. -

 مناسبة الفترة العمرية للمرشح إلستكمال فترة واحدة على األقل (إن وجدت). -

مقترحا لتوجھاته فى تطوير األداء فى الموقع  التمتع برؤية واضحة وقادرة على التطوير على أن يضع -

 الجديد يعرضه على السيد اأٍلستاذ الدكتور/عميد الكلية قبل تسلم العمل.

 حضور دورات لتنمية القدرات والمھارات اإلدارية. -

  وقد تم اإلعالن عن ھذه المعايير عن طريق الوسائل المختلفة والتى تشمل إرسالھا إلى أعضاء 

 .باإلضافة إلى إعالنھا بموقع الكلية بشبكة اإلنترنتھيئة التدريس 

  نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية: ٣/٢

  أسلوب القيادة: ٣/٢/١

تتبنى الكلية نمط قيادة ديمقراطى يشجع على المشاركة وإبداء الرأى وحرية النقد واإلبتكار. ويشارك فى 

ثية والخدمية بالكلية باإلضافة الى أعضاء ھيئة التدريس من إتخاذ القررات المتعلقة بالعملية التعليمية والبح

األقسام ، ممثلين من وزارة الصحة والنقابة الفرعية وشركات صناعة الدواء. مجالس خالل مجلس الكلية و

وذلك من خالل مجالس اللجان المختلفة. كما يشارك الطالب فى إتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالعملية 

خالل إشتراكھم فى بعض اللجان وكذلك فى أخذ آرائھم عند وضع الجداول الدراسية وجداول التعليمية من 

ً من خالل  اإلمتحانات من خالل وضع الجداول فى صورة مبدئية على موقع الكلية ألخذ اآلراء وأيضا

  اإلجتماع مع الطالب.

  ة:وتتمثل ديمقراطية القيادة فى التعامل مع الطالب من خالل المحاور األتي -

بالكلية (العميد والوكالء) ) حيث تقوم اإلدارة العليا Open Door Policyسياسة الباب المفتوح ( - ١

باإلستماع لشكاوى الطالب وآرائھم وتساعدھم على حل المشاكل التى تواجھھم ويؤخذ رأيھم فى 

  .جداول الدراسة وجداول اإلمتحانات......الخ

ة بعض مجالس األقسام للتحاور مع أعضاء ھيئة عميدالكليالسيد األستاذ الدكتور / حضور  - ٢

  .التدريس والتعرف على مشاكلھم وإستقصاء آرائھم فى القضايا الخاصة بالتعليم والتعلم

 .الدعم األكاديمى من خالل لجنة الدعم األكاديمى التابعة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - ٣

ً ويتم التعامل مع ھذه صناديق الشكاوى الموزعة فى مختلف أرجاء الكلية  - ٤ والتى تفتح دوريا

 .الشكاوى بواسطة لجنة الشكاوى التابعة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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المؤتمر العلمى السنوى لألقسام والذى يشارك فيه الطالب ويقوم أعضاء ھيئة التدريس باإلستماع  - ٥

 .آلرائھم ومناقشتھم فيھا وادخال ما يصلح منھا حيز التنفيذ

 و القيادة والحوكمة ونمط القيادة الديموقراطى تم عمل اإلستبيانات التالية:نح -

نھج  - ١ ع ال ة يتب د الكلي ين أن عمي د تب ادة وق دريس عن نمط القي ة الت ادة أعضاء ھيئ تبيان الس إس

ة ٩٥،٧الديموقراطى فى مجلس الكلية ( %) كما أن قرارات وتوصيات ومناقشات مجلس الكلي

 .%)٩٧،٨طى (تتبع األسلوب الديموقرا

ة  - ٢ ام العلمي ى األقس ديموقراطى ف ادة ال ط القي ن نم دريس ع ة الت ادة أعضاء ھيئ تبيانات الس إس

دريس ) %٨٨،٥ومجالس األقسام ( ة الت ام من أعضاء ھيئ ادة فى األقس راضين عن نمط القي

 .العلمية

 إستبيانات العاملين بالكلية عن نمط القيادة الديموقراطى فى الكلية. - ٣

رت ن - د أظھ ة وق ى الكلي وقراطى ف ادة ديم ط القي اءات أن نم ائج اإلستقص بة ت اوزت نس % ٨٥تج

ى  املين تمثلت ف ى آراء الع تماع إل ة واالس ام ومجلس الكلي ى مجالس األقس ديموقراطى ف نمط ال ال

 .والطالب عن طريق صناديق الشكاوى واالستبيانات واللقاءات والمناقشات

ى األ - آراء ومقترحات ممثل ادات ب ذ القي ى تأخ يلھم ف ة وتمث ى تطوير أداء الكلي ة ف طراف المجتمعي

ان  ى اللج ل الطالب ف ى تمثي ادة عل ا تحرص القي ة كم ل مجلس الكلي مية مث الس الرس بعض المج

ودة  مان الج دة ض س إدارة وح ل مجل ان مث ض اللج ى بع الب ف ل الط ث يمث ة حي   المختلف

اد ا ة واإلتح طة الطالبي ان األنش ا ولج ة عنھ ان المنبثق ى والواللج ام لطالب ة لألقس ؤتمرات العلمي م

 .والكلية

 .ات العاملين بالكلية وبحث شكواھمكما تحرص القيادة على األخذ بآراء ومقترح -

ة  - م عمل أربع د ت ة وق املين ووضع اإلجراءات التصحيحية الالزم عمل استبيانات عن رضاء الع

 إستبيانات فى ھذا المجال وھى:

 .ن الرضا الوظيفىء ھيئة التدريس عإستبيان أعضا -١

 .األداء الوظيفى لمديرى اإلدارات استبيان عن -٢

 .مين الكليةاستبيان عن األداء الوظيفى أل -٣

 .استبيان عن األداء الوظيفى لمعاون الكلية - ٤

تقوم المجالس الرسمية بالكلية بمناقشة القضايا المختلفة مثل قضايا التعليم والتعلم وتطوير المناھج كما 

تخاذ القرارات التى تكفل فاعلية أدائھا لدورھا األكاديمى ومتابعة تنفيذ تلك القررات ويتم مناقشة تقوم بإ

جميع القضايا فى مجالس األقسام ورفع القرارات الى اللجان المنبثقة من مجلس الكلية (لجنة شئون 

لجنة شئون خدمة المجتمع  لجنة العالقات الثقافية ،التعليم والطالب ، لجنة الدراسات العليا والبحوث ، 
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وتنمية البيئة) ثم مجلس الكلية وصوالً الى مجلس الجامعة ، كما تقوم جميع المجالس الرسمية بتوثيق 

  .تلك الممارسات فى محاضرھا الرسمية

 تنمية المھارات اإلدارية: ٣/٣

يع العاملين بالكلية من بعمل خطة تدرريبية بناء على  اإلحتياجات الفعلية لجمبالكلية قامت لجنة التدريب 

  .ريس والھيئة المعاونة والعاملينخالل إستبيان خاص بالقيادات األكاديمية وأعضاء ھيئة التد

، وتوفر زع على المتدربين أثناء الدورات كما يتم تقييم فاعلية التدريب عن طريق اإلستبيانات التى تو

  .التطوير أو التمويل الذاتى الكلية المخصصات المالية الالزمة سواء من خالل مشروعات

  التدريب: ٣/٣/١

ھناك خطة لتدريب وتنمية المھارات اإلدارية للقيادات األكاديمية حيث أن ھناك خطة مفصلة لتدريب 

 –مھارات اإلتصال  –أعضاء ھيئة التدريس والقيادات األكاديمية تشمل التدريب على التعليم اإللكترونى 

ت ھذه الخطة اإلحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات األكاديمية وتم أخذ رأى كيفية القيادة...الخ كما تضمن

  .ة المطلوبه بناءاً على إستبياناتأعضاء ھيئة التدريس فى اإلحتياجات التدريبية والبرامج التدريبي

  ) ١١٣) برنامج تدريبى وعدد (٢٦تضمنت الخطة عدد البرامج / الدورات التدريبية السنوية (

  .دوةدورة ون

 وھناك العديد من البرامج والدورات التدريبية التى تضمنتھا الخطة كاآلتى:

وتشمل برامج تدريب   –عشرون برنامجاً من خالل المشروع كما ھو مثبت فى المستندات المدعمة  - ١

ارات  –بالجامعات للعمل الجوانب القانونية  –أعضاء ھيئة التدريس على تھيئة الكلية لالعتماد  المھ

   .مھارات اإلتصال –ضمان الجودة واإلعتماد  -ارية اإلد

 .)FLDPدورات من خالل برنامج تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس بالجامعة ( - ٢

كما إشتملت البرامج والدورات التدريبية على بعض المھارات فى القيادة وتم عمل إستبيان لتحديد مدى 

 .اإلستفادة من تلك الدورات التدريبية

وميزانية الكلية الكلية المخصصات التدريبية الكافية والتى يتم الحصول عليھا من ميزانية  وفرت إدارة

  .الجامعة
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وقد تمت دراسة نسبة البرامج  والدورات التدريبية السنوية إلى إجمالى الدورات للقيادات األكاديمية 

% وتم إعداد جدول  ٨٥صل إلى الموجودة بالخطة فى الثالث سنوات السابقة وتبين أن نسبة ما تم تنفيذه ي

  .زمنى إلستكمال البرامج والدورات التدريبية للقيادات األكاديمية

 مؤشرات تقييم التدريب : ٣/٣/٢

ً وذلك عن طريق  –تتمتع القيادات األكاديمية بكلية الصيدلة  جامعة أسيوط بالدافعية الى رفع الكفاءة ذاتيا

ة والقيادية ، ومع بدء وضع خطط تدريبية بناء على دراسة حضور الدورات التى تنمى القدرات اإلداري

اإلحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات األكاديمية حيث تم التدريب على دورات إدارة الموارد المالية ، إدارة 

المخاطر واألزمات وخطة الطوارىء ، الشئون القانونية بالجامعات. ومن خالل إستبيان قياس الرضا 

دة لفئات الكلية المختلفة أتضح حرص القيادات األكاديمية على سيادة روح التعاون بين األعضاء  بنمط القيا

وحرية النقد وإبداء الرأى وأن تتسم القرارات المتخذة بالشفافية حيث تكون معلنة موثقة ويمكن مراقبة 

ت الخاصة بفئات الكلية تطبيقھا. كما يمارس مجلس الكلية مسئولياته فى تقديم حلول للشكاوى والمقترحا

المختلفة كما تم عمل إستبيان لقياس مدى إستفادة المتدربين من الدورات والذى تبين منه إستفادة المتدربين 

  .ات والمطالبة بتكرار ھذه الدوراتمن ھذه الدور

 نظم المعلومات والتوثيق: ٣/٤

واألقسام مع الحرص على دقة  يوجد بالكلية قواعد بيانات ورقية والكترونية تشمل جميع اإلدارات

المدخالل وتحديثھا المستمر كما توفر الكلية نظم المعلومات اإلدارية والقانونبة الالزمة لدعم القرارات 

لكترونية إلدارة شئون التعليم والطالب اإل(اللوائح والقوانين والسوابق ذات العالقة). وتمت الميكنة 

العليا والكادر العام والحسابات وأمانة مجلس الكلية وتم البدء  والكادر الخاص واإلستحقاقات والدراسات

   .) وتدريب المختصين على ھذه النظمMISفى ربط جميع اإلدارات بالكلية الكترونياً (

جامعة أسيوط طبقاً  - صيانة نظام إدارة الجودة  بكلية الصيدلةالمستمر فى تطوير الوتسعى الكلية الى 

 ISOلحصول على شھادة األيزو  " تم التجديد للمرة الثالثة على التوالى اولية لمتطلبات المواصفات الدو

والتى أرسلت فريق من الخبراء الذى قام بتدريب كافة اإلدارات بالكلية على مدى عام . "  ٩٠٠١/٢٠٠٨

وتم  كامل على جميع نظم حفظ وتداول الوثائق. وتم تعيين ممثل اإلدارة للجودة وتم إصدار دليل الجودة ،

وتم توزيعھا على جميع األقسام واإلدارات للعمل بھا ، وفى سبيل  ISOعمل قاعدة بيانات لجميع الوثائق 

ذلك نظمت الكلية العديد من الدورات التدريبية على سبيل المثال ال الحصر ندوة تحت عنوان " تطوير 

ً لمتطلبا-وصيانة نظام إدارة الجودة بكلية الصيدلة وقد حاضر  " ت المواصفات الدوليةجامعة أسيوط طبقا

   -فيھا السيد األستاذ الدكتور/  عبده سعد الدين مصطفى  
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نظم ( ية وال ارات الھندس ة لإلستش ركة العربي ام بالش دير الع ق AECالم بت   المواف وم الس ك ي ) وذل

نظم وم. ٤/٤/٢٠٠٩ ية وال ارات الھندس ة لإلستش ركة العربي ن الش د م ام وف ار AECق ددة اتبزي ى  متع ال

ات  ة والمراجع راءات المراقب اذج وإج ق نم اءة تطبي دى كف ى م رف عل ة للتع ودة بالكلي دة ضمان الج وح

اإلدارات  ئولين ب د من المس الداخلية لجميع األقسام اإلدارية تم تدريب أعضاء وحدة ضمان الجودة والعدي

  ورية على أقسام ووحدات الكلية. المختلفة على نظم المراجعة الداخلية بتشكيل لجنة للمراجعات الداخلية الد

 Anglo Japaneseمن الشركة ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOجامعة أسيوط شھادة  –تم منح كلية الصيدلة و

American Registrars  ) ٢٠١٠/٢٠١١) ، (٢٠٠٩/٢٠١٠للمرة الثالثة على التوالى ، (

ى الجامعات جامعة أسيوط من أوائل الكليات على مستو –وتعتبر كلية الصيدلة ) ٢٠١١/٢٠١٢(

   ١٨/١١/٢٠٠٩الحكومية بجمھورية مصر العربية التى تحصل على ھذه الشھادة فى 

  تم تجديد الشھادة للمرة الثالثة على التوالى  ٢٠١٣وفى ديسمبر  م٢/١٢/٢٠١٠فى للمرة األولى وتجديدھا 

  قواعد البيانات: ٣/٤/١

 :قواعد بيانات الكلية وأنواعھا  

 .أعضاء ھيئة التدريس والعاملين –أسماء الطالب  –شمل اللوائح الطالبية ھناك قواعد بيانات للكلية ت

ً من خالل ميكنة بعض أعمال وحدة شئون  ً وإلكترونيا يوجد نظام لحفظ وتداول وإستدعاء الوثائق ورقيا

 .ھيئة التدريس ووحدة شئون الطالب أعضاء

 .تم تحديث قاعدة البيانات على المستوى العام للكلية

 التمويل الذاتى:موارد القيادة فى تنمية  دور  ٣/٥

  خطة تنمية الموارد الذاتية: ١/ ٣/٥

جامعة أسيوط مجموعة من النقاط للحفاظ على المزايا التنافسية ورفع كفاءة األداء  –وضعت كلية الصيدلة 

ية الموارد المؤسسى للكلية حيث يعد ذلك أحد الغايات اإلستراتيجية ، وفى سبيل ذلك تسعى الكلية الى تنم

  الذاتية من مصادر التمويل الذاتى وذلك من خالل األنشطة التالية:

  .تطوير الخدمات المقدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص والدعاية لھا -

 .التطوير روعات التمويل الذاتى للمشاريع البحثية ومش -

 .ليةتشجيع قطاع صناعة الدواء والخريجين القادرين  على تمويل بعض أنشطة الك -

 .يوس لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكيةالعمل على زيادة أعداد طالب مرحلة البكالور -

 .العمل على زيادة أعداد طالب الدراسات العليا -
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وخطة لإلنفاق على الغير قادرين وتوجد خطة لإلنفاق على العملية التعليمية وخطة دعم مالية للطالب 

م محددة ٢٠١٢/٢٠١٣مجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى الدراسات العليا والبحوث وخطة قطاع خدمة ال

 .اآلليات ومسئوليات التنفيذ فى إطار الخطط التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية

ويوجد بكلية الصيدلة جامعة أسيوط وحدات ذات طابع خاص متنوعة الخدمات باإلضافة الى وحدات 

المعمل المركزى  -مركز الخدمات الصيدلية  –إلنترنت خدمية بأجر مثل وحدة الحاسب اآللى الطالبى وا

مركز النباتات الطبية (مزرعة الكلية) وتحرص الكلية على تفعيل دور ھذه الوحدات فى تنمية الموارد  –

  .الذاتية كما يوجد نظام لربط المكافآت فى ھذه الوحدات بمستويات اإلنتاج واإلنجاز

  المعامل التى أنشئت على مستوى جامعة أسيوط والمعتمد  ) بالكلية من أوائلICDLويعتبر معمل (

من منظمة اليونسكو فى ھذا المجال ، ويقوم بعمل دورات تدريبية فى الحاسب اآللى ألفراد المجتمع 

كما يقوم العاملين بالمركز . المحيط والطالب والعاملين داخل الكلية مع إعطاء شھادات معتمدة بذلك 

  ھزة الكمبيوتر الموجودة بالكلية وغير ذلك من األنشطة.بإصالح وصيانة كافة أج

ويقوم المعمل المركزى ومركز الخدمات الصيدلية بعمل التحاليل المختلفة ، حيث يخدم ھذا المركز 

  .الباحثين من داخل الكلية وخارجھا من الكليات المناظرة األخرى داخل الجامعة

  .خدام الكمبيوترالدواء بإستكيمياء تصميم ) ويختص بMOEمعمل (

كما تھتم وحدة ضمان الجودة بالكلية بحصول الكلية على المشروعات المختلفة مثل مشروع إنشاء نظام 

) ثم مشروع لتأھيل الكلية للحصول على اإلعتماد فى QAAP( ٢٠٠٤داخلى لتوكيد الجودة فى سبتمبر 

حد مصادر التمويل الذاتى ولما ). كما تسعى الكلية الى جذب الطالب الوافدين كأCIQAP( ٢٠٠٨مارس 

على المستوى اإلقليمى وذلك من خالل وضع واإلجتماعى لھا من أثر فى زيادة التأثير الثقافى والعلمى 

تم إستحداث برامج جديدة لتنمية آلية ومتابعة تنفيذھا وھناك خطة موثقة لتنمية الموارد الذاتية للكلية حيث 

مركز المعلومات الدوائية وكذلك تطوير ة اإلكلينيكية للطالب كما تم الموارد الذاتية مثل برنامج الصيدل

مركز أبحاث النباتات الطبية وتم  -مركز الخدمات الصيدلية ، مركز الحاسب اآللى الطالبى واإلنترنت 

يدة على مجلس ذات طابع خاص وتم عرض كل البرامج الجد كوحداتعمل الالئحة المالية لھذه المراكز 

  .فق عليھاالكلية ووا

 العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع: ٣/٥/٢

تحرص القيادات األكاديمية لكلية الصيدلة جامعة أسيوط على تنمية ودعم العالقات والتفاعل مع القطاعات 

ً لرسالتھا. حيث أنه من ضمن القيم الحاكمة للكلية  اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع المحيط بالكلية تحقيقا

بشكل مستمر وفعال وتطوير صناعة الدواء فى الدوائى المجتمع والسوق إحتياجات التوجه نحو تلبيه 

  ومن أمثلة اإلتفاقيات والبروتوكوالت :. مع شركات ومؤسسات المجتمع المدنىمصر بالتعاون 
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  داخل جمھورية مصر العربية:

  .اإلستشارات الطبية والفنية لشركات الدواء -

  .اإلستعانة ببعض أعضاء ھيئة التدريس كمستشارين بالجامعات الخاصة -

 .كليات الصيدلة الحكومية والخاصةإعارة وإنتداب أعضاء ھيئة التدريس للعمل كقيادات أكاديمية ب -

 خارج جمھورية مصر العربية:

بية مثل إعارة وإنتداب أعضاء ھيئة التدريس للعمل كقيادات أكاديمية فى الكثير من الدول العر -

المملكة العربية السعودية والجماھيرية العربية الليبية واإلمارات العربية المتحدة والمملكة اإلردنية 

 .الھاشمية

  ة فى المجتمع ة أو الخدمي ات) مع المؤسسات اإلنتاجي ھناك نوع من التعاون (شراكات / إتفاقي

  المحيط بالكلية:

 لخدمية فى المجتمع المحيط من خالل:ھناك قنوات اتصال مع القطاعات اإلنتاجية وا

  .إجتماعات مع صيادلة شركات األدوية وصيادلة المجتمع وصيادلة المستشفيات

ة ى مجلس الكلي ات كأعضاء ف ذه القطاع ى ھ ل . ويحضر بعض ممثل ى تفعي ة عل وتحرص الكلي

ة و ة فى المجتمع (شركات صناعة األدوي ة والخدمي ذلك قنوات اإلتصال مع القطاعات اإلنتاجي ك

 الصيدليات الخاصة ووزارة الصحة).

 :نماذج فعلية للتفاعل مع ھذه القطاعات 

 :إستشارات 

ة  ل شركة تنمي ة (مث دريس كمستشارين فى شركات األدوي ة الت يوجد مشاركون من أعضاء ھيئ

 .ت ممثلين كأعضاء فى مجلس الكليةورؤساء مجالس بعض الشركا –الصناعات الكيماوية) 

 :إتفاقات ومشروعات 

 ) يوجد بعض اإلتفاقيات والمشروعات مع بعض شركات األدوية مثل شركةT٣A(. 

  تبادل علمى مع المؤسسات العلمية –حمالت توعية  –قوافل طبية. 
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  حقوق الملكية الفكرية والنشر: ٤/١

  االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر:  ٤/١/١

كية الفكرية والنشر ويتمثل ذلك فى وجود ميثاق أخالقى بحقوق الملجامعة أسيوط  - تلتزم كلية الصيدلة 

للكلية تم إعداده ومراجعته من فريق من أعضاء ھيئة التدريس بالكلية وكذلك مراجعته من خبير وتم 

وتم إعالن الميثاق  م.١٢/٧/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٤٥ومناقشتة ثم إعتماده من مجلس الكلية رقم ( هعرض

الكلية العلمية واإلدارية. ويتضمن الميثاق األخالقى بنود خاصة بقوانين  األخالقى ونشره فى جميع أقسام

  الملكية الفكرية والنشر.

 ق الملكية الفكرية والنشراإلجراءات التى تتبعھا الكلية لنشر ثقافة والمحافظة على حقو: 

فباإلضافة إلى نشر  توجد إجراءات تتبعھا الكلية لنشر ثقافة والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والنشر.

من  ةوموثق ةالميثاق األخالقى فى الكلية ، ھناك آلية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والنشر معتمد

  بالكلية  .م وتضم عدد من أعضاء ھيئة التدريس٢١/٤/٢٠٠٩بتاريخ  )٥٤١(مجلس الكلية رقم 

  ومن أنشطتھا نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر فى الكلية.

كما قامت الكلية بإستحداث لجنة النشر والمؤتمرات والملكية الفكرية تابعة للسيد األستاذ الدكتور/ وكيل 

تقوم الكلية بحظر إستخدام إتخذت بعض القرارات ومنھا أن وقد  لشئون الدراسات العليا والبحوث. الكلية

من ھذه البرامج األصلية مثل  البرامج غير المرخصة على اجھزة الحاسب اآللى بالكلية مع توفير عدد

من إدارة الجامعة وذلك  مناسبةبتوفير برامج أصلية بأسعار والتوصية  office  ،Windowsبرنامج 

  . وكذلك التسمح الكلية للعاملين إلستخدامھا بواسطة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة وغيرھم

على حقوق المؤلف  إعتداءيشكل  والذىخ المصنفات الطالب بإستخدام ماكينات التصوير بالمكتبات لنسأو 

وقد تم نشر ھذه التعليمات فى المكتبة  دبية وذلك طبقاً لالئحة الداخلية للمكتباتأللحماية المصنفات الفنية وا

كما تم  ، وكذلك تم التنبيه على الطالب والعاملين خالل المحاضرات وبواسطة تنبيھات مكتوبة للعاملين

حقوق الملكية الفكرية تم توزيعھا من خالل وحدة ضمان الجودة على جميع عناصر عمل مطوية عن 

عقد ندوات كما تم / طالب / أداريون)  أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة / قيادات أكاديميةالكلية (

أو إعالنه  باإلضافة إلى متابعة مايتم نشرهھذا  تثقيفية عن حقوق الملكية الفكرية والنشر وحقوق المؤلف

  فى وسائل اإلعالم المختلفة محلياً وعالمياً حول قانون الملكية الفكرية والنشر.

واألخالقيات المصداقية )٤
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كما قامت الكلية بعمل إستبيان عن إنطباعات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة عن فاعلية 

% ٨٨ن أكثر من وأظھرت نتائج اإلستبيان أ اإلجراءات التى تتبعھا الكلية للمحافظة على الملكية الفكرية

  من أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم على علم واإلطالع على الميثاق األخالقى. 

وقد تم إتخاذ اإلجراءات لزيادة نشر ثقافة الملكية الفكرية فى الكلية وتفعيل لجنة المحافظة على الملكية 

مل مطويات تتضمن وعالفكرية ولجنة أخالقيات البحث العلمى وذلك من خالل ندوات وعقد إجتماعات 

  .تلك المعلومات

  

  الممارسات العادلة وعدم التمييز: ٤/٢

  ضمان العدالة وعدم التمييز: ٤/٢/١

وإرشادات  قواعدقبول الطالب بناءاً على  على جامعة أسيوط –بكلية الصيدلة تعتمد سياسات القبول 

لمساواة وعدم التمييز بين ا عتمد علىتومكتب تنسيق القبول والتى يقرھا المجلس األعلى للجامعات 

 والتقويموممارسة األنشطة فى فرص التعليم وھناك مساواه ، الجنس أو الديانة جميع الطالب من ناحية 

جداول فى حيث تتم المساواة وعدم التمييز فى الجداول الدراسية للمحاضرات والمعامل وكذلك  ،

ً للترتيب والعملية النظرية انات حيث يتم توزيع الطالب على لجان اإلمتحانات حاإلمت والشفھية طبقا

لدى جميع الحق فى التظلم ، و مب اإلطالع على نتائجھم ولھكما يسمح للطالاألبجدى وأرقام الجلوس 

أو من أعضاء ھيئة التدريس فى أوقات الساعات إدارة الكلية فى  أى عضو الطالب الفرصة لمقابلة

اإلعالن عن األنشطة المختلفة فى الكلية ويتم كما يتم  .ةمشكل عرض أيهوألطلب أيه مساعدة المكتبية 

 .األنشطة إتاحة الفرصة لجميع الطالب بشفافية لممارسة ھذه

بين أعضاء ھيئة  زالعدالة وعدم التمييالتى تضمن القوانين اللوائح وكلية على تطبيق التحرص كما 

   )٥٤١(رقم وثقة من مجلس الكلية ، وتوجد آلية معتمدة وم والعاملينالتدريس والھيئة المعاونة 

  م لضمان العدالة وعم التمييز.٢١/٤/٢٠٠٩بتاريخ 

توافر العدالة فى توزيع االعباء التدريسية واإلشراف  فى ھذا الشأن ومن أمثلتھا مفعلةوتوجد إجراءات 

 يئة المعاونةت الخارجية والداخلية للھبعثاالعلمى واألكاديمى بين أعضاء ھيئة التدريس وكذلك الترشيح لل

  ز والمكافآت وبين جودة األداء وذلك فى ضوء القواعد المعمول بھا فى الكلية.اف، كما يوجد ربط بين الحو

كما تحرص الكلية على ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين من حيث توزيع العمل بالتساوى بين 

   مستويات اآلداءوط بين الحوافز والرب ق مبدأ الثواب والعقابيوتطب ، اتالعاملين فى اإلدار

  وتوجد آلية معتمدة لتلقى الشكاوى والمقترحات.

وقد تم توزيع صناديق للشكاوى والمقترحات فى أماكن مختلفة وبارزة بالكلية ويتم فتح ھذه الصناديق 

   بالنتيجة بطريقة فردية الشاكينبصفة دورية والرد على الشكاوى والتعليق على اإلقتراحات وإخطار 
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، كما يتم عرض الشكاوى والمقترحات العامة أو التى تتكرر على مجلس الكلية ويؤخذ  أو فى إجتماع عام

الكلية للشكاوى والمقترحات ومن أمثلة ذلك تشغيل أجھزة  وتستجيب،  فيھا القرار المناسب بعد مناقشتھا

  .اتإلمتحانامواعيد أخذ رأى الطالب فى و التكييف فى المحاضرات بعد الثانية ظھراً 

  ،  تقوم الكلية بإتخاذ بعض اإلجراءات / القرارات التصحيحية لمعالجة بعض الممارسات غير العادلة

لمن نتيجة الوتغيير وتطبيق القواعد الخاصة بذلك  فحص التماسات الطالب لمراجعة نتائجھممن أمثلة ذلك 

ريس فى الجداول الدراسية وكذلك ، كما يؤخذ رأى السادة أعضاء ھيئة التد يثبت أحقيته بعد الفحص

  رفعھا إن كان لھم حق فى ذلك.وتخفيفھا أو فحص شكاوى الموظفين من توقيع الجزاءات عليھم 

  عن طريق عدم مشاركة أعضاء ھيئة التدريس  تعمل الكلية على تجنب التعارض فى المصالحو

عضو ھيئة التدريس اليقوم و ،بعة أقارب حتى الدرجة الرا لھم بھافى الفرق التى  أعمال الكنتروالتفى 

ً لهبالمشاركة فى اإلشراف العلمى على طالب الدراسات العليا   وكذلك،  أو فى مناقشتھم إن كان قريبا

بعض المقررات بين قسمى الصيدالنيات والصيدلة الصناعية والذى أمكن حله بعقد تدريس التعارض فى 

  معنيين.إجتماع بين أعضاء ھيئة التدريس من القسمين ال

  األخالقيات المھنية: ٤/٣

  ممارسات أخالقيات المھنة : ٤/٣/١

جامعة أسيوط على اإللتزام بالممارسات المھنية واألخالقية ومتابعة ما يستجد من  –كلية الصيدلة تحرص 

حقيق سسة تعليمية رائدة. ولتقوانين فى ھذا الشأن كما تھتم الكلية بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بھا كمؤ

ومراجعته عدد من أعضاء ھيئة التدريس بالكلية  اعداده شارك فيداد ميثاق أخالقى عقامت الكلية بإ ذلك

اإللتزام ممارسات مؤشرات  ويتضمن ھذا الميثاقعلى جميع األقسام العليمة واإلدارات بالكلية  هوتم نشر

لتزام عضو ھيئة ة التدريس وكذلك إمھنولكلية نحو الطالب وااألخالقى على كل المستويات مثل اإللتزام 

رية وتجاه تعليم أخالقيات ممارسة  مھنة كالتدريس نحو زمالئه وإلتزامه تجاه البحث العلمى والملكية الف

 .وھذا الدليل متاح لجميع األطراف بالكلية الصيدلة كما يحوى الميثاق الئحة المساواه وعدم التمييز بالكلية

 قياميفيد  لتدريس (مدرس ، استاذ مساعد) تقديم تقرير من مجلس القسميشترط لترقية أعضاء ھيئة او

  .وعدم صدور جزاءات تأديبية بحقهوقياس فى القسم والكلية مايكلف به من أعمال بعضو ھيئة التدريس 

   )٥٤٠(رقم لجنة ألخالقيات البحث العلمى تم أعتمادھا من مجلس الكلية بالقرار  ويوجد بالكلية

   .تھدف اللجنة الى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخالقيات البحوث الحيوية،  م٢٤/٣/٢٠٠٩بتاريخ 

ت ايوومن ناحية تطبيق المماراسات األخالقية للوظيفة تراقب الكلية ھذه الممارسات  على كافة المست

 سواء على مستوى أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة أو على مستوى اإلداريين والعاملين وتحرص

   حظر التدخين فى األماكن العامةعلى سبيل المثال  على التصدى أليه مخالفات لھذه األخالقيات
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للفصل  إدارة الشئون القانونيةوالھيئة المعاونة الى أوتقوم الكلية بتحويل أى شكاوى سواء من الطالب 

  بينھما مع إعداد تقريربذلك.

 

 ية:توافر المصداقية فى المعلومات المنشورة عن الكل  

تحرص كلية الصيدلة جامعة أسيوط على شمولية المعلومات المتاحة عنھا على كافة المحاور سواء 

التعليمية أو البحثية أو المجتمعية وذلك عن طريق وسائل متعددة ومتنوعة مثل شبكة المعلومات ، 

وتغطى  ة المعلوماتعلى شبك الكليةات ، اإلعالنات داخل الكلية وخارجھا وكذلك موقع بالمطويات ، الكتي

   ، كما توجد آلية لتحديث المعلومات المتاحة عن الكلية دورياً  المعلومات المتاحة مختلف األنشطة بالكلية

  م.٢١/٤/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٤١مجلس الكلية رقم (

كل ما يھم الطالب من معلومات وبيانات مثل الجداول لمعلومات كاملة للكلية موقع الكترونى تتوافر فيه و

  المحاضراتأودراسية ، جداول اإلمتحانات ، النتائج ، التعديالت فى مواعيد الدروس العملية ال

األقسام العلمية وكذلك وحدة ضمان والتى حصلت عليھا الكلية  المشروعاتووعن أعضاء ھيئة التدريس 

ع لجمي ماھو حديث من معلومات (تحديث فورى)كل مل الموقع اإللكترونى على تالجودة. كما يش

متابعة لالتى يتم توزيعھا. ويوجد بالكلية لجنة  وكذلك فى جميع األدلة والكتيبات المعلومات الخاصة بھا

  الموقع وذلك لضمان تحديث المعلومات الخاصة بكل قسم دورياً. 

ات التى تصدرھا الكلية مثل كتيب اليوبيل بكذلك تقوم الكلية بنشر معلومات كاملة عنھا عن طريق الكتي

ى لجامعة أسيوط ، دليل الطالب لمرحلة البكالوريوس ، دليل الطالب لمرحلة الدراسات العليا ، دليل الذھب

الطالب لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكة ، المطويات التى تصدر عن الوحدات ذات الطابع الخاص ووحدة 

  تقوم الكلية  ، اإلعالنات فى أماكن مختلفة داخل الكلية وخارجھا. كما المعلقاتضمان الجودة ، 

 بالصحف والمجالت التى تصدر داخل أسيوط. ةعض اإلعالنات عن أنشطتھا المختلفبنشر ب

  سواء أنشطة أو خدمات أو أى ندوات  هنشر كل ما يقوم به القسم أو يقدمأما بالنسبة لألقسام العلمية فيتم 

الخاصة بالطالب مثل ات حلقات نقاشية علمية ألعضاء ھيئة التدريس بالقسم وكذلك جميع المعلومأو

الطالب على المعامل ومواعيد اإلمتحانات العملية والساعات المكتبية ألعضاء ھيئة  جداول توزيع

التدريس ونشرھا فى لوحة اإلعالنات المعدة لذلك. كما يقوم كل قسم علمى بتوثيق أى معلومات أو أنشطة 

كل قسم علمى تقريره السنوى عن جميع  خاصة به ويتم تجميع المعلومات فى كتيب خاص به كما يقدم

  .تهإنجازاته وأنشط
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  :تنمية القيادات وتقييم األداء ٥/١

  :تنمية القيادات اإلدارية والعاملين ٥/١/١

جامعة أسيوط بوجود جھاز إدارى مؤھل وكفء لتحقيق األداء بكفاءة فى جميع  –كلية الصيدلة تتميز 

  رسالة وأھداف الكلية. األعمال اإلدارية وبما يكفُل تحقيق 

معتمدة اللتدريب اة للعاملين بھا ويتولى ذلك لجنة وتحرص الكلية على تنمية المھارات القيادية واإلداري

تقوم بتحديد اإلحتياجات التدريبية الالزمة لجميع حيث بالكلية  الجودة بالھيكل التنظيمى لوحدة ضمان

اإلدارات والموظفين. وقد تم  ىن رؤساء األقسام ومديرنھا الوظائف اإلدارية ميالفئات بالكلية ومن ب

إحتياجاتھم  لتحديدجميع أقسام وإدارات الكلية اإلجتماعات مع ممثلى خالل من  إستخدام آليات متعددة

من خالل  عمل إستبيان لإلداريين لبيان اإلحتياجات التدريبية ألھمية حصول العاملين على وذلك  التدريبية

دريبية باإلضافة إلى إستفتاء العاملين فى نوعية البرامج التدريبية الذين ھم فى حاجة إليھا ھذه الدورات الت

بتحليل ھذه اإلستبيانات وتقارير وتقوم الكلية  وكذلك تقارير المتابعة اإلدارية والرؤية إلحتياجات التطوير

   .وإعداد تقرير عن اإلحتياجات التدريبية للكليةالمتابعة اإلدارية 

فى تنظيم  هيوجد بإدارة جامعة أسيوط مركزاً لتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والذى يقوم بدور كما

  دورات تدريبية متخصصة لتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس. 

   ) ٢٠١٠/٢٠١١-٢٠٠٩/٢٠١٠تدريبية سنوية ( طإلحتياجات التدريبية تم إعداد خطوبناء على ا

المھارات ويب وتشمل البرامج التدريبية وبيان بالمدربين والمتدربين حيث أن ھناك خطة متكاملة للتدر

كما تشمل ، مثال ذلك مھارات إدارية/مھارات سلوكية/مھارات فنية  ةالمستھدفة للبرامج التدريبية المنفذ

ة لتدريب الجھاز الخطة التدريبية الجدول الزمنى لتنفيذ الدورات التدريبية والمخصصات المالية الالزم

 مع اإلھتمام بعامل الوقت من ناحية تخصيص أوقات وفترات مناسبة لظروف العمل مع إلدارى بالكليةا

زمنية مناسبة حتى يتمكن جميع أفراد اإلدارة الواحدة من التدريب فى  قابلية تكرار الدورات على فترات

ر العمل فى اإلدارة سي انضباطأوقات مناسبة لظروف العمل  بالقسم او اإلدارة الواحدة وذلك لضمان 

 ىتم تخصيص دورات فنية تخصصية مثل تنمية مھارات مديرقد أما بالنسبة لمديرى اإلدارات فأوالقسم. 

فى مجال المرتبات تدريبية اإلدارات وبرنامج بناء وإعداد قيادات الصف الثانى للسادة العاملين ودورة 

ة الوثائق والمحفوظات واإلرشيف وورشارة والضرائب الخاضعة لھا كما تم تنظيم برنامج فى مجال إد

كما تم داخل الكلية إستخدام برنامج (قواعد  ، عمل للسادة مسئولى المشتريات على مستوى الجامعة

 االدارى الجھــاز )٥
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تھدف الخطة الى وللبيانات) للمخازن وتنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين بإدارة المخازن والمبيعات 

لتنمية مھارات متعددة مثل المھارات اإلدارية والمالية ومھارات  الوصول بالبرامج التدريبية الموضوعة

  . التعامل مع الحاسب اآللى ومھارات التعامل السليم فى مواجھة المخاطر واألزمات

تمت دراسة نسبة الدورات التدريبية التى تم تنفيذھا من الخطة التدريبية للجھاز اإلدارى فى الثالث سنوات 

 %٨٤،٥دات اإلدارية والعاملين وتبين أن نسبة ماتم تنفيذه للقيادات اإلدارية يصل إلى السابقة لكل من القيا

  .من الخطة التدريبية السنوية

وللتعرف على مدى فاعلية الخطة التدريبية الموضوعة وتقييم فاعلية الدورات التدريبية للفئات المختلفة 

تبين أن قد ورات التدريبية وتحليل ھذه اإلستبيانات إستبيانات بعد إنتھاء الدو عن طريق إجراءداخل الكلية 

كما يعتمد تقييم مردود التدريب على ، % ٩٩،٩ إلى نسبة رضا المستفيدين من ھذه الدورات وصلت

اإلستبيانات التى تقيس مدى تحسن أداء المتدربين من خالل إستبيان يتم توزيعه على رؤساء األقسام 

ثه التدريب فى أداء المتدربين لقياس مدى فاعلية وإستمرارية وإستفادة واإلدارات لقياس األثر الذى أحد

  المتدربين من الدورات التدريبية.

لتطبيق متطلبات المواصفات القياسية العالمية فى المؤسسات الدورات التدريبية ورش عمل  تشملو

كلية لتأھيل والتى تعاقدت معھا النظمتھا الكلية بالتعاون مع الشركة العربية لإلستشارات الھندسية  التعليمية

وقد بدأت الشركة التعاون مع الكلية منذ    ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOلحصول على شھادة جميع إدارات الكلية وا

  حيث تم تدريب العاملين باإلدارات على نظم ومتطلبات م٢١/٢/٢٠٠٩ يوم توقيع العقد

ISO ع ممثلى اإلدارات المختلفة عن طريق عقد جلسات وورش عمل أسبوعية دورية م  ٩٠٠١/٢٠٠٨

خلية ونظم التحسين تضمنت الدورات التدريبية جانب يخص المراجعات الداو وممثل اإلدارة للجودة

اإلجراءات المنظمة للعمل بأقسام وإدارات الكلية لبدء تطبيقھا وقام إستشاريون بالشركة  المستمر وتم إتخاذ

توج مجھود كلية الصيدلة  وقدق ھذه اإلجراءات والنماذج. ة تطبيع العاملين على كيفيالمؤھلة بتدريب جمي

  (AJA)من الشركة المانحة  ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOجامعة أسيوط بحصولھا على شھادة 

Anglo Japanese American Registrars   الشركة المانحة ( وقامت م٢٦/١١/٢٠٠٩فىAJA (

لذلك ھا والمراجعات الداخلية التى تمت لكلية للوقوف على مدى ما حققته الكلية فى تطوير نظمبزيارة ل

  . لما أبدته الكلية من كفاءة النظام اإلدارى م٢/١٢/٢٠١٠قامت الشركة بتجديد الشھادة فى 
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  نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين: ٥/١/٢

ع موثق ) وھى مرج٢٨مادة ( ١٩٧٨لسنة  ٤٧ تنظيم العاملين بالدولة على تطبيق قانونتحرص الكلية 

دير كل إدارة بتحرير تقارير يتم إعداد تقرير من قبل محيث على مستوى الدولة والمؤسسات العامة ، 

ة ويتم رفعھا الى إدارة شئون العاملين كما تم إعداد تقرير مجمع عن تعن جميع الموظفين فى إدار ءةكفا

توسط حيث أظھر التقرير عن الى م ممتازمن  ءةيوضح تفاوت درجة الكفا والذىأداء جميع الموظفين 

% على درجة  ٨،٥،  ممتاز% من العاملين على درجة ٩٠حصول نسبة  م٢٠٠٩/٢٠١٠العام الجامعى 

الفرص لجميع العاملين لإلطالع على نتيجة التقارير فى نھاية  تتاحو% على درجة جيد  ١،٥ جيد جدا و

  .كل عام ويحق ألى موظف التظلم من نتيجة ھذا التقرير

داد وثيقة لمعايير تقييم أداء العاملين والقيادات اإلدارية بالكلية وإعتمادھا واإلعالن عنھا لجميع وتم إع

حيث يتم تقييم أداءالعاملين والقيادات اإلدارية بالكلية بناء على إستبيانات الموظفين عن  العاملين بالكلية 

  المختلفة بالكلية ى اإلدارات أداء القيادات اإلدارية مثل أمين الكلية ومعاون الكلية ومدير

وتقارير كفاية األداء التى تقيم بواسطة األقسام العلمية ومديرى اإلدارات ووكالء الكلية وعميد الكلية  

ومدى رضا األطراف المتعاملة مع اإلدارة. كما تشمل وثيقة المعايير وسائل مبتكرة لتقييم أداء العاملين 

تزام فى العمل والحضور فى أوقات العمل الغير رسمية والمشاركة فى والتى تميز كلية الصيدلة مثل اإلل

والحصول على دورات تدريبية متخصصة أنشطة الجودة والمشاركة فى القوافل الطبية والمناسبات 

وإجادة مھارات تكنولوجيا نظم المعلومات. وتم عمل إستبيان إلستطالع رأى العاملين فى مدى مصداقية 

ستخدمة فى تقييم أداء العاملين وتبين أن المعايير الحالية لتقييم أداء العاملين تتسم بالشفافية النظم الحالية الم

%). كما تم ٥٨،٩%) واإلشادة بالوسائل المبتكرة التى تستخدم لتقييم أداء العاملين (٦٠،٦والمصداقية (

لتحفيز العاملين بالكلية على  إنشاء جائزة للتميز بين العاملين داخل األقسام واإلدارات المختلفة  وذلك

  التميز وتحسين األداء.

  ولدى الكلية آليات إلعادة توزيع الموارد البشرية لتحقيق وتعظيم اإلستفادة منھا على النحو التالى:

توزيع الموارد البشرية (العاملين) المتاحة وفقاً لإلحتياجات المتخصصة فى اإلدارات واألقسام المختلفة  .١

تالئم توزيع العاملين وفقاً إلحتياجات اإلدارت المختلفة ويتم األخذ فى اإلعتبار كم العمل بالكلية بحيث ي

المطلوب وطبيعته ومالئمته لمؤھل العامل وكذلك الحيز المتاح للعمل وإجادة مھارات تكنولوجيا نظم 

  .المعلومات

عامل أداء العمل الذى يتقنه وفى يتم استخدام الموارد البشرية المتاحة (العاملين) بكفاءة حيث يوكل لكل  .٢

 .المكان األكثر إحتياجاً للموارد البشرية و تفعيل القرارا ت العقابية أو التحفيزية للعاملين بالكلية

 .يتم تطوير اإلدارات وتزويدھا بالكفاءات والكوادر المؤھلة بإعتماد مبدأ التنافس بدالً من التعيينات .٣
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تحفيز الموارد البشرية بتفعيل آليات المراقبة والمتابعة باإلضافة يتم تحديث طرق اإلدارة بشكل يضمن  .٤

 إلى تفعيل القرارات العقابية والتحفيزية بالكلية.

 تفعيل التنسيق بين اإلدارات واألقسام المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر. .٥

 التوجه نحو المركزية القرار. .٦

 .يةتحديث طرق اإلدارة بشكل يضمن تحفيز الموارد البشر .٧

 الت جميع العاملين بإدرات الكلية.قاعدة بيانات إلكترونية بإعداد ومؤھ .٨

والتسھيالت تنمية العنصر البشرى من دورات وخبرات لتحقيق أعلى مستوى من التنمية للموارد  .٩

تسعى الكلية لتوفير وزيادة ھذه اإلمكانيات من أجل والمادية والتكنولوجية الالزمة داخل اإلدارات 

لعاملين من خالل تجھيز اإلدارات باألدوات واألثاث وجميع الوسائل لرضا من مستوى تحقيق أعلى 

  مالئمة ومحفزة لرفع كفاءة األداء. عملالتى تؤدى الى توفير ظروف 

   من خالل برنامج طموح لميكنة العمل اإلدارى على مستوى الجامعة تطبيـق ميكنـة العمـل اإلدارىيتم 

(MIS) Managment Information System  إدارة الخريجين ، الشئون اإلدارية ، الشئون ليشمل

  المالية ، إدارة المكتبة لزيادة سرعة ومرونة وكفاءة العمل بمختلف إدارات الكلية وربطھا بعضھا ببعض.

ربط أجھزة و وماكينات تصوير وتر حديثة وطابعات وماسحات ضوئيةتم تزويد اإلدارات بأجھزة كمبي وقد

تزويد حجرات الكنتروالت بعشرة أجھزة كمبيوتر حديثة باإلضافة الى الملحقات ، وھا البعض اإلدارة بعض

 . UBSزيادة عدد الخطوط التليفونية الداخلية ، تزويد معامل الحاسب اآللى بأجھزة 

  

  الرضا الوظيفى: ٥/٢

  وسائل قياس الرضا الوظيفى: ٥/٢/١

    :الكليةعن طريقالوظيفى للعاملين واإلداريين ب يتم قياس الرضا

املين قابالت شخصية بالعاملين بالكلية إجراء إجتماعات وم - ١ وبحث شكواھم كما يتم بحث شكاوى الع

  عمل إستبيانات عن كل من :من خالل صندوق الشكاوى بالكلية و

 .التجھيزات والتسھيالت المتاحةل والعام للموظفين نحو ظروف العمقياس الرضا  -

  .اداء السيد أمين الكلية -

  .داء السيد / معاون الكلية ومدير الخدماتا -

داداء  - اده/ م ملالس ة وش ة المختلف ا يرى ادارات الكلي ات العلي ك اإلدارات  ادارة الدراس إدارة  –ت تل

ئون الطالب  ة  –ش ـباب –إدارة المكتب ة  الش راد   -إدارة رعاي ئون االف ابات  –إدارة ش    –إدارة الحس

 .إدارة المشتريات  والتوريدات
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 ة أن الموظفين يشعرون   وقد املين فى الكلي وظيفى للع اس الرضا ال ة لقي تبين من خالل الوسا ئل المختلف

وظفين  وفرة للم ات المت وظفين واإلمكاني ع الم دة م املھم الجي ة تع ة وطريق ادات الكلي اه قي ا تج   بالرض

و ة الھ ات ووجود الموظفين فى بعض المكاتب مكيف ة من أجھزة حاسبات وطابعات وتليفون اء فى الكلي

تقلة  دير إدارة فى حجرة مس اث الموجود فى المكاتب ووجود كل م وإتساع المبنى اإلدارى وحداثة األث

 .إلتقان أداء أعماله

 اكن العمل ة أم ة من حيث مالئم ات الوظيف زات  ، كما تبين أن ظروف العمل مالئمة وفقاً لمتطلب والتجھي

ائل اخ الصحى ووس ة ، والمن ھيالت المتاح وظفين  والتس بة للم ده بالنس ة جي ى الكلي ة ف ال المتاح اإلتص

ى لمعظم ال د إلكترون ات ويوجد بري ى والطابعات والتليفون وحدات وتتمثل فى توافر أجھزة الحاسب اآلل

 .والمرافق الخاصة فى الكلية

  ور خارجه عن ى أم ل ف دم الرضا يتمث ئولية ع ة الصيدلةمس ى كلي ولين ف داد المقب ادة أع ل زي ة مث  الكلي

از ٢٠٠٩/٢٠١٠طالب فى إعدادى العام الجامعى  ١٠٢٧( ى الجھ رة عل داد الكبي   م) وثقل عبء ھذه األع

 .فى العمل يقوم بھا الموظفين جازات باإلضافة إلى  أن المرتب المقرر اليتناسب مع اإلن الفنى واإلدارى

 

  دور الكلية فى تحسين الرضا الوظيفى: ٥/٢/٢

وظيفى وإستمراريته  تتخذ الكلية عدد من اإلجراءات ا من تحسين مستوى الرضا ال   والوسائل التى تمكنھ

  ومن أھم ما تتخذة الكلية من إجراءات مالئمة:

زة  - ١ ة تصوير ، أجھ وتر ، طابعات ، ماكين زة كمبي زة (أجھ تزويد اإلدارات بكل ما يلزمھا من إجھ

  .)ل وجهوأثاث لضمان قيام الموظف بعمله على أكمتليفونات تكيييف ، ثالجات ، 

 تم ميكنة العمل ببعض اإلدارات الداعمة لرفع كفاءة األداء. - ٢

ايير إلخت - ٣ د مع ام) واالعالن بوضع وتحدي ديرى اإلدارات ومشرفى األقس ة (م ادات اإلداري ار القي

 .عنھا فى اإلدارات

ق  - ٤ اإلستفادة من الخبرات اإلدارية فى مجال التخصص وخاصة بالنسبة لمديرى اإلدارات عن طري

ة دورات  ة تنمي ن كيفي اء دورات ع ديرى اإلدارات بإلق ا م وم فيھ ة يق ا الكلي ة تنظمھ ل الكلي داخ

 .الخبرات لدى باقى العاملين باإلدارة بإعتبارھم الصف الثانى

اتھم  - ٥ وظيفى وأخذ مقترح ى مستوى رضاھم ال ا للوقوف عل ع اإلدارة العلي ة م اإلجتماعات الدوري

  .لتحسين األداء الوظيفى

ة ب - ٦ ذ الكلي راءات التصحيحية تتخ اذ بعض اإلج ل إتخ وظفين مث ين رضا الم رارات لتحس عض الق

 .م أداء  مديرى اإلدارات المختلفةلرؤساء اإلدارات والموظفين بناءاً على االستبيانات لتقيي
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ة  - ٧ آت مادي تم أيضاً صرف مكاف املين بمستويات األداء وي ة للع آت المقدم يتم ربط الحوافز والمكاف

  .ل شھادات التقدير للعاملين من الجھاز اإلدارى والقيادات اإلداريةوحوافز معنوية مث

اءات الرضا  الرضا الوظيفى للعاملين بالكلية مناقشة نتائج قياس - ٨ تبيانات ولق ائج إس تمت مناقشة نت

ك ل المش حيحية  وح راءات التص اذ اإلج م إتخ ة وت املين بالكلي ع الع وظيفى م ه ال ى تواج الت الت

  .العاملين بالكلية
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  كفاية الموارد المالية والمادية: ٦/١

  كفاية الموارد المالية السنوية: ٦/١/١

ب  - الةتتناس ق رس نوياً لتحقي ة س ة المتاح وارد المالي تراتيجية  الم دافھا اإلس ا وأھ ة وغاياتھ   الكلي

 .م١١/٥/٢٠١٠مجلس الكلية بالتمرير بتاريخ عن طريق مصادر التمويل بالكلية  وقد تم إعتماد

  تتمثل الموارد المالية للكلية فى اآلتى:و

 ميزانية الكلية من الجامعة. - ١

 .)الصيدلة اإلكلينيكيةالعلوم الصيدلية (برنامج الكلية من دخل  - ٢

 .الجنسية) (عدد ثالثة يمنييي تسجيل طالب الدراسات العليا وبعضھم من الوافدين رسوم  - ٣

 مركز الخدمات الصيدلية. رسوم التحاليل من - ٤

 المعمل المركزى بالكلية.ليل من رسوم التحا - ٥

 موارد مركز الحاسب اآللى المختلفة. - ٦

 النباتات الطبية ومزرعة الكلية.دراسات موارد مركز  - ٧

 المشروعات التى حصلت عليھا الكلية من وحدة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى وھى: - ٨

 م.٢٠٠٤ )(QAAP ضمان الجودةإدخال نظام داخلى لمشروع  -

 م).٢٠٠٥( HEEPFوير مقررات ممول من صندوق تطوير التعليم العالى مشروع تط -

 م.٢٠٠٨ )CIQAP(مشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد  -

ل  - ٩ وم مقاب ل رس ة مث ركات األدوي اھمات ش ات ومس ة تبرع ر والدعاي ة أو النش اء الكلي الن بأرج اإلع

 رعاية بعض أنشطة الكلية. لمنتجات الشركات بمجلة جامعة أسيوط للمعلومات الدوائية أو

 .يةالتدريبالدورات رسوم ناتج  -١٠

 .الكافتريامقابل تأجير  -١١

 خالل السنوات الخمس األخيرة. الموارد السابقةناء على كلية بوقد تطور حجم الموارد الذاتية لل -

 .واألنشطة األخرى بالكليةالموارد الذاتية فى دعم العملية التعليمية والبحثية  -

  

  

  

المادية والمالية  الموارد )٦
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  المبانى: مالئمة ٦/١/٢

 مناسبة مساحة المبانى إلحتياجات الكلية. -

فيات  ة والمستش ة الطبي ى والمراقب اع الطب ات القط ين كلي ة ب ز بالجامع ع متمي يدلة بموق ة الص ز كلي تتمي

ى المستوى الطالبى أو البحثى.  ات سواءاً عل ك الكلي ام المشتركة بتل الجامعية مما ييسر التعامل مع األقس

ة بموق ع الكلي ع وتتمت ة يتناسب م ع الكلي ة وموق ة الغربي ة وخاصة البواب ارج الجامع بة لمخ ز بالنس ع متمي

 الحرم الجامعى. لأماكن الخدمات العامة داخ

 :وتوزيعھا على النحو التالىتناسب مساحة المبانى إحتياجات الكلية  -

شئون  -مان الجودة وحدة ض -السادة وكالء الكلية  -المبنى اإلدارى وبه إدارة الكلية (السيد العميد  - ١

ا  -الحسابات والشئون المالية  –العاملين  ات (دراسات علي طالب) وإدارة شئون الطالب  -المكتب

 .الكافيتريا -العيادة الطبية  – العالقات العامة – والخزينة والدراسات العليا

اء العضوية الصيدلية أقسام مبنى (أ) وبه  - ٢ ة –الكيمي اء الطبي اقير –الكيمي ة الصوالعق يدلة اإلكلينيكي

ام  ك األقس ة الخاصة بتل ل الطالبي ازن (والمعام ة مخ اً وثالث الً طالبي ر معم تة عش ات للس زجاجي

ة وأربعة كيماويات للوثالثة مخازن  حجرات لرؤساء األقسام)  باإلضافة إلى وحدة الصيانة العاجل

 متحف العقاقير. -واإلنترنت  معامل الحاسب اآللى الطالبى –

ى ا د ف ال وتوج ة ألعم رات مخصص امس حج دور الخ ان ل درجاتلج د ال ة رص رق المختلف    للف

ا  امج وجميعھ ائج ببرن تخراج النت زة إلس ة  MISمجھ اكن المخصص أمين االم م ت ان ت ك اللج لتل

تمرة. ى جانب الحراسة البشرية المس ة إل ة محكم أبواب حديدي روالت ب ة  للكنت وم الكلي من الخارج وتق

  .ن اإلنتھاء من إعالن النتائجلحي حراسة خارجھا بتخصيص

ه  - ٣ ى (ب) وب ام مبن ناعية أقس يدلة الص يدلية  –الصيدالنيات  –الص ة الص اء التحليلي وبعض الكيمي

ام معامل ومكاتب قسم العقاقير  ك األقس اً  خمسة(والمعامل الطالبية الخاصة بتل عشر معمالً طالبي

ازن  ة مخ ازن للوثالث ة مخ ات وثالث ةللزجاجي ات وثالث ة)  كيماوي ام الثالث اء األقس حجرات لرؤس

ات  ز دراسات النبات دمات الصيدلية ومرك ز الخ زى للقياسات ومرك ل المرك ى المعم باإلضافة إل

 الطبية ومركز المعلومات الدوائية وإدارة األمن والدفاع المدنى وقاعة اإلحتفاالت بالكلية.

 .ألساسية للكليةات خارج المبانى ايوجد مخازن للمواد الملتھبة وبعض الكيماوي - ٤

ة (المبنى اإلدارى ، - ٥ ة الثالث انى الكلي ى من مب ى أ يوجد مصعد فى كل مبن ى ب) وإدارة  ، مبن مبن

 الكلية بصدد تركيب مصعد إضافى فى كل مبنى من مبانى الكلية.

اه و،  للمياه خاصة بالرجالدورتين يوجد  - ٦ ين للمي فى كل دور من األدوار  بالسيداتخاصة دورت

 مبانى الثالث.الخمسة فى ال

 .مبانى الكلية لتغذيةمحول كھرباء ) ٢(عدد يوجد  - ٧
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درج أ - ٨ درجات (م ع للم واء ، ب ، مجم ة الھ اه و ج) مكيف ال ودورة مي اه رج د دورة مي يداتيوج  س

ذلك عدد ( ات٢ملحقة بكل مدرج للمحاضرات وك ان بقاعة اإلمتحان اه ملحقت ا  ) دورة مي توجد كم

 إستراحة ملحقة بمدرج (جـ).

 مكيفة الھواء.جميعھا باألقسام  يةدروس العملالشرح  قاعات - ٩

 .(مكتب بريد كلية الصيدلة) ملحق بالكلية مكتب بريد يخدم الكلية وكليات الجامعة -١٠

د  -١١ ب البري وار مكت ة بج ة نموذجي يدلية تعليمي ا ص ة بھ ى ، الكلي ل التنظيم كيل الھيك اد تش م إعتم ت

غيل س  ھالتش م (البمجل ة رق اريخ ٥٥٨كلي مم ٢٠/٧/٢٠١٠) بت داد  وت يس وإع دتأس يدلية وب  أالص

ا ل بھ م   العم ة رق س الكلي ى مجل يدلة ف ر) بالص ن الخي يس (رك اد تأس م إعتم اريخ  )٥٦٥(وت بت

ً  م٢٢/١٠/٢٠١١ ا ة مجان ذوى الحاج ة ل دم األدوي ث تق دريب و حي ب الت ى جان يدلية إل دم الص تق

 ھور.للطالب بعض الخدمات المجتمعية مثل قياس ضغط الدم والسكر للجم

ة  -١٢ د بالكلي احته يوج ع مس اء متس ة  ٢م١٥٠٠فن د ثابت اه ومقاع افورة مي زود بن احات وم ذلك مس وك

 .ةمناسبخضراء 

دراجات  -١٣ اكن اإلنتظار لل د من أم ى العدي يوجد مكان إنتظار للسيارات مناسب ومجھز باإلضافة إل

 .العادية والنارية

 الكلية المختلفة. تم اإلنتھاء من عمليات اإلحالل والتجديد بمعامل وأرجاء -١٤

مع معايير المساحات والتجھيزات والمواصفات العامة للمبانى والمرافق بالكلية وتتمشى معايير المساحات 

  .)NORMS( التى وضعتھا الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

اً ھى  ة عموم احة المخصصة لكل طالب بالكلي ل طا ٢م٨حيث أن المس احة المخصصة لك ى والمس لب ف

ى  درس ھ ات ال ى  ٢م١٫٥قاع ا ھ ل ومرفقاتھ احات المعام ن مس ب م ة للطال احة المخصص  ٢م٥والمس

  .٢م٢٫٥والمساحة المخصصة لكل طالب من دورات المياه ھى 

الب -١٥ ة الط د مكتب ابق الث توج ى الط ن ف ة انى م ى اإلدارى ومكتب دريس المبن ة الت اء ھيئ أعض

ذات الالدراسات الو ى وعليا بالطابق الخامس ب ة الطالب مساحتھا مبن ى  ٢م٢٣٥مكتب وى عل وتحت

ة وتوجد من الكتب إلى جانب كتاب  ٦٠١٩ دوريات العلمي الطالب ال ين الخاصة ب راوح ب نسخ تت

ال  ٢٠ د إقب ى جانب بعض الكتب التى يزي ا نسخة فى المتوسط إل ا يوجد منھ  ١٠٠الطالب عليھ

دريس نسخة  ة الت ا و ٢م٣٣١مساحتھا فأما مكتبة أعضاء ھيئ ة  ٦٥٢٣يوجد بھ اب وقاعة ملحق كت

ة ٢م٣٧للرسائل العلمية ومساحتھا  اق األخالقى للكلي ا ورد بالميث اً لم ة التصوير طبق . وتوجد خدم

ذلك  ة وك ة بالمكتب د المنظم د والقواع ت توج ة اإلنترن وفرخدم ب  وتت ع الكت ات بجمي دة بيان قاع

ودة  دوريات الموج ة وال ىبالمكتب ول عل ة الحص ھل عملي ا يس ة  مم ى دوري ث ف اب أو بح أى كت

  .بالمجلس األعلى للجامعات عن طريق المكتبة الرقميةوالمكتبة مرتبطة 
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ة وتتماشى  إحتياطات االمن والسالمة ،توجد العالمات اإلرشادية بالمكتبة و ة بالنظام والنظاف وتتسم المكتب

    .ة التعليم واإلعتمادتجھيزاتھا ومساحتھا مع المعايير التى حددتھا الھيئة القومية لضمان جود

 :األمن والسالمة فى مبانى الكلية التجھيزات والمعدات المتاحة لتحقيق

  ك اءة تل ن كف د م ا يزي ا مم املين بھ ن والسالمة للع ق األم زات لتحقي بعض التجھي ة ب انى الكلي ز مب تتمي

 اإلنشاءات على النحو التالى:

ة باإلدوار الميوجد مفاتيح إنذار لإلبالغ عن الحرائق  - ١ ى ختلف اء باإلضافة إل ات لإلطف ويوجد حنفي

 أجھزة إطفاء جافة بالردھات والمعامل والمكتبات وذلك لتحقيق األمان.

ات وبعض المخازن  - ٢ د المكتب م تزوي ذلك ت ة وك اكن الكلي ة أم ات الحريق فى كاف تم إستكمال طفاي

 والمدرجات بالطفايات التلقائية التشغيل.

 عامل الطالبية للحاالت الطارئة.يوجد دش مياه  بكل معمل من الم - ٣

 معامل الكلية مجھزة بدواليب الغازات إلى جانب وحدة الشفط المركزى. - ٤

 .أمام المعامل وجود براميل رمال - ٥

 ق األمان والسالمة ألفراد الكليةتوافر العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقي: 

رعة ا - ١ ى س اعد عل المة تس ن والس ق األم ادية لتحقي ات إرش د عالم دوث توج ة ح ى حال الء ف إلخ

 كوارث القدر هللا.

ى وكل  للمخارج اآلمنة عند الطوارىءتم نشر عالمات إرشادية كما  - ٢ فى شكل تخطيطى لكل مبن

 .دور

  ) مخرج للطوارىء فى كل قاعات المحاضرات وكل المعامل الطالبية.٢يوجد عدد ( - ٣

  نشر لوحات إرشادية للطريقة المثلى إلستخدام طفايات الحريق.تم  - ٤

ذلك خاصة بنشر لوحات إرشادية داخل وخارج المعامل تم أيضاً و تحقيق األمان داخل المعامل وك

ة ة المختلف واد الكيميائي د التعرض لإلصابات وحروق الم ا عن تم إتباعھ ى ي ة الت  لإلسعافات األولي

    .بداخل المعامل

 مصاعد.عطال بالأنشر لوحات إرشادية لما يجب إتخاذه فى حالة حدوث باإلضافة إلى  - ٥

 حتياطات األمن والسالمة.أتوعية ب ندواتوتم عقد  - ٦

 خطط اإلخالء فى حالة حدوث كوارث: 

 در هللا د حدوثھا الق ة عن وارث بالكلي ،  تم بعد الدراسة األولية وضع خطة مبدئية لمجابھة األزمات والك

 ى عدة محاور:، وتتمثل الخطة ف وذلك  للحفاظ على األرواح وتقليل الخسائر المادية قدر األمكان

ى  - ق ، تفش ارات ، الحري زالزل ، اإلنھي دوث ال ة ح ى حال ان ف الء المك دة إلخ ة معتم ع خط وض

 .ويوجد مسئولين عن إدارة األزمات أثناء الطوارىء (قادة اإلخالء) الشائعات........ألخ
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ت عن - ة تح د دورة تدريبي ك بعق الب وذل املين والط ين الع ة ب ذ الخط زام بتنفي ة اإللت ر ثقاف   وان نش

ة عن  ذلك دورات تدريبي دنى والتعامل مع الحرائق أ(إدارة األزمات والطوارىء) وك دفاع الم ال ال عم

ة  دوة عن التوعي ذلك ن ة وك والحروق حضرھا السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين بالكلي

وارث واألزمات ب ة الك ل دور لجن ى جانب تفعي د الطوارىء إل د اإلجتماعات بإجراءات اإلخالء عن عق

م ( ة رق س الكلي ن مجل دت م ة إعتم تعداد (اللجن دائم واإلس ز ال اريخ ٥٣٤والتجھي  م٢٠/١١/٢٠٠٨) بت

د  ة وتحدي وير اللجن اد تط م إعتم وارىء وت ات والط اون إلدارة األزم ق مع كيل فري م تش ذلك ت وك

 م.٢١/٩/٢٠١٠) بتاريخ ٥٦٠المسئوليات فى مجلس كلية رقم (

ة وإشراف ر ساليوجد آلية إلختبا - دنى بالكلي دفاع الم ل مسئول ال مة أدوات اإلطفاء بشكل دورى من قب

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

  عقد إجتماعات وندوات توعية خاصة بإجراءات اإلخالء عند الكوارث.تم 

خالء من المعامل تم تجرية إوواإلخالء من المدرجات  التدريب المستمر وإجراء محاكاة لوقوع الكارثة -

 .أثناء الدرس العملى

 تقييم ردود األفعال وإجراء التصحيحات المطلوبة.  -

 خالء المبانى فى حالة حدوث كوارثخطط التدريب على إ: 

إجراء سيناريوھات محاكاة وتوجد خطط التدريب على إخالء المبانى وتتمثل فى تدريب العاملين والطالب 

  لحدوث الكارثة وتقييم األداء.

  .م١٤/٣/٢٠١١فى  ندوة عن (حلول مقترحة للتخلص من مذيبات المعامل) تعقدو

 نظافة مبانى الكلية:  

ب وحجرات  ات والمكات ى الطرق ة وتنتشر الخضرة ف ة بالنظاف انى الكلي ةتتصف مب ل الطالبي ة بالمعام  الملحق

ايير وتعطى إحساس بالجمال ويقوم عمال النظافة تحت إشراف معاون الكلية بالنظافة الدو م وضع مع د ت رية وق

  إلختيار العامل المثالى على مستوى الكلية تشجيعاً للتنافس بين العمال ويمنح الفائز شھادة تقدير ومكافأة مالية.

 يتم توفير أدوات النظافة ومستلزماتھا من قبل إدارة الكلية.  -

 ة/...ألخ.ومثال ذلك التھوية/ اإلضاءة الطبيعي توافر المناخ الصحى فى مبانى الكلية 

 يتوافر المناخ الصحى فى المبانى من حيث:

 التھوية الطبيعية الكافية فى المعامل الطالبية. - ١

 اإلضاءة الطبيعية فى معظم األماكن بالكلية. - ٢

 وجود موتورات شفط فى المعامل الطالبية للتأكيد على نقاء جو المعامل. - ٣

 مل الطالبية.بغرف التحضير الملحقة بالمعابالمعامل وكذلك وجود مراوح  - ٤
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ة  انى الداخلي راوح إرتفاعات المب ين وتت ا ب درجات ٣،٨م ذ م وتشك٧،٥م والم من المساحة  %١٥ل النواف

  . رضية وذلك طبقاً للمواصفات العالمية المعتمدةاأل

  التسھيالت المادية: ٦/٢

  تسھيالت ممارسة األنشطة الطالبية: ٦/٢/١

 ستاد الجامعة داخل الحرم الجامعى إاحات كبيرة كالمالعب بتحتاج لمس يقوم الطالب بمزاولة األنشطة التى

ود  ب وج ى جان الةإل احات  ص ات (بمس ا أدوات وآالت للتمرين د بھ ة ويوج ة البدني د ٢م١١٠للياق ) وتوج

نج ٢بجوارھا قاعة لإلجتماعات واألنشطة الفنية واإلجتماعية والكشفية كما يوجد عدد ( ة البي ) منضدة للعب

رار  ولة اللعبةبونج بالكلية لمزا اريخ  وزارىوقد صدر ق ة  بإنشاء م١/٩/٢٠١٠بت مركز األنشطة الطالبي

  .وھذه األماكن والتسھيالت كافية لممارسة االنشطة الطالبيةطابع خاص) (وحدة ذات 

  األجھزة والمعدات والمعامل: ٦/٢/٢

دد (الب ة ع ا ٥٩كلي ين (أ ، ب) منھ ى المبني ة عل الً موزع الب  ٣١) معم ل للط اث  ٢٨ومعم ل لألبح معم

زة  أهومھي اتصمجھزة طبقاً للتخصالطالبية وجميع المعامل  زة حاسب وأجھ بالوسائل المساعدة من أجھ

ة فى معامل  ام اإلعرض مختلفة وشاشة للعرض إلى جانب ذلك يدرس طالب الكلي ات بالمشتركة قس الكلي

  التى تقوم بالتدريس لطالب كلية الصيدلة مثل كلية العلوم والطب.

ذلك  ة وك احثين بالكلي يالت للب ة إجراء القياسات والتحل دم خدم ذى يق كما يوجد بالكلية المعمل المركزى ال

ة ضمن خطة مشروع التطوير  أجھزة حديث د المركز ب م تزوي د ت أجر رمزى . وق ة ب املين بالكلي لغير الع

  المستمر والتأھيل لإلعتماد.

م كما يقدم مركز الخدمات الصيدلية خدماته للباحث ة وت ل دقيق ين من داخل وخارج الكلية بعمل قياسات تحلي

  تزويد المركز أيضاً بالعديد من االجھزة فى إطار المشروع.

ة  ووى مغناطيسى بالكلي ين ن از رن د جھ ا يوج احثين س ٦٠MHZ-NMRكم ع الب ه لجمي دم خدمات واء يق

  .من خارج الجامعةبالكلية أو الجامعة أو 

  ى عدد الطالب:نسبة الحاسبات اآللية إلجمال

ز عدد ( ى٥تم تجھي ى (مركز الحاسب اآلل وحدة ذات طابع  – واإلنترنت الطالبى ) معامل للحاسب اآلل

ا معمل  خاص دريب منھ اھرة ت د من مكتب اليونسكو بالق دريب معتم ادة للت نح شھادة رخصة قي وآخر لم

او )ICDL(الحاسب اآللى  ى إجم وھى  ٢٠:١لى عدد الطالب ھو نسبة الحاسبات اآللية المتاحة بالكلية إل

ة ك وجود  نسبة مقبولة حيث يستخدم الطالب الحواسب على التوالى بصورة دوري ى جانب ذل حواسب الإل

  .بقاعات المحاضرات والمعامل ومدرجات األقسام والمكتبة
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ذلك األ ام يوجد العديد من األجھزة الحديثة فى المعمل المركزى للقياسات ومعمل الخدمات الصيدلية وك قس

  ).(MHz-NMR ٦٠العلمية السبعة بالكلية كما يوجد جھاز رنين نووى مغناطيسى بالكلية 

  بصفة منتظمةصيانة األجھزة والمعدات والمعامل: 

ذلك - ة وك ة بالكلي زة العلمي ة لألجھ ة  يوجد وحدة صيانة عاجل ة بالجامع زة علمي -مركز صيانه أجھ

 .م٢٢/١٢/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٥١إعتماد مجلس كلية رقم (

ود  - الصيانة بالنسبة لجھاز الرنين النووي المغناطيسي وماكينات التصوير تجري بإنتظام ويوجد عق

  .الموردة لألجھزةشركات الالكلية ووأصيانة دورية مبرمة ما بين الجامعة 

رنين المغناطيسى ،  از ال ل جھ ة مستمرة مث ثمن بطريق ة ال زة مرتفع   يتم إستخدام الكثير من األجھ

از  از  )DSCح السعرى التفاضلى (المسجھ ع ، جھ ا السوائل ذات الضغط المرتف كروماتوجرافي

HPLC ذا العملوغيرھا ويقوم بالقياسات فني ى ھ دربون عل ة تشغيل  ين وصيادلة م تم متابع ، وي

 وكفاءة تلك األجھزة من خالل (سجل متابعة) لكل جھاز.

  

  تكنولوجيا المعلومات: ٦/٢/٣

بك - ى ش ع عل ة موق د للكلي ت يوج ه ة األنترن     http://aun.edu.eg/pharmacyوعنوان

 .لجنة مسئولة عن التحديثمن خالل ويتم تحديثة بصفة دورية 

وم الصيدلية (يتفرع من الموقع موقعاً خاصاً بأنشطة برنامج  - ةالعل يم  )الصيدلة اإلكلينيكي وأخر للتعل

تمر  يدلى المس طة الص اث واألنش ام واألبح ة واألقس املين بالكلي ات / للع ن المعلوم ر م دم الكثي ويق

 لدورات التدريبية وحضور الندوات.والجامعة ويقدم خدمة التسجيل ل

 الموقع على االنترنت باللغتين العربية واالنجليزية. -

ة توجد شبكة تليفون تربط بين كل مرافق  - اً كمالكلي ذلك داخلي ة وك ات الجامع اكس فى وكلي ا توجد ف

ى مكتب السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية  د اإللكترون تم التعامل بالبري بعض المكاتب الرئيسية وي

 بين إدارة الكلية واألقسام.

ة  - د بالكلي ة ٣٤٠يوج ت متاح ة أنترن ع نقط ل  للجمي اعات العم وال س تخدام ط ة لالس د خدم وتوج

ا حيث  البنت الالسلكى بمركز الحاسب اآللى للطاألنتر ة حولھ ة واألفني وكذلك بالصيدلية المجتمعي

 .تتاح الخدمة لعموم السادة أعضاء ھيئة التدريس والطالب

ات  - ة من وحدة العالق داد إصدارات  دوري تم إع ة وي المعلومات المتاحة تغطى مختلف أنشطة الكلي

راز ا تم إب ة شھرياً وي ذه اإلصدارات يصدر بصفة دوري ة التى العامة بالكلية وأحد ھ الحداث الھام

ة  ارات ، مناقش دوات أو دورات ، زي د ن ل عق ة مث داث ثقافي ن أح رة م ذه الفت الل ھ ة خ ت بالكلي تم

  رسائل ، أحداث إجتماعية.
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إصداراً آخر تحت عنوان (متابعات) يتم فيه متابعة األحداث بصفة العالقات العامة كما تصدر وحدة  -

ةدورية وإلقاء الضوء عليھا مثل زيارة إدا ؤتمر الكلي ة الو رة المشروعات ، أو إنعقاد م ات وكاف ترقي

 .  ........ألخ المناسبات اإلجتماعية

يلة  - ة وبعض األنشطة كوس ار الكلي ا أخب ا) تعرض عليھ ة شاشة عرض (بالزم ويوجد بمدخل الكلي

ع  ات للجمي ة المعلوم أول إلتاح ة أوالً ب ة باللغ رة دوري ة نش ات الدوائي ز المعلوم در مرك ويص

ع  نجليزية وأخرى غير دورية باللغة العربيةاإل ى جمي وزع عل ة وت ة ھام ة حديث تقدم معلومات علمي

 بالكلية. العاملين

  .  IT Unitحصول الكلية على مشروع  إنشاء وحدة الخدمات التكنولوجيا  -
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ا ف –كلية الصيدلة تعتير  ة أسيوط مصدر إشعاع للمجتمع المحيط بھ ر جامع ى صعيد مصر ، حيث تعتب

ة ة البيئ التھا التفاعل مع المجتمع وخدم ة  الكلية أن من أھم بنود رس ك إال بالمشاركة المجتمعي أتى ذل واليت

  .التى تضمن التفاعل النشط بين الكلية من جھة واالطراف المجتمعية من جھة أخرى

  :خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٧/١

  :تمع وتنمية البيئةالتوعية بخدمة المج ٧/١/١

  البرامج التى دة طرق لتعريف المجتمع المحيط ب ة بع ة البيئ ة المجتمع وتنمي تقوم الكلية بالتوعية بخدم

  تضعھا الكلية لخدمة المجتمع حيث يوجد العديد من البرامج التى وضعتھا الكلية منھا:

ة  - رامج تثقيفي ة  –ب رامج خدمي ى موقعھ –ب ة عل ن الكلي دريب وتعل رامج ت ذه ب ن ھ ى ع ا اإللكترون

 .البرامج

قات ت - ا الملص ة منھ ل الكلي ة داخ ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ة بخدم راءات للتوعي ن اإلج د م د العدي وج

ة  والنشرات ة البيئ ة المجتمع وتنمي ة لخدم ل الكلي دادھا تحت إشراف وكي التى يشارك الطالب فى إع

ى النظا دخين والحث عل ن الت د م ى الح ا ملصقات للحث عل اء ، منھ ة واإلنتم درات وف ة المخ محارب

ة والق كرات الجوال ى معس اركة ف ى المش افة إل دمباإلض رع بال الت التب ة وحم ل الطبي ع  واف وتوزي

ذلك النشرات  المطويات ضمن حمالت التوعية الصحية التى يقوم بھا الطالب داخل وخارج الكلية وك

ابع الخاص بالكلية. وتوزع كتيبات عن التى توضح وتعلن عن الخدمات المقدمة من الوحدات ذات الط

ب عن  ابع الخاص وكتي دات ذات الط ةالوح ئون البيئ ازات قطاع ش ى اإلعالن عن  إنج باإلضافة إل

ة ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ن خالل خطة قطاع خدم ة م ى الكلي د ف ى تعق ة الت ة والتثقيفي دوات العلمي  الن

  م.٢٦/١٠/٢٠١١ بتاريخ )٥٦١(رقم معتمدة من مجلس الكلية 

 :القطاعات المستھدفة بالتوعية ھم    

دني من شركات دواء وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم   –الطالب  العاملين والخريجين والمجتمع الم

  ومستشفيات وصيادلة مجتمع ومؤسسات صيدلية.

  الخطة وإحتياجات المجتمع: ٧/١/٢

 اريخ ٥٣٨كلية رقم (المجلس ب ھامادإعتوتم لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومعتمدة  توجد خطة موثقة ) بت

تفيدين  م١٦/٢/٢٠٠٩ اد و(الخطة الخمسية) وتجدد الخطة سنوياً طبقاً لإلحتياجات الفعلية للمس م إعتم ت

 .م٢٦/١٠/٢٠١٠بتاريخ  )٥٦١(رقم بمجلس الكلية  م٢٠١٠/٢٠١١الخطة للعام الجامعى 

البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة )٧
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 ة الم اً للفئ تبيانات طبق ع إس م،  ستھدفةوتم تحديد اإلحتياجات بتوزي تبيانات للطالب وأخرى  ت داد إس إع

ريجين يادلة الخ ور للص اء األم اونيھم ،  ، وأولي دريس ومع ة الت اء ھيئ اءوأعض يات  اً وبن ى توص عل

م وضع الخطة  ا وإحتياجات المستفيدين ت ات المجتمع من الحاجة وإعتمادھ ى أولوي د الخطة عل   وتعتم

 .فى تحسين نوعية الحياة للمواطنينبة إلى التوعية الصحية والثقافية العامة والرغ

  دوات وورش العمل د الن ة العمل  – تطبيق الخطة ومن أمثلة الممارسات لتطبيق الخطة عق ق ثقاف تعمي

ال وورش عمل عن  )باإلشتراك مع الصندوق اإلجتماعى للتنمية(الحر  ارات اإلتصال الفع ة مھ ، تنمي

دوات متخصصة فى مجااإلسعافات األولية للطالب والعاملين على فترا الت ت متكررة طوال العام ، ن

ع "  –فرص العمل المتاحة لخريجى الصيدلة  العمل الصيدالنى للطالب مثل ارات البي الحديث فى مھ

ة اع األدوي ى قط ات  – " ف د إحتياج ن تحدي دوات ع ى ن اجح باإلضافة إل ة ن دوب دعاي ف تصبح من كي

دمھا ال ى تق ة الت دمات المجتمعي ن الخ وق م ة الس ن  –كلي دوة ع د ن ل "عق ين التھوي ور ب ونزا الطي إنفل

دوة عن  – "والتھوين م" ن ة لعالج األل ة الصيادلة نحو إستخدام المسكنات القوي دوة عن  - " توعي " ن

ذاء ذلك  " األمراض المشتركة التى تنتقل عن طريق الغ دوات عن وك ة " ن ة الصيدلة اإلكلينيكي والعالق

ه" ة عن ندوو " الصيدلى والطبيببين  دخين وطرق اإلقالع عن ة  " أضرار الت ذلك حمالت التوعي وك

ات إدارة ال ل أولوي ة البشرية مث ة ودورات التنمي املين بالجامع ة للع ة المختلف از المقابل وقت وكيف تجت

 .الشخصية

 م.٢٩/١١/٢٠١٠دوة عن التداوى باألعشاب بتاريخ ن -

 م١٤/٣/٢٠١١بتاريخ ندوة عن حلول مقترحة للتخلص من النفايات بالمعامل  -

 م١٤/٤/٢٠١١ندوة عن اإلستعمال الخاطئ للدواء بتاريخ  -

   رى  قوافل الطبيةوأخيراً ال يمإلى نجوع وق املين  .اإلقل ة للع ة فى حمالت التوعي ويشارك طالب الكلي

ة .  ذلك بالجامع ة وك وظفين بالكلي ة والم ة ومن أمثل دى ، توعي ة ضد سرطان الث ذه الحمالت ، توعي ھ

ة  تكرر سنوياً فى اليوم العالمى لمرضى السكر. سكربمرض ال ة بمرض ھشاشة العظام ، توعي ، توعي

دم اع ضغط ال دخينال،  بمرض إرتف ة بأضرار الت داد معارض  توعي ى إع ذلك يشارك الطالب ف ، وك

ة  خيرية ومعارض فنية وبيئية ر بالصيدلة المجتمعي ركن الخي دواء ل ع ال ة تجمي وساھم الطالب فى حمل

 .ية بالكل

  ة ٢٧/١٢/٢٠١٠فى  صدروقد يس الجامع ادم قرار السيد األستاذ الدكتور/ رئ مجلس إدارة وحدة  إعتم

ة الصيدلة  ة بكلي دكتور/  –األنشطة والخدمات الطالبي تاذ ال يد األس رار الس ى ق اء عل يوط بن ة أس جامع

ى  الى ف يم الع ر التعل دمات ١/٩/٢٠١٠وزي طة والخ دة األنش اء وح ةم بإنش ابع كو الطالبي دة ذات ط ح

ة  ى الصحة العام خاص لھا إستقاللھا الفنى والمالى واإلدارى. والھدف من إنشاء تلك الوحدة الحفاظ عل
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ة والطالب  املين بالكلي ع الع ات لجمي ة التمرين ن خالل مزاول زة م ى صالة األجھ ة والرياضية ف البدني

  .الرياضية

  :تفاعل الكلية مع المجتمع ٧/٢

  :المجتمعية فى مجالس الكليةمشاركة األطراف  ٧/٢/١

ة .١ ة كأعضاء فى مجلس الكلي دواء  تشارك بعض األطراف المجتمعي ى صناعة ال ل ممثل شركة (مث

يد) وشركة  ة (س ة الصناعات الكيماوي يوط T٣Aتنمي ديم  .)بأس ة وتق الحوار والمناقش اركون ب ويش

  األفكار.

ى .٢ ة ف راف المجتمعي ارك بعض األط س إدارة يش ود مجل دة ضمان الج يادلة وح ب ص ة (نقي ة بالكلي

 مندوب من شركات الدواء). –أسيوط 

ة  .٣ فيات الجامعي ل للمستش ة (ممث دمات المجتمعي ة الخ ى لجن ة ف ارك بعض األطراف المجتمعي  –يش

 .)T٣Aشركة ممثل عن  –ممثل لشركة سيد  –نقيب صيادلة أسيوط  – الطالبممثل لمستشفى 

  .ن الخاصة ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكيةتشارك األطراف المجتمعية فى لجنة المستشاري .٤

الي الخريجيين ونقيب صيادلة بحتفال اإلشركات الدواء فى وتدعم تشارك  .٥ ذلك أھ عيد الخريجين وك

دريب  القطرعلى مستوى الدواء  صناعةأسيوط باإلضافة إلى ممثلى  وتشارك بعض الشركات فى ت

ل الخريجين  رامج اوالطالب ومنح جوائز ألوائ داد الب دريب والتوظيف إع يح ملتقى الت ة ويت لتعليمي

 فرص قيمة للعمل بعد التخرج والتدريب أثناء الدراسة وأداء التدريب الصيفى للطالب.

 :وحدات ذات طابع خاص  توجد بعض المراكز بالكلية التى تقدم خدمات مجتمعية ھامة مثل–   

  .الدوائية معلوماتالومركز ى مركزالل ممعال

 وائية: مركز المعلومات الد 

ى اإلستفسارات  رد عل ة ال دم خدم اء والصيادلة الصيدالنية الذى يق ا األطب دم بھ ة والتى يتق العلمي

ة و اءة عالي دم بكف صيادلة  من خاللاألطراف المجتمعية من غير المجال الصحى وتلك الخدمة تق

ة عن ھى خدمة مجانية. وكذلك يصدر ومدربين  ة المركز مجلة دورية للمعلومات الدوائي (كل ثالث

اً  ى مجان ق الطب ى أعضاء الفري وزع عل ة وت ة اإلنجليزي ة باللغ ات علمي ا معلوم ا ، شھور) بھ كم

ة عن يصدر اقش ا المركز نشرة علمية غير دورية باللغة العربي ر عدد تن م أكب لمشكالت والتى تھ

 .إلى جانب دور المركز فى التدريب وإعداد الدورات المستفيدينمن 

 مركز الخدمات الصيدلية:المعمل المركزى و 

يؤديان خدمة علمية للباحثين من الكلية ومن الجامعة وذلك بإجراء القياسات التحليلية على عدد 

كبير من األجھزة وبدقة عالية وتقدم الخدمات بمبالغ مناسبة لغير العاملين بالكلية ومجاناً بالنسبة 

  .داخل الكليةمن للباحثين 
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 ت طابع خاص)(وحدة ذا مركز الحاسب اآللى: 
ھادة  نح ش ا يم ة كم ارج الكلي ل وخ ن دخ الب م دريب للط ة الت رة خدم ه الكبي ز بإمكانيات دم المرك يق

  .)ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى (

ة الصيدلة  رد كلي ع  –وتنف ة م اركة الفعال يوط بالمش ة أس ة جامع اھمت الكلي ع المحيط حيث س المجتم

م ٢٠٠٧-٢٠٠٥صندوق تنمية التعليم العالى (أثناء حصولھا على مشروع من  م) فى إنشاء معمل معق

د ال الجدي فى األطف ن بمستش ل الحق ل  لتحضير محالي ق المعم دة ، يحق دوائى بالوح ع ال ة التوزي   خدم

ا ظھر أو  راً للمستشفى كم راً كبي ذلك يحقق وف الجرعة لمرضى األطفال مما يقلل مخاطر العالج وك

ل مازال تحت اإلشراف العلمى للكلية. يخدم ھذا المعمل مرضى األطفال من آخر اإلحصائيات والمعم

  .فى كل صعيد مصر

دواء فى  ة الصيادلة وشركات ال ال ونقاب كما تشارك األطراف المجتمعية من الصيادلة وأرباب األعم

ا رأيھم فى مواصفات الخريج كم ويتم أخذوإعداد الخطط اإلستراتيجية ومراجعة تحديث رسالة الكلية 

ة وصيدليات المجتمع فى  تشارك المستشفيات الجامعية ومعھد جنوب مصر لألورام وشركات األدوي

  تدريب طالب الكلية فى البرنامج األساسى وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية.

ال التن ى مج واء ف دوات س د الن اء المحاضرات وعق ى إلق ة ف ركات األدوي ن ش د م ارك العدي ة تش مي
  .وفى رعاية الكثير من أنشطة الكلية العلمى فى المجال والبشرية أ

 رضا األطراف المجتمعية: ٧/٢/٢
ة يتم قياس مستوى رضا ة األطراف المجتمعي ة البيئ ة  عن خدمات المجتمع وتنمي دمھا الكلي ك التى تق وذل

تبيانات  ائج االس ل نت ار اآلراء الحرةباجراء االستبيانات المناسبة وتحلي م  واألخذ فى اإلعتب  جراءإحيث ت

ز  ة ، مرك ات الدوائي ز المعلوم ن مرك ة م دمات المقدم ن الخ ة ع راف المجتمعي بعض األط تبيانات ل إس

ك  ن تل تفيدين م ين أن المس ث تب ى حي ز الحاسب اآلل ذلك مرك زى وك ل المرك يدلية والمعم دمات الص الخ

راءات التص ت اإلج ين وتم توجب التحس ى تس اط الت ن بعض النق روا رضاھم إال ع دمات أظھ حيحية الخ

  .المناسبة مثل ضرورة وجود صيادلة لعمل القياسات بالمعمل المركزى بناء على رغبة المستفيدين

د ات ة وق ى مستوى خريجى الكلي ة للتعرف عل اس مستوى رضا األطراف المجتمعي ل تم قي ضح من تحلي

ة دراسة رضا متلقى خدمانتائج اإلستبيان رضا تم بصورة منتظم ا ي ة ت ھم عن مستوى الخريج كم  الكلي

  للوقوف على أوجه القصور ومحاولة تحسينھا.

ة  وم الجمع ك ي دريس وصيادلة محافظة أسيوط وذل ة الت ة واعضاء ھيئ ين إدارة الكلي اء موسع ب تم عقد لق

ق  ين ١/٤/٢٠١١المواف ل ب س للتواص ع أس م وض ة وت ة بالمھن وعات المتعلق ض الموض ة بع م لمناقش

 إستمرار التعليم الصيدلى. الخريجين والكلية األم والتاكيد على

ات  ك اإلحتياج ة تل ة وتلبي راف المجتمعي ات األط د إحتياج ى تحدي تبيانات ف ائج اإلس ن نت تفادة م تم اإلس ي

تم ، فى اإلعتبار وعليه توضع خطط تحسين وتصويب للمسار تؤخذالوقوف على بعض المتطلبات التى  ي
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ة دوات التثقيفي تطالع اآلراء حول الن ذلك إس ةوحمالت ا ك ة  لتوعي ا الكلي وم بھ ى تق ا ورضا الت  وتوقيتاتھ

ا ا األطراف عن األداء فيھ ة  ، كم ة الالزم دورات التدريبي د ال ى تحدي ة ف اركة األطراف المجتمعي تم مش ت

  لتنمية المھارات المختلفة ثم تستطلع آرائھم فى المدربين والتدريب عموماً.
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ية الصيدلة جامعة أسيوط تلتزم به من أجل الوصول الى تعزيز التقويم المؤسسى ونظم إدارة الجودة ھدف كل

لتحقيق ذلك تقوم الكلية بتقويم شامل لقدرتھا المؤسسية وتحديد مجاالت القوة ونظامھا الخاص بإدارة الجودة 

  والعمل على تعزيزھا وتقويتھا أما مجاالت الضعف فتلتزم الكلية بآليات لمعالجتھا والقضاء عليھا 

  نسبتھا من أجل زيادة القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية فى المحيط اإلقليمى لھا.تخفيض  أو

   :تقويم أداء المؤسســة ٨/١

  عملية التقويم: ٨/١/١

  باألعمال التى تتطلبھا عملية التقويم الذاتى واألداء الكلى للكلية بالتعاون بالكلية تقوم وحدة ضمان الجودة 

وحدة ضمان الجودة (اإلسم السابق لھا وتتولى ومركز ضمان الجودة بالجامعة ية مع األقسام العلمية واإلدار

وحدة توكيد الجودة) عملية تقويم األداء المؤسسى بالكلية منذ إنشاءھا بموجب قرار مجلس الكلية رقم 

  ،  الكليةيد األستاذ الدكتور/ عميد على قرار الس اً ناءم وتعيين مديراً للوحدة بٌ ٢٦/١٠/٢٠٠٤) بتاريخ ٤٢١(

) بالدور الخامس بالمبنى اإلدارى للكلية بجوار مكتب السيد األستاذ الدكتور ٥٠٤تم تخصيص الغرفة رقم (

ته وتم تجھيزھا بالكوادر البشرية المؤھله الالزمة دعميد الكلية وذلك لإلشراف الدائم عليھا من جانب سيا

دة إجراء عملية التقويم الذاتى بصفة دورية والتجھيزات المادية المطلوبة ومنذ ذلك الحين تولت الوح

سنوية ،  نصف تقارير ومستمرة وشاملة لجميع عناصر التقويم الذاتى للكلية سواء تقارير ربع سنوية ،

  إعداد الدراسة الذاتية للكلية:وتقارير سنوية للكلية ، إستبيانات دورية 

  :خطط التدريب السنوية وتحديد اإلحتياجاتإعداد  -١

مقررات التوصيف والوحدة بإعداد إحتياجاتھا وخطط التدريب وتقارير المتابعة والدورات التدريبية تلتزم 

  مجالس األقسام العلمية ومجلس الكلية.مجلس إدارة الوحدة وويتم عرض ذلك على 

  إعداد التقرير الربع سنوى للكلية: -٢

الكلية فى مجال جودة التعليم نشطة أربع سنوى يشمل جميع فنى تقوم وحدة ضمان الجودة بإعداد تقرير 

أھم ومؤشرات النجاح لكل مخرج وكذلك للخطة اإلستراتيجية الخطة التنفيذية وعوائد مخرجات واإلعتماد و

  .مقترحات التحسين والتوصيات(السلبيات) ، اإليجابيات ،  المشاكل ومعوقات التنفيذ

م بقرار مجلس ٣١/٣/٢٠١١ -  ١/١/٢٠١١الفترة من تم إعتماد التقرير األول ألنشطة الخطة التنفيذية فى 
  .م٢٤/٥/٢٠١١) بتاريخ    ٥٦٨الكلية رقم (

م بقرار مجلس ٣٠/٦/٢٠١١ -  ١/٤/٢٠١١التقرير الثانى ألنشطة الخطة التنفيذية فى الفترة من إعتماد 
  م٥/٧/٢٠١١) بتاريخ    ٥٧١الكلية رقم (

الجودة نظم ) التقويم المؤسسى وإدارة٨
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م بقرار مجلس ٣٠/٩/٢٠١١ -   ١/٧/٢٠١١فى الفترة من  التقرير الثالث ألنشطة الخطة التنفيذيةإعتماد 
  ٢٤/٤/٢٠١٢) بتاريخ٥٨١الكلية رقم (

م بقرار مجلس ٣٠/٩/٢٠١١ -   ١/٧/٢٠١١ألنشطة الخطة التنفيذية فى الفترة من  الرابعالتقرير إعتماد 
  ٢٦/٣/٢٠١٢ ) بتاريخ ٥٩٢الكلية رقم (

م بقرار مجلس ٣٠/٩/٢٠١١ -  ١/٧/٢٠١١الفترة من ألنشطة الخطة التنفيذية فى  الخامسالتقرير إعتماد 
  ٢٤/٧/٢٠١٣ ) بتاريخ٥٩٦الكلية رقم (

م بقرار مجلس ٣٠/٩/٢٠١١ -  ١/٧/٢٠١١ألنشطة الخطة التنفيذية فى الفترة من  السادسالتقرير إعتماد 
  ٢٤/٧/٢٠١٣ ) بتاريخ٥٩٦الكلية رقم (

م بقرار مجلس ٣٠/٩/٢٠١١ -   ١/٧/٢٠١١رة من ألنشطة الخطة التنفيذية فى الفت السابعالتقرير إعتماد 
  م.٢٤/٧/٢٠١٣ ) بتاريخ٥٩٦الكلية رقم (

   إعداد التقرير النصف السنوى للكلية: -٢

تحت عنوان (قياس مؤشرات األداء للمرحلة الجامعية تقوم الوحدة بإعداد  تقرير نصف سنوى (فصلى) 

ونتائج للفرق المختلفة قررات الدراسية تقرير المتقرير أنشطة وحدة ضمان الجودة ويشمل األولى) 

توصيات المؤتمر  – والدورات التدريبية متابعة الخطط –اآلراء الحرة للطالب  –وتحليلھا اإلستبيانات 

ً العلمى التى تنظمه الكلية  األقسام  على مجلس إدارة الوحدة لعرضه علىالتقرير ويعرض ھذا سنويا

الوحدة الى مركز تقويم األداء الجامعى بالجامعة  هن أول تقرير تقدموكا ومجلس الكليةالمختلفة واإلدارات 

   ٣١/٣/٢٠١١ – ١/١األول عن الفترة  تقرير التقريرين وخالل ھذا العام تم تقديم  م.١/١٢/٢٠٠٤فى 

   رير السنوى للكلية:إعداد التق -٣
شطة التى تم تنفيذھا فى لعرض كافة األن ٢٠٠٥تلتزم الكلية كل عام بتقديم تقريرھا السنوى منذ عام 

ولتھيئة الكلية التعليم والطالب والدراسات العليا والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة  اتقطاع

تم تجميع وإعداد الوثائق الالزمة للمراجعة و .إلستيعاب ثقافة الجودة وللوصول الى مخرجات مناسبة

قويم األداء الجامعى ونتائج تحليل اإلستبيانات ومؤشرات تبالخارجية. كما تضمن إعداد اإٍلستبيانات الخاصة 

  القوة والضعف. 

    ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISO.إجراء المراجعات الدورية الداخلية لألقسام العلمية واإلدارات طبقاً لنظام األيزو

   من قبل الوحدة حيث يتم عرض نتائج المراجعة الداخلية لألقسام على مجلس الكلية.

  م).٤/٢٠١٠/ ٢٢-١٩قوم بھا مركز ضمان الجودة بالجامعة للكلية (زيارة المحاكاه بتاريخالمراجعات التى ي

فرق المتابعة والدعم الفنى من قبل إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم ية من قبل المراجعات الخارجو

  ). CIQAP   ،QAAP(العالى 
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 ضمان الجودةطــة وإنجــازات الكلية فى مجـال أنش يتم إعتماد:  التقرير السنوى لوحدة ضمان الجودة -٥

م لتحسين اآلداء وتطوير ٢٠١٢/٢٠١٣وكذلك المقترحات واألنشطة المستھدفة فى العـام الجامعى القــادم 

  م.٢٥/٩/٢٠١٢) يوم الثالثاء الموافق ٥٨٦(العملية التعليمية بالكلية بالجلسة رقم 

  
  : اإلستبيانات الدورية -٦

بصفة  والطالب) ملجنة شئون التعلي(أعضاء بيانات المنبثقة عن وحدة ضمان الجودة بالكلية تقوم لجنة اإلست

دورية بإعداد وتوزيع اإلستبيانات الخاصة بقياس جوانب القدرة المؤسسية بالكلية من خالل خطة موضوعة 

 اتخدمالتبطة بتقديم تشمل (أعضاء ھيئة التدريس ، الھيئة المعاونة ، الطالب ، اإلداريين) واإلدارات المر

الوحدة بتحليلھا ووضع  قامتللطالب (رعاية الشباب ، شئون الطالب ، شئون الخريجين ، والمكتبات) و

وإرسالھا  م٢٣/٣/٢٠١١بتاريخ  )٥٦٦(مجلس الكلية رقم من وإعتمادھا  المشاكل المثاره  المقترحات لحل

بعة اإلجراءات التصحيحية ومناقشة المردود مع الى الجھة المختصة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة وكذلك متا

ذوى المصلحة داخل وخارج الكلية وكذلك متابعة مناقشة تلك الموضوعات من خالل المؤتمر العلمى 

ونتائج تحليلھا الى المركز الرئيسى لضمان الجودة بالجامعة  لية، ويتم إرسال ھذه اإلستبياناتلألقسام والك

ات ونتائجھا فى كتاب مؤشرات األداء الجامعى والذى يصدره المركز سنويا من أجل إدراج ھذه اإلستبيان

الوحدة بإعدادھا  قامتلقياس مستوى األداء الجامعى على مستوى الكليات. بلغ عدد اإلستبيانات التى 

ً إستبيان )٥٩(وتنفيذھا    .ا

  إلدارة نظم الجوده:لتعزيز والتطوير أنشطة ا ٨/١/٢

والمراجعة لنتائج التقويم الذاتى لألداء الكلى للكلية ومن خالل التقارير (ربع من خالل التحليل المستمر 

سنوية) وتقارير مركز ضمان الجودة بالجامعة تم تحديد المجاالت المطلوبه  –نصف سنوية  –سنوية 

  -للتعزيز والتطوير والتى تمت بناءاً على ھذا التقييم المستمر وأدت الى:

   وتدعيمھا المستمر. والتى تغير إسمھا لتصبح وحدة ضمان الجودةإنشاء وحدة توكيد الجودة  - ١

ى مشروعات ( - ٢ يم QAAP & CIQAP الحصول عل وزارة التعل ) من وحدة تطوير المشروعات ب

 .العالى

ة  - ٣ تراتيجية العام داد الخطة اإلس م إع تراتيجى وت ر إس تعانه بخبي ة باإلس ه للكلي تراتيجية عام وضع إس

  م.٣١/٨/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٤٧( ية لھا وإعتمادھا من مجلس الكلية رقم للكلية ووضع الخطة التنفيذ

اً)إ - ٤ اً وإلكتروني ائق (ورقي داول الوث ظ وت ام لحف اء نظ ة و نش ة بالكلي ل اإلدارات المختلف دريب وتأھي ت

ة  ا أھل الكلي ة  مم ة والتعليمي دمات اإلداري ال الخ ى مج ة ف ا لمصفوفة القياسات العالمي ة أدائھ لمطابق

 م.١٢/٢٠١٠وتجديدھا بتاريخ / ، م١٨/١١/٢٠٠٩بتاريخ ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOلى شھادة للحصول ع

 .  نظام للتدريب والتوعية اإلعالمية - ٥

 .  مع بعض المعوقات فى النظام بالنسبه لنتائج الطالب )MISميكنة العمل اإلدارى (تنفيذ نظام  - ٦
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    .وضع ميثاق أخالقى للكلية وإعتماد لجنة المصداقية واألخالقيات - ٧

  .م٢٦/١٠/٢٠١١بتاريخ  )٥٦١(رقم الخطة التدريبية للكلية وإعتمادھا من مجلس الكلية  وضع - ٨

   إصدار كتاب التوصيف الوظيفى لألكادميين واإلداريين. - ٩

 .  بالقاھرة اليونسكومكتب إعتمات مركز الحاسب اآللى من  -١٠

 . تطوير وصيانة المرافق العامة والبنية التحتية (إحالل وتجديد) -١١

نو -١٢ ة س م (وضع خط ة رق س الكلي ن مجل ا م ة وإعتمادھ ة البيئ ع وتنمي ة المجتم اريخ ٥٦١ية لخدم ) بت

   م وإعداد تقرير سنوى عن إنجازات القطاع.٢٦/١٠/٢٠١٠

 . سنوية) وضع خطة للصيانة (صيانه عاجلة ، صيانة دورية ، صيانة -١٣

   إصدار دليل الجودة. -١٤

 .  ن موارد بشرية وماديةخطط سنوية  موثقة ومعلنه لتحديد إحتياجات كل قسم علمى م -١٥

 .  توفير سياسات وضوابط معتمدة ومعلنه للتعيين فى الوظائف اإلدارية المتاحة -١٦

 .  تدريبللتخصيص قاعة  -١٧

 .تخصيص وتجھيز صالة للياقة البدنية -١٨

 تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص.  -١٩

ـإس -٢٠ ة لضمــ ة القومي ل الھيئ ن قب اد م ارة اإلعتم ـتقبال زي يم واإلـ ودة التعل اد ان ج ىعتم   ف

 م.٥/٥/٢٠١١-٢الفترة من 

م  -٢١ حصول الكلية على اإلعتماد األكاديمى من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد بالجلسة رق

 م.٢٧/٩/٢٠١١) بتاريخ ١٠٢(

  قائمة اإلصدارات :

 الخطة البحثية للكلية - ١

 كتيب التوصيف الوظيفى - ٢

 دليل الممارسة الصيدلية - ٣

 كليةعامة عن أخبار ال اتنشر - ٤

 لياعكتيب بالمعايير القياسية للدراسات ال - ٥

 دليل برنامج وحدة ضمان الجودة - ٦

 دليل إنجازات وحدة ضمان الجودة - ٧

 توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا - ٨

 توصيف برامج ومقررات مرحلة البكالوريوس - ٩

  كتاب قسم الكيمياء العضوية -١٠

 دليل الرســـــــــائـل العلميــــــــة  -١١
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 ات ذات الطابع الخاصالوحد دليل  -١٢

 ملخصات رسائل الدرجات العلمية التى منحتھا الكلية -١٣
 :دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة – ٨/٢

  :الدعم المادى والمعنوى لوحدة ضمان الجودة -٨/٢/١

لمعايير فى متابعة األقسام العلمية واإلدارية وتطبيقھا  عم وحدة ضمان الجودة لتؤدى عملھاتقوم الكلية بد

  .الجودة داخل الكلية لتنمية القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية

 الكارت التدريبى) –ويتوافر لوحدة ضمان الجودة الكوادر البشرية المؤھلة للقيام بأعمالھا (السير الذاتية 

تاذ من السيد األس قرار صدركما يتوافر للوحدة المخصصات المالية الكافية لممارسة أنشطتھا حيث 

  . داخل الكلية يةعلمالم اقساألبمعاملة الوحدة مادياً معاملة  الكلية عميد الدكتور/

 تنفيذية للوحدة:الالئحة اإعتماد 

  م ٢٢/٢/٢٠١٠) بتاريخ ٥٥٣تم اعتمـاد مجلس الكلية لالئحة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة بالقرار رقم  (

ة وطبيعة عملھا وتحديد مسئوليات فريق العمل  التى  تحتوى على توصيف ألھداف وحدة ضمان الجود

 .لوحدةلوالھيكل اإلدارى 

 :إعتماد مجلس إدارة الوحدة 

بتشكيل  م٢٦/١٠/٢٠٠٤بتاريخ ) ٤٨٣(رقم  للوحدة مجلس إدارة  معتمد وموثق بقرار مجلس الكلية 

لما طرأ عليه أى مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد يتم تجديد تشكيله سنويا كما يتم تجديده ك

مجلس إدارة إجتماع فى بعثات أو مھمات علمية ويتم عقد اإلعضاء سواء بسفر فى تشكيله تعديالت 

الوحدة بصفة منتظمة وفى مواعيد محددة ويتم إعداد دعوة توضح يوم وتاريخ وساعة االنعقاد كما يرفق 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة  ويتم تبليغ يشمل الموضوعات المطروحة للمناقشةوبھا جدول األعمال 

و  بالطريقة  اإللكترونية (بريد الكترونى) وباالتصال بسكرتارية أعضاء مجلس اإلدارة (تليفونياً)

ً عن طريق البريد اإللكترونى الخاص باألقسام العلمية)  كما يتم تسليم  الدعوات  باليد ، يتم  (الكترونيا

أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين  والموضوعات التى محضر لكل اجتماع  يوضح  جدول أعمال وإعداد 

جلس مناقشتھا فى خالل ھذا اإلجتماع ويتم إعتماده من  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية ورئيس م تتم

  .مدير الوحدة/ الدكتوراألستاذ إدارة الوحدة والسيد 

  .م٢٠١١/  ٩- ٢٠١٠ /٩السنوى) إجتماع خالل فترة إعداد الدراسة الذاتية (التقرير ) ١٢تم عقد عدد (

 إعتماد الھيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة:  

  يتكون الھيكل التنظيمى للوحدة من :

  السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية رئيس مجلس إدارة الوحدة - ١

  السيد الدكتور/  مدير الوحدة - ٢
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    متابعة:اللجــان  - ٣

 لجنة الخطـة اإلســتراتيجيــة  .أ 

 ــاركـة المجتمعيــــةلجنة المشـ  .ب 

 لجنة الدراســــــات العليـــــــــا  .ج 

 لجنة إعداد ومراجعة التقـارير  .د 

 لجنة شئون التعليم والطـــالب  .ه 

 لجنة توصيف وتقرير البرامج والمقررات الدراسية  .و 

 لجنة التوعيـــة والتدريــــــــب  .ز 

 لجنة اإلســــــــــــتبيانــــــــات  .ح 

 ــــــــــــزةلجنة األجھـــــــــــــــ  .ط 

  لجنة التوجيـــــــــــــــــــــــــــه   .ي 

  المدير اإلدارى لوحدة ضمان الجودة - ٤

  (سكرتارية). مسئول إدارة الوحدة - ٥

  (مدخل بيانات). مسئول فنى لبيانات الوحدة - ٦

  
 تخصيص مكان لوحدة ضمان الجودة: 

اد  م اعتم المبني إت امس ب دور الخ ودة بال د الج دة توكي اء وح م( نش رة رق ة حج   ) ٥٠٤اإلداري بالكلي

رار  م (بق ته رق ة بجلس س الكلي اريخ  )٤٨٣مجل ز   م٢٦/١٠/٢٠٠٤بت دادا لمرك دة إمت ذه الوح ر ھ ، وتعتب

يوط و ة أٍس ودة بجامع ذىضمان الج ام  ال الغ ١٩٩٧إنشئ ع ام ب ن إھتم ة م ه الدول ا أولت ك نظرا لم م.  وذل

ى الجودة بالتعليم العالى وإعتباره مشروعا قوميا لمواجھ ز عل ة ، ومن خالل التركي ة الثالث ة تحديات األلفي

د الجودة وتطوير  ويم األداء الجامعى وتوكي ة تق ى عملي ز عل بمؤسسات التعليم العالى كان ال بد من التركي

ة  اد المؤسسى  للكلي ى اإلعتم ذلك الحصول عل ة وك ة البيئ العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمي

اس لكل برام ة من خالل قي ة التعليمي جھا الدراسية وذلك من خالل أھداف فرعية تضمن نجاح تقويم العملي

ل  ة عم تراتيجية وخط ة إس عت الكلي ا وض ة ، كم ة التعليمي ات العملي دخالت ومخرج رات األداء لم مؤش

اھج الد املة والتطوير المستمر للمن ة لتحقيق األھداف المنشودة لھذه الوحدة  لنشر الجودة الش راسية بالكلي

ام  املين باألقس ة للع ل تشمل التوعي اونيھم والطالب ب دريس ومع ة الت ى مستوى أعضاء ھيئ ط عل يس فق ل

 اإلدارية.العلمية و

 وحدة ضمان الجودة تجھيزات:  

ات  تحوى وحدة ضمان الجودة بالكلية أجھزة حاسب آلى حديثة وملحقاتھا (طابعات ، ماسح ضوئى ، ماكين

  .  للوحدة الالزمتصوير ) واألثاث 

 تفويض مدير وحدة ضمان الجودة : 
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ـتعجال والتي يحددھا مجلس اإلدارةي ـفة االســـ  فويض مدير الوحدة في بعض االختصاصات التي لھا صـ

  :مثل 

  دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته. -١

  متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة. -٢

  بعة تنفيذ القرارات التي يصدرھا مجلس اإلدارة.متا -٣

نھم  -٤ در م ي تص ات الت ى المخالف ات عل ع العقوب راح توقي دة واقت املين للوح داب الع راح انت   اقت

  .اللوائح والقوانين المنظمة لذلكإلى عميدالكلية في ضوء 

اً لم -٥ ة طبق ى عميدالكلي ھا عل املين وعرض وافز للع آت والح راح صرف المكاف س اقت عه مجل ا يض

  اإلدارة من قواعد.

  االختصاصات األخرى التي يفوضه فيھا مجلس اإلدارة. -٦

  تمثيل الوحدة أمام الغير. -٧

  مدير وحدة  ضمان الجودةوإختصاصات مسئوليات:  

  المسئوليات: ∆

 من خالل التقارير التى ترد الى الوحدة مراقبة العملية التعليمية في مراحلھا المختلفة   .  

  ةالتأكد ة التعليمي تبيانات  من جودة العملي اءات واإلس ابالت واألنشطة والق ارير والمق من خالل التق

  .  التى ترد الى الوحدة

 .التأكد من مطابقة البرامج التعليمية والمقررات الدراسية للمعايير األكاديمية القياسية  

 من خالل مجلس إدارة  لجودةمتابعة تنفيذ المراجعات الداخلية لتغطية أي مشاكل تخل بنظام إدارة ا

  .الوحدة

 .رفع األمر إلى عميدالكلية في الحاالت التي تحتاج لقرار عميد  

 من خالل وحدة ضمان الجودة متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية.  

 .التأكد من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الناتجة عن حاالت عدم المطابقه  

 بمشاركة مع رؤساء اللجان المختلفة ق الجودةمراجعة وتحديث وثائ.    

  :اإلختصاصات ∆

  من عميد الكلية. موافقةله الحق في التحفيز والتقويم لمرءوسيه بعد  

  التنظيم لمرؤسيه بما يحقق سياسة جودة الكلية . وله الحق في التعديل  

 د الكل وع لعمي د الرج ت بع ي أي وق ة ف ة داخلي ال مراجع ام بأعم ي القي ق ف ه الح ةل ار  ي بإختي

  .المتخصصين من أساتذة الكلة

  بناء على اإلحتياجات الفعلية  له الحق في عقد دورات توعية تجاه الجودة داخل الكلية.  
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 .له الحق في القيام بعمل مراجعات للوثائق في أي وقت  

 :دليل الجودة ∆

ة واألسلوب  ق نظام إدارة الجودة في الكلي هدليل الجودة ھو وثيقة تخدم غرض توثي ذي أسس علي  ال

ة  ات إجراء   ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOالنظام بما يتوافق مع المواصفة الدولي اً لمتطلب تم ضبطھا طبق ، وي

  .ضبط الوثائق والبيانات

 )برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية (مجلس اإلدارة ورؤساء األقسام العلمية لجنة التوجيه ∆

 :مھام ومسئوليات لجنة التوجيه    

 ى الخواص ذات األھمية في جودة العملية التعليمية.التعرف عل  

  رات مناسبة ى فت الطرق والحجم المناسب وعل تجميع البيانات اإلحصائية من المصادر المناسبة وب

  وإجراء المقارنة والتحليل الالزم لھا.

 ر اج إلج ي تحت اكل الت ى المش رف عل ائية للتع ات اإلحص ى البيان اءاً عل الزم بن يم ال راء التقي اء إج

  الدراسة. 

  وضع البرامج والخطط الالزمة لتصحيح الوضع على أن تحتوى الخطة أو البرنامج تحديد وتعريف

ذه  ة ھ ر ومتابع ذا التغيي م ھ اط بھ راد المن وب واألف ر المناسب المطل ذلك التغيي كلة وك واضح للمش

  الخطة والتأكد من فاعلية التغيير بواسطة وحدة تقويم األداء وضمان الجودة.

 ة بالتنسيق ت وارد من الجامع حديد الھيكل التنظيمي اإلسترشادى للكلية بناءا على الھيكل التنظيمي ال

  مع وحدة ضمان الجودة وتحديد المسئوليات والسلطات. 

 .التأكد من فاعلية تطبيق نظام إدارة الجودة  

  .وضع سياسات وأسس التحسين المستمر في نظام إدارة الجودة بالكلية  

 ة لحاالت إستعراض نت ائج المراجعات الداخلية والخارجية للجودة واإلجراءات التصحيحية والوقائي

 عدم المطابقة التي تم إكتشافھا. 

 :التوجيه والمتابعة لألقسام األكاديمية واإلدارية 

  ذ سياسات وإجراءات  نظم زام بتنفي ھناك آليات للتوجيه والمتابعة لألقسام األكاديمية واإلدارية لإللت

 ودة بالكلية وھذه اآلليات تشمل:الج

  د بعض ضمان المراسالت والتعليمات من وحدة ذلك تفق ة وك ة واإلداري ام العلمي ى األقس الجودة إل

اديمى  اد األك ات اإلعتم ة متطلب ام واإلدارات ومتابع تعليمات وسياسات وإجراءات الجودة فى األقس

 لجميع األقسام اإلدارية والفنية بالكلية. المحلية والعالمية لإلستفادة منھا لتقديم الدعم الفنى

 وتم اإلعتماد والتوثيق من خالل قرارات مجلس الكلية. وھذه اآلليات معتمدة وموثقة ومطبقة 

 عة الداخلية والخارجيةنظم المراج: 
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دأبت الكلية فى الفترة الماضية على إنشاء نظام داخلى إلدارة الجودة ومن إحدى ركائزه نظام المراجعة 

اخلية والخارجية بما فى ذلك مراجعة توصيف وتقارير المقررات الدراسية والبرامج  التعليمية من الد

خالل مراجعة لجان تطوير المناھج باألقسام العلمية وإستيفاء المعايير ثم إضافة مقترحات التحسين من 

 خالل مراجعتھا باللجان المشكلة باألقسام العلمية

 :أوال : المراجعة الداخلية 

 .وجود نظام داخلى لمراجعة نظم الجودة من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية 

 .إستبيانات عن كفاءة وحدة ضمان الجودة 

  خطة المراجعات الداخلية طبقاً لنظام المواصفات القياسية لأليزووجود  

 .المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات 

 تقرير مراجع داخلى لوحدة ضمان الجودة 

 نيالطالب والخريج ويتم ذلك من خالل: الممارسات الفعلية لتعزيز وتطوير الفاعلية التعليميةر تواف 

ة - ايير األكاديمي ررات - المع ة والمق رامج التعليمي تعلم - الب يم وال دريس - التعل ة الت  - أعضاء ھيئ

 الدراسات العليا - البحث العلمي

 للوائح والقوانين الحاليةتفعيل امن خالل  لة والمحاسبةءلمساتوجد آلية ل   

 .لجنة عليا للمراجعة الداخلية 

 .إعداد ملفات المقررات 

  وبر ة وتعري٢٠١٠تم خالل شھر أكت ة المراجعات الداخلي دوة عن أھمي ديرى اإلدارات  فعمل ن م

ق  ة لفري ة المراجع ھيل عملي نھم تس ب م ة وطل ات الداخلي ة المراجع ة بأھمي املين بالكلي ع الع وجمي

 لداخلية.المراجعات ا

  د دريبھم من جدي ادة ت ة إلع ق المراجعات الداخلي اع مع فري قام فريق وحدة ضمان الجودة باإلجتم

راءات  ن اإلج ر ع اظ الصحيحة للتعبي ار األلف ة إختي ة وكيفي ات الداخلي راء المراجع ة إج ى كيفي عل

 التصحيحية والوقائية التى يرونھا عند إجرء مراجعة داخلية .

 م و ة ت ع خط ة للمراجعض اير ات الداخلي ھر ين الل ش ق  ٢٠١١خ ام فري رض قي ن المفت ان م وك

اير ة شھر ين ى نھاي ة ف ات داخلي ل مراجع داخليين بعم راجعين ال راً  الم ن نظ ارس ولك ى شھر م ال

 يناير قد تم تأجيل ھذا الميعاد. ٢٥إلحداث ثورة 

 خارجيةثانياً : المراجعة ال: 

  ى ة عل ة بالكلي ة الخارجي ام المراجع د نظ ورھم لفحص يعتم ارجيين وحض راجعين الخ د الم تحدي

داد خطة  ة من خالل وحدة ضمان الجودة بإع وم الكلي ارير وتق ة التق ة وكتاب تندات داخل الكلي المس
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الھ ادة إرس ه وإع راءات  التصحيحية المطلوب ام اإلج وارده وإتم ارير ال ى التق اءاً عل ة بن ى  اتنفيذي ال

 المحكمين للمراجعة

  من خالل مراجعيين خارجيين تستعين بھم الكلية من خالل  ة للبرامج الدراسيةالمراجعة الخارجيتتم

  األقسام العلمية:

 .مقيم خارجى للبرنامج الدراسى 

 .مقيم خارجى للمقررات الدراسية 

 .متابعة دورية لتقارير البرامج والمقررات 

  ة ة الجامعي ية (المرحل رامج الدراس ارجيين للب راجعين الخ اد تقريرالم م إعتم س ت ن مجل ى) م األول

 م.٢١/٩/٢٠١٠بتاريخ  ٥٦٠الكلية فى جلسته رقم 

  الوريوس ى البك ية لمرحلت ررات الدراس رامج والمق ارجيين للب راجعين الخ اد تقريرالم م إعتم ت

 م.٢٢/٢/٢٠١٠بتاريخ  ٥٦٥والدراسات العليا من مجلس الكلية فى جلسته رقم 

 رامج والم راجعين الخارجيين للب اد تقريرالم ا من تم إعتم ى الدراسات العلي ررات الدراسية لمرحل ق

 م.٢٠/٤/٢٠١٤بتاريخ  ٦٠٥مجلس الكلية فى جلسته رقم 

 ) المنعقــــدة ٥٧١تم إعتماد معايير إختيار المراجعين الخارجيين مجلس الكلية الجلسة رقــــم (
 م٥/٧/٢٠١١بتاريخ 

 ـ ة إعتمـاد معاييـر المفاضلة فـى إختيـار مديـراً إلى مشـروع ينف م (بذ داخـل الكلي ) ٥٩٩الجلسة رق

     م٢٠/١٠/٢٠١٣ حديوم األالموافق 
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  سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب: ١/١

  نظم قبول وتحويل الطالب: ١/١/١

  قواعد القبول:

ول الطال - تم قب ث ي ة حي تراتيجية للكلي داف اإلس ات واألھ الة والغاي ع الرس ول م ق سياسات القب   ب تتواف

ة  ى للجامعات فى ضوء تخصصات الطالب فى الثانوي وفقاً لقواعد القبول التى يحددھا المجلس األعل

علوم) ، وتعلن ھذه السياسات بوسائل اإلعالم والصحف القومية وعلى شبكة االنترنت.  -العامة (علمى 

وع درجات الطالب ،  اً لمجم تم وفق ا ت فافية حيث أنھ ول بالش م  سياسات القب نويا وتتس ة س وم الكلي وتق

ة ،  ة الكلي وارد وخط ع م ا يتناسب م الى وبم ام الت ى الع ا ف وب قبولھ داد المطل ة باألع ة الجامع بمخاطب

ك  ٣٠٠وتطلب الكلية من الجامعة سنويا عن طريق مجلس الكلية قبول  تم طالب وطالبة فقط ورغم ذل ي

دادإلحاق  يد ااً أع ة الس ام مخاطب ذا الع د تمت ھ ذا فق رة ، ل ر الصحة كبي دكتور / مستشار وزي تاذ ال ألس

ذا الشأن ة للصيادلة بھ ولين  م٢٠١٢/٢٠١٣ فى لشئون الصيدلة وكذلك النقابة العام داد المقب د أع لتحدي

  .فى الكلية

دليل الطالب  - ة ب ة ومعلن ول كافي ى المعلومات المتاحة عن سياسات وقواعد القب ة عل ى صفحة الكلي وعل

ا يخصيوجد مكتب شبكة المعلومات كما  دعم المناسب فيم وفير ال  إستعالمات بإدارة شئون الطالب لت

ول ، ووالتحويل سياسات وإجراءات القبول  ة عن شروط القب يتوفر بكتيبات أدلة الطالب معلومات كافي

 لكل برنامج وھذه الكتيبات توزع على الطالب الجدد.

  برامج تعريفية للطالب الجدد:

دكتور / توجد إجراءات لتنظيم برامج تعريف - تاذ ال يد األس ية للطالب المقبولين من خالل اللقاءات مع الس

ة الشباب  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع مكتب شئون الطالب وإتحاد الطالب  ورعاي

تعالمات ب االس ق مكت ن طري الب وع ئون الط إدارة ش ى  ب ا عل ات وتوزيعھ ل المطوي تم عم ا ي ، كم

ل –الطالب  ا عم تم عرض ف يتبعھ ا ي ا الطالب ، كم اس رض تبيانات لقي ة يإس ن الكلي ائقى ع  –لم وث

إلستقبال الطالب الجدد عروض تقديمية لكل مايھم الطالب المستجد. كما تقوم الكلية بتنظيم حفل سنوى 

ة ام الكلي دير وحدة ضمان الجودة  بحضور السادة عميد ووكالء ورؤساء أقس ة وم وبعض أعضاء ھيئ

ة ، التدريس بھا ب ة للكلي غرض تعريف الطالب برسالة ورؤية وأقسام وبرامج ومقررات وأنشطة طالبي

ة  د الكلي دكتور / عمي باالضافة إلى أدلة الطالب والمطويات والجداول الدراسية  ، ويقوم السيد األستاذ ال

ة الشخص اً أو المقابل الرد تليفوني ة لشئون الطالب ب ل الكلي دكتور / وكي ية مع الطالب والسيد األستاذ ال

تم أو ا ي ى ، كم ام الدراس ة الع ى بداي ل ف القبول والتحوي ق ب ا يتعل ور فيم اء األم ىولي رد عل ئلة  ال   األس
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ة  توى الكلي ى مس ات عل كاوى والمقترح ناديق الش تعالمات أو ص ب اإلس الب لمكت ن الط رد م ى ت   الت

 أو على مستوى األقسام ويتم تحليلھا والرد عليھا.

ونى خاص لتلقى شكاوى وإقتراحات الطالب إضافة الى صفحة التواصل مع ريد إلكتتم حديثاً تدشين بر -

  الطالب على صفحة التواصل اإلجتماعى (فيس بوك)

  توزيع الطالب على التخصصات:

يدلة  - امج الص ى وبرن امج األساس ين البرن نويا ب يق س ب التنس ن مكت ولين م الب المقب ع الط تم توزي ي

ب ة الطال ة االكلينيكية حسب رغب ه المادي ى صفحة وإمكانات دليل الطالب وعل ة  ب ذه السياسة معلن ، وھ

 الكلية بشبكة االنترنت ، أيضا بشاشة العرض (اللوحة اإللكترونية) وإدارة شئون الطالب بالكلية.

  قواعد التحويل:

ة  - ذلك بشاش ب وك ل الطال ى دلي ة ف ة ومعلن ة الكلي ا موضحة بالئح ة وإليھ ن الكلي ل م ات التحوي سياس

 رض (اللوحة اإللكترونية) وإدارة شئون الطالب فى بداية العام الدراسى.الع

ل  - ة وسياسات وقواعد التحوي ة شئون الطالب المركزي ل للطالب بمعرف يتم اإلعالن عن قواعد التحوي

ق التنسيق  ا عن طري ل مركزي تم التحوي يعلنھا المجلس األعلى للجامعات فى الصحف القومية سنوياً وي

 أعوام. ٤نذ االلكترونى م

زة  ل / األجھ ة / المعام اكن الدراس ة (أم ة للكلي وارد المتاح ع الم ولين م الب المقب داد الط ة أع مالئم

  :ألنشطة)والمعدات / أماكن ا

اص  رح الخ رض المقت نوية بع فة س ة بص وم الكلي ام باألتق ا للع رح قبولھ داد المقت امعى ع الج

ى وزارة ) ٢٠١٣/٢٠١٤( اله ال ة وإرس س الكلي ى مجل م عل ة رق س الكلي رار مجل الى بق يم الع التعل

 م.١٧/١١/٢٠١٣) بتاريخ ٦٠٠(

ة  - تتميز الكلية بوجود بنية تحتية متكاملة وكافية ألداء عملية تعليمية على مستوى عال حيث يوجد بالكلي

) قاعة تدريسية ١٢) طالب كاملة التجھيزات باإلضافة إلى (٥٠٠ – ٣٠٠) مدرجات سعة من (٣عدد (

ام المشتركة  ٣٢) طالب وعدد ١٢٠ –١٠٠سعة من ( اكن المتاحة باألقس ى جانب األم معمل طالبي إل

ى الطالبى  تىبكليتى العلوم والطب البشرى وقاع إمتحانات مكيفة أسفل المدرجات ومركز للحاسب اآلل

ة ومعمل  ات الرقمي ومكتبة ورقية ورقمية مرتبطة بالمجلس األعلى للجامعات من خالل مشروع المكتب

ز ة ، مرك ات الدوائي ز المعلوم ذلك مرك اقير وك ة للعق يدلية ومتحف ومزرع دمات الص ل الخ ى ومعم

ى  يم الطالب إل م تقس د ت ومركز األعشاب الصيدلية ، الصيدلية النموذجية ، صالة األنشطة الطالبية. وق

ر  وفير عدد أكب وم فى السادسة مساء ، ولت من مجموعات صغيرة وامتدت ساعات العمل إلى نھاية الي

يم والطالب  ة لشئون التعل قاعات التدريس فقد تمت مخاطبة السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامع

  الحاسبات والمعلومات لإلستفادة  –التربية  –العلوم  –الزراعة  –وكذلك السادة وكالء كليات الطب 
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ب ر ة الط درجات كلي تخدام م ى إس ة عل ت الموافق رفھم (تم اغرة ط درجات الش م  بالم ـ ٢/٣/ ١ق   /ج

  من بعد الساعة الثانية ظھراً) . 

 

  :ينجذب الطالب الوافد ١/١/٢

  تطور أعداد الطالب الوافدين:

ة   - طالب  ١٦يتم قبول الطالب الوافدين عن طريق ادارة الوافدين بوزارة التعليم العالى ، و يوجد بالكلي

   جدول التالى:موضحة بال م٢٠١٣/٢٠١٤م حتى ٢٠٠٨/٢٠٠٩وافدين منذ عام وطالبه 

 موضحة بالجدول التالى: نسبة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالى للطالب -

  (%) النسبة المئوية  إجمالى عدد الطالب  عدد الطالب الوافدين  العام الجامعى

  ٠٫٠٥٥  ٣٦٠٠  ٢  م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  ٠٫٠٥  ٣٩٦٠  ٢  م٢٠٠٩/٢٠١٠

  صفر  ٣٣٣٧  صفر  م٢٠١٠/٢٠١١

  ٠٫٠٥٦  ٣٥٥٤  ٢  م٢٠١١/٢٠١٢

  ٠٫٠٥٠  ٣٩٩٢  ٢  م٢٠١٢/٢٠١٣

  ٠٫٢٠٥  ٣٨٩٥  ٨  م٢٠١٣/٢٠١٤

 

 لألسباب اآلتية: وذلك طالب الوافدين الملتحقين بالكليةويالحظ قلة عدد ال -

  بعد أسيوط عن القاھرة. - ١

كليات الصيدلة بالجامعات إفتتاح إفتتاح أعداد متزايدة من كليات الصيدلة بالدول العربية وكذلك  - ٢

 ية.الخاصة بجمھورية مصر العرب

اخ  - ٣ ه والمن اكن الترفي وفرة أم راً ل ه البحرى نظ ات الصيدلة بالوج اق بكلي ة الطالب اإللتح رغب

 األكثر إعتداالً.

ا عن  - ٤ ول بھ ى للقب وفرة كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة بالوجه البحرى وإنخفاض الحد األدن

 جامعة أسيوط. –كلية الصيدلة 

 شتاءا.وشديد البرودة ة صيفاً المناخ القارى لمحافظة أسيوط شديد الحرار - ٥

ى  - ٦ افة إل الى باإلض يم الع وزارة التعل دين ب ن إدارة الواف دين م الب الواف زى للط ع المرك التوزي

 تحصيل عملة صعبة من الطالب الوافدين.

 وسائل للترويج تستخدمھا الكلية لجلب الطالب الوافدين:
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ة باإلنترنت  - دي –اإلعالن على صفحة الكلي وطن العربى التواجد فى المنت ى مستوى ال ة عل ات الطالبي

 (مثال ذلك المنتدى الطالبى العربى الذى أقيم باألردن ).

ى  - ا اإللكترون ى موقعھ ة عل افيين واإلعالن عن الدرجات العلمية التى تقدمھا الكلي ين الثق ة الملحق مخاطب

ق  ة عن طري امج الصيدلة اإلكلينيكي رويج لبرن اھرة للت ة بالق دول العربي بعض ال ن ل ات ع ة كتيب طباع

رامج  الم يھم.الب الھا إل ة وإرس ن الكلي ة م ة  منوح ة التعليمي ى الخدم م ف تطالع رأيھ ذلك إس   وك

 التى تقدم لموفديھم.

 م).٢١/٩/٢٠١٠سياسة وبرامج لجذب الطالب الوافدين (إعتماد مجلس الكلية بتاريخ  إعتمادتم  -

 برامج لرعاية الطالب الوافدين:

ى وجه  - ة عل تم الجامع ة تھ ة لرعاي رامج وأنشطة مركزي ى وجه الخصوص بعمل ب ة عل وم والكلي العم

دول  ة من بعض ال وداً طالبي نوياً وف ة س قيقة الطالب الوافدين ، كما تستقبل الكلي ال الش ى سبيل المث عل

يمن( ا ، ال ةماليزي ة وترفيھي ة وثقافي رامج تدريبي ل ب تم عم تاذ  ) وي يد األس ع الس اون م ك بالتع م وذل لھ

يم والطالب /الدكتور ة  نائب رئيس الجامعة لشئون التعل ل الكلي دكتور / وكي تاذ ال يد األس وبمشاركة الس

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  دعم ورعاية الطالب: ١/٢

  الدعم الطالبى:  ١/٢/١

  :نظام معتمد للدعم الطالبى

ابع - ة الت اطق الجغرافي ات يتم حصر أعداد الطالب من الذكور واإلناث والمن ك من خالل بيان ا وذل ين لھ

ة ر االكاديمي اتھم غي د إحتياج ك تحدي تم فى ضوء ذل ات الطالب) وي  موثقة بإدارة  شئون الطالب (ملف

 ً  .ومساعدتھم ماديا

دعم  - ادى وتوجد خطة معتمدة من مجلس الكلية لدعم الطالب تشمل ال ة الصحية الم اعى والرعاي   اإلجتم

اريخ  ة بت س الكلي اد مجل ة ٢١/٩/٢٠١٠(إعتم ات الغذائي امعى والوجب اب الج م الكت ك دع ال ذل م) مث

ايير  ه مع ل الطالب موضح ب اس احتياجات الطالب ، ودلي تبيان لقي تم تطبيق إس والرعاية الطبية كما ي

ع المعامل  د جمي م تزوي توزيع الدعم وتشمل الوضع اإلقتصادى لألسرة والنطاق الجغرافى للسكن كما ت

ة) ية الالزمة للطوارىء أو الخاصة  بإصابة المعامل بالكلية بالمستلزمات الطب ، (دوالب إسعافات أولي

 علماً بأن مستشفى الطالب والمستشفى الجامعى والمراقبة الطبية مالصقة للكلية.

دى عمل تجرى - تمارة ل ق إس ة عن طري ة الطالب ،  إدارة بحوث إجتماعي ة الشباب وتمأل بمعرف رعاي

 قوائم اإلستقصاء.

 .بذلك لتحديد خصائص وإحتياجات الطالب بناءا على اإلستبيان الخاصخطة معتمدة  -

 عناصر خطة الدعم الطالبى:
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 الخدمات المالية:   - أ

   (خدمات مالية لدفع المصروفات) برعاية الشباباإلجتماعى  عن طريق صندوق التكافل

أسعار بھذا باإلضافة إلى بونات التغذية المنصرفة للطالب  مجلس إدارة الصندوقوإعتماد 

 .بالمطعم المركزى بالجامعةمخفضة 

  الخدمات العينية:  - ب

 .تحت رعاية السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

كما تقوم إدارة رعاية الشباب بتوزيع الجداول المجانية  المذكرات والكتب الدراسية الجامعية .١

 .الدراسية واإلمتحانية على جميع طالب الفرقة الدراسية

 ينمعارض خيرية لبيع المالبس بأسعار رمزية وقد أقيم معرض عن طريق الكلية ومعرضإقامة  .٢

 عن طريق الجامعة.

 بونات للتغذية طوال أيام األسبوع. توزيع  .٣

    :للطالب دعم الحالة النفسية  -جـ 

ة أوعن طريق األخصائى اإلجتماعى بإدارة رعاية الشباب بالكلية  - ة اإلجتماعي  مكتب األبحاث والرعاي
  .لرعاية الشبابوالنفسية باإلدارة العامة 

  الدعم الصحى:  -د
ة  - ى الكلي ق لمبن امعى المالص فى الج ة أو المستش ة الطبي الب والمراقب فى الط ب لمستش ل الطال تحوي

 العيادة الطبية. – تخصيص لجان طبية مقيمة أثناء اإلمتحانات النھائية –وصرف الدواء الالزم 
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 ب:سياسة الدعم المالى للطال

ذ  - ق تنف ن طري باب إدارات ع ة الش الب ورعاي ئون الط د ش ب قواع ب حس ل الطال ى دلي حة ف   موض

 ودليل األنشطة الطالبية.

ع األشكال ( - داد مصروفات/دعم الدعم المالى المقدم للطالب يأخذ جمي ة  كتب دراسية نقدى/س  /مجاني

 .إعانة عينية)

 بكل كلية سنوياً.المقيدين نسبة أعداد الطالب تقوم إدارة الجامعة بتوزيع الدعم المالى للكليات ب -

 شئون الطالب:إدارة  أوالً:

ديم الدعم المالى عن طريق  ة تق املين المساعدات الخيري دريس والع ة الت ادة أعضاء ھيئ من بعض الس

ة  ن بالكلي راوح م ب٢٥٠ - ١٠٠ويت ل طال ه لك ة جني ه اإلجتماعي ب حالت ديد  حس ى تس ل ف ويتمث

  .أو شراء الكتب الجامعية دراسى المصروفات فى كل فصل

 رعاية الشباب:إدارة ثانياً: 

ى  ١٥٠ - ٥٠دعم يتراوح من  .١ اءاً عل ع المصروفات بن البحوث جنيه لكل طالب للمساھمة فى دف

  من حساب صندوق التكافل اإلجتماعى فى كل فصل دراسى.اإلجتماعية وذلك 

 إعانة عينيه مثل مالبس من المعارض الخيرية. .٢

 السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب:كتب مثالثاً: 

 معايير موضوعية وعادلة لتوزيع الدعم المالى:

 من خالل :وذلك التكافل اإلجتماعى صندوق يتم تطبيق الئحة  -

 بحث إجتماعى عن طريق الوحدة اإلجتماعية التابعة إلقامة الطالب.  - أ

 .مع البحث اإلجتماعى ت المرتبإذا كان الوالد موظف ترفق مفردا  - ب

 إذا كان الوالد متوفى ترفق شھادة الوفاة. -جـ

اريخ  - غ ٧/١٠/٢٠١٢بت م صرف مبل دد  ٥٧٠٠م ت ل لع ى لصندوق التكأف ة أول ة كدفع ب  ١٨جني  ٢٨ ،طال

ة =  ة ،  ٤٦طالب ب وطالب ة  ١١طال ب وطالب غ طال تلم مبل ة  ،  ٥٠إس ة ١٦جني ب وطالب غ  طال تلم مبل  إس

 جنية. ٢٠٠ إستلم مبلغ طالب وطالبة ١٤جنية ،  ١٥٠ إستلم مبلغ  طالب وطالبة ٥، جنية   ١٠٠

دد  ٥١٥٠تم صرف مبلغ م ٢٣/١٢/٢٠١٢بتاريخ  - ل لع  ٢٢طالب +  ١٤جنية كدفعة ثانية لصندوق التكأف

غ طالب وطالبة ٧طالب وطالبة ،  ٣٦طالبة =  ة  ،  ٥٠ إستلم مبل ة  ٩جني غ طالب وطالب  ١٠٠ إستلم مبل

 جنية ٢٠٠ إستلم مبلغ  طالب وطالبة ١٨جنية ،  ١٥٠ إستلم مبلغ  طالب وطالبة ٢،   جنية

دد ( - ديم ع ة بتق ت الكلي ن ٢٦١٩قام رة م ى الفت زى ف المطعم المرك الب ب دعم للط ة م ون تغذي ) ب

 )٤/٤/٢٠١٣حتى  ١٣/١٠/٢٠١٢(

  خدمات الدعم المقدمة لذوى اإلحتياجات الخاصة: 
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 وشمل الطالب المعوقين اليتوافق وذلك بناءاً على الكشف الطبى ات شديدة التقبل الكلية طالب لھم إعاق -

  مع كون الكلية عملية وتحتاج لوقوف الطالب لفترات طويلة فى المعامل.

 توجد بالكلية سياسة للتعامل مع ذوى اإلحتياجات الخاصة وذلك من خالل:  -

ق لمساعدة الطالب فى حاالت خاصة يقوم بتوفير مراف والذى أو الرائد العلمى المرشد األكاديمى .١

 .تحتاج إلى دعم

ةتوفر الكلية  .٢ ة وصحية ونفسية من أعضاء ھيئ ة  رعاية علمي اونيھم وموظفى الكلي دريس ومع الت

ة  دروس العملي فعلى سبيل المثال تقوم كل األقسام العلمية بالكلية بتقديم المساعدات خصوصاً فى ال

 .لھؤالء الطالب

ابالتصريح للط .٣ ال ينالب المص لل األطف ة  بش دروس العملي ى ال ق ف ع مراف تخدام المصعد م بإس

 .لكل فرقة توفير أخصائى إجتماعى –للمساعدة 

 ل) خالل الدراسة وأثناء اإلمتحانات.مقاعد خاصة للطالب العثر (األشو يوجد .٤

ة الطالب المصاب بالساعد بشرط أن يكون فى مستوى تعليمى  .٥ تخصيص مساعد للكتابة فى حال

 .فى حاالت الحوادثلك وذ أقل

 يوجد مداخل ومخارج غير رئيسية للطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة بمبنى أ ، مبنى ب. .٦

 إتخذت الكلية إجراءات لعمل مدرج (منزلق) لمداخل المدرجات الرئيسية بالكلية. .٧

  الرعاية اإلجتماعية والصحية: ١/٢/٢

تفادة بعمل مسح آلراء الطالب فى الخدمات سنوياً الكلية تقوم  - تھا واإلس داً لدراس ة تمھي الصحية المقدم

  منھا.

ة المجتمع  - ة لشئون خدم عمل لوحات إرشادات صحية تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلي

 وتنمية البيئة. 

اكن تجمع الطالب وكذلك يوجد بكل قسم دوالب لإلسعافات األولية  - درجات وام فى جميع المعامل والم

  والعاملين.

 الكلية طبيب وممرض واحد على األقل فى قاعات اإلمتحانات طوال فترة اإلمتحانات. توفر -

     عيادة طبية:

زة للح ة ومجھ وار الكلي ة بج اك مستشفى للطالب داخل الجامع يوطھن ذلك مستشفى أس ة وك  االت الطارئ

ة المتخصصة  د من المستشفيات الجامعي ذلك العدي امالً وك زاً ك زة تجھي د الجامعى وھى مجھ ا تبع وجميعھ

ة.  ار عن الكلي ك  بضعة امت ع ذل ة ب قامتوم ةالكلي ة داخل الكلي ادة طبي ز عي ا تجھي المنى  خلف الكافتري ب

 .اإلدارى

  رعاية الطالب المتفوقين والمتعثرين: ١/٢/٣
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رين يتم تحديد الطالب - ذلك الطالب و المتفوقين والمتعث دعينك ق  فى األنشطة المب ة عن طري ل  الكلي كي

 .التعليم والطالبلشئون 

ام  - دير الع وقين حسب التق د الطالب المتف تم تحدي د ي تم تحدي ا ي ل فصل دراسى كم ة ك الن نتيج د إع بع

  صور التكريم ما يلى:بعض المبدعين فى األنشطة المختلفة وتقوم الكلية بتكريمھم ومن 

  جيد جداً). –. صرف مكافآت تفوق للطالب الحاصلين على تقدير (ممتاز ١

  شھادات تقدير. – ميداليةريم للعشرة األوائل كل سنة وإھداء كل طالب تك -٢

  لحضور المؤتمرات العلمية لألقسام والكلية.العشرة األوائل  ةدعو -٣

دواء الع يتوز -٤ ركات ال ن ش ريجين م ل الخ ى أوائ وائز عل ة للصيادلة ج ة العام دير والنقاب ھادات تق   وش

 وحفل تكريم.

ئل فى لوحات شرف تعلق فى األقسام ولوحات اإلعالنات لكل فرقة ومعلقات وضع أسماء وصور األوا -٥

ذى  بمداخل الكلية وكذلك نشر صور العشرة األوائل فى كل فرقة على غالف دليل اإلرشاد األكاديمى ال

 وضع صور األوائل على صفحة اإلنترنت بالكلية. –يوزع على الطالب 

ة (توزع جائزة االول فى مقرر الصيدالنيا -٦ ائزة  ١٠٠٠ت الفرقة الرابع ه ج ة ممنوحة من جني المرحوم

 أ.د / سوزان الھراس) وجائزة األول فى الكيمياء الطبية لطالب الفرقة الرابعة (كتاب دليل األدوية).

 تھدى بعض األقسام الطالب األوائل كتب دراسية مجانية. -٧

ة  و -٨ اعات المكتبي ن الس اديمى االعالن ع اد األك ة والراالرش ادة العلمي دريس ي ة الت ادة أعضاء ھيئ للس

 .وحل مشاكلھم الستقبال الطالب واالجابة عن أسئلتھم

ات  تحتوى االمتحانات السابقةأو أقراص مدمجة يتم توزيع كتيبات  -٩ لتدريب الطالب على أسئلة اإلمتحان

 .رعاية الشبابالحجز بإدارة فى جميع المقررات عن طريق 

تم تقدم الكلية منح درا - ين لكل مستوى دراسى ي ارة عن منحت ة عب سية لطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكي

ى منحة  انى ٨٠تقسيمھم على أربع طالب بحيث يحصل االول عل ع ٤٠% والثالث ٦٠% والث % والراب

 المعيار الوحيد إلعطاء المنح ھو التفوق فقط ، وھذه المعايير معلنة بدليل الطالب.و%  ٢٠

  ين فى األنشطة على عدة مستويات:يتم تكريم المبدع

  .شھادة تقدير وجائزة ماليةفى يوم التفوق والتميز يتسلم كل مبدع أو من له نشاط  على مستوى الجامعة -١

 يتسلم المتميز ميدالية أو كأس مع شھادات تقدير ومكافآت مادية حسب اللوائح. على مستوى الجامعات -٢

  .لمبدعين تكريم الطالب ا على مستوى الكلية -٣

نوياً بمناسبة  - تقبل التى تصدر س ة صيادلة المس ر مجل إتاحة الفرصة للطالب المبدعين لإلشتراك فى تحري

  عيد الخريجين.
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ة - ؤتمرات الطالبي ى الم دعين ف الب المب ريم الط تم تك ان  ي اط ومھرج ام النش ل خت امل  وحف ة الش الكلي

 ومھرجانات كليات الجامعة.

 وقين علمياً خالل السنوات الخمس الماضية:تطور نسبة الطالب المتف

 حسب الجدول التالى: بة المئوية ألعداد الطالب المتفوقين (الحاصلين على تقدير ممتاز)النس -

  الفرقة
  العـــم الجــامعــى

٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠١٠/٢٠١١  ٢٠١١/٢٠١٢  ٢٠١٢/٢٠١٣  

  ١،٢  ٤،٣  ٠٫٥  ٤٫٦  ٦٫٨٢  أعدادى

  ٦،٣  ٩،٠  ٣٫٦  ١٫٧  ١٥٫١٩  أولى

  ٩،٢  ٦،٨  ٧٫٥  ٩٫٢  ٣٫٠١  ثانية

  ٣،٧  ٧،٦  ٩٫٠  ٦٫٩  ٧٫٥٥  ثالثة

  ١،٧  ٧،٦  ١٠٫٩  ٨٫٩  ٥٫٥  رابعة

اريخ  - ة بت س الكلي اد مجل وقين (إعتم ز المتف دعم وتحفي ائل ل رى ووس اليب أخ اك أس   م) ٢١/٩/٢٠١٠ھن

 وذلك من خالل:

ك عمل مسابقات بين الطالب المتفوقين بالكلية وبين الطالب المتفوقين بال .١ ة وذل كليات األخرى بالجامع

 فى المھرجان الشامل للكلية.

ة تعلن أقسام الكلية عن تقديم برامج  .٢ ة إثرائي وقين واإللتحاق بالمشروعات البحثي خاصة للطالب المتف

اء العضوية ة الصيدلية والكيمي اء التحليلي ة والكيمي اء الطبي ام الكيمي  بالعطلة الصيفية وقد شاركت أقس

يدلية يد الص ة والص ى رغب اءاً عل ة للطالب بن ة العلمي ديم الرعاي ى تق ناعية ف يدلة الص النيات  والص

 الطالب فى اإللتحاق ببرامج المتميزين لھذا العام ومايتبع ذلك من تحفيز الطالب.

دير فى  - نحھم شھادات تق ة وم ع الكلي ات وموق ى لوحات اإلعالن وقين عل يتم نشر صور الطالب المتف

ام مؤتمر جامعة أسيوط ل لعلوم الصيدلية والمؤتمر السنوى الطالبى وحفل الخريجين وكذلك فى حفل خت

اتذة فى  نحھم إصدارات األس ررات التى النشاط للكلية فى نھاية العام الدراسى كما تتولى األقسام م المق

 ً   .يدرسونھا مجانا

ى مستوى األق - ة عل ادة العلمي اديمى والري ه كما أن الكلية تبنت نظام اإلرشاد اآلك تم من خالل ذى ي ام وال س

اديمى مشاكل إطالع األقسام على  دعم اآلك ديم ال يا وتق رين دراس نتائج اإلمتحانات وتحديد الطالب المتعث

 المناسب من خالل األساتذة بالتنسيق مع رعاية الشباب وشئون الطالب.

س ال - اد مجل ياً (إعتم رين دراس الب المتعث د الط ة لتحدي رامج موثق ة ب ى الكلي اريخ تتبن ة بت كلي

اديمى ٢١/٩/٢٠١٠ اد األك ق اإلرش ن طري ة ع ات الخاص ع ذوى اإلحتياج م وم ل معھ م) ، والتعام

ة  اء األمور  ٢٠-١٠الخاص والساعات المكتبية  ، كذلك إبالغ نسبة الغياب فى الدروس العملي % ألولي
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ة  وع من المتابع ك كن ة إضافية  –أوالً بأول وذل ة ومحاضرات نظري د حصص عملي مجموعات  –عق

  .المعنية دراسية بكلية العلوم وكلية الطب فى بعض األقسام العلمية تحت إشراف الكلية

 طالب المتعثرتمت موافقة مجلس الكلية على تعريف ال -

اتإعالن  - ة و اإلجاب ات النموذجي ة(درجات إمتحان ال السنة والعملي ع الطالب )أعم ام  لجمي باألقس

يرية بوقت كاف لتدارك أسباب التعثر عن طريق نتيجة آخر العام قبل بداية اإلمتحانات التحر العلمية

  )ضعيف أو ضعيف جداً (

د  - تم عق اونيھم وي جميع الطالب موزعون على المرشدين  األكاديمين  من أعضاء ھيئة التدريس  ومع

 .المعلنة للطالب لقاءات معھم فى الساعات المكتبية

ة) خالل السنوات  معدل تطور أعداد الطالب المستفيدين بالمنح امج الصيدلة اإلكلينيكي الدراسية (برن

 الماضية كاآلتى:

  م٢٠٠٧/٢٠٠٨العام الجامعى 
  النسبة المئوية عدد المستفيدين   عدد الطالب الكلى  الفصل الدراسى 

  %١١٫١١  ٤  ٣٦  )٣الفصل رقم (
  %١٤٫٢٩  ٤  ٢٨  )٥الفصل رقم (

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الجامعى 
  %٨٫٥١  ٤  ٤٧  )٢الفصل رقم (
  %١١٫١١  ٤  ٣٦  )٣الفصل رقم (
  %١١٫١١  ٤  ٣٦  )٤الفصل رقم (
  %١٤٫٢٨  ٤  ٢٨  )٥الفصل رقم (
  %١٤٫٢٨  ٤  ٢٨  )٦الفصل رقم (

  م٢٠٠٩/٢٠١٠العام الجامعى 
  %٦٫١٥  ٤  ٦٥  )٢الفصل رقم (
  %٨٫٥١  ٤  ٤٧  )٣الفصل رقم (
  %٩٫٧٦  ٤  ٤١  )٤الفصل رقم (
  %١١٫١١  ٤  ٣٦  )٥الفصل رقم (
  %١١٫٧٦  ٤  ٣٤  )٦( الفصل رقم

  %١٤٫٢٩  ٤  ٢٨  )٧الفصل رقم (
  %١٣٫٧٩  ٤  ٢٩  )٨الفصل رقم (

  م٢٠١٠/٢٠١١العام الجامعى 
  ١٣٫٣  ٤  ٣٠  )٢الفصل رقم (
  ٦٫١  ٤  ٦٥ )٣الفصل رقم (
  ٦٫١  ٤  ٦٥ )٤الفصل رقم (
  ٩٫٥  ٤  ٤٢ )٥الفصل رقم (
  ٩٫٥  ٤  ٤٢ )٦الفصل رقم (
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  ٢٠٫٥  ٧  ٣٤ )٧الفصل رقم (
  ١٤٫٧  ٥  ٣٤ )٨الفصل رقم (
  ١٧٫٢  ٥  ٢٩  )٩الفصل رقم (
  -  -  ٢٩  )١٠الفصل رقم (

  فصل دراسى أول م٢٠١١/٢٠١٢العام الجامعى 
  ٣٫٥٧  ٤  ١١٢  )١الفصل رقم (
  ١١٫٤٢  ٤  ٣٥ )٣الفصل رقم (
  ٥٫٨٨  ٤  ٦٨ )٥الفصل رقم (
  ٩٫٥٢  ٤  ٤٢ )٧الفصل رقم (
  ١١٫٤٢  ٤  ٣٥ )٩الفصل رقم (

  ل دراسى ثانىم فص٢٠١١/٢٠١٢العام الجامعى 
  ٣٫٥٧  ٤  ١١٢  )٢الفصل رقم (
  ١١٫٤٢  ٤  ٣٥ )٤الفصل رقم (
  ٥٫٨٨  ٤  ٦٨ )٦الفصل رقم (
  ٩٫٥٢  ٤  ٤٢ )٨الفصل رقم (

  م فصل دراسى أول٢٠١٢/٢٠١٣العام الجامعى 
  ٤٫٠٤  ٤  ٩٩  )١الفصل رقم (
  ٥٫٣٦  ٦  ١١٢ )٣الفصل رقم (
  ١١٫٤٢  ٤  ٣٥ )٥الفصل رقم (
  ٥٫٨٨  ٤  ٦٨ )٧الفصل رقم (
  ١١٫٩٠  ٥  ٤٢ )٩الفصل رقم (

  م فصل دراسى ثانى٢٠١٢/٢٠١٣العام الجامعى 
  ٤٫٠٤  ٤  ٩٩  )٢الفصل رقم (
  ٥٫٣٦  ٤  ١١٢ )٤الفصل رقم (
  ١١٫٤٢  ٤  ٣٥ )٦الفصل رقم (
  ٥٫٨٨  ٦  ٦٨ )٨الفصل رقم (
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ان عدد الطالب المستفيدين بالمنح الدراسية العام الماضى ھو أربع طالب فى كل فصل دراسى أى  - ثم

 طالب سنوياً لكل مستوى دراسى.

تم تحديثھما  - ة ي يوجد دليل لطالب برنامج العلوم الصيدلية ودليل آخر لطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكي

سنوياً بمعرفة السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الطالب ويحصل عليه الطالب الجدد فى بداية 

 العام الدراسى.

    إلرشاد األكاديمى:التوعية وا ١/٢/٤

ت - ة ي ادة العلمي اديمى والري اد األك اً لإلرش ة نظام ع الكلي وزتتب رات وت ى المحاض ه ف الن عن ع م اإلع

ة على الطالب المطويات  درجات أو بساحة الكلي وزع   –واإلعالن فى لوحات اإلعالنات بين الم ا ي كم

ذلك دريس وك ة الت ى الطالب وأعضاء ھيئ اديمى عل ة  دليل اإلرشاد األك ل الطالب الخاص بالجامع دلي

 وآخر خاص بالكلية.

ابالت مع  - ق المق ك عن طري ة وذل ادة العلمي اديمى والري اد األك يتم توعية وإعالم الطالب بنظام اإلرش

 الطالب فى كافة المناسبات (حفل بداية العام الدراسى الجديد على سبيل المثال).

ه ال - ق توجي اديمى عن طري اد األك ة والدراسية  ، يوجد نظام اإلرش طالب وحل مشاكل الطالب المادي

 ملف إنجاز الطالب. -تخصيص ساعات مكتبية  ، محاضر إجتماعات ، إستبيانات 

 آليات إختيار المرشد األكاديمى:

دد الريادة العلمية أويتم مشاركة جميع أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم فى  - اإلرشاد االكاديمى نظراً للع

ة ) ٢٠١٢/٢٠١٠٣(كلية ويشارك المدرسون المساعدون ھذا العام الكبير من طالب ال فى الريادة العلمي

اديمى ار المرشد األك ايير إلختي ة فتوجد مع امج الصيدلة اإلكلينيكي ادة  للطالب أما بالنسبة لبرن من الس

 .أعضاء ھيئة التدريس

  األنشطة الطالبية: ١/٣

  المشاركة فى األنشطة الطالبية. ١/٣/١

نشاط رياضى ، نشاط فنى ، نشاط ثقافى ، نشاط علمى ،نشاط إجتماعى ،  طة الطالبيةتشمل األنش -

 .كما ورد بدليل األنشطة الطالبية الخاص بالكلية الجوالة وخدمة المجتمع ، نشاط أسرى

 يمثل إتحاد الطالب المظلة الشرعية لممارسة األنشطة الطالبية وھو القائد والمحرك لھا. -

ى مرا - ة عل ى مختلف حصلت الكلي ات ف توى الجامع ى مس ة وعل توى الجامع ى مس ة عل ز متقدم ك

ة األنشطة الطالبية ويمنح الحاصلون على المراكز األولى  ة وشھادات والثانية والثالث آت مادي مكاف

   .تكريم يتم توزيعھا عليھم فى الحفل السنوى للكلية
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د نسبة المشاركين توضح قوائم الطالب المشاركون باألنشطة خالل السنوات الخمس األخ - يرة تزاي

الب ن الط طة م ى األنش ات ف طة  والطالب ى األنش راف عل ى اإلش دريس ف ة الت اء ھيئ وأعض

 اإلجتماعية من خالل اإلشراف على أنشطة األسر ولجان اإلتحاد.      

 توجد بالكلية صالة العاب رياضية مجھزة وتم تحديثھا حالياً لمزاولة جميع األنشطة. -

ات ا - ع إمكاني ة جمي ة األولمبي ن القري ة م ة  –لجامع ة التربي ب كلي ام ومالع فى الع كر الكش المعس

 متاحة لمزاولة األنشطة الخاصة بالكلية.ضية الريا

 عمل دليل إحصائى لألنشطة وذلك بمناسبة إحتفالھا باليوبيل الذھبى.بالكلية قامت  -

 النشاط الرياضى ويشمل: -أ

ة فى إدارة اللياقة البدنية على مستوى الجامعة حضور اجتماع مسئولى األنشط ٢٩/٩/٢٠١٢فى  -

 الساعة العاشرة .

 طالب. ١٦عمل دورة تنس طاولة للطلبة بالكلية مبنى (ب) لعدد  ٢/١٠/٢٠١٢فى  -

م عمل اختبارات فى لعبة كرة القدم على استاد الجامعة الختيار منتخب الكلية لعدد ٩/١٠/٢٠١٢ -

 طالب . ٥٠

باراة ودية مع كلية العلوم على ملعب الجامعة وكانت النتيجة فوز عمل م ١٠/١٠/٢٠١٢فى  -

 طالب  ، ٢٤عدد الطالب  ٨/١فريق كلية الصيدلة 

م حصل الطالب/ جوزيف نشأت طانيوس الفرقة الثالثة على المركز األول ١١/١٢/٢٠١٢فى  -

 فى مھرجان خدمة اجتماعية فى تنس الطاولة طلبة .

بطولة كرة السلة فى بطولة دورى الجامعة والخروج من شاركت الكلية فى  ٣/٣/٢٠١٣فى  -

 طالب . ٦الدور التمھيدى عدد 

شاركت الكلية فى بطولة الكرة الطائرة فى بطولة دورى الجامعة والخروج من  ٤/٣/٢٠١٣فى  -

 طالب . ١٠الدور التمھيدى 

من  م شاركت الكلية فى بطولة كرة اليد فى بطولة دورى الجامعة والخروج٥/٣/٢٠١٣فى  -

 طلبة ٨الدور التمھيدى عدد الطالب 

شاركت الكلية فى بطولة الجامعة للمالكمة وحصل الطالب/ ممدوح عبد الرازق  ٩/٣/٢٠١٣فى  -

صيدلة إكلينيكية على المركز الثانى ، وحصول الطالب/ برنامج رابعة الفرقة إبراھيم السيد 

 .صيدلة إكلينيكيةنامج برمحمد عصام على محمد على المركز الثالث الفرقة الخامسة 

م شاركت الكلية فى بطولة كرة القدم فى دورى الجامعة وخروج الفريق من ١٣/٣/٢٠١٣فى  -

 طالب . ٢١دور الثمانية عدد الطالب 

 طالب . ٣شاركت الكلية فى بطولة االسكواش لعدد  ١٣/٣/٢٠١٣فى  -
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ك الطالب/  ٧٣ حصلت الكلية فى بطولة الجودو على المركز األول فى وزن ١٣/٣/٢٠١٣فى  -

 عمر عبد العليم عبد الراضى

طالب على المركز  ٤حصلت الكلية فى بطولة تنس الطاولة عدد الطالب  ١٨/٣/٢٠١٣فى  -

، المركز السادس  برنامج الصيدلة اإلكلينيكيةثانية الفرقة األول الطالب/ عمر محمد الرملى 

 الطالب/ جوزيف نشأت طانيوس الفرقة الثالثة .

دد شا ١٧/٣/٢٠١٣ - نس األرضى بع ة الت ة فى بطول د  ٢ركت الكلي طالب وخرج الطالب/ أحم

 طارق جالل الفرقة الثانية من دور األربعة  

حصل الطالب/ محمد عامر عبد  -شاركت الكلية فى بطولة ألعاب القوى ( ٢٠/٣/٢٠١٣فى  -

/ عبد هللا متر ، حصل الطالب ٤٠٠الحافظ الفرقة الثالثة على المركز الثالث فى بطولة الجرى 

متر ، شارك  ٢٠٠محمد محمد الطيب الفرقة الثانية على المركز الخامس فى بطولة الجرى 

متر ، بطولة رمى الرمح  ١٠٠الطالب/ محمد عبد اللطيف محمد الفرقة الثالثة فى بطولة الجرى 

 ولم يحقق أى مراكز .

دور  ٢١/٣/٢٠١٣فى  - و والخروج من ال دد طالب شاركت الكلية فى بطولة الكنغ ف دى بع التمھي

 واحد

شاركت الكلية فى مھرجان شباب أسيوط األول المقام بكلية تجارة فى  ٢٧/٣/٢٠١٣فى  -

طالب) ، (مسابقة  ٧األنشطة اآلتية (مسابقة خماسى كرة القدم والخروج من دور الثمانية عدد 

طلبة والخروج طالب) ، (مسابقة تنس الطاولة  ٧الكرة الطائرة والخروج من دور الثمانية عدد 

 .من الدور التمھيدى عدد طالب)

فازت الكلية بالمركز الثالث فى بطولة الجامعة لكرة السلة للطالبات الفريق  ١٢/٣/٢٠١٣فى  -

يتكون من/ أسماء محمد عبد العزيز ، لمياء عبد العال إبراھيم ، إيمان محمد محمد  ، سمر 

 وسف كامل ،  مروة حسنى الفرقة اإلعداديةمنتصر أنور ، دينا أحمد الفرقة الثانية ، إيمان ي

 طالبات ٦شاركت الكلية ببطولة الجامعة لكرة اليد للطالبات بعدد  ١٣/٣/٢٠١٣فى  -

فازت الكلية بالمركز األول فى بطولة تنس الطاولة على  مستوى الجامعة  ١٧/٣/٢٠١٣فى  -

 طالبة ٢لكلية بعدد للطالبات فازت الطالبة/ أسماء محمد العزيز الفرقة الثانية وشاركت ا

ق  ١٨/٣/٢٠١٣فى  - ات الفري دم للطالب رة الق ة لك ة الجامع ع فى بطول المركز الراب ة ب فازت الكلي

ور ،  يتكون من/ إيمان محمد محمد ، لمياء عبد العال إبراھيم ، آيه عنتر محمد ، سمر منتصر أن

 سارة الفرقة الثانية

األول المقام بكلية تجارة فى  شاركت الكلية فى مھرجان شباب أسيوط ٢٧/٣/٢٠١٣فى  -

طالبة والخروج من الدور القبل  ٢األنشطة اآلتية (مسابقة تصويبات كرة اليد من الثبات بعدد 

نھائى) ، (مسابقة تنس الطاولة وحصلت على المركز األول الطالبة/ أسماء محمد عبد العزيز 

 طالبة) ٢الفرقة الثانية) ، (مسابقة اللياقة البدنية بعدد 
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 النشاط اإلجتماعى ويشمل: - ب 

 المشاركة فى مسابقة البحوث اإلجتماعية على مستوى الكليات. -

رحلة إلى نادى  – الرحالت القصيرة) –تنظيم الرحالت الترفيھية (رحالت اليوم الواحد  -

 .األسمنت

 .باإلشتراك مع األطباء تجھيز القوافل الطبية –زيارات ميدانية للقرى واألحياء الفقيرة  -

 مع شركة إيفا فارم.بالتعاون وإنقاص الوزن يم يوم للحد من السمنة تنظ -

وعمل لقاءات مع ممثلين من  لقاءات مع الطالب والطالبات لحل المشكالت التى تواجھھم -

 .الفرق المختلفة لعرض مطالبھم

 يتيم.يوم الالمشاركة فى المناسبات اإلجتماعية مثل  -

 صة.اإلشتراك فى رعاية ذوى اإلحتياجات الخا -

 مصر والمستقبل للدكتورة / ھبة رؤوف –عقد سلسلة محاضرات عن المواطنة  -

بالتعاون مع وزارة الصحة (المركز  حمالت التبرع بالدم –إقامة معارض خيرية  -

 زيارة المالجىء ومعھد األورام  – األقليمى لنقل الدم بأسيوط) والمستشفى الجامعى

 .وتقديم الھدايا والتبرعات

 ب والطالبة المثالية على مستوى الكلية والجامعة.مسابقة الطال -

 مسابقة الشطرنج على مستوى الكلية والجامعة. -

تم عمل أسعافات أولية ومعھا كورس لغة انجليزية م ٢٠١٢/٢٠١٣منتصف شھر يوليه فى  -

 ولغة المانية بمدرج (ب) بالكلية .

حة عن ( المعالم السياحية تم االشتراك مع إدارة النشاط االجتماعى فى إعداد لو ٢٧/٩/٢٠١٢ -

 بأسيوط ) وذلك لتنشيط السياحة .

تم عمل مسابقة الشطرنج على مستوى الكلية وذلك لتصعيد على مستوى  ١٠/١٠/٢٠١٢ -

 طالبات . ٤طلبة و ٤الجامعة وتم اختيار عدد 

فاز الطالب/ فادى يوسف بالفرقة األولى بالمركز األول فى مسابقة الشطرنج  ١٠/١١/٢٠١٢ -

توى الجامعة فردى ، فاز فريق الكلية بالمركز الرابع فى مسابقة الشطرنج على مستوى على مس

الجامعة والمكون من كل من/ فادى يوسف الفرقة األولى ، أحمد محمد إبراھيم الفرقة الخامسة 

 ، محمد جمال الفرقة الرابعة . من برنامج الصيدلة اإلكلينيكية

الء الدين محمد بالفرقة األولى فى مسابقة الطالبة فازت الطالبة/ ناريمان ع ٢٠/١١/٢٠١٢ -

، فاز الطالب/ محمد كامل مصطفى بالفرقة الثالثة  المثالية بالمركز األول على مستوى الجامعة

 فى مسابقة الطالب المثالى بالمركز الرابع على مستوى الجامعة .

 الندوات الذاتية . فاز فريق الكلية بالمركز الخامس عى مستوى الجامعة فى ١٢/١٢/٢٠١٢ -
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اشتركت اللجنة األجتماعية في مسابقة الشطرنج بكلية الخدمة األجتماعية وفاز  ١١/١٢/٢٠١٢ -

 الطالب/ فادي يوسف بولس بالفرقة األولي بالمركز الثاني  

   :النشاط الفنى ويشمل  -جـ
  موناليزا)مجالت أدبية (ال –زجل  –شعر  -الغناء  –التمثيل  –الشعروالقاؤه  نظم –الرسم  -

الموسيقى باإلشتراك فى مسابقة الفنون واأللعاب الشعبية على مستوى الجامعة وكذلك مسابقة 

 والكورال مھرجان اإلبداع المسرحى  معارض الفنون التشكيلية

 إقامة معارض فنية فى الرسم الحر عن الثورة والفتنة بين المسلمين المسيحيين -

 أكتوبر والسالم الذى لم يتحقق بعد ) . ٦بعنوان (  أقامت اللجنة الفنية معرض ١/١٠/٢٠١٢ -

بناءاً على دعوة النشاط الفنى لحضور المعرض الخيرى األول لطلبة وطالبات  ١٠/١٠/٢٠١٢ -

 كوبونات توزيع مالبس للطالب . ٣الجامعة وتم صرف 

بعد الثورة  شاركت الكلية فى المسابقة الفنية بكلية التربية النوعية بعنوان ( مصر ما ١٤/١٠/٢٠١٢ -

والنظرة المستقبلية لھا ) وفاز الطالب/ محمود على محمد الفرقة الثالثة بالمركز األول فى مجال 

 الرسم .

 ) . GOOD MORNINGإصدار مجلة فنية بعنوان (  ٣١/١٠/٢٠١٢ -

 شاركت الكلية فى مركز التدريب للفنون التشكيلية المقام باالستاد الرياضى ثالثة أيام فى األسبوع ( -

طلبة  ٣مساءاً والطالب المشاركين  ٥ظھراً حتى  ٢األحد والثالثاء والخميس ) اعتباراً من الساعة 

 طلبة وطالبات . ٦طالبات =  ٣+ 

شاركت الكلية فى المھرجان المتكامل بكلية التربية النوعية فى مجال ( النحت /  ١٩/١١/٢٠١٢ -

 الغناء الفردى / العزف ) بعدد ثالث طلبة .

شاركت الكلية فى المسابقة الفنية المقامة بكلية التجارة فى مجال الغناء الطالب/  ٢٦/١١/٢٠١٢ -

 أحمد عالء محمد الفرقة األولى .

شاركت الكلية فى مھرجان فنون اليف على مستوى الجامعة فى المجاالت اآلتية  ٦/٣/٢٠١٣ -

طالب وطالبة فاز  ١٣) بعدد (الغناء / التواشيح / العزف / إلقاء الشعر / استانداب شو / مونودراما

 ودراما .نالطالب/ عماد صابر وديع بالمركز الثانى الفرقة الثالثة فى مجال المو

وع شباب أسيوط األول المقام بكلية التجارة فى مجال أجمل بشاركت الكلية فى أس ٢٥/٣/٢٠١٣ -

  لوحة فنية
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  النشاط الثقافى :  - د
ء النادى على أن يكون يوم السبت من كل أسبوع أول جلسة لنادى األدب واتفق أعضا ٣/١٠/٢٠١١ -

 لقاء الشعر والزجل .إل

دب . أھداء الكلية لنادى ألكتاب ثقافى ومجالت لنادى ا ١٠٠٠ لعدد  اھداء من ھيئة قصور الثقافة -

 اآلدب ريسفر وتليفزيون .

ية وفاز اشتراك النشاط الثقافى فى المسابقة الروحية الكبرى فى الثقافة اإلسالم ١١/١٠/٢٠١٢ -

 الطالب/ محمد سوقى عبد الجليل الفرقة إعدادى بالمركز األول .

تم االشتراك فى نادى اآلدب التى نظمتھا اإلدارة العامة لرعاية الشباب ( النشاط  ٢٨/١١/٢٠١٢ -

 الثقافى ) يومى األحد واألربعاء من كل أسبوع .

مسابقة الشعر وقد فاز الطالب/ محمد تم االشتراك بكلية العلوم ( النشاط الثقافى ) فى  ٢/١٢/٢٠١٢ -

 سوقى عبد الجليل بالمركز األول .

تم االشتراك فى الدورة التدريبية من المجلس الثقافى البريطانى ( إدارة الحوار  ١١/١٢/٢٠١٢ -

 طالب . ٣البناء ) لعدد 

 ة يوم الثالثاء من كل أسبوعبطسنظمت الكلية حوار ومناقشات باسم الم ١٨/٢/٢٠١٣ -

 شاركت الكلية فى مسابقة جمعية حقوق األنسان بكلية الحقوق ٣٠/٢/٢٠١٣ -

شاركت الكلية فى المسابقة الثقافية التى نظمتھا اللجنة الثقافية باإلدارة العامة لرعاية  ٢٠/٣/٢٠١٣ -

الشباب مسابقة ثقافية ( شعر / قصة قصيرة ) ، نظمت اللجنة الثقافية بالكلية الصالون الثقافى يوم 

 كل أسبوع . األربعاء من

نظمت اللجنة الثقافية بالكلية تبادل الكتب الثقافية بين طالب الكلية يوم االثنين من كل  ٢٣/٣/٢٠١٣ -

درج قسم  ين من كل أسبوع بم وم االثن ة ي الم وثائقي أسبوع ، نظمت اللجنة الثقافية بالكلية عرض أف

 الكيمياء الطبية .

ة  شاركت الكلية فى مھرجان شباب أسيوط ٢٧/٣/٢٠١٣ - األول المقام بكلية تجارة فى األنشطة اآلتي

 (مسابقة األنشاد الدينى ، مسابقة القرآن الكريم ، مسابقة إلقاء الشعر).

وزع  - ابقة  ت نوات الس ات للس ئلة اإلمتحان ات ألس ل كتيب دريب عم الب للت ى الط   عل

 .تحت إشراف األقسام العلمية على أسلوب اإلمتحانات وأقراص مدمجة تعليمية

 أساليب المذاكرة). –تقوية الذاكرة  –أسعافات أولية  –مة دورات تعليمية (تنمية بشرية إقا -
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  النشاط العلمى:  -ھـ

طباعة إسطوانات للمواد العلمية   –مسابقات للمقاالت العلمية –مجالت حائط علمية  -

بقة طباعة إمتحانات السنوات السا –وتوزيعھا على الطالب بعد إعتمادھا من القسم العلمى 

 نادى العلوم – قصص خيال علمى –أبحاث علمية  –على إسطوانات خدمة الطالب 

باإلشتراك مع منظمة الصحة العالمية والمكتب العلمى  أنشطة علمية –وبوسترات علمية 

 .CDالمشاركة فى مسابقات أفضل  – )EPSFلطالب كلية الصيدلة (

فى مجال البحث العلمى واالبتكارات  تم االشتراك فى مسابقة الطالب المتميزين ٩/١٠/٢٠١٢ -

حيث جارى التنفيذ فيھا والذى على أساسھا االنضمام إلى الطالب الذين سوف يتم سفرھم إلى 

 ھولندا ) . –المانيا  –الدول األوربية مثل ( فرنسا 

تم االشتراك فى مھرجان كلية التربية النوعية فى مسابقة المعلومات العلمية وتم  ١٩/١١/٢٠١٢ -

طالب المشاركين ھم/ مؤنس الصول على المركز الرابع على مستوى الكليات المشاركة والح

 ممدوح مكرم ، مينا عماد ثابت ، فلوباتير ممدوح الفرقة اإلعدادية .

تم االشتراك فى مسابقة دورى المعلومات العامة والتى أقميت باإلدارة العامة لنادى  ٤/١٢/٢٠١٢ -

ول على المركز الثالث على مستوى الجامعة وشارك الطالب / خالد العلوم والتكنولوجيا وتم الحص

 الفرقة الرابعة . من عبد الرحيم أبو الفضيل ، باسم عبد المنصف عبد المحسن

 ٧٢منھا  ٣٧٨تم القيام بنسخ اسطوانات امتحانات خاصة للطالب وعددھا  ١٨/١٢/٢٠١٢ -

 .برنامج العادىالطالب  ٣٠٦+  يةكلينيكاإلصيدلة الخاصة بطالب برنامج 

من  ١٠طالب منھا  ١٦اإلعالن عن حجز اسطوانات لالمتحانات الترم الثانى وعددھا  ٩/٣/٢٠١٣ -

 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية .

 Promtionرى لطلبة كلية صيدلة أسيوط ندوة بعنوان (ــــاد المصـــاقام االتح ٢٤/٣/٢٠١٣ -

for Course pharmacy Management & Merchandizing(  الذى أقيم بالمبنى

 ٢اإلدارى بقاعة المناقشات رقم 

وع شباب أسيوط المقام بكلية التجارة فى بحث علمى بعنوان بشاركت الكلية فى أس ٢٧/٣/٢٠١٣ -

 استخدامات الطاقة الشمسية

تم عقد دورة علمية على مستوى الكلية بعنوان " تصور لدورة الصيدلة السريرية "  ٢/٤/٢٠١٣ -

السكر / التھابات المفاصل / حب مرض سات تعطى للطالب وذلك فى ( وھى عبارة عن كور
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طالب وطالبة  ٥٦٩وعدد الطالب  لقاھا د/ منى المھدىوقامت بإالشباب / الصلع / السرطان ) 

  جنيھات . ١٠مساءاً وقيمة االشتراك لكل طالب  ٧٫٣٠عصراً حتى  ٥بمدرج (ج) من الساعة 

  النشاط األسرى:  -و

 ة المعرض التعريفى ألسرة الحرية بحرم الكلية .إقام ١/١٠/٢٠١٢ -

 معرض األنشطة السابقة آلسرة حلوة الحياة فى القوافل الطبية بحرم الكلية . ٩/١٠/٢٠١٢ -

االشتراك فى الدورة التدريبية للسادة االخصائيين بإدارة رعاية الشباب والمقامة  ١٠/١٠/٢٠١٢ -

 بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة .

 عمل يوم تنظيمى لالشتراك فى أسرة صيدلى وفاھم شغلى بحرم الكلية . ١٣/١٠/٢٠١٢ -

االشتراك فى مھرجان اآلسر السادس لألنشطة الطالبية المتكاملة بكلية التربية  ١٦/١٠/٢٠١٢ -

 الرياضية

االشتراك فى الندوة الدينية المقامة بقاعة اتحاد الطالب باإلدارة العامة لرعاية  ١٦/١٠/٢٠١٢ -

 إجمالى . ٤طالبة =  ١طالب +  ٣اب بعنوان ( فضل العشرة األوائل من ذى الحجة ) بعدد الشب

طالبة فى  ٦٥فطار جماعى للطالبات بصالة ب لعدد إقيام أسـرة الحـرية بتنظيم  ٢٠/١٠/٢٠١٢ -

 ٠صالة ب بمجمع صاالت االمتحانات بالجامعة 

 تنظيم أسرة أحياة يوم للتسجيل باألسرة . ٢١/١٠/٢٠١٢ -

طالب  ٥٨قيام أسـرة الحريـة بتنظيم إفطار جماعى للطلبة بمسجد الكلية لعدد  ٢١/١٠/٢٠١ -

 ٠بمسجد الكلية

قيام أســـرة الحــريــــــــة بتنظيم إفطار جماعى للطالبات بحديقة الفردوس لعدد  ٢٢/١٠/٢٠١ -

 ٠طالبة  ٧١

 م الكلية .سرة بحرلألقيام أسرة الكلمة كلمتنا بتنظيم يوم للتسجيل  ٢٣/١٠/٢٠١٢ -

ظھراً حتى  ١قيام أسرة خطوة بتنظيم يوم لتكريم العمال بالكلية من الساعة  ٢٣/١٠/٢٠١٢ -

 عصراً . ٣الساعة 

 عمل مجلة ثقافية متنوعة بعنوان " لحظة من فضلك " . ٤/١١/٢٠١٢ -
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قيام أسرة حلوة الحياة تنظيم ندوة تنمية بشرية بمدرج ب وحاضر بھا أ/ عبد  ٥/١١/٢٠١٢ -

وكانت بعنوان  أسلوب حياة من  O.T.Oانى حسن مدرب التنمية البشرية بمؤسسة الرحمن ھ

 إجمالى.طالب  ٤١طالبة =  ٢٢طالب +  ١٩مساءاً وشارك بھا  ٧عصراً حتى الساعة  ٤الساعة 

حضور ندوة اإلسعافات األولية للموظفين بقاعة االجتماعات بمبنى (ب) بالكلية  ٨/١١/٢٠١٢ -

 الشافعى أستاذ العناية الحرجة بكلية التمريض بجامعة أسيوط . والتى ألقتھا أ.د/ ألفت

ـدد   ١١/١١/٢٠١٢ - ال لعــ ى مستشفى األطف ـب  ١٧قيام أسرة أحيـــــــــــاء بتنظيم زيارة إل طــالـ

ـة =  ٣٣+  م  ٥٠طالـبـــــــــــ ـى وت ااجمــــالـ ى  فيھ ة ف يدلة اإلكلينيكي ن دورة الص رة ع (محاض

 ألقســـــام المســتشــفى . المستشفى ، زيارة

 إقامة المعرض الثقافى الفنى ( ألســـــــــــــــرة الحــــريـــــــــة ) . ١٢/١١/٢٠١٢ -

 ٠قيام أســـــــــرة صيـــــدلي وفــــــــاھم شـــــــغلي بطباعة مجـــــــــلة علميــة  ٣/١٢/٢٠١٢ -

 ٠ــة كـــلمتنـــــــــــــا بعمل معرض ألنشطة اآلسرة قيام أســــــــــرة الكــلمـــــــــ ٥/١٢/٢٠١٢ -

الى " مصطفى مسعد " مع إخصائى  ١٠/٢/٢٠١٣ - حضور اللقاء مع السيد أ.د/ وزير التعليم الع

دد  باب وع ة الش الب (  ١٠رعاي ة +  ٧ط المبنى اإلدارى  ٣طلب ة ب ة  الثماني ات ) بالقاع طالب

 بالجامعة بمناسبة االحتفال بعيد العلم .

يم  ١٣/٢/٢٠١٣ - ئون التعل ة لش يس الجامع ب رئ ان نائ ادل ري يد أ.د/ ع ع الس اء م ور اللق حض

 والطالب لمناقشة الالئحة الطالبية بقاعة االجتماعات بمكتب سيادته .

 صدور العدد الثانى من المجلة العلمية آلسرة " صيدلى وفاھم شغلى " . ٢٠/٢/٢٠١٣ -

نظمت أسرة "  ٢١/٢/٢٠١٣رة " إنسان "  ، صدور مجلة الحائط المكتوبة آلس ٢١/٢/٢٠١٣ -

ة لطالب المدرسة عن أمراض "  ين " لعمل توعي أحياء " لزيارة لمدرسة " أبنوب اإلعدادية بن

 طالب . ٧فيروس س ، أضرار التدخين ، أضرار األصابة باالنيميا " وقام بالتوعية 

ال " نظمت أسرة " الكلمة كلمتنا " معرض فنى داخل حرم الكل ٢٣/٢/٢٠١٣ - ة بمناسبة االحتف ي

والت  وان " بروتوك غلى " دورة بعن اھم ش رة " صيدلى وف المى "  ، نظمت أس ب الع وم الطال بي

ائى " " الج الكيمي افعى Cancer chemotherapyالع ا أ.د/ ألفت الش ى حاضرت بھ  –" والت

 جامعة أسيوط بمدرج ( ب ) . –أستاذ العناية الحرجة بكلية التمريض 

ى مصنع تنظ ٢٤/٢/٢٠١٣ - ارة إل اء " زي وم األول " وشارك  T٣Aم أسرة " أحي ة " الي لألدوي

د ، صيدلى ٥٤طالبة ) =  ٣٦طالب +  ١٨بالزيارة (  ثم حسن أحم / عال صيدالنية ماجستير / ھي

 أبو غادير .

وان "  ٢٥/٢/٢٠١٣ - غلى " بعن اھم ش رة " صيدلى وف ا أس ى نظمتھ دورة الت ن ال انى م وم الث الي

 ج الكيميائى " وحاضرت بھا أ.د/ ألفت الشافعى .بروتوكوالت العال

 سرة " إنسان " فى قاعة األنشطة الطالبية برعاية الشباب.ألعقد االجتماع األول  -
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ا (  T٣Aالزيارة الثانية لمصنع  ٢٦/٢/٢٠١٣ - لألدوية والتى نظمتھا أسرة " أحياء " وشارك بھ

  طالب وطالبه. ٤٣طالبة ) =  ٣٧طالب +  ٦

 د االجتماع الثانى آلسرة " إنسان " فى قاعة األنشطة الطالبية برعاية الشبابعق ٢٧/٢/٢٠١٣ -

ا (  T٣Aالزيارة الثالثة لمصنع  ٢٨/٢/٢٠١٣ - لألدوية والتى تنظمھا أسرة " أحياء " وشارك بھ

 إجمالى. ٦٠طالبة ) =  ٤١طالب +  ١٩

غ ٢/٣/٢٠١٣ - اھم ش يدلى وف رة " ص ا أس ى نظمتھ دورة الت ن ال ث م وم الثال وان " الي لى " بعن

 بروتوكوالت العالج الكيميائى " وحاضرت بھا أ.د/ ألفت الشافعى .

  نشاط الجوالة والخدمة العامة:  -ل

الجدد قامت لجنة الجوالة والخدمة العامة بإقامة خيمة وذلك الستقبال الطالب  ٢٥/٩/٢٠١٢ -

 ذويھم بفناء الكلية .و

المشاركة فى معسكر الخدمة العامة والذى قامت لجنة الجوالة والخدمة العامة ب ٢٧/٩/٢٠١٢ -

عنوان ( بوكان المعسكر  ناتطالب + طالب ٣أقامته لجنة الجوالة المركزية وذلك بمشاركة عدد 

 وطن نظيف ) .

طالب  ٢٤قامت لجنة الجوالة بعمل معسكر بالكلية الختيار العشيرة بمشاركة  ٢١/١٠/٢٠١٢ -

 طالبات . ٣طالب و ٢١وطالبة منھم 

حضور المؤتمر الثانى ألمناء وأمناء مساعدين ومستشارى لجنة الجوالة والخدمة  ١٩/٣/٢٠١٣ -

 العامة على مستوى الجامعة والمقام بكلية العلوم .

المشاركة فى مھرجان كلية التجارة فى مسابقة بنر وكذلك فى مسابقة للمعلومات  ٢٧/٣/٢٠١٣ -

 الكشفية .

مساءاً حتى  ١كلينيكة بفناء الكلية من الساعة إقامة حفلة سمر لطلبة الصيدلة اإل ٢٤/٣/٢٠١٣ -

طالب وجميعھم من الفرقة األولى ( صيدلة  ٧٤مساءاً وكان عدد الطالب المشاركين  ٧الساعة 

 جنية رسم االشتراك فى الحفل . ١٥) وذلك بدفع كل طالب مبلغ  يةإكلينيك

  نشاط إتحاد الطالب  -ى

 الدراسية توزيع الجداول الدراسية للسنوات ١٥/٩/٢٠١٢ - ١

حفل استقبال الطالب الجدد بحضور أ.د / عميد الكلية ، أ.د / وكيل الكلية لشئون  ١٦/٩/٢٠١٢ - ٢

التعليم والطالب ، السادة أعضاء ھيئة التدريس بالكلية ، السادة العاملين بإدارة رعاية الشباب 

 واحدة ظھراً طالب وطالبة لمدرج (ج) الساعة ال ٨٥٨بالكلية ، طالب الفرقة اإلعدادى لعدد 
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فتح باب الترشيح لعضوية لجان األتحادات الطالبية برئاسة السيد أ.د/ محروس  ١٧/٢/٢٠١٣ - ٣

 عثمان

 أعالن الكشوف المبدئية للمرشحين ١٨/٢/٢٠١٣ - ٤

 المقدمة  فحص الطعون ٢٠/٢/٢٠١٣تلقى طلبات الطعون ،  ١٩/٢/٢٠١٣ - ٥

 تحادات الطالبيةإعالن الكشوف النھائية للمرشحين لعضوية لجان األ ٢١/٢/٢٠١٣ - ٦

أجراء الدعاية األنتخابية للمرشحين وال يجوز استخدام الشعارات الطائفية أو  ٢٣/٢/٢٠١٣ - ٧

 الفئوية أو الحزبية فى االنتخابات

أنتخابات أعضاء المؤتمر العام ألتحاد طالب الكلية ( عضوين لكل لجنة من لجان  ٢٤/٢/٢٠١٣ - ٨

 األتحاد بكل فرقة دراسية )

 األمين واألمين المساعد من كل لجنة أنتخاب ٢٦/٢/٢٠١٣ - ٩

السبع اللجان أنتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طالب الكلية وكذلك مستشارى  ٢٧/٢/٢٠١٣ -١٠

 ومنسق األنشطة.

طالب اجتماع بمكتب االتحادات الطالبية باإلدارة العامة لرعاية الشباب المركزية  ٥/٣/٢٠١٣ -١١

حادات الطالبية لكل كلية لمسئول النشاط ورئيس فيھا باآلتى عمل مكتب خاص باالتطالب اإلتحاد 

األتحاد ونائب رئيس االتحاد  ، عمل لوحة خاصة باالتحادات الطالبية  ،  عمل دورات تدريبية 

  لمشرفى النشاط وتشمل دورات قانونية ومحاسبة .

  تميز الكلية فى األنشطة الطالبية: ١/٣/٢

جامعة موضحة بملف الطالب والخريجين المراكز التى حصلت عليھا الكلية على مستوى ال -

  فى سبع أنشطة مختلفة.

 برامج لتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشطة الطالبية (مادى / معنوى / علمى):

  :  التقدير المادى :أوالً 

وزع حسب  - ى ت ثالث األول المراكز ال ائزون ب ا الطالب الف ة يحصل عليھ ات مادي ة مكاف   الئح

  .إتحاد الطالب

  التقدير المعنوى:ثانياً : 

ة  - ة والجامع توى الكلي ى مس ة عل بات المختلف ى المناس طة ف ى االنش زين ف الب المتمي ريم الط تك

 ومنحھم شھادات شكر وتقدير.
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ز  - ى مراك ماء الحاصلين عل ن أس الن ع ة اإلع طة الطالبي ى األنش بكة ف ات وش ة اإلعالن ى لوح ف

 اإلنترنت.

اركين - الب المش دريس للط ة الت اء ھيئ جيع أعض الب  تش ين الط ارب ب ن التق د م اط يزي ى النش ف

 .وأعضاء ھيئة التدريس

   :ثالثاً : التقدير العلمى

ى  - ة عل ات علمي ية وإسطوانات ومطبوع ذكرات دراس ذلك م ريجين وك ب ومجالت الخ ع كت توزي

ً  الطالب المتفوقين   .مجانا

 نسبة الطالب المشاركين فى األنشطة المختلفة:

 طالب وطالبة ٣٩٩٢  : م٢٠١٢/٢٠١٣ى عدد طالب الكلية للعام الجامع -

  % النسبة المئوية  عدد المشاركين  النشاط  م

 ٦  ٢٣٥      الرياضى  ١
 ٢  ٨٠  الثقافى  ٢
 ٢  ٨٠  الفنى  ٣
 ٣  ١١٤  اإلجتماعى  ٤
 ١٦  ٦٢٨  األسر  ٥
 ١  ٣٦  الجوالة   ٦
 ١  ٥٥  العلمى  ٧

  ٣١  ١٢٢٨  إجمالى
 

 سياسات الكلية لتشجيع الطالب على ممارسة األنشطة:

وجد تعاون كامل بين السادة رؤساء مجالس األقسام والسيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون ي -

 التعليم والطالب  وإدارة رعاية الشباب لدعم وتشجيع األنشطة.

 تولى الكلية اإلھتمام بدور إتحاد الطالب والعمل على تفعيل مساھماته فى مجال األنشطة الطالبية. -

 الطالب فى اللجان المختلفة وتحرص على تفعيلھا وتعزيزھا.تكفل الكلية مشاركة  -

 يسمح للطالب من ذوى النشاط بإستبدال موعد الدروس العملية بناءاً على خطاب موثق ومعتمد. -

 مساھمة إيجابية من إتحاد الطالب فى تنفيذ األنشطة الطالبية بالكلية. -

 .لشبابيقوم الطالب بممارسة األنشطة المختلفة من خالل رعاية ا -

  يشارك الطالب فى اآلتى: 

 لجان اإلتحاد المختلفة (األمين واألمين المساعد فى كل لجنة من لجان اإلتحاد السبع). .١

 يتم عمل بوستر بصور وأسماء الطالب ويوضع فى فناء الكلية. .٢

 اللجان والوحدات المنبثقة عن مشروع التطوير المستمر والتاھيل لإلعتماد. .٣
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 كلية.وحدة ضمان الجودة بال .٤

قام الطالب بعمل إستطالع رأى عن كفاءة إدارة رعاية الشباب بالكلية والنتيجة كانت إيجابية  .٥

 تماماً.

 .وكذلك مؤتمر التحرير (األول والثانى) المؤتمرات الطالبية .٦

 المؤتمرات العلمية السنوية لألقسام. .٧

 المؤتمر العلمى السنوى للكلية. .٨

  بالتنظيم تكون المشاركة الذى يعقد كل عامين مؤتمر جامعة أسيوط للعلوم الصيدلية و .٩

 وإلقاء األبحاث.

قام إتحاد الطالب على مستوى الكلية والجامعة بإستطالع رأى الطالب فى األنشطة الطالبية  .١٠

 وكذلك قامت لجنة الفاعلية التعليمية بإجراء إستبيان عن األنشطة الطالبية.

 جمعية أصدقاء البيئة.اإلشتراك فى  .١١

تحرير مجلة صيادلة المستقبل التى تصدر  –ئط اصدار المطويات ومجالت الحاى المشاركة ف .١٢

 سنوياً فى حفل الخريجين.

 (منسقى األنشطة الطالبية) مشاركة أعضاء ھيئة التدريس فى اإلشراف على االنشطة الطالبية 

  اللجنةمنسق      األسم    م

  العلمية  أ.د./ حمدى محمد محمد عبد الرحمن  ١

  اإلجتماعية  صطفى محمد المھدىد./ منى م  ٢

  األسر  د./ دينا فتح هللا محمد  ٣

  الثقافية  د./ حسن رفعت حسن  ٤

  الرياضية  د./ بھاء جمال الدين محمد يوسف  ٥

  الفنية  د./ جيالن عبد الرازق عبد العليم  ٦

  الجوالة  د./ ھشام محمد توفيق  ٧
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سابقاً وحالياً  مجلس الشعب عن محافظة أسيوط وعضو مسئولة الطالبات بالكليةد./ منى مصطفى المھدى 

  .عضو نقابة صيادلة أسيوط

 أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم المشرفين على األسر: اإلتحادلجان تشكيل  -

 الدرجة األكاديمية  األسرة  األسم  م
  معيد  صيدلى فاھم شغله  ھشام محمد بھاء الديند./   ١
  مدرس  أحيــــاء  غريب محمد عبد العالد./   ٢
  معيد  أحيــــاء  مريم السمان إبراھيمص./   ٣
  أستاذ  إنســـان  عاطف عبد المنعم عبد الحافظأ.د./  ٤
  معيد  إنســـان  ھثيم أحمد حسن  جاد هللاص./   ٥
 مدرس  تفرق كــتير  محمود فھمى على الصبحىد./   ٦
 معيد  تفرق كــتير  سھام  مينا أرمانيوسص./   ٧
 أستاذ  خطــوة خـــير  ن حسينسميحة عبد الرحمأ.د./   ٨
 معيد  خطــوة خـــير  نھى مصطفى حسنىص./   ٩
 مدرس  الكلمة كلمتنا  حسن رفعت حسن علىد./   ١٠
 مدرس مساعد  الكلمة كلمتنا  محمد محمود عبد الجابرص./   ١١
 أستاذ متفرغ  الفرسان  مقبول أحمد مقبولأ.د./   ١٢
 معيد  الفرسان  المنتصر با حامدص./   ١٣
 استاذ مساعد  الحرية  سامية جالل أحمدد./   ١٤
 معيد  الحرية  زين العابدين حسيب محمدص./   ١٥
 أستاذ مساعد  فكرة جديدة  جيھان نبيل حسن فتيحد./   ١٦
 مدرس مساعد  فكرة جديدة  نرمين السيد على العراقىص./   ١٧
 أستاذ متفرغ  صناع الحياه  تھانى حسن محمد الفحامأ.د./   ١٨
 معيد  صناع الحياه  يرى حمدىضد خأحمص./   ١٩
 مدرس  حلوة الحياة  منى مصطفى المھدىد./   ٢٠
 مدرس  صيدلى المستقبل  سعاد عبد اللطيفد./   ٢١
 معيد  صيدلى المستقبل  إسالم عادل عبد الحكيمص./   ٢٢
 أستاذ مساعد  صيدلى فاھم شغله  عالء عرفات حياد./   ٢٣

 :فى اإلشراف على األنشطة الطالبية نسبة مشاركة أعضاء ھيئة التدريسعدد و -

  النوع  الدرجة العلمية  

  أناث  ذكور  مدرس   أستاذ مساعد  أستاذ

٦  ٦  ٥  ٣  ٤  

النسبة المئوية ألعضاء ھيئة التدريس المشاركين فى النشاط الطالبى مقارنة بالعدد الكلى ألعضاء  -

ھذا  م٢٠١٢/٢٠١٣% العام الجامعى  ١٨٫٦٢  =) ١٠٢ھيئة التدريس على رأس العمل (

 باإلضافة إلى السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية والسادة وكالء الكلية.
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للعام الجامعى فى األشرا ف على األنشطة الطالبية مشاركة األقسام العلمية المختلفة  -

 :م٢٠١٢/٢٠١٣

  (%)  عدد  القسم  م

  %١٨  ٧  الصيدالنيات ١

  %٩٫٧٥  ٤  العقاقير ٢

  %٥٫٢  ١  دليةالكيمياء العضوية الصي ٣

  %٢٠  ٥  الكيمياء الطبية ٤

 %٢٠٫٦٨  ٦  الكيمياء التحليلية الصيدلية ٥

  -  -  الصيدلة الصناعية ٦

يد*  ا والبحوث و الس ة لشئون الدراسات العلي ل الكلي دكتور / وكي تاذ ال يد األس تاذ  ةباإلضافة إلى الس األس

ة و ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ة لش ل الكلي دكتور / وكي دة ضمان ال دير وح دكتور / م يد ال ذلك الس ك

  الجودة. 

 .حالياً  جارى تنفيذ الخطة –م ٢٠١٢/٢٠١٣تم عمل خطة لألنشطة الطالبية للعام الجامعى  -

 عليھا تالكلية بتجھيز البوم للجوائز والدروع وكذلك إحصائيات للجوائز والمراكز التى حصل قامت -

تفال باليوبيل الذھبى مع حفل الخريجين للعام الجامعى وتم اإلح ن عاماً الماضيةيخالل الخمسالكلية 

 .م٢٠١٠/٢٠١١

 م١٧/٩/٢٠١٣تم عمل حفل إفتتاح العام الدراسى والترحيب بالطالب الجدد والقدامى يوم  -

يتم عمل إستبيان دورى بصفة مستمرة للتقييم الذاتى وذلك بإدارات شئون الطالب والخريجين ورعاية  -

 البى.الشباب والحاسب اآللى الط

  الخريجون: ١/٤

  م.٢٠١٢/٢٠١٣تم إستكمال قاعدة بيانات إلكترونية باإلضافة إلى القاعدة الورقية حتى العام الجامعى  -

  خدمات الخريجون: ١/٤/١

 برامج إلعداد وتحسين مھارات الخريجين لسوق العمل:

وزارة التضامن ب تحت اإلشھارجامعة أسيوط  – وأسرھم يوجد بالكلية جمعية لخريجى كلية الصيدلة -

 كمقر لھذه الجمعية.  ١١٠تخصيص الغرفة رقم تم االجتماعى ، 

 يوجد برنامج إعداد الخريج لسوق العمل (برنامج التدريب الصيفى). -

 .بالتعاون مع شركات الدواء )RTCيوجد برنامج التدريب من أجل التوظيف ( -
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من خالل مشروع خريجى الكلية ع يوجد إدارة لشئون الخريجين تقوم على إعداد قاعدة بيانات لجمي -

 Managment Information System   (MIS) و ميكنة العمل اإلدارى بالكلية

ة فى  - ى مستوى الجامع كما ھو جدير بالذكر حصول السيدة / أسماء محمود على المركز األول عل

 إدخال بيانات الطالب.

 جامعة أسيوط.  –دلة يتم إصدار كتيب للخريجين سنوياً بإسم دليل خريجى كلية الصي -

ى  - ل التخرج باإلضافة إل وم اتصدر سنوياً مجلة صيادلة المستقبل وتوزع على الخريجين فى حف لب

 ).م٢٠١١/٢٠١٢للعام الجامعى  ٤٧صور الخريجين (الدفعة 

 .  إشھار جمعية خريجى كلية الصيدلة وأسرھم -

 نوات الماضية وذلك من خاللبر السھناك عالقة مستمرة وتواصل بين الكلية وخريجيھا حالياً وع -

ريجين د الخ ل عي نوى  حف ة الس يدلة اإلكلينيكي امج الص يدلية وبرن وم الص امج العل ل لبرن أو اليوبي

ذھبى ريج –الفضى أو ال ع الخ امج تتب ات برن ديث البيان رة  – لتح لة (نش يم الصيدلى بالمراس التعل

ة)  ة للكلي ات الدوائي ز المعلوم ائف الخ –مرك ات الوظ ع إعالن ى وض ة عل فحة الكلي ى ص ة ف الي

ة  دورات التدريبي ن ال الن ع ذلك اإلع ت وك ك أو  –اإلنترن اغرة للتملي يدليات ش ن ص الن ع اإلع

ار دوات  – اإليج تمرن يدلى المس يم الص يادلة التعل ة الص ع نقاب تراك م لة  – باإلش يم بالمراس التعل

 .(نشرة مركز المعلومات الدوائية)

  للعلوم الصيدلية والذى يعقد بالكلية كل عامين.المشاركة فى مؤتمر جامعة أسيوط  -

ديرات  - دفعات بالتق ع ال ا لجمي الف وإعتمادھ دل ت د وب إستخراج الشھادات المؤقتة والدائمة وبدل فاق

 والدرجات باللغة العربية وكذلك اللغة اإلنجليزية وتوثيقھا.

وم دعوة الصيادلة للمشاركة فى الندوات العلمية والمؤتمر العلمى للكلية  - (مؤتمر جامعة أسيوط للعل

يم  الصيدلية) والذى يعقد كل عامين بالكلية ة من وزارة التعل وكذلك جميع زيارات المتابعة الميداني

اد  يم واإلعتم ة لضمان جودة التعل ة  –العالى والھيئة القومي ل الطبي المشاركة فى تأسيس  –القواف

 .الصيدلية النموذجية والمجتمعية

ة مشاركة الخريجين فى - دة ضمان الجودة بالكلي ة ووح ين عن  مجلس الكلي ك من خالل ممثل وذل

 .(مدير المصنع) والعضو المنتدب لشركة سيد T٣Aشركة 

ا - ة واإلعالن عن منتجاتھ  مشاركة شركات الدواء ونقابة الصيادلة العامة والفرعية فى أنشطة الكلي

رات ع النش ى الخ بتوزي ة عل ة والدعائي ات المجاني ع العين دوات  ريجينوتوزي ارض ون ة مع وإقام

 .للطالب

طة  - الل أنش ن خ ك م ل وذل وق العم ريج لس ل الخ ة لتأھي رامج ودورات تدريبي د ب    RTCعق

 إدارة اعمال وتسويق دوائى. –دورات تنمية بشرية  –طالب  ١٢٠٠والتى إستفاد منھا حوالى 
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 إستخراج شھادات الجنسية للصيادلة خريجى الكلية. -

دريب - ة للت ة الفرص ى والمحلى إتاح تويين اإلقليم ى المس ة عل انع األدوي يد بمص ركة س   (ش

 .)T٣Aوشركة 

 إجراء إستقصاء رأى أصحاب المصلحة عن خريجى الكلية وكذلك البرامج التى تقدمھا الكلية. -

ل  - ريجين للعم ع الخ ف جمي داً لتكلي ك تمھي نوياً وذل ريجين س داد الخ حة بأع ة وزارة الص مخاطب

وزارة الصحة  وات ا –ب لحة الق دواء   -لمس ة لشركات  –شركات ال فيات والمكاتب العلمي المستش

 الدواء.

 للراغبين فى الدراسة بالخارج أو الھجرة.لشھادات البكالوريوس تسھيل إجراءات عمل المعادالت  -

 مخاطبة البنوك لعمل تسھيالت وقروض للخريجين إلنشاء الصيدليات أو مستودعات األدوية. -

ام مساعدة الخريج فى إجرا - دكتوراه بأقس ءات التسجيل للدبلومات المھنية أو لدرجة الماجستير أو ال

 الكلية المختلفة.

 تقديم جوائز مادية وعينية ألوائل الخريجين فى حفل الخريجين  السنوى. -

 تكليف أوائل الخريجين كمعيدين بالكلية بناءاً على إحتياجات األقسام العلمية. -

 .وأسرھم جى كلية الصيدلةإنشاء مكتب الخريجين وجمعية خري -

   يتم عمل إستبيان عن خدمات الخريجين بصفة دورية للتقويم الذاتى. -

   الخريجين: رسالة مكتب

ع  ى مواق م ف ة لتحسين أدائھ لوكية اإليجابي اتھم الس ذلك إتجاھ ارف الخريج وك ارات ومع ة مھ تنمي

 لمياً فى سوق العمل.العمل المختلفة بما يؤدى إلى زيادة قدراتھم التنافسية محلياً وعا

   :رؤية المكتب

ارى  دريب المھ ة للخريج وإتاحة فرص الت أن يصبح مركزاً متميزاً بالجامعة لتنمية القدرات الذاتي

ات سوق  داد لمتطلب ة واإلع فى مجاالت المھنة المختلفة مع إنتاج ونشر المعرفة وفنون إدارة المھن

ً العمل محلياً   .وإقليميا

  

  :أھداف مكتب الخريجين

 لسوق العمل من خالل إكسابه للمھارات اآلتية: الصيدلىتھيئة وتاھيل وإعداد   - أ

 بناء شبكة اإلتصاالت المھنية. - ١

 تنمية مھارات العمل فى مجموعات. - ٢

ة  –الصيدليات العامة والخاصة  –المرونة والتأقلم فى مجال العمل (مصانع الدواء  - ٣ دوبى الدعاي من

 ).المكاتب العليمة –
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 المھنى. أخالقيات العمل - ٤

 مواجھة مشكالت العمل الحقيقية والعمل على حلھا. - ٥

 الخبرات التطبيقية المختلفة. - ٦

 ).المؤھل الدراسى - التقدير –المحافظة  –عمل اإلحصائيات المستمرة للخريجين حسب (الجنس  - ٧

 البحث عن فرص التدريب العملى والتطبيقى.  - ب

د .١ روعات ال طة ومش ة بأنش نوات النھائي ى الس ب ف ط الطال دوات رب يدلية (ن ناعات الص واء والص

  صيدليات الدواء).

  لتعريف الطالب بالوظائف المتاحة للمھنة وإحتياجاتھا. التوظيفوإقامة ملتقى التدريب  .٢

  عمل برنامج لتتبع الخريجين للتواصل الفعال مع الخريج. .٣

  Leader / Sief)مجاالت التدريب بالمكتب وتقدمھا شركات متخصصة ( -جـ

 ية.النصائح المھن - ١

 التحليل والتقييم الذاتى للطالب خصوصاً فى الفرق النھائية. - ٢

 .(لجنة التعليم الصيدلى المستمر) العروض الدراسية وكذلك الندوات العلمية - ٣

 ورش العمل فى تنمية القدرات الذاتية بالتعاون مع جمعية رجال األعمال بأسيوط. - ٤

 التدريب على المقابلة الشخصية. - ٥

 يرة الذاتية.كتابة السالتدريب على  - ٦

 البحث عن وظيفة مناسبة بعد التخرج. - ٧

ة  - ٨ ناعات الدوائي يد للص ركة س ى ش دانى ف دريب المي رص الت وفير ف ى ت اعدة عل    –المس

ركة  ث -  T٣Aش انوفى إيفنت ركة س ى لش ب العلم ا – المكت ا فارم ركة إيف ة  – ش   مجموع

 .صيدليات سيف

 كية.زكتابة خطابات التالتدريب على  - ٩

ة تسھيل تعلم اللغ -١٠  –ات األجنبية وذلك بالتنسيق مع مراكز تعليم اللغات األجنبية بالجامعة (األلماني

 ).اإلنجليزية –الفرنسية  –الروسية 

 متابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل (عمل إستقصاء آراء أصحاب المصلحة). -١١
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 من الھيئة:أو معايير أخرى معتمدة  ، المعايير األكاديمية القومية المرجعية ٢/١
  تبنى المعايير األكاديمية:   ٢/١/١
جامعة أسيوط من أوائل الكليات التى حصلت على مشروع إنشاء نظام داخلى  –كلية الصيدلة  -

وبناًء على ذلك بدأت الكلية فى . م٢٠٠٤لضمان الجودة وأنشأت وحدة لضمان الجودة فى عام 

وعند وغيرھا اد بالمعايير اإلنجليزية توصيف برامجھا ومقرراتھا الدراسية عن طريق االسترش

طرح الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمعايير القومية األكاديمية القياسية 

(NARS)  قامت الكلية بمقارنة برامجھا ومقرراتھا مع ھذه المعايير  م٢٠٠٥فى عام أول إصدار

ن أج والمقررات ، وكان من نتيجة ذلك عن طريق الدراسة داخل األقسام العلمية مع لجنة البرام

 كمعايير أكاديمية  ٢٠٠٩يناير   (NARS)قامت الكلية بتبنى المعايير األكاديمية القياسية 

 م٢٤/٣/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٤٠مجلس الكلية رقم (بقرار مرجعية للكلية لمرحلة البكالوريوس 

 وإعتماد مجلس الجامعة.

ام وتتوافق ھذه المعايير مع الرسالة واأل - ا من مجالس األقس ھداف اإلستراتيجية للكلية وتم إعتمادھ

ذلك  ومجلس الكلية ة وك اونيھم بالكلي دريس ومع ة الت ادة أعضاء ھيئ ين الس ا ب وتم نشرھا وتعميمھ

 الطالب.

ة إعتم بالكليةلجنة عليا للمناھج  تم تشكيل  - د تشكيلھا من مجلس الجامعة أحد مھامھا الرئيسية متابع

ة لقطاع  األكاديمية اييرمدى تطبيق المع ة المرجعي ة القومي ومراجعتھا فى ضوء المعاييراالكاديمي

  ).NARSالصيدلة (

 المعايير القومية:

بناء على تبنى الكلية للمعايير االكاديمية القومية المرجعية تم تعديل الئحة الكلية وإستحداث  -

قررات ة بحيث تخدم تلك الممقررات جديدة مع إعادة توزيع بعض المقررات على الفرق المختلف

تحقيق المعايير األكاديمية لوصاحب ذلك تعديل فى عدد الساعات تلبيھا المتطلبات العلمية التى 

 للكلية.

    الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية:

ارير  - ة توصيف وتق ة كتاب ى كيفي دريب عل دوات للت د من ورش العمل والن د العدي ة بعق قامت الكلي

ررات  ررات المق رامج والمق از توصيف الب م إنج د أن ت رامج ، وبع داد مصفوفات الب ذلك إع وك

ى  ة ف الة الكلي ررات ورس ع المق رامج م تھدفة للب يم المس ة مخرجات التعل والمصفوفة تمت مطابق

األكاديمية المعايير) ٢
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دھا من تخريج صيدلى متميز ومن ثم تم إعتماد ھذه المعايير كمعايير مرجعية قياسية للكلية وأعتما

امج يم ومجلس الكلمجالس األقسا ة لبرن ايير األكاديمي داد كتيب عن المع م إع ة ت د المراجع ة ، وبع

ررات  ل مق دة مث ررات الجدي تحداث بعض المق م أس ا ت الوريوس ، كم ة البك ة لطالب مرحل الكلي

 تاريخ ومدخل الصيدلة

    توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية: ٢/١/٢

 .كاديمية عند تصميم البرامج التعليمية المختلفة بالكليةاألخذ بالمعايير األ -     

ل (ILOS)قامت الكلية بصياغة مخرجات التعليم المستھدفه  - ا من قب رامج  وتمت مراجعتھ ة الب لجن

ا تمت . والمقررات بالكلية ا كم ا جاء بھ ى م وتمت مناقشتھا فى مجالس األقسام العلمية والموافقة عل

رارات على ذلك فقد تم إعتماد  ءاً وبنا خارجيين للمقررات والبرنامجعيين مراجعتھا من قبل مراج الق

 .التالية من مجلس الكلية

ة  –مخرجات التعليم المستھدفة  - ايير الھيئ رامج لمع يم المستھدفة للب مصفوفة تحقيق مخرجات التعل

اد  يم واإلعتم ودة التعل مان ج ة لض تھدفة ل –القومي يم المس ات التعل ق مخرج فوفة تحقي رامج مص لب

تعلم  –مصفوفة التعليم والتعلم للمقررات الدراسية  -الدراسية بواسطة المقررات  توافق مخرجات ال

ين  المستھدفة مع رسالة الكلية. وقد قامت الكلية بإجراء ام ب بعض التعديالت التى تضمن التوافق الت

(ILOS)   لبرنامج البكالوريوس مع المعايير القومية(NARS) :مثل 

يف ا - دانى توص يفى المي دريب الص علت ة ووض س الكلي ن مجل ك م اد ذل ه وإعتم ة لتقييم    طريق

م (،  م٢١/٩/٢٠١٠) بتاريخ ٥٦٠رقم ( ة رق ة م  ، ٢٢/٢/٢٠١١)  ٥٦٥مجلس الكلي مجلس الكلي

 .م١٤/٨/٢٠١٢)  ٥٨٥م ، مجلس الكلية رقم (٢١/١١/٢٠١١)  ٥٧٦رقم (

تعانة  - راجعين خارجيينوقد قامت الكلية باإلس ة للب بم ام العلمي وم األقس ا تق ررات كم امج والمق رن

ام  الس األقس ى مج ارير عل ذه التق رض ھ ررات وتع يم المق ارجيين لتقي راجعين خ تعانة بم باإلس

  إلعتمادھا.
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 البرامج التعليمية وإحتياجات المجتمع والتنمية: ٣/١

  مالئمة البرامج التعليمية إلحتياجات سوق العمل: ٣/١/١

اعتبارھا احتياجات سوق العمل من خالل المؤسسات المجتمعية مثل مصانع الدواء تأخذ الكلية في  -

ويشارك الكلية ممثلون لھذه . ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية التعليمية

المؤسسات من خالل عضوية مجلس الكلية ومجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية ، كما يعمل 

التدريس من الكلية مستشارين لھذه المؤسسات ويؤدي ذلك لتطوير وتدعيم  بعض أعضاء ھيئة

  .خدمات الكلية التي تقدمھا للمجتمع وتحقق رسالة ورؤية الكلية في خدمة المجتمع

تتالئم البرامج التعليمية للكلية مع إحتياجات سوق العمل حيث تطرح الكلية برنامج الصيدلة  -

امج األساسى وذلك لحرص الكلية على تلبية إحتياجات المجتمع من اإلكلينيكية باإلضافة إلى البرن

خالل برامجھا التعليمية مقدمة بذلك بعض اإلسھامات فى تحقيق خطط التنمية القومية وعلى سبيل 

بعض المقررات الجديدة مثل تاريخ ومدخل الصيدلة ـ التسويق واإلعالم الدوائى  إستحداثالمثال 

برنامج العلوم الصيدلية  فىصيدلية وصيدلة المستشفيات الممارسة ال -ةولياألسعافات اإلمقرر  –

  .تلبية إلحتياجات سوق العمل المحلى والعربى

ا  - م تصميمھا وتوزيعھ تبيانات التى ت إحتياجات ومتطلبات سوق العمل تم حصرھا من خالل اإلس

دة رامج الجدي اء الب دة  على المستفيدين وتحليلھا إحصائياً وتم فى ضوئھا بن ررات الجدي الوالمق  وت

دھا  ديھم لوضع ي ال ل بعض األعم اقھم ب م إلح يمن ت ذلك إستبيانات تستطلع راى أصحاب العمل ف

دوات والتى تمت بالمشاركة  على مواطن ضعف األداء  من خالل المناقشات التى تمت خالل الن

 .مع المستفيدين

ي ت - التھا ف ق رس تمر لتحقي ا المس رامج وتطويرھ ة الب يخ ولمتابع ات وترس د الطالب بالمعلوم زوي

اھج الدراسية والتي  ة لتطوير المن ة لجن المفاھيم الصيدالنية الصحيحة في الخريج فقد أنشأت الكلي

بتوصيف برنامج العلوم الصيدلية تحولت فيما بعد إلى لجنة البرامج والمقررات. ولقد قامت اللجنة 

 .طالب مرحلة البكالوريوسوالمقررات المختلفة بما فيھا التدريب الميدانى ل

اك  - ة فھن م بالمرون رامج تتس ةالب ررات إختياري ل موضوعات  مق ة مث ة للكلي نص الالئحة الداخلي ب

ة موضوعات يفرضھا سوق العمل  مختارة وإتجاھات حديثة فى التخصص التى تسمح بإدخال أي

  .الحديثة يةالعلماإلتجاھات تواكب أو 

 التعليمية البرامج) ٣
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ل - وق العم ات س ة إلحتياج رامج مالئم ا  الب ف ورض ة للتوظي بة عالي تمر بنس ب المس دليل الطل ب

 .المراكز البحثية –المستشفيات  –المستفيدين عن الخريجين وذلك سواء فى مصانع الدواء 

اءاً  - ة بن وائح الداخلي ر الل ة تغيي ة وفى الوقت الحالي توجد إمكاني تتصف البرامج التعليمية بالمرون

   .دون الرجوع الى لجنة القطاعمجلس الجامعة مجلس الكلية وعلى قرارات 

ادة الحاسب  –المقررات الدراسية بعد تقسيم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين  تم تعديل - اء م إلغ

 .اآللى والحصول عوضاً عنھا على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر كشرط للتخرج

و - ادة الكمبي ة لقي ى الرخصة الدولي ة للحصول عل د تم إعتماد معمل بالكلي ة اليونسكو بع تر من ھيئ

 .من الالئحة الطالبية إلغاء مادة الحاسب اآللي

على متطلبات السوق وللعناية الصيدلية  اً قسم الصيدلة اإلكلينيكية  وذلك بناءيوجد بالكلية  -

وقد تم عمل  والتأكيد على مشاركة الخريج مع الفريق الطبى فى الرعاية الصحيةبالمريض 

 .م٧/٧/٢٠١١) خريج من طالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية ٢٥األولى (إحتفال بتخريج الدفعة 

 م.٢٠١٣والدفعة الثالثة لطالب البرنامج  ٢٠١٢وتم تخريج الدفعة الثانية لطالب البرنامج 

 .تم التقدم بطرح برنامج التصنيع والتصميم الدوائى على لجنة القطاع -

ية - ررات الدراس ة للمق ام كودي ل أرق م عم ة ا ت ى توصيف ومخاطب ا ف ى إدراجھ ة عل ام العلمي ألقس

 .وتقرير المقررات

  تصميم وتطوير البرامج التعليمية: ٣/٢

 :التعليمية تصميم البرامج ٣/٢/١

ام  - ي ع ة ف ودة بالكلي ي للج ام داخل اء نظ ة إنش ع بداي ا م ا ومقرراتھ ة بتوصيف برامجھ قامت الكلي

ر سنوي٢٠٠٤ داد  م وتصدر الكلية في نھاية كل عام دراسي تقري ائج وإع ة عقب إعالن النت للكلي

الب  الي وآراء الط ام الت وير للع ط التط ى خط وي عل ذي يحت رامج وال ررات والب ارير المق تق

    .في االعتبار في العام التاليبذلك والممتحنين والمراجعيين وذلك لألخذ 

ى و - ية ف ررات الدراس ة والمق رامج التعليمي ن للب ق ومعل ح وموث يف واض د توص دة واآلن يوج ح

ة  ودة بالكلي مان الج امعى  ض ام الج ذ الع ةوم) ٢٠٠٩/٢٠١٠(من س الكلي اد مجل اريخ  إعتم بت

ر .م٢٠/٤/٢٠١٠ اد  وآخ م إعتم امج ت ر للبرن ة  ةتقري س الكلي م مجل اريخ )٥٩٦(رق  بت

 م.٢٤/٧/٢٠١٣

اء  - ل الفيزي ررة مث ة الكتب المق ن للطالب فى مقدم اء   –توصيف المقررات الدراسية معل والكيمي

ة  الط ة   –بي اء التحليلي ميم –الكيمي ق تص ى تواف ا روع ى أول محاضرة كم ن ف ا يعل اقير، كم عق

 .البرامج التعليمية مع رسالة وغايات الكلية



  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة                      

١٢٠  
  م٢٠١٣الدراسة الذاتية أكتوبر                                       

  
 مصفوفة المخرجات التعليمية المستھدفة مطابقة ألھداف البرنامج التعليمى 

ر - د من مق ة والتي تتحقق بعدي ارات المھني ك من حيث مواصفات الخريج والمھ امج وذل رات البرن

 .باإلضافة إلى المھارات المكتسبة من خالل برنامج التدريب الصيفي

امج  - وى البرن ا أن محت ة كم ام المشتركة خارج الكلي ة واألقس ة بالكلي تم ذلك بواسطة األقسام العلمي

ل ف ار/ العم د واإلبتك ر الناق ة (حل المشكالت / التفكي ة والعام ارات الذھني ى المھ ى الدراسى ينم

 .فريق / مھارات الحاسب اآللى)

اھج)   - ة تطوير المن ررات الدراسية (بكل قسم لجن ة بتصميم وتطوير المق كما تقوم األقسام العلمي

 .وتمت مشاركة المستفيدين فى تصميم البرامج من خالل إستبيانات وندوات

ادة صياغة  - د إع ة بع الة الكلي ع رس امج م ق توصيف البرن ة تواف ة بدراس م قامت الكلي الة وت الرس

   .ھذا التوافق من مجلس الكلية دإعتما

ية ( - ة القياس ة األكاديمي ايير القومي ي المع د تبن تعلم NARSوبع ات ال ة مخرج دت الكلي ) اعتم

فوفة  ل مص ة بعم ام العلمي ت األقس د قام ي. وق ا الدراس دافاً لبرنامجھ ايير أھ ذه المع تھدفة لھ المس

من خالل المقررات المختلفة وأساليب التعليم والتعلم. البرنامج وقياس مدى تحقيق ھذه المخرجات 

وقد أفادت المراجعة الداخلية والخارجية  توافق مخرجات التعلم المستھدفة في جميع المھارات مع 

  .أھداف البرنامج

رامج الدراسية  - ررات والب ر المق ة لتوصيف وتقري تمت الموافقة على إعتماد آلية المراجعة الدوري

  .م٢٠/٤/٢٠١٠) بتاريخ ٥٥٥س الكلية رقم (مجلفى سنوياً 

اري  - ر اإلبتك ة من التفكي ارات الذھني ة قصوى في صقل المھ امج اھمي ررات البرن وللعديد من مق

ة والصيدلة  ة والتحليلي اء الطبي ررات الكيمي ل مق ق مث والقدرة على حل المشكالت والعمل في فري

اقير ناعية والعق يدالنيات الص اكولوجي ،  والص الل والفارم ن خ ة م ارات المعرفي ق المھ وتتحق

المحاضرات ، المھارات العملية من خالل الدروس العملية ، مھارات اإلدراك المعرفي من خالل 

ا ة وزي ارات الميداني ي والزي يم اإللكترون ل التعل ة مث ر تقليدي تعلم الغي اط ال ة رأنم ة مصانع األدوي

يم ، والصيدلة اإلكلينيكية. وألھميالعلمية  والرحالت ة بتقي ام العلمي وم األقس ذه الموضوعات تق ة ھ

  .ھذه المھارات خالل المناقشات والدروس العملية

  تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية: -٣/٢/٢
 تقوم الكلية بمراجعة لوائحھا الداخلية للبرامج كل خمس سنوات. -

ررات التعل - رامج والمق ة للب ة الدوري ة للمراجع ارير وھناك إجراءات موثق ك من خالل تق ة وذل يمي

اريخ     م)٢١/٩/٢٠١٠لجان مراجعة وتطوير البرامج والمقررات التعليمية (إعتماد مجلس الكلية بت

  وتشمل:
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 .تحليل االستبيانات وعمل تغذية راجعة - ١

 .لجنة تطوير البرامج - ٢

 .تقارير المراجعة الداخلية من وحدة ضمان الجودة بالكلية - ٣

 .ين للمقرراتن الداخليين والخارجيالمقيمي - ٤

 .مناقشة تقارير المقررات والبرامج واعتمادھا من المجالس المعنية - ٥

روعات  - ٦ ة وإدارة المش ودة بالجامع ز ضمان الج ن مرك ة م ة الخارجي يم المراجع وزارة التعل ب

 .بالقاھرةالعالى 

ن  - يم م ائج التقي ررات ونت ارير المق ى ضوء تق ررات بصورة فصلية ف بة للمق ة بالنس تم المراجع ت

ررات خال ارجى للمق يم الخ ارير المق ررات  –ل تق ة تطوير المق ة  –لجن ة الداخلي ارير المراجع تق

 أما بالنسبة لدورية مراجعة تقرير البرنامج فتتم بصورة سنوية.–والخارجية 

ة /  - تتم إجراءات المراجعة على جميع المستويات (قسم / كلية / وحدة ضمان الجودة / مجلس الكلي

 والمراجعة) كما يلي:زيارات المتابعة 

 :القسم  

رر ورأي  - عن طريق تقارير المقررات والتي تعد بعد إعالن النتيجة باستخدام احصائية نتيجة المق

ى وضع خطة  رر إل دريس المق ى ت ائمين عل ارجي والطالب ويخلص الق يم الخ ويم المق ام للتق للع

  .التالي وتعتمد من مجلس القسم

 :الكلية 

ى عن طريق لجنة البرامج وال - اءاً عل مقررات والتي تقوم بعمل تقرير البرنامج والخطط التنفيذية بن

  .اتقارير المقررات وما بھا من خطط مستقبلية تعتمد من مجلس الكلية بعد مناقشتھ

 :وحدة ضمان الجودة 

ايير  - اد وأي تحديث للمع يم واالعتم ة لضمان جودة التعل ة القومي ة إصدارات الھيئ من خالل متابع

ة. دوات وورش  األكاديمي ن الن د م يم العدي دة بتنظ وم الوح ا تق ة كم اء ھيئ دريب أعض ل لت العم

تعلم  التدريس على كيفية إعداد توصيف وتقارير المقررات والبرامج ، ودراسة توافق مخرجات ال

ة  ة الداخلي ات والمتابع ل المراجع دة بعم وم الوح اه ، وتق ة المتبن ايير األكاديمي ع المع تھدفة م المس

 .تحليل اإلستبيانات – لألقسام

 :زيارات المتابعة والمراجعة  

ة - ارات  استقبلت الكلي د من الزي ة وإدارة المشروعات العدي ل مركز ضمان الجودة بالجامع من قب

روع ( الل مش ن خ اھرة م ام CIQAPبالق الس األقس ى مج ارات عل ذه الزي ارير ھ رض تق ) وتع

د أدت ھ. والكلية لمناقشتھا وإجراء التصحيح الالزم ة وق ام العلمي تفادة األقس ى اس ذه المراجعات إل
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داني  دريب المي يم للت ة تقي اط الضعف وفي وضع توصيف آلي في وضع خطط التطوير وتالفي نق

ة من  لجان رصد الدرجاتاألداء في  تجديد(الصيفي) وكذلك العمل على  تفادت الكلي ك ، كما اس تل

ارات تھدفة ل الزي تعلم المس ات ال ياغة مخرج ة ص ى مراجع ايير ف ا للمع د تبنيھ ة بع امج الكلي برن

اد كل NARSاألكاديمية القياسية ( ى اعتم ة عل د وافق مجلس الكلي ). وكنتيجة لھذه المخرجات فق

  من:

  .)م٢٢/٦/٢٠٠٦) بتاريخ ٥٠٣الكلية رقم ( سقرار مجل( مخرجات التعلم المستھدفة  -

رامج الدراسية   - تعلم المستھدفة للب ة القياسية لقطاع امصفوفة تحقيق مخرجات ال ايير القومي لمع
  .م٢٢/٦/٢٠٠٦) بتاريخ ٥٠٣قرار مجلس الكلية رقم (ب الصيدلة

يم   - ودة التعل مان ج ة لض ة القومي ن الھيئ ادرة م ة الص ية المرجعي ايير القياس ة للمع ى الكلي تبن

ررات -واإلعتماد  رامج الدراسية بواسطة المق تعلم المستھدفة للب  مصفوفة تحقيق مخرجات ال

  .م٢٤/٣/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٤٠بقرار مجلس الكلية رقم ( لدراسيةا

ية  - ررات الدراس تعلم للمق يم وال ادر التعل دة  مص م (معتم ة رق س الكلي رار مجل   ) ٥٤٠بق
  م.٢٤/٣/٢٠٠٩بتاريخ 

ة  - الة الكلي ع رس تھدفة م تعلم المس ات ال ق مخرج دة  تواف م (معتم ة رق س الكلي رار مجل   ) ٥٤٠بق
  .٢٤/٣/٢٠٠٩بتاريخ 

ى  - ور العلم ررات التط رامج والمق ديث الب ة وتح د مراجع ا عن ى إعتبارھ ة ف ع الكلي تض

دريس  رق الت ال التخصص وط ى مج وجى ف ل  –والتكنول وق العم رات س ات  –متغي محتوي

ررات الدراسية بواسطة الطالب  يم المق ائج تقي ذلك نت ررات وك التقارير السنوية للبرامج والمق

 .واإلستبيان اإللكترونى لتقييم األداء الجامعىعن طريق اإلستبيانات الورقية 

دريس فى تطوير بعض تقوم  - ة الت ا أعضاء ھيئ وم بھ إدراج األبحاث التى يق ة ب ام العلمي األقس

 المقررات الدراسية للطالب.

اً  - تم التحديث طبق ام وي راجعين الخارجيين فى مجالس األقس ين والم ارير الممتحن تتم مناقشة تق

ديل وت تم تع ذلك وي ارجيين ل راجعين الخ ى رأى الم اءاً عل ة بن ب الجامعي ض الكت ديث بع ح

 .من ناحية الشكل والمضمون وتحديث المراجع للمقررات

 تم إدراج توصيف المقررات العلمية ضمن توصيف المقررات النظرية. -

 .على خطة تطوير المقررات والبرامجالتقرير السنوى للكلية والذى يشتمل  -

 .والسبورة التفاعلية Power Point عن طريقة عرض شرح الدروس العملي -

 .وذلك على سبيل المثال ١-تحديث المراجع فى مقرر التحليل الصيدلى اآللى والتطبيقى -

 .٣-إضافة ملخص بعد كل وحدة وأسئلة فى مقرر الكيمياء العضوية الصيدلية  -
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 .١- اإلھتمام بالتطبيقات الصيدلية فى مقرر التحليل الصيدلى اآللى والتطبيقى -

ابع  - اتتم تخصيص األسبوع الس اءاً  إلجراء إمتحان ة بن رار مجلس الكلي ال السنة حسب ق أعم

   .على توصية المؤتمر العلمى للكلية

رامج  - ل ب م تفعي ة ت ة بحثي ة تدريبي ام إثرائي ازة الصيفية باألقس رة االج ى فت وقين ف للطالب المتف

اء ناعية ، كيمي يدلة ص يدالنيات ، ص ة (ص ة بالكلي وية  العلمي اء عض يدلية ، كيمي ة ص تحليلي

 .صيدلية ، كيمياء طبية)

انوفى إي - ق شركة س دوائى عن طري تفتم إستحداث التدريب على مھنة التسويق ال دد  سن  ٢٥لع

 .م٢٠١٢/٢٠١٣ فى طالب

 .تم وضع آلية لتقييم التدريب الصيفى بالبرنامج الدراسىوتم وضع توصيف التدريب  -

 م.٢٤/٢/٢٠١٣ فى الجديدةزيارة فريق المتابعة للبرامج  -

 

  مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية:  - ٣/٣

  تتوافر لدى الكلية إحصائيات موثقة تتعلق بمايلى: -

o تطور أعداد الطالب الملتحقين بكل برنامج تعليمى خالل السنوات الماضية. 

o نسبة النجاح فى الفرق الدراسية المختلفة خالل السنوات السابقة. 

o ن خالل السنوات السابقةتطور نسبة الخريجي. 

o  تحرص الكلية على اإلستفادة من المؤشرات السابقة والدالالت التى أنطوت عليھا فى زيادة

 .اعلية البرامج التعليمية المطبقةف

ين  - ية يتب نوات الخمس الماض الل الس ي خ امج الدراس اح لطالب البرن ائيات النج ة احص وبدراس

ا يتضح تطور في نسب النجاح من عام إلى آخر وف ة ، كم ى الرابع ة إل رق من اإلعدادي دم الف ق تق

ة وفقاً لالئحة الجديدة زيادة أعداد الخريجين مما يدل على التأثير اإليجابي للبرنامج الدراسي  مقارن

ة  تراتيجية بالالئحة القديم وافر اس ك ت تج ذل ى آخر وين ام إل دمھم من ع ى مستوى الطالب وتق عل

ى صق تعلم تساعد عل وفير مصادر للتعليم وال ذلك من خالل ت ة للطالب ، وك ارات المختلف ل المھ

التعليم من قاعات درس ومعامل علمية ومعامل حاسب آلي ومكتبات ووحدات متخصصة ، أيضاً 

اديمي للطالب وحل الريادة العلمية ومن خالل التعامل الفعال مع مشاكل التعليم منھا  اد األك اإلرش

ا ق المرشدين األك اكلھم عن طري ل اإلدارة مش وح من قب اب المفت ى سياسة الب ديميين باإلضافة إل

 .العليا بالكلية

  مستوى تقدم البرامج الدراسية: -



  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة                      

١٢٤  
  م٢٠١٣الدراسة الذاتية أكتوبر                                       

ك  - س ذل الل يعك ى خ امج دراس ل برن ى ك ة ف ية المختلف رق الدراس ى الف اح ف بة النج ط نس متوس
 السنوات الماضية.

  
  التالى: فى الجدول نسبة النجاح فى الخمس  فرق خالل السبع سنوات الماضية -

العام الجامعى / 

  الفرقة

  نسبة النجاح ( % )

٢٠١٢/٢٠١٣  ٢٠١١/٢٠١٢  ٢٠١٠/٢٠١١  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

  ٩٤٫٩٨  %١٠٠  ٨٨  ٩٥،٠  ٨٥،١  إعدادى

% ٨٥٫٧  ٩٢٫٨  ٩٦،٢  ٩٢،٣  أولى  ٩٥٫١٥ 

 ٨٨٫٧٢ %١٠٠  ٩٣٫٥  ٩٦،٠  ٩٤،٢  ثانية

 ٩٦٫٧٣ %٩٥٫٧  ٩٨  ٩٦،٢  ٩٢،٦  ثالثة

 ٨٧٫٨١ %٩٨  ٩٩٫٦  ٩٦،٠  ٩٤،٤  رابعة

 

ة  - ديل الالئح ع تع اح  م بة النج ادة نس دالالت : زي توى تحصيل الطالب  -ال اع مس ن  –إرتف تحس

 تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة. –مستوى التدريس وذلك بإستخدام وسائل العرض الحديثة 

 أوجه اإلستفادة من المؤشرات والدالالت السابقة ھى: -

  إستقرار الحالة الدراسية واللوائح. –التمسك بسياسات التعليم الحالية 

د  - ب البن ية حس ررات الدراس رامج والمق ة توصيف الب ت لجن ة  ٢/١/٢إقترح ة التنفيذي ن الخط م

ا  انو وتطبيقاتھ ا الن امج تكنولوجي  –"إستحداث برامج جديدة مناسبة إلحتياطات سوق العمل" (برن

امج  دوائى  – Pharmacogenetiبرن نيع ال امج التص ام –برن ـ برن امج  – Pharm-Dج ال برن

  .برنامج عن التغذية الصحية وعالقتھا بالسمنة المفرطة وأمراضھا –الطب الشرعى 
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  إستراتيجية التعليم والتعلم: ٤/١

تعمل الكلية على توفير فرص التعلم للطالب ، وتحرص على مالئمة األساليب المستخدمة فى ذلك  -

، وتشجع أنماط التعلم غير التقليدية ، وتعمل على تھيئة فرص التعلم الذاتى لمخرجات التعلم المستھدفة 

بتقييم  لجميع الطالب والكلية تتيح مصادر تعلم متنوعة ومالئمة للبرامج وأعداد الطالب . وتقوم الكلية

  بإستخدام أساليب متنوعة.الطالب بعدالة وموضوعية 

  توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم: ٤/١/١

تعلم تت - يم وال ة للتعل تراتيجيات متنوع اليب وإس ة أس ى الكلي م ((بن ة رق س الكلي اد مجل ) ٥٤٠إعتم

اريخ  ة  )م٢٤/٣/٢٠٠٩بت ق الكلي م تحق ن ث دافھا  وم ق أھ ة تحق رامج التعليمي من أن الب ى تض ك

داد  ه وأع ة مقررات امج وطبيع ة البرن اً لطبيع تعلم المستخدمة وفق رسالتھا وتختلف إستراتيجيات ال

ة الب وتتراوح بين التعلم النشط والتعلم التعاونى والتدريب الميدانى والرحالت المنھالط ة وكتاب جي

 .التقارير

ين أعضاء  - اون ب ة بالتع تكاملت األقسام األكاديمية بالكلية فى إختيار إستراتيجيات التدريس المالئم

ررات وتوصي ك اإلستراتيجيات فى توصيف المق ق تل تم توثي دريس وي رامج بحيث ھيئة الت ف الب

ك اإلستراتيجيات من  التتغير مع تغير عضو ھيئة التدريس المسئول عن التدريس ويتم مراجعة تل

ة  خالل لجنة مشكلة وكذلك المؤتمر السنوى للكلية بعد تحليل نتائج إستقصاء الطالب وأعضاء ھيئ

   .التعليمية المستھدفة التدريس ونتائج اإلمتحانات إذ أن ھذه اإلستراتيجيات توضع فى ضوء النتائج

و - ا يت اقير اكم ل متحف العق ة مث ة متنوع ر تقليدي م غي اط تعل ة أنم ةفر بالكلي رحالت المنھجي  – وال

ة يدلية النموذجي اش الص ات النق ى يصعب  وحلق تھدفة الت تعلم المس ائج ال ق نت ث تضمن تحق بحي

 .تحقيقھا باألساليب التقليدية

ى الطالب ويتضح ذلك من خالل المجاالت المتنوعة التى تحرص الكلية على دعم التعلم الذاتى لد -

وتسھل الكلية ذلك للطالب من خالل تخصيص أحد  امج التعليمية ومجموعات المناقشةتوفرھا البر

دوره ة معاونللأعضاء ھيئة التدريس  وم ب ه ليق ذه الساعات من جدول ه ھ ة وتحتسب ل ة الكلي بمكتب

ة ا تخص ، بتوجيه الطالب داخل المكتب ص قاعات متصلة بشبكة المعلومات بمركز الحاسب كم

اء اآللى الطالبى يستخدمھا الطالب للبحث عن المادة العلمية  ى اإلنترنت الالسلكى بفن باإلضافة إل

    .على مستوى األقسام بأعضاء ھيئة التدريسويوجد على موقع الكلية بريد إلكترونى خاص الكلية 

 والتعلم التعليم) ٤
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يس  فضال عن وجود صفحة التواصل عنهومعلن  مع الطالب على صفحة التواصل اإلجتماعى "ف

ة ،  ى صفحة الجامع دى لطالب الصيدلة عل م نشر بوك" كما تم تدشين منت د توقيت تواجد ت الرائ

ك  العلمى لتوجيه الطالب وتذليل أيه صعوبات فى مجال التعلم الذاتى وتحفز الكلية الطالب على ذل

اموا بإ ا العلمى بنشر أفضل األبحاث والمقاالت التى ق ة وفى مؤتمرھ ام الكلي دادھا بأقس ؤتمر ع (م

يدلية)  وم الص يوط للعل ة أس امينجامع ل ع د ك ذى يعق اث  ال رض أبح م لع ك بتخصيص قس وذل

 .الطالب

 :مشاركة األطراف المعنية داخل وخارج الكلية فى إستراتيجية التعليم والتعلم الموثقة والمعلنة

م عرض وقد  ج الكلية من أصحاب العمل والخريجين.الكلية ترحب بمشاركة المستفيدين من خار - ت

م ( ة رق س الكلي ام (مجل الس األقس ة ومج س الكلي ى مجل تراتيجية عل ذه اإلس اريخ ٥٤٠ھ ) بت

 م).٢٤/٣/٢٠٠٩

  تم إعالن اإلستراتيجية على صفحة الكلية. -

  مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم: ٤/١/٢

م كان لتخفيض الدرجات المخصصة للشفھى أثر ب - ائج الطالب حيث ل الغ على شفافية ومصداقية نت

م  ذى ت ة التحديث ال رى والشفھى. ومن أمثل يعد يالحظ التفاوت الكبير بين تقييم الطالب فى التحري

ة يبناء على مراجعة استراتيج ا قامت الكلي ة ، كم ة التعليم والتعلم ھو انشاء قسم للصيدلة االكلينيكي

ى للبرنامج وتقرير الزيارة االستطالعية بتوصيف وتحديد طريقة بناء على تقرير المراجع الخارج

 يحقق االستفادة المرجوة منه.للتقييم التدريب الميدانى (الصيفى) 

ائج اإلستقصاء الموجه  - ائج اإلمتحانات/نت تتم مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم دورياً فى ضوء نت

ك بإ اونيھم وذل دريس ومع ة الت اء ھيئ الب /أعض دريس للط ة الت اء ھيئ الب وأعض تراك الط ش

ديث ال ك تح ة ذل ن نتيج ان م ة وك ام والكلي ة لألقس ؤتمرات العلمي ى الم اونيھم ف ث الومع ة بحي ئح

اع  تيعاب الطالب وارتف ادة اس ى زي ذى أدى إل تصبح بنظام الفصلين بدال من نظام العام الكامل وال

 .بصفة خاصة ز وجيد جداالحاصلين على تقدير ممتاالنجاح بصفة عامة ونسبة نسبة 

 مجاالت اإلستفادة من نتائج ھذه المراجعة كاآلتى:

 إدخال المقررات اإلختيارية فى اللوائح المعدلة. - ١

دواء ( - ٢ انع ال ى مص دريب ف رص الت ادة ف ة بزي ة T٣Aالمطالب يد لألدوي ركة س انع  وش والمص

 ).األخرى 

 التغلب على مشاكل التعليم. - ٣

 أساليب التعليم والتعلم: ٤/١/٣
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وذلك فى عدة مقررات لكى  تقليدىتشتمل استراتيجة الكلية على عدة أشكال للتعلم الغير  -

  تحقق مخرجات التعلم المستھدفة كما ھو موضح بتوصيف المقررات.

 :وتشمل على أنماط للتعلم غير التقليدي بالكلية

ى بعض األقسام عمل مشروعات وتقارير بحثية ف –التعليم اإللكترونى (ثالث مقررات إلكترونية)  -

 .درة الطالب على التعليم الذاتىمثل قسم الصيدلة الصناعية والعقاقير لتنمية ق

اقير  - ة متصلة بالميكروسكوب فى قسم العق دواء  –إستخدام أجھزة عرض حديث امج تصميم ال برن

ة  ة البشر –ة عمل دورات الصيدلة اإلكلينيكي –بالكمبيوتر فى قسم الكيمياء الطبي ية دورات التنمي

 .GMP فى التصنيع الجيد دورات  –سعافات األولية واال

اد الطالب  - ة  –أنشطة اللجنة العلمية إلتح ام المختلف ة باألقس  –عمل أبحاث  –عمل لوحات تعليمي

ى  ت"الحاسب اآلل ة  - "اإلنترن رحالت العلمي ةال اص خاص بالكلي وفير ميكروب ع ت  –القصيرة م

اقير  ف العق ات الط  –متح ة النبات ةمزرع ة  - بي ات الدوائي ز المعلوم ات  –مرك ز الدراس مرك

 السبورة التفاعلية. –المكتبة  –والبحوث الصيدلية للنباتات الطبية 

باألقسام العلمية للطالب المتفوقين بناءاً على رغباتھم فى اإلجازة  اثرائية إستحداث برامج تدريبية -

 .مغتربينوتوفير اإلقامة المجانية بالمدينة الجامعية لل الصيفية

 تالئم مع المخرجات المستھدفة كما ھو موضح فى توصيف المقررات.ت ط التعليم المستخدمانمأ -

ايير - ع المع امج  م ات البرن ع مخرج ررات م ات المق ة مخرج ت مقارن ام  تم ى األقس ة ف األكاديمي

  م.٢٤/٣/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٤٠رقم ( مجلس الكلية العلمية

ق مخرجات ال - ى أن تتحق ة عل ه وأن تحرص الكلي امج من خالل مقررات تھدفة لكل برن يم المس تعل

امج وعرضه  التقرير السنوى لكل برن ك ب تم مناقشة ذل امج وي تحقق ھذه المخرجات أھداف البرن

م  س القس ته بمجل نوى ومناقش ؤتمره الس ذلك م تص وك رامج والمخ ن توصيف الب ك م يتضح ذل

اعات النظري ين الس ية ب اعات الدراس ع الس ررات وتوزي دريب والمق ة والت ة والتطبيقي ة والعملي

ارف  ن المع ة م ة مترابط ة متكامل ة مجموع رامج تنمي وى الب ق محت مل ويحق دانى وأن يش المي

ك من خالل مجالس  اد ذل تم إعتم والمھارات المھنية والذھنية والعامة وحل المشكالت وغيرھا وي

ات ب ائج اإلمتحان ور نت ور ظھ ام ف وم األقس ة وتق س الكلي ام ومجل الب األقس ائج الط ة نت دراس

ك تحسين  وإحصائيات النجاح وتحديد أسباب التباين (إن وجد) مقارنة بالسنوات الماضية ومثال ذل

  .تقويم الطالب) ٤/٤تحت بند ( نسب النجاح عموماً ويرجع السبب إلى تغيير الالئحة

  مصادر التعلم الذاتى:

 :ى على سبيل المثالتحتوى المقررات الدراسية على أنماط لتنمية التعلم الذات
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ارير  - ة وأيضا عمل  –الرجوع إلى المكتبة واإلنترنت فى عمل مشروعات بحثية وتق لوحات علمي

 إسطوانات مدمجة لبعض المراجعات ومشروعات األبحاث.

ل بصورة  - ل المعام ا داخ ا وإجرائھ تھم فيھ ة ومناقش دروس العملي ز ال ى تجھي اركة الطالب ف مش

ة ة وجماعي ة محاضرة وتو – فردي ات المعملي تخلص اآلمن من النفاي ى وال ة عن األمن المعمل عي

 .والمذيبات

ررات  - ا (ثالث مق ى زيادتھ ة والعمل عل ررات إلكتروني ى مق ررات الدراسية إل تحويل بعض المق

 .ICTPعلى شبكة اإلنترنت حاليا) وجارى عرض عدد عشر مقررات على مشروع 

 الذاتى. تحتوى طرق التدريس على أساليب لتنمية التعلم -

 لبومات.ا –عمل لوحات  –عمل مشروعات وتقارير بحثية  -

 المشاركة فى حل التمارين والمسائل وعمل مناقشات تعليمية مع الطالب فى الدروس العملية. -

 -الوسائل المستخدمة للتحفيز ھى:حفيز الطالب على التعلم الذاتى ويتم ت -

 األقسام المختلفة.نشر األنشطة المختلفة التى يقوم بھا الطالب فى  -١

 لھذه األنشطة. درجات العملىتخصيص درجات من  -٢

 .إعطاء الطالب شھادات تقدير وإدراج أسمائھم فى لوحات شرف -٣

  سماء  الطالب على اللوحات العلمية التى قاموا بتنفيذھا.أكتابة  -٤

  ح آنفاً.ھناك تنوع وتباين فى الطرق المستخدمة فى التعلم الذاتى بالكلية كما ھو موض -

ة  - اً لطبيع يتوفر بالكلية مجموعة من معينات التعليم والتعلم وتشمل معامل تخصصية بكل قسم وفق

ة  الدراسة اء الطبي اء العضوية الصيدلية والكيمي ة الصيدلية والكيمي به مثل معامل الكيمياء التحليلي

 .جميع برامج الكليةاآللى وتخدم  والصيدالنيات والعقاقير والصيدلة الصناعية ومعامل الحاسب

ة باإلضافة - ات طبي ة نبات اقير ومزرع م العق د متحف خاص بقس زة العرض  يوج ع أجھ ى جمي إل

  السبورة التفاعلية.الحديثة و

  يتم تقليل أعداد الطالب فى المحاضرات وذلك عن طريق تقسيم الطالب إلى مجموعتين. -

 مركز المعلومات الدوائية بقسم الصيدالنيات.نشاط متميز ل -

ك فى األجازة الصيفية عم - ة وذل ائية بالجامع ة النس ق الجمعي ل دورات تدريبية للطالبات عن طري

 وكذلك دورات  فى اإلسعافات األولية.

اوى  - الج الكيم والت الع ن بروتوك يفية ع ازة الص الل األج ام وخ وال الع ة ط د دورات تدريبي عق

دكتورة /  تاوتفاعالت األدوية تحت إشراف السيدة األستاذ ال د الغنى الشافعى  لف تاذ بقسم  -عب أس

 الحاالت الحرجة بكلية التمريض.

 اإلشتراك فى المكتبة الرقمية. –وجود مكتبة متطورة  -
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زود ب ٣وجود  مركزحاسب آلى طالبى متطور ( - اط معامل م از حاسب  ٦٦ ااإلنترنت وبھنق جھ

معتمد من مكتب  معامل تدريب ومركز إختبارات  –آلى) وتم تحويله إلى وحدة ذات طابع خاص 

اھرة إلعطاء شھادة  ل لمركز  – ICDLاليونسكو ووزارة االتصاالت بالق ع دلي م طباعة وتوزي ت

 .  الحاسب اآللى

الب  - اد الط طة إتح ة –أنش دواء الرحل انع ال ارة مص الوريوس لزي الب البك ة لط اھرة  العلمي بالق

ام واإلسكندرية م إل خالل إجازة نصف الع ام غوالتى ت ذا الع ا ھ ورة ائھ اير  ٢٥نظراً لظروف ث ين

ركة ٢٠١١ ارة ش تبدالھا بزي م إس ايو  T٣Aم وت ھر م ى ش واج ف الث أف ام  م)٢٠١١(ث ى الع وحت

امعى  امعى  ٢٠١١/٢٠١٣الج ام الج ة لطالب ٢٠١٢/٢٠١٣والع ة العلمي ذ الرحل تم تنفي م ي م ،  ل

 .األمنى فى البالد البكالوريوس نظراً لظروف عدم اإلستقرار

 متحف العقاقير. -

 .الصيدلية النموذجية – مطويات ونشرات  –دليل الممارسة الصيدلية  -التدريب الصيفى  -

  الزيارات الميدانية:

ررات الدراسية  - ة من المق ارات المعرفي دأبت الكلية على تنظيم زيارات ميدانية للطالب لربط المھ

ة با فيات الجامعي دواء والمستش ارة شركات ال ل زي ى مث ى والمھن الواقع العمل ة ب ى رحل الضافة إل

ن خالل  ذلك م ة) ، ك ة الكلي ة (حسب الئح ة الثالث دانى لطالب الفرق دريب المي الوريوس والت البك

ل  مشاركة الطالب فى االعداد للمؤتمر الدولى للعلوم الصيدلية والذى تعقده الكلية كل عامين ، حف

ة و الخريجين السنوى ، ملتقى التوظيف ، ام ألاالمؤتمر العلمى السنوى للكلي دوات ، ورش وقس الن

 العمل التى تعقدھا وحدة ضمان الجودة.

 وسائل تنمية مصادر التعلم الذاتى:

 .ICTPمخاطبة األقسام العلمية بزيادة عدد المقررات اإللكترونية واإلشتراك فى مشروعات  -

ؤتمر  - ى م اث ف ة باألبح ة العلمي الب الجمعي تراك ط يوطإش ة أس ومل جامع يدلية ا لعل   لص

 المؤتمرات التى تعقد فى كليات الصيدلة خارج الجامعة. وأيضا فى

 زيادة عدد الكتب والمراجع والدوريات فى المكتبة. -

 زيادة عدد نقاط اإلنترنت فى مركز الحاسب اآللى. -

 عمل رحالت طالبية لمزرعة النباتات الطبية بالكلية. -

 مخاطبة مصانع الدواء لزيادة فرص التدريب بھا. -

ة للحصول  إنشاء وإعتماد معمل - ى الطالبى لعمل دورات مؤھل إختبارات من معامل الحاسب اآلل

 .ICDLعلى 

 أجزاء بسعر مخفض. ةسبع  – ICDLتوفير الكتب الالزمة لھذه الدورة  -
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  .)ورقية وإلكترونية(للتدريب عليھا  نماذج اإلمتحاناتلتوفير إسطوانات مدمجة  -

 متكاملة لتوفير مصادر التعلم المختلفة مثل: جامعة أسيوط ببنية تحتية –وتتمتع كلية الصيدلة  -

ود  - رة ،  ٣وج درجات كبي ط ١٢م درج متوس عة ،  م ة الطب(الس درجات كلي ابق  )م ا مط جميعھ

زة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لمواصفات الھيئة  ومجھزة بأحدث أجھزة العرض وأجھ

 ميكروفونات سلكية والسلكية.كية وذالحاسب اآللى وشاشات عرض وسبورات عادية وسبورات 

دريس)  ٣٢  - ة فى الت ذين يشاركون مع الكلي وم (ال ة الطب والعل معمل طالبى بخالف معامل كلي

 تم تحديثھا.قد جميعھا مجھز باألجھزة والكيماويات و

 .بقسم الكيمياء الطبية ذجة الجزيئية مجھز بالحواسب اآللية ونقاط االنترنت والبرامجممعمل الن -

ومنح شھادات الرخصة ل للحاسب اآللى معتمدة من مكتب اليونسكو تقوم على تدريب معام هخمس -

 ة الحاسب اآللى (وحدة ذات طابع خاص).داالدولية لقي

 ، ھذا مكتبة كبيرة بھا أحدث الكتب وتم الحاقھا بالمكتبة الرقمية متصلة بالمجلس األعلى للجامعات -

 .بالجامعة الھادىء باإلضافة إلى مكتبة الطالب وقاعات اإلستذكار

  .الصيدلية النموذجية – متحف للعقاقير ، مركز بحوث الدواء ،مزرعة للنباتات الطبية  -

  السياسات المتبعة فى التعامل مع مشكالت التعليم: ٤/٢

  لتلك السياسات م٢٦/١٠/٢٠١٠) بتاريخ ٥٦١إعتماد مجلس الكلية رقم (

  مشكالت التعليم: ٤/٢/١

ة من جان ا السياسات المتبع ى تواجھھ يم الت ة فى التعامل مع مشكالت التعل ب الكلي

 مثل:

دريس  -ضعف الموارد   -الكثافة العددية للطالب  - دروس الخصوصية ال  –نقص أعضاء ھيئة الت

 ضعف حضور الطالب. –ع العلمية جعدم توافر المرا –

 الكثافة العددية للطالب: -أوالً :

  م ٢٠١٣ /٢٠١٢كاآلتى: العام الجامعى تم حصر أعداد الطالب فى الفرق المختلفة  -

  الفرقة الرابعة  الفرقةالثالثة  الفرقة الثانية  الفرقة األولى  الفرقة اإلعدادية

٧٦٣  ٨٨٧  ٢٦٦  ٨٨٩  ٨٣٦  

ة - دروس النظري  .تم التعامل مع ھذه المشكلة عن طريق تقسيم عدد الطالب إلى مجموعتين لتلقى ال

ام الواحد  المعملطالب فى  ٣٥-٣٠عن  ما الدروس العملية اليزيد عدد الطالبأ – فى معظم األقس

 بالكلية.
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ة للطالب فى بعض  - سعت الكلية لحل بعض المشكالت الشائعة فى التعليم مثل زيادة الكثافة العددي

ر  در أكب ا يسمح بق وعتين بم البرامج وذلك بتحفيز الطالب على التعلم الذاتى وتقسيم الطالب لمجم

تفادة من التفاعل السيما أن ھنا تم اإلس الى ي ام وبالت ذه األقس ك فائض فى أعداد ھيئة التدريس فى ھ

ة المتاحة  زة والتجارب المعملي ى نقص عدد بعض األجھ م التغلب عل د ت ه ق لطالب لمنھم كما ان

ده  ذھا بي تمكن من تنفي وذلك بتصوير بعض التجارب بحيث يمكن للطالب مشاھدة التجارب التى ي

   .لومراجعة ما قام به بالفع

ى إدخال نظام الريادة العلمية كما أن ھناك  - (اإلشراف األكاديمى) على مستوى األقسام باإلضافة إل

يفھم بالعمل فى  ل تكل ة مث ة المعاون دريس والھيئ ة الت دة ألعضاء ھيئ ة الجدي ام الوظيفي بعض المھ

ة وتحق ة التعليمي ا يخدم العملي ات وحدة الجودة والمكتبة وتحتسب من نصاب ساعاتھم بم يق متطلب

 الجودة على مستوى األقسام التى ينتمون إليھا.

اء العضوية  - ة الصيدلية والكيمي اء التحليلي ة المجموعات الدراسية فى قسمى الكيمي تم عمل تجرب

دة  وم والطب ونظراً للفائ ات العل ذا النظام المحدودة الصيدلية بمقابل رمزى أسوة بكلي اء ھ م إلغ ت

 بمجموعات دراسية بدون مقابل. وإستبداله فى العام القادم

  ضعف الموارد: -ثانياً:

د من الوحدات والمراكز ذات الطابع  - ال تعانى الكلية من ضعف مواردھا حيث قامت بانشاء العدي

ى ، مركز مركز الدراسات والبحوث الصيدلية لالخاص مثل  ة ، وحدة الحاسب اآلل ات الطبي لنبات

يدلية دمات الص ى إباالضافة ،  الخ رال ة  دات إي امج الصيدلة االكلينيكي روع  ،برن ،  QAAPمش

روع  تمر. CIQAP  ،HEEPFمش ة المس اھمة إدارة الجامع ن  ةومس ان م ةنوك ذه  تيج وافر ھ ت

ة  ارات العملي اء بالمھ ة لالرتق ة والمعملي زات العلمي تكمال التجھي ة باس ت الكلي وارد أن قام الم

ة الش د إدارة رعاي م تزوي ا ت الب. أيض ة للط األجھزة والمھني زودة ب ة م ة البدني الة للياق باب بص

 .ضية ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين والطالباالرياضية لممارسة األنشطة الري

درس - ل وقاعات ال ع المعام املة لجمي د الش ات االحالل والتجدي ة عملي اء الكلي م تحديث وفن ا ت . كم

درجات د ال ات رص اط  قاع ب ونق أجھزة الحاس دھا ب توتزوي ع  االنترن ة وجمي األدوات الكتابي

  ط توضيحية لمبانى ومنشآت الكلية.ئ، كما قامت الكلية بعمل الفتات وخرا الالزمة

 تستخدم الكلية اآلليات التالية للمحافظة على االستمرار فى توفير موارد ذاتية:  -

  اإلستخدام األمثل للموارد والسعى إلى تنميتھا. -

 بالجامعة (لألقسام والكلية).دعم صندوق األنشطة التعليمية  -

% من ٥٠على البرنامج العام من ميزانية برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بنسبة  اإلنفاقاالستمرار فى  -

 صافى اإليرادات.
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 شركات الدواء لتدعيم الكلية فى بعض المجاالت.ومخاطبة المجتمع المدنى  -

ة وتسجيل ب - راع لعمل مشروعات مخاطبة األقسام العلمية إلعداد خطط بحث تطبيقي راءات اإلخت

 مع شركات االدوية .بحثية 

ة من لتقديم الھدايا من  مخاطبة شركات األدوية - ام لألعينات مجاني واد الخ دخل فى الم ة التى ت دوي

ذلك وبحوث ال ل الطالب وك ام لمعام واد الخ ةلبعض الم د  لصيدلية النموذجي ب البري وار مكت بج

  .بالكلية

 :التدريسنقص أعضاء ھيئة ثالثاً: 

اتذة  - تتميز كلية الصيدلة والكليات التى تشارك من جامعة أسيوط فى التدريس بوجود كوادر من األس

ة التعليمالمتخصصين والھيئة المعاونة ا ى أكمل وجه حيث بلغت نسبة يلتى تقوم بأعباء العملي ة عل

  )٢٤:  ١ب (إلى الطال) ، كما ان نسبة الھيئة المعاونة ١٨:  ١أعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب (

الس ادارات   - ان ومج وية اللج ى عض رغين ف اتذة المتف رات األس ن خب تفادة م ة باالس وم الكلي تق

ذلك وال ا  وك حدات والمراكز ذات الطابع الخاص والتدريس لطالب البكالوريوس والدراسات العلي

ة مع دريس وھيئ ة ت اء ھيئ ة أعض ع الكلي ارك م الب. ويش اديمى للط اد األك دريس االرش ة لت اون

ة  وم الدراسة فى جامع المقررات التابعة لكليات الطب والعلوم واآلداب والتربية والتجارة حيث تق

 أسيوط على نظام األقسام المشتركة. 

 :الدروس الخصوصية رابعاً:

ال السمةمن المعلوم أن ھذه  - ا ب ة  مترتبط ارتباطا وثيق ادى والثقاف دخل الم جتمع المحيط من حيث ال

ة  ومناطق ان ادارة الكلي ك ف الرغم من ذل الصعيد بھا نسبة عالية من متوسطى ومعدومى الدخل وب

 من خالل: السمةتقوم بالتحذير الدائم للھيئة المعاونة كاجراء احترازى ، وقد تم التغلب علي ھذه  

أجھزة العرض والحاسبات  - زودة ب ة وم درجات وقاعات مكيف دريس فى م ة للت اليب حديث اتباع أس

 ة.االلي

 الساعات المكتبية ألعضاء ھيئة التدريس.  -

 الريادة العلمية للطالب. -

 تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة. -

 مجموعات دراسية تحت إشراف كلية العلوم أو الطب البشرى فى بعض المقررات الدراسية. -

  ات إلى التحقيق ووقفه عن العمل.ھتحويل أحد المعيدين الذي حامت حوله الشب -

  

اً: م ع خامس راف القس اعى وإش أليف الجم جيع الت ة (تش ع العلمي وافر المراج دم ت

  :العلمى على الكتاب)
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رقيم بصفة دورية تم تحسين الكتاب الجامعى ي - داع وت ام إي من الناحية العلمية واإلخراج وزود بأرق

) من دار الكتب المصرية كما يتم اإلعتماد على المقررات المعدة بصورة إلكترونية ISBNدولى (

ة من  ع الكتب المقدم ة وتخلوجمي دعوم من الجامع وتم تحديد مواصفات إلخراج الكتاب وسعره م

ة  اب بالكلي ع الكت ز توزي ع الكتب من خالل مرك تم بي ى الشراء وي ار الطالب عل اليب إلجب أى أس

ة كما الكتب  الذين يشترون واليقوم المركز بتسجيل أسماء الطالب  اب قائم ة كل كت يوجد فى نھاي

از نشر مرا جع متاحة بمكتبة الكلية يمكن للطالب اإلستعانة بھا ويتم التعاقد على ھذه الكتب مع جھ

 وتوزيع الكتاب الجامعى بالجامعة (شراء حق التأليف).

 .تقيس رضا الطالب عن الكتاب الجامعى التى اإلستبيانات  بتحليلقامت الكلية  -

يم والطالب   للطالب تحت إشرافومقترحات كما يوجد صندوق شكاوى  - وكيل الكلية لشئون التعل

م يس القس دكتور / رئ تاذ ال يد األس راف الس م تحت إش ل قس ذلك صندوق بك ى  وك الرد عل وم ب يق

  .الشكاوى وحل المشكالت ومناقشة المقترحات البناءة

ديثھا بصفة  - تم تح ذلك ي ع الطالب ك ة لجمي ث أصبحت كافي ة بحي ة بالمكتب ع العلمي وفير المراج ت

 دورية.

 :فى المحاضرات ضعف حضور الطالب -دساً:سا

ة بنسبة  - دروس العملي ارب الطالب منتظمون فى ال ة ب ١٠٠تق وم مجلس الكلي ان حر% ويق من م

ه  بة غياب اوز نس ن دخ ٢٥تتج ى و% م ن ف ة). ولك ص الالئح ب ن ة (حس ات النھائي ل االمتحان

ة  رات النظري إنالمحاض ور  ف ر الحض ك بسغي الب أن ذل ض الط ر بع ي وذك دمرض  بب عق

 :عمل اآلتى وقت المحاضرات. وللتغلب على ھذه المشكلة فقد تم أثناءإمتحانات أعمال السنة 

 تم تكييف جميع المدرجات والقاعات الدراسية. -

 وسبورات تفاعلية. أجھزة عرضتم تزويد جميع القاعات والمعامل بوسائل العرض الحديثة من  -

 .وعتينمجمتم تقسيم الطالب فى كل فرقة دراسية إلى  -

اريخ  - ة بت ى للكلي ؤتمر العلم ق الم م (٢٢/٤/٢٠١٠واف ة رق س الكلي رار مجل د بق ) ٥٥٦م والمعتم

اريخ  ى ال يتسبب أداء ٢٣/٥/٢٠١٠بت نة حت ال الس ات أعم بوع ألداء امتحان ى تخصيص أس م عل

ات  االمتحانات فى عدة أسابيع إلى تغيب الطالب لفترات طويلة اً أللي وھذا التخصيص سارى طبق

  .المخصصة لطالب الكلية ستبياناتاإل

  مردود السياسات المتبعة فى حل المشكالت: ٤/٢/٢

ة  - تعلم من خالل تطبيق السياسات المختلف يم وال ة للتعل تسعى الكلية إلى تحسين الممارسات العملي

ذا  اول ھ م تن د ت ين ، وق االت التحس دد مج ال وتح ذا المج ى ھ ا ف انى منھ ى تع لحل المشكالت الت

د المردود ف ا تحت بن ى سياسة عدم  ٤/٢/١ى سياق الحديث عن المشكالت وحلھ ذا باإلضافة إل ھ
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ى يالتم ة النظرى عل يز بين الطالب ولضمان العدالة تم تطبيق نظام الرقم السرى لكراسات اإلجاب

  .جميع الفرق الدراسية

  التدريب الميدانى للطالب: ٤/٣

  برامج التدريب الميدانى: ٤/٣/١

 م.٢٠١٠/٢٠١١نات بأماكن التدريب الصيفى لطالب الفرقة الثالثة تم عمل قاعدة بيا -

ً يوجد برنامج التدريب الصيفى لطالب الفرقة الثالثة موصف - ك  ا وفقاً لمخرجات التعلم المستھدفة وذل

 ساعة فى مؤسسة صيدلية). ٣٠٠بنص الالئحة الداخلية للكلية (تدريب 

شركة سيد  – T٣Aشركة  –ركة إيفا فارم ش –مجموعة شركات سيف يقوم الطالب بالتدريب فى  -

 الصيدليات الخاصة والحكومية. –

امج  - م إدراجه بالبرن تم تصميم وتوصيف ھذه البرامج التدريبية وفقاً لمخرجات التعلم المستھدفة وت

 الدراسى.

ة - س الكلي يدالنيات ومجل م الص س قس ق مجل م ( واف اريخ ٥٦٢رق ى ٢٣/١١/٢٠١٠) بت م عل

صصات درجة عملى مقرر الممارسة الصيدلية وصيدلة المستشفيات درجة من مخ ٢٠تخصيص 

 على وضع نظام لتقييم التدريب الميدانى. للفرقة الرابعة للفصل الدراسى األول

ذلك  - ة الصيادلة بأسيوط وك ة بحضور بعض أعضاء نقاب اء محاضرات توجيھي امج بإلق يبداً البرن

ل الممارس ع دلي اء آراء  ةتوزي م إستقص يدلية ث ة الص ح رغب ذى أوض دريب وال ى الت الب ف الط

  الطالب فى زيادة فرص التدريب فى مصانع الدواء.

ارير   - دانى للطالب من خالل مناقشة الطالب فى التق دريب المي ائج الت ويم نت د لتق يوجد نظام معتم

تبيانات  –المقدمة  ك اإلس ل تل تبيانات وتحلي دريب الص –عمل إس تمارة الت اذج خاصة  –يفى إس نم

 .ومراجعة تقارير جھة التدريبستيفاء الطالب للتدريب الميدانى بإ

ق  - ك عن طري دانى للطالب وذل دريب المي رامج الت ويم ب ى تق دريب ف ة بالت ات القائم ارك الجھ تش

ى  دريب الصيفى للطالب باإلضافة إل تمارة الت مسئولية التوقيع على دليل الممارسة الصيدلية وإس

ى ت ة الت دوة التمھيدي ة حضور الن ة مجموع دريب . وتصمم الكلي ف بالت ة للتعري نوياً بالكلي د س   عق

 من المؤشرات ونماذج إمتحان موضوعى لقياس فاعلية التدريب الميدانى للطالب.

ق  الطالبشاركت شركة سانوفى إيفنتث فى تدريب  - ك عن طري ة وذل ارات الدعاي ون ومھ على فن

 العلمى بأسيوط.  مكتب الشركة

ذلك شركةبشر الطالبتم تدريب  - يد وك ارم  T٣Aكة س ذلك مجموعة شركات سيف ف ا  –وك ودلت

 .وايفا فارم
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 تقويم الطالب: ٤/٤

 أساليب تقويم الطالب. ٤/٤/١

ة  - ى مستوى القسم والكلي يم الطالب عل ة فى تقي وفير العدال ى ت ة عل ق  –تحرص الكلي تم بتوثي وتھ

 .ىجابة ذات الرقم السرإلتم إستخدام كراسات ا نتائج اإلمتحانات

ع  - ات وتوزي ال اإلمتحان ى أعم راقبين عل ين والم ادة المالحظ ل للس ة عم د ورش م عق ات ت التعليم

يم  ة لشئون التعل ل الكلي دكتور / وكي الخاصة بالقواعد ونظم اإلمتحانات عن طريق السيد األستاذ ال

 والطالب.

ين خار تشركالتعتمد األقسام على أساتذتھا فقط فى إجراء اإلختبارات بل  - جيين من خارج ممتحن

داء  ى المراجع الخارجى إلب ك عل الجامعة للتأكد من حيادية وضع الدرجات كما يتم عرض كل ذل

ل  راه ب ا ت اً لم ات وفق ة بوضع جدول اإلمتحان الرأى والتعديل إذا لزم األمر . وال تنفرد إدارة الكلي

ة قبل بدء اإلمتحانات بشھر كامل فى صورته  قسام العلمية والطالبلال يعلن تم تلقى أي ة وي األولي

ورته اإقتر دول بص الن الج ا إع بوع يليھ دة أس دول لم ديل الج الب بتع اتذة أو الط ن األس ات م ح

ات  ام ولوحات اإلعالن ه باألقس تم إعالن ل وي ى األق اً عل ات بعشرين يوم دء اإلمتحان ل ب النھائية قب

 .  اتوالتقدير اتما تعلن نتائج اإلمتحانات بالدرجبالكلية وعلى موقعھا اإللكترونى ك

اب  إعالن النتيجةفى موعد أقصاه شھر من  من نتيجته ويتم ذلك التظلميحق للطالب  - ا ب تح معھ ويف

يم والطالب ويتلقى الطالب  إدارةالتظلم من خالل مكتب  الطالب ومكتب وكيل الكلية لشئون التعل

ن  ه م ر ب تظلم ويخط ديم ال اريخ تق ن ت بوعين م ى أس د أقص ه بح ى تظلم ب رداً عل الل مكت   خ

ة ومجلس شئون  ة مجلس الكلي د موافق ات بع وكيل الكلية فى الموعد المقرر  وتعلن بلوحة اإلعالن

ام تعليم والطالب بالجامعة. وال ى األقس ا عل ات لتحليلھ ائج اإلمتحان ةتعرض نت ى و العلمي أيضاً عل

ق ا دى تحق ويم وم دريس والتق رق الت ى ط ر ف ادة النظ اھج إلع ا للمن ة العلي ايير اللجن اذلمع  وإتخ

  قرارات تصحيحية للمسار إذا لزم األمر.

الن  - ة وإع لية والعملي ات الفص د اإلمتحان ة العق ات النموذجي رض اإلجاب ع ع الب م درجات للط

ة ، موضوعات  ة (لوحات معلق فھية واألنشطة الطالبي ة والش ات التحريري ى اإلمتحان باإلضافة إل

 ومقاالت).

اس ا   - ات لقي ميم اإلمتحان تم تص ة ي ة بمھن ة المتعلق ارات المعرفي ن المھ ة م تويات المختلف لمس

 الصيدلة. 

رى   - ارات (تحري واع اإلختب ع أن ى جمي ويم ف اليب التق ق أس فھى  –تتواف وى  –ش ع محت ى) م عمل

 المقرر المعلن للطالب.
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ةعملال  – يةشفھال  – يةالب بالتنوع (اإلختبارات التحريرتتصف أساليب تقويم الط -  –مشاريع   – ي

 خرى).أ

 .خاصة اإلختبارات الشفھية (كروت الشفھى) تراعى العدالة والشفافية فى جميع أنواع اإلحتبارات -

اتذة  - رراتيتم إستخدام لجان الممتحنين وتصدر قرارات معتمدة وموثقة وتتكون اللجنة من أس  المق

 .ورئيس لجنة رصد الدرجات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ات الشفھية تستخدم الكلية نظ - ه فى اإلمتحان اءة والنزاھ م بالكف ام الممتحنين الخارجيين المشھود لھ

 باإلضافة إلى تقارير المقيمين الخارجيين للمقرر.

م ( - ة رق س الكلي ة مجل ت موافق اريخ ٥٥٥تم تعلم ٢٠/٤/٢٠١٠) بت ات ال د مخرج ى تحدي م عل

 .الورقة اإلمتحانية تقيسھاالتى  )ILOS(المستھدفة 

ام وتقوم الك - ذا الع لية بتوثيق النتائج من خالل أوراق اجابة الطالب وسجالت النتائج وقد تم فى ھ

الموحد من خالل برامج نظم المعلومات االدارية  رصد الدرجاتاستخدام برنامج م ٢٠١٢/٢٠١٣

(MIS)  وحفظ الملفات بعد إعداد واعالن النتائج على صفحة الكلية بشبكة االنترنت وعلى لوحات

  طالب.شئون ال

ى نسبة الطالب  - رر تشتمل عل كما تقوم الكلية بتحليل نتائج تقويم الطالب وعمل احصائية لكل مق

ائج ونسبة النجاح والرسوب الحاصلين على كل تقدير  رارى لنت كما تقوم بعمل منحنى التوزيع التك

ر اذ الق تھا واتخ ة لمناقش ى مجلس الكلي ية وعرضھا عل رق الدراس ل الف ررات لك ع المق ارات جمي

ابقةالتصحيحية من خالل لجان الممتحنين ، كما يتم مقارنة النتيجة  دار الخمس  بالنتائج الس ى م عل

  سنوات األخيرة. 

ال  - ى سبيل المث ا عل ومن الممارسات الجيدة التى قامت بھا الكلية عمل دراسات احصائية مكثفة منھ

وكذلك مدى ارتباط نتيجة الطالب فى تأثير زيادة وسائل التعليم والتعلم على مستوى نتائج الطالب 

ة  ين درج اط) ب ل االرتب وى (معام اط ق اك ارتب د اتضح أن ھن ه ، وق ردات درجات ع مف رر م المق

  التحريرى ومجموع درجات الطالب فى ذات المقرر.  

ظ أوراق  - ة بحف وم الكلي ات تق ائج االلتماس ائج ونت الن النت د واع ال الرص ع أعم اء جمي د انتھ وبع

  الرجوع اليھا اذا لزم األمر. نبحيث يمكلذلك  المخازن المخصصةى متحانات فاال

 :مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب

اديمى - تواھم األك ين مس ويم لتحس ائج التق ول نت ة للطالب ح ة الراجع تم التغذي ة  ت الل مناقش ن خ م

 نماذج اإلجابة. إعالنالطالب لألساتذة بعد 
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ام وترسل إلى أساتذة  المقرراتب بعمل منحنيات لنتائج تتم مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطال - األقس

الجودة بالكلية وتقوم الكلية بإعداد تقرير عام عن ضمان لعمل تقرير المقرر وتحفظ بوحدة  العلمية

 يعرض على مجلس الكلية.لنتائج اإلمتحانات 

  يتم إتخاذ قرارات وإجراءات تصحيحية فى ضوء مراجعة النتائج. -

  ت المتاحة للتعليم والتعلم:اإلمكانا ٤/٥

ة  - اً لطبيع يتوفر بالكلية مجموعة من معينات التعليم والتعلم وتشمل معامل تخصصية بكل قسم وفق

اقير والصيدلة  ة والصيدالنيات والعق ة والعضوية و الطبي اء التحليلي الدراسة به مثل معامل الكيمي

ة رامج الكلي ع ب اقير  الصناعية ومعامل الحاسب اآللى وتخدم جمي ويوجد متحف خاص بقسم العق

  ومزرعة نباتات طبية ھذا باإلضافة إلى جميع أجھزة العرض الحديثة مثل السبورة التفاعلية.

  الطالب إلى مجموعات صغيرة.تقسيم يتم  -

  المكتبة: ٤/٥/١

وم  - دا ي اءاً ماع ة مس اعة الخامس ى الس ة حت ل المكتب واء وتعم ة الھ بة ومكيف ة مناس احة المكتب مس

وائم الكتب فتعمل  الخميس ة وتصنيف  ق م كتاب ة الطالب وت ل كثاف راً لتقلي ة ظھ حتى الساعة الثاني

رة  ل فت والدوريات والمراجع الموجودة بالمكتبة مشتمالً على رقم اإليداع والرف والحفظ بحيث تق

م مجموعة  ام بحيث يضع كل قس ع األقس م التنسيق م ا ت ه كم وفير وقت ة وت تواجد الطالب بالمكتب

ى صميم تخصصالك ع ف ى تق ادة  هتب والمراجع الت ة وزي ة العددي ل الكثاف ه لتقلي م نفس داخل القس

   .المساحة المتاحة للكتب والمراجع األخرى داخل المكتبة

اوب  - اك من كل قسم بالتن اونى أحديتواجد كما ان ھن دريس  مع ة الت ه أعضاء ھيئ اد بالمكتب إلرش

اوى الطالب من خالل صندوق شكاوى وإقتراحات الطالب وتحرص إدارة المكتبة على تلقى شك

   .قوم لجنة المكتبات بدراسة مابهتو

ىوقامت الكلية بتوفير خدمة اإلنترنت بقاعات  - ة للحصول  الحاسب اآلل ى المكتب ردد عل ل الت لتقلي

  على ھذه الخدمة.

 حتياجاتحسب اإل عقد دورات تأھيلية وتدريبية للعاملين بالمكتبة على أعمال التصنيف والفھرسة -

 .والتوعية واإلرشاد بحقوق الملكية الفكرية

ع /  - ف للمراج ل وأرف ى / حوام ب آل زة حاس وير / أجھ ات تص ة (ماكين زات متاح ع التجھي   جمي

 شبكة اإلنترنت وغيرھا) .
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ة/  - ة متخصص ات إلكتروني ى دوري تراك ف ات (االنترنت/إش ا المعلوم بتكنولوجي  كت

وقد تم زيادة عدد أجھزة  تبة متاحة للفئات المختلفة المستھدفة فى المك إلكترونية.....ألخ)المستخدمة

 الكمبيوتر الموجودة بالمكتبة.

ا  - ات وتكنولوجي تتوافر األعداد والمؤھالت المناسبة من العاملين وھم  ذو خبرة فى مجاالت المكتب

 المعلومات. 

ام ا - ع أقس دم جمي ى تخ دوريات الت ع وال د أحدث المراج ع توج بة للمراج ى بالنس ة باإلضافة إل لكلي

 مكتبة الطالب المركزية.

رددين من طالب وأعضاء  - الى من المت دد اإلجم تكفى خدمات المكتبة المستفيدين منھا بالنسبة للع

 ھيئة التدريس وأعضاء الھيئة المعاونة. 

 توجد سجالت للمترددين على المكتبة لمكتبتى أعضاء ھيئة التدريس والطالب. -

ك بإستطالع يتم قياس مستوى رضاء ا - تفيدين وذل ملمس تفيدون من  آرائھ وم المس تبيانات يق أو بإس

 المكتبة بإستيفائھا ووضع أرائھم الخاصة بالخدمات التى تقدمھا المكتبة. 

ة  - ةوقد انتھت ميكن ة الكلي المجلس  مكتب ة وھى اآلن مرتبطة ب ة الرقمي ق مشروع المكتب عن طري

 األعلى للجامعات.

  معامل:قاعات الدراسة وال ٤/٥/٢

ى  - تحرص الكلية على حسن إستغالل قاعات الدرس بھا والمدرجات والمعامل ومركز الحاسب اآلل

ة للقسم  الطالبى ، متحف ومزرعة العقاقير مع تزايد أعداد الطالب فلم تعد مدرجات كل مبنى تابع

رة  تقبل القاعات الكبي داد الطالب الواقع بذلك المبنى وإنما تم إعداد الجداول الدراسية بحيث تس أع

م  ة الطب رق درجات كلي تعانة بم م اإلس رة وت ية -٣-٢-١الكبي داول الدراس ة الج ارى ميكن ـ وج ج

 ختلفة.بھا أجھزة العرض الموجميع المدرجات 

(Data show, overhead projector)   

زة لضمان بالكلية معمل مركزى يخدم جميع األقسام العلمية  - رار األجھ ثمن عدم تك ة ال د  مرتفع وق

العقاقير بعدد كبير من الميكروسكوبات الطالبية وكذلك ميكروسكوبات كبيرة قسم تم تزويد معامل 

ا  أجھزة العرض ، كم م مزودة بكاميرات رقمية ومتصلة ب د قسمى الصيدالنيات والصيدلة ت تزوي

الب ،  ة للط ة الالزم الموازين الرقمي ناعية ب ذلكالص اس  وك أجھزة القي اء ب ام الكيمي د أقس تزوي

 لحديثة.ا
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ا أن المعامل   - ة ، كم جميع قاعات الدرس بالكلية مكيفة الھواء ومالئمة من حيث االضاءة والتھوي

روائح واألبخرة ةالطالبية جيدة التھوي تخلص من ال ازات لل دواليب للغ زودة ب ولكل مجموعة  وم

 .  وتفتح أبوابھا إلى الخارج – طالب دوالب خاص لحفظ األدوات

ا جميع المدرجات والقا - عات والمعامل والمكتبات مزودة بطفايات الحريق واالرشادات الخاصة بھ

ى الخروج اآلمن واالخالء السريع  وبوسائل األمن المعملى وكذلك منافذ الخروج التى تساعد عل

د  ة  قامتفى حاالت الطوارىء ، وق درجات باالدارة الھندسية بالجامع واب الم تح أب ذ نظام ف تنفي

 .الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لكى تتوافق مع متطلبات  والمعامل إلى الخارج

املين - ة للطالب والع ل دورات تدريبي ى عم ى ف ى الطالب ل الحاسب اآلل تخدام معام تم إس حسب  ي

ات امعى اإلحتياج يم اآلداء الج ى لتقي تبيان اإللكترون ة  واإلس ررات اإللكتروني ى المق دخول عل وال

 .كما توجد وحدة صيانة ألجھزة الكمبيوتر والطابعاتوعمل أبحاث مرجعية 

ائيين باالضافيتوافر بالكلية العدد الكافى من صيادل - ل والكيمي ين المتخصصين  يةة التحالي ى الفني إل

اء الحرائق  ى اطف فى أعمال التحضير والمعامل. وقد قامت الكلية بتدريب عمال وفنى المعامل عل

 الكلية. ترحتھاإقوعلى تنفيذ خطط االخالء التى 

توافر مساعدات التعليم والتعلم الالزمة إلكساب الطالب المھارات المھنية المستھدفة 

 باألقسام العلمية.

ل   - ن معام تعلم م يم وال اعدات التعل وافر مس ف –تت اقير متح ة – العق بورة التفاعلي ة  -الس مزرع

دريب  –الصيدلية النموذجية  –النباتات الطبية  رخيص للت د إمتحان شھادة بت قاعات  -ICDLوعق

 .الحاسب اآللى

يم  - ا وھى من أحدث مساعدات التعل ة المخطط لھ ة لتحقيق األھداف التعليمي ھذه المساعدات كافي

 والتعلم.

ام  - ى نظ ا عل د م ى ح ة ال ية كافي ات المحاضرات والفصول الدراس ام قاع الى (النظ ة الح الدراس

ى)  ة الطب البشرى الفعل درجات كلي تعانة بم ام باإلس ق نظ ر إذا طب ة بصورة أكب ر كافي وھى غي

 الساعات المعتمدة.

 .NORMSمساحة المعامل مناسبة بالنسبة ألعداد الطالب حسب  -

تعلم والتسھيالت ول التفصيلية بردود االقسام على البنود املحوظة : الجد يم وال ابقة بملف التعل الس

  الداعمة.

  رضا الطالب: ٤/٦



  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة                      

١٤٠  
  م٢٠١٣الدراسة الذاتية أكتوبر                                       

  قياس وتقييم رضا الطالب: ٤/٦/١

ة  - ة التعليمي ع مجاالت العملي   تحرص الكلية على قياس وتقييم رضا الطالب بصفة مستمرة فى جمي

ويم األداء  تبيان تق ة (إس ة واإللكتروني وائم اإلستقصاء الورقي ا ق ة ومنھ ائل المختلف من خالل الوس

 الجامعى).

ل  - ة بتحلي وم الكلي تتق اعدإس ى تس ائج الت ى النت ا الطالب والتوصل إل ة بيانات رض ى معرف ھا عل

ل  ول والتحوي تعلم  –مستوى رضاھم عن سياسات القب اليب ال ة والوسائل  –أس ات المعملي اإلمكان

 .)التعليمية الداعمة والمكتبة وغيرھا (النتائج موضحة بملف التعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة

ى تحسين تحرص الكلية على اإلستفادة من نتائج التقييم وتتخذ القرارات المناسبة ا - لتى تساعدھا عل

 رضا الطالب وقد تم إتخاذ بعض اإلجراءات مثل:

د أحد أعضاء  - ة ، تحدي اط اإلنترنت فى المكتب زيادة أعداد الكتب فى المكتبة الطالبية ، توصيل نق

ة ،  الھيئة المعاونة لإلشراف على المكتبة باإلضافة إلى تحسين الوسائل التعليمية واألنشطة الطالبي

ذلك توع ام وك ى بنظ ام الدراس ة الع ى بداي الب ف ة الط ةي ادة العلمي ة ،  الري اعات المكتبي   والس

ة  ع الكليوآلي ديث موق كاوى ، تح ى الش ة تلق اركة أعضاء ھيئ ادة مش ت ، زي بكة االنترن ى ش ة عل

  .واإلشراف على األسر الطالبية التدريس فى األنشطة الطالبية من خالل اتحاد الطالب
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  فاية أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة:ك ٥/١

  أعضاء ھيئة التدريس: ٥/١/١

رات في إطار حرص الكلية على تقديم       التھا والمتغي زة تتماشى مع رس ة متمي خدمات تعليمي

دريس  ة الت ادة أعضاء ھيئ القومية واإلقليمية وتحرص الكلية على توفير األعداد المناسبة من الس

اء ھيئو بة أعض ةنس الب كافي ى الط دريس إل ة  ة الت اء ھيئ ي ألعض بء التدريس ث أن الع حي

تاذ  ١٢،  ١٠،  ٨التدريس بجميع األقسام يتفق مع قانون تنظيم الجامعات ( تاذ واألس ساعة لألس

  المساعد والمدرس على الترتيب).

ة  ة بالكلي ة والبحثي ة التعليمي ى العملي وم عل افة  ١١١يق دريس باإلض ة الت اء ھيئ ن أعض ى م إل

ة أسيوط األقسام المشتركة فى ) من أعضاء ھيئة التدريس من ١١٢االستعانة بعدد ( كليات جامع

وم  ة أسيوط تق ة حيث أن جامع للتدريس واإلشراف العملى في التخصصات الغير موجودة بالكلي

يةوالمقررات الطبية مثل ركة تسام المشعلى نظام األق وم األساس اء ( العل ةوتشمل الكيمي  والطبيع

ة  –التسويق الدوائي واإلعالم  –إدارة األعمال الصيدلية  –الرياضيات والنبات و ة اإلنجليزي اللغ

 ساعات % فقط من إجمالى ٥٦ الكلية بتدريس أقسام حيث تقوم )..............ألخحقوق اإلنسان –

  .%) ٤٤(جامعة أسيوط بتدريس البقية  لمن داخ المشاركةمقررات البرنامج بينما تقوم األقسام 

ث أن  الب (وحي دد الط دريس٣٩٩٢ع ة الت اء ھيئ دد أعض ا ) وع ة وخارجھ ل الكلي ن داخ  م

م تكون النسبة ٢٠١٢/٢٠١٣) في العام الجامعي ٣٩٨(بلغ الھيئة المعاونة  ءفة الى أعضااباإلض

بة تتف١٠:  ١( ذه النس ة () وھ دالت المرجعي ع المع ات ،   )٢٥:  ١ق م دعم كلي ة ت ا أن الكلي كم

ة و الحكومية ة بالوطن العربي و الجامعاتالصيدل ر من أعضاء ھيئ دد كبي الخاصة المصرية بع

  .المعارين والمنتدبين فيھا التدريس

  ا  أعضاء ھيئة التدريس أقسام رئيسية تتناسب تخصصات ستةبالكلية مع األقسام التي ينتمون إليھ

ررات قسام بتدريس وتقوم األ وم مق والصيدلية العل امج العل وم الصيدلية وم الصيدلية في برن العل

ة( يدلة اإلكلينيكي ات،  )الص ا أنش ة كم يدلة اإلكلينيكي م الص ة قس م  الكلي وزاري رق القرار ال ب

اريخ ٣١٦٩( ل٥/١٠/٢٠٠٩) بت وق العم ات س ة احتياج ام  م لتلبي دد األقس بح ع ذلك يص   ، وب

  .سبعة أقسام

 ھيئة أعضاء) ٥
التدريس
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اكو رغين وھن اتذة المتف يم دور األس ة لتعظ ة سياس ود  وضعت الكلي ة وج ى حال ل ف خطة للتعام

  .عجز / فائض وذلك باإلنتداب الداخلى بين األقسام المتكاملة
  

  ألعضاء ھيئة التدريس إلى الطالب  ىاإلجمال النسبة بين العدد

  في الخمس أعوام األخيرة

  عدد الطالب  العام الجامعي

  عدد أعضاء ھيئة التدريس
نسبة أعضاء ھيئة 

  التدريس إلى الطالب
خل من دا

  الكلية

من خارج 

  الكلية
  إجمالي

١٩:  ١  ٢١٢  ١١٢  ١٠٠  ٣٩٦٣  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

١٨:  ١  ٢١٦  ١١٢  ١٠٤  ٣٩٥٤  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

١٥:  ١  ٢٢٣  ١١٢  ١١١  ٣٤٤٧  ٢٠١٠/٢٠١١  

١٥:  ١  ٢٢٣  ١١٢  ١١١  ٣٥٥٤  ٢٠١١/٢٠١٢  

١٧:  ١  ٢٢٨  ١١٢  ١١٦  ٣٩٩٢  ٢٠١٢/٢٠١٣  

  أعضاء الھيئة المعاونة: ٥/١/٢

ات مع تتفق من أعضاء الھيئة المعاونة كلية نسبة مالئمة  ال لدىتتوافر       ة متطلب ة التعليمي العملي

ة  ة فى التخصصات الدقيق رات الدولي ية والمتغي رامج الدراس ررات والب وع المق دد ون من حيث ع

ى عدد ٥٧ويوجد بالكلية عدد ( ة باإلضافة إل ) من المدرسين المساعدين والمعيدين من داخل الكلي

  .ليات جامعة أسيوط التى تشارك مع الكلية فى التدريس) من ك١٠٧(

  ) ١٦٤وإذا أخذنا  في االعتبار العدد الكلــي (من الكلية والكليات األخرى) يكـون ھناك عدد (

الھيئة المعاونة ومن ذلك تتضح أن نسبة الھيئة المعاونة إلى الطالب في العام الجامعي أعضاء من 

  .)٢٣: ١ن النسبة (تكوو) ٣٩٩٢:  ١٧٠م (٢٠١٢/٢٠١٣
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  ونة إلى الطالب خالل الخمس أعوام األخيرةانسبة الھيئة المع

  العام الجامعي
عدد 

  الطالب

نسبة أعضاء ھيئة   الھيئة المعاونةعدد أعضاء 

  إجمالي  من خارج الكلية  من داخل الكلية  التدريس إلى الطالب

٢٤:  ١  ١٦٨  ١٠٧  ٦١  ٣٩٦٣  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

٢٤:  ١  ١٦٦  ١٠٧  ٥٩  ٣٩٥٤  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

٢١:  ١  ١٦٤  ١٠٧  ٥٧  ٢٤٤٧ ٢٠١١/  ٢٠١٠  

٢٠:  ١  ١٧٤  ١٠٧  ٦٧  ٣٥٥٤  ٢٠١١/٢٠١٢  

٢٣:  ١  ١٧٠  ١٠٧  ٦٣  ٣٩٩٢  ٢٠١٢/٢٠١٣  
  

  وقد قامت الكلية بعدة إجراءات للمحافظة على ھذه النسبة منھا:            

ً تعتم - د على احتياجات موافقة مجلس الكلية على وضع خطة خمسية لتعيين المعيدين سنويا

  .األقسام الفعلية

ة  - يصمحاول ولين  تقل الب المقب داد الط ة أع نوياً (بالكلي بس ة طل س الكلي م  مجل   ) ٥٦٣(رق

اريخ ول  م٢٠/١٢/٢٠١٠ بت ى قب ط) ٣٠٠عل ب فق م ( طال ة رق ب مجلس الكلي ) ٦٠٠، (طل

  م.٢٠١٤/٢٠١٥طالب للعام الجامعى  ٣٠٠م بقبول ١٧/١١/٢٠١٣بتاريخ 

عامل فى حالة وجود عجز فى أعضاء الھيئة المعاونة باألقسام المختلفة تم وضع خطة للت -

سد لتدريس الحصص العملية لوذلك باإلستعانة بشباب أعضاء ھيئة التدريس (المدرسين) 

  .العجز

  تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئةالتدريس / الھيئة المعاونة: ٥/٢

  خطة التدريب: ٥/٢/١

تبيانات يتم تحديداإلحتياجات التدري - ة من خالل إس ة المعاون دريس / الھيئ ة الت   بية ألعضاء ھيئ

 .عن اإلحتياجات التدريبية

ى  - ة الت دورات التدريبي ل ال ة مث ل فئ ة لك ات التدريبي ى اإلحتياج ة تلب رامج تدريبي ذ ب تم تنفي ي

ك كشرط  دريس وذل ة الت ادة أعضاء ھيئ دون والمدرسون المساعدون والس ا المعي يلتحق بھ

وأيضاً من خالل دورات تدريبية داخل الكلية ودورات تدريب على  وظائف أعلىى للتعيين ف

 .األجھزة

ھذا وتشجع الكلية حضور ورش العمل والندوات حيث حضر عدد من أعضاء ھيئة التدريس 

) ، FLDCالدورات التي ينظمھا مركز تنمية قدرات  أعضاء ھيئة التدريس والقيادات (
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 ية لضمان جودة التعليم واالعتماد، الھيئة القوم ةوالمراكز المتخصصة بالجامع

)NAQAAE(.  

دورات  - اء ال دربين أثن ى المت وزع عل تبيانات التي ت ق االس دريب عن طري يتم تقييم عملية الت

ى  دريب عل ر الت يس أث ي تق تبيانات الت ى االس دريب عل ردود الت يم م د تقي ة ويعتم التدريبي

 .  المتدربين

د التدريب وذلك من خالل اإلطالع على نتائج إستقصاء رضا توجد مؤشرات إيجابية لمردو -

 .الطالب عن العملية التعليمية وأيضاً نتائج تقييم الطالب للمقررات الدراسية

  تقييم أداء / رضا أعضاء ھيئةالتدريس/ الھيئة المعاونة: ٥/٣

  التدريس/ أعضاء الھيئة المعاونة: تقويم أداء أعضاء ھيئة ٥/٣/١

ئة التدريس والھيئة المعاونة بالكلية بآداء واجباتھم في المشاركة في األنشطة يقوم أعضاء ھي

التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وأنشطة وحدة ضمان الجودة لتحقيق رسالة الكلية. كما يشارك 

عدد كبير من أعضاء ھيئة التدريس في إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص واللجان المنبثقة من 

ية وفي إدارة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية كما يشارك بعض اعضاء ھيئة التدريس مجلس الكل

الخاصة وكليات الصيدلة الحكومية  وخريجي الكلية في دعم الجامعاتالمعارين أو المنتدبين 

  :لتدريس والھيئة المعاونة من خاللبالوطن العربي. ويتم تقييم اداء اعضاء ھيئة ا

  الطالب:  ∆

قياس رضا الطالب في األداء الجامعي باإلضافة إلى استبيان قياس رضا  من خالل استبيان

  .الطالب عن التسھيالت الداعمة للتعليم والتعلم

  اإلرشاد األكاديمي:  ∆

عن طريق  الرائد العلمىأوباإلتصال المباشر بالمرشد األكاديمى من خالل تلقي شكاوى الطالب 

ئون التعليم والطالب شم السيد أ.د. / وكيل الكلية ليقوصناديق الشكاوى المنتشرة في الكلية حيث 

. كما يقوم المرشد األكاديمي من خالل اللجنة المخصصة لذلك ببحث أسباب الشكوى والرد عليھا

الدور فيما يخص  بھذاوالرائد العلمى لبرنامج العلوم الصيدلية لطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

   .امجشكاوى طالب البر

  لس األقسام:رؤساء مجا

القسم وتنفيذ مھامھم ب ھيئة التدريس من خالل متابعة جودة العملية التعليمية ومواظبة أعضاء

جودة اآلداء ونظام األجر بئة التدريس الطالبية والبحثية وربط ذلك بنظام زيادة دخل أعضاء ھي

  .%) ٢٠٠اإلضافي (
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  مجالس األقسام:  ∆

أستاذ مساعد حيث يقوم مجلس األساتذة  –ية لدرجة أستاذ من خالل تقييم األداء عند التقدم للترق

ويرسل ھذا التقييم الى اللجنة العلمية الدائمة  بالقسم بتقييم مجمل أنشطة العضو المتقدم للترقية

  .المتخصصة

 المؤتمر العلمى لألقسام والكلية: ∆

دة السا بعرض مايھمھم ومناقشته معوأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم حيث يقوم الطالب 

 أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم.

  اإلدارة العليا:  ∆

لشكواھم واتخاذ اإلجراءات  واإلستماعمع الطالب وسماع آرائھم  المستمرةمن خالل اللقاءات 

  .الالزمةالتصحيحية 

وبالنسبة لتقييم أداء الھيئة المعاونة فإنه يتم من خالل استبيان آراء الطالب في اآلداء الجامعي 

   .من قبل لجان اإلشراف على رسائلھم ويظھر ذلك في التقارير النصف سنويةوكذلك 

كما يقوم رؤساء مجالس األقسام بتقييم أداء الھيئة المعاونة ويتضح ذلك في كشوف المكافآت 

كما تقوم مجالس األقسام بتقييم أداء الھيئة المعاونة عند التقدم للتعيين في  (األجر اإلضافي)

  .د ومدرسوظائف مدرس مساع

الب  تبيان الط ائج اس ام بنت ار األقس تم إخط مي دة ض الل وح ن خ الھا م ة وإرس ودة بالكلي   ان الج

ا من خالل خطة إلى  رد عليھ ام وال ا في األقس تفادة منھ تم اإلس ة وي مركز ضمان الجودة بالجامع

  .التحسين

يم  ذا التقي ن ھ تفادة م تم اإلس ائزةوي دم بج ى التق ت ف ة (ماجس الة علمي ل رس وراه) أفض   ير ودكت

  .منح جائزة أفضل بحث علمي وكذلك

 :يتم التقييم تبعاً لألنشطة اآلتية 

 .المشاركة فى المؤتمرات الخارجية والداخلية والندوات -

 .على رسائل الماجستير والدكتوراه اإلشراف -

ة  - ادة أعضاء ھيئ مدى اإلنتظام فى األنشطة التعليمية من خالل الجداول الدراسية الخاصة بالس

    .اإلرشاد األكاديمىولتدريس ومعاونيھم ، الساعات المكتبية ا

ة - ودة بالكلي طة الج ى أنش اركة ف ة –  المش ؤتمرات العلمي الل الم ن خ ام  آراء الطالب م لألقس

    .والمؤتمر العلمى للكلية
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  رضا أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة: ٥/٣/٢

 اء ھي ن أعض ل م وظيفى لك ا ال ـم الرض ـم تقيي ة يتـ ة المعاون دريس والھيئ ة الت ـق ئ ن طري ع

  :وكانت نتيجة االستبيانات كالتالىستبيانات اإل

  % تشعر بالرضا للعالقة مع الزمالء. ٩٨نسبة  .١

دورات و % تشعر بالرضا لما تقوم به ٩٧بة نس .٢ ترى أن الكلية تحرص على حضورھم ال

 التدريبية.

  .الكليةالسائد فى  % تشعر بالرضا عن مناخ التعاون ٩٦نسبة  .٣

 % ترى أن توزيع اإلشراف على الرسائل العملية يتم بطريقة عادلة. ٨٧نسبة  .٤

 % ترى أن الوظيفة جيدة. ٨١نسبة  .٥

 % ترى أن أن مجلس القسم يقوم باتخاذ قرارات فعالة لخدمة العملية التعليمية. ٧٥نسبة  .٦
  

  
  

  ھذا وكانت ھناك نقاط أوضحت عدم رضا أعضاء ھيئة التدريس مثل:

 دخل وعدم كفاية الدعم المالي للبحث العلمي.قلة ال -
  

ى رضائھم  ة للتحسين أو المحافظة عل اذ اإلجراءات الالزم م إتخ ل ت ذا التحلي ائج ھ وفي ضوء نت

  .)٢-٥/٣/٢ باب( ومعالجة أسباب عدم الرضا مثل المساعدة فى توفير الدعم المالى للبحث العلمى
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  البحث العلمى

ث العل وارد البح وفير الم ة بت وم الكلي ذلك تق ة ، ل الة الكلي ي رس ة ف اور الھام د المح و أح ي ھ م

دواء فى  واإلمكانيات الالزمة للقيام بإجراء بحوث ترقى لمستوى النشر العلمي وتخدم صناعة ال

  .مصر

  خطة البحث العلمي: ٦/١

  توافر خطة للبحث العلمي: ٦/١/١

ة ة للكلي ة عام ة بحثي ة بوضع خط ي  قامت الكلي ا والبحث العلم ات العلي ة الدراس الل لجن ن خ  م

ة وبحيث تكون ووحدة ضمان الجودة وخطط مجالس األقسام  ا البشرية والمادي في ضوء امكاناتھ

ةاألجل قصيرة مرتبطة بخطة البحث العلمي  م أرسلت  للجامع ة ، ث ة بالكلي ة التعليمي وتخدم العملي

ة  ھذه الخطة إلى األقسام لمناقشتھا واعتمادھا ة في صورتھا النھائي ثم تم اعتمادھا من مجلس الكلي

  ، ثم تم طبعھا في صورة مخرج نھائي.

ة  وتقوم الجامعة بتمويل خطة البحث العلمي عن طريق الموازنة العامة وصندوق البحوث بالجامع

الىومن خالل  يم الع زة  المشروعات التى تم الحصول عليھا من وزارة التعل من خالل شراء أجھ

امج الصيدلة لألق ة برن ى ميزاني ام والمعمل المركزي ومعمل الخدمات الصيدلية ، باإلضافة إل س

  اإلكلينيكية والوحدات ذات الطابع الخاص.

ى والبحوث الدراسات العليا  وكيل الكلية لشئونتقوم  اءاً عل ة ، وبن بمتابعة تنفيذ الخطة البحثية للكلي

ام الخطط الموضوعة م وضع خطة زم لألقس د ت ابع فق ة ، ويت ة المختلف ذ األنشطة البحثي ة لتنفي ني

ر سنوي عن مدى انجاز  دم تقري ة حيث يق ذ خطة القسم البحثي السادة رؤساء مجالس األقسام تنفي

  القسم للخطة.

ك من  ليعد البحث العلمي واألنشطة العلمية من أھم المحاور التي تحاو ا وذل الكلية جاھدة تطويرھ

ام  خطط للبحث العلمي على خالل ة التى مستوى األقس ا من مجلس الكلي م اعتمادھ م (ت    )٥٤٤رق

اريخ  دة ٢٣/٦/٢٠٠٩بت ة معتم ة للكلي ة بحثي م (م وخط ة رق س الكلي ن مجل اريخ ٥٥٣م ) بت

دواء وتخدم التوجھات القومية للبحث العملي في مجال العلوم الصيدلية وصناعة م ٢٢/٢/٢٠١٠ ال

  رتبط بخطة الجامعة قصيرة األمد.وقياس الجودة لألدوية والمواد الطبية وت

  البحث العلمى ) ٦

 واألنشطة العلمية األخرى
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 ي:مي بالكلية بالتوجھات القومية للبحث العلممدى إرتباط خطة البحث العل 

ة بالتنسيق  وم خطة البحث العلمي بالكلي ين تق ة ب ى مواكب ي تھدف إل ام والت ة لألقس الخطط البحثي

رتبط خطة البحث  دواء بمصر وت ة البحث العلمي العالمي من أجل تطوير صناعة ال العلمي بالكلي

 التوجھات القومية. انخطة الجامعة من حيث أن كال الخطتين تخدمبمسودة 

 م ن ات البحث العلمي وت ى توجد بالكلية لجنة موثقة لتفعيل أخالقي ة عل ة وإلكتروني ة ورقي شر مطوي

  .والملكية الفكرية عن أخالقيات البحث العلمياإللكترونية صفحة الكلية 

  بحثية:كفاءة العملية ال ٦/٢

  مؤشرات الكفاءة: ٦/٢/١

 .نسبة أعضاء ھيئة التدريس المشاركين فى البحث العلمى  

ي ١٠٠يشارك  ة ف ة المعاون دريس والھيئ ة الت ك من خالل  البحث العلمى% من أعضاء ھيئ وذل

ائل  ن رس اث المستخلصة م ة واألبح اث الترقي ن خالل أبح ة أو م ائل العلمي ى الرس راف عل اإلش

م نشر الماجستير والدك د ت ً بحث ٣٨٠توراه ، وق رة من  ا ى  ٢٠٠٥خالل الفت ا ٢٠١٠إل    ٢٧٩م منھ

ذه ،  ةــالت محليـفي مج ١٠١الت عالمية وــفي مج وقد قامت الكلية بعمل قاعدة بيانات ووضع ھ

ى  دريس عل ة الت ة ألعضاء ھيئ ة األن بوضع السير الذاتي وم الكلي ة. وتق ع الكلي ى موق األبحاث عل

ة المنشورة ألعضاء  صفحة الكلية على شبكة اإلنترنت وقد قامت الكلية بطبع كتيب للبحوث العلمي

ام  ن ع دريس م ة الت دريس  م٢٠١٠-٢٠٠٥ھيئ ة الت ام بعض أعضاء ھيئ ى قي ارة إل در اإلش وتج

  بالكلية بنشر أبحاث علمية مع مؤسسات علمية دولية وأيضاً مع جامعات أجنبية .

احثين الغ للب ام ب ة اھتم ة  وتولي الجامع ك بتخصيص جوائز تقديري ة وذل  –تشجيعية  –في الجامع

وق  ن  –تق د م ى العدي اونيھم عل دريس ومع ة الت ن أعضاء ھيئ د م د حصل العدي ز علمي ، وق تمي

ك عن  ى الجوائز وذل دم للحصول عل ى التق احثين عل ة الب ة وتشجع الكلي ة والعالمي الجوائز المحلي

 لكلية.طريق توزيع النشرات واإلعالنات التي ترد ل

 .قواعد بيانات للبحوث العلمية بالكلية  

دكتوراه  .١ تير وال ائل الماجس ع ملخصات رس ة وتضم جمي ة وإلكتروني ات ورقي د بيان د قواع   توج

 .م٢٠١٠منذ إنشاء الكلية وكذلك ملخصات األبحاث التى أجريت فى الكلية حتى نھاية عام 

، كلية  ية الصيدلة  جامعة مارسيلياتوجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية مثل كل .٢

 الصيدلة جامعة الملك سعود.

  اء ة أعض م الكلي وائزتض ى ج ولھم عل بق حص دريس س ة ت ة/ ھيئ   الدولة/جوائزعالمي

 :براءة اإلختراعات أو غيرھا مثل
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 ).  ھيئة تدريس جائزة سليمان حزين (خمسة أعضاء  -

 براءة إختراع (ثالثة اعضاء ھيئة تدريس).  -

 ھيئة تدريسصنيع باألردن) ثالثة أعضاء ما (الشركة العربية للتجائزة أكدي  -

 جوائز الدولة التشجيعية (ستة أعضاء ھيئة تدريس). -

 فاز بھا أعضاء ھيئة التدريس: جوائز علمية أخرى -

 (عضوان).جائزة مؤسسة مصر الخير ألحسن البحوث العلمية  - ١

 م.٢٠٠٩/٢٠١٠جائزة التميز البيئى للعام الجامعى  - ٢

 م.٢٠٠٦/٢٠٠٧لتميز فى رئاسة األقسام للعام الجامعى جائزة ا - ٣

 م.٢٠٠٨/٢٠٠٩جائزة التميز فى رئاسة األقسام للعام الجامعى  - ٤

امعى  - ٥ ام الج يدلية للع وم الص ال العل ى مج ى ف ز العلم يوط للتمي ة أس ائزة جامع ج

 م.٢٠٠٦/٢٠٠٧

امع - ٦ ام الج يدلية للع وم الص ال العل ى مج ز ف دريس المتمي ن الت ة ع ائزة الجامع ى ج

 .م٢٠٠٦عام  فى يوم الصيدلى السنويةم ، جائزة الصيدلى المثالى ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 م.٢٠٠٢/٢٠٠٣جائزة جامعة أسيوط للتميز العلمى فى العلوم الصيدلية للعام الجامعى  - ٧

 م.٢٠٠٣/٢٠٠٤جائزة جامعة أسيوط للتميز العلمى  - ٨

ى  -٩ ى ف ز العلم يوط للتمي ة أس ائزة جامع ال ج ام المج يدلية للع وم الص امعى العل ج

 م ٢٠٠٥/٢٠٠٦

اقير  -١٠ ى مستوى ٢٠٠٥جائزة أ.د / عبد العظيم حفنى صابر ألفضل البحوث فى العق م عل

 كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

 م فى يوم الصيدلى.٢٠٠٥جائزة الصيدلى المثالى لعام  -١١

  م.٢٠٠٣درع اإلعزاز والتقدير لمحافظة أسيوط أكتوبر  -١٢

 م.١٠/٢٠٠٣الميدالية الذھبية لجامعة أسيوط  -١٣

ة  أفضلجائزة  -١٤ ة الصيدلية من جامع اء التحليلي بحث فى العلوم الصيدلية فى مجال الكيمي

 م.٢٠٠٠/٢٠٠١أسيوط للعام الجامعى 

  م.٢٠٠٠جامعة القاھرة مايو  –جائزة اليوبيل الذھبى لكلية الصيدلة  -١٥

 باحثة باليابان. ألفضل –م ١٩٩٩جائزة أحسن بحث  -١٦

ى ص -١٧ يم حفن د العظ ائزة أ.د / عب ام  ألفضلابر ج اقير ع ى العق وراه ف الة دكت م ١٩٩٨رس

 كليةالصيدلة جامعة القاھرة.

 م.١٩٩٧نوط اإلمتياز من الطبقة األولى فى عام  -١٨
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  م.١٩٩٥الميدالية الذھبية للنقابة العامة لصيادلة مصر أبريل  -١٩

  م.١٩٨٣وسام اإلستحقاق من الطبقة األولى  -٢٠

 م.٢٠٠٦الصيدلية لتميز العلمى فى العلوم اجامعة أسيوط جائزة  -٢١

ة عن  تستفيد المؤسسات اإلنتاجية من البحوث التطبيقية الخاصة بالكلية مثل تطوير بعض المنتجات الدوائي

اس درجة أبحاث طريق  اه وقي ة المي أعضاء ھيئة التدريس بالكلية وكذلك عمل بحوث متخصصة فى تنقي

 نقاءھا.

ة البحوث المشتركة تعليمية: إسھام البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية ال ٦/٢/٢ تشجع الكلي

ة  رار مجلس الكلي وقد تم  عقد ندوة عن التكامل بين األقسام ونشر بحوث مشتركة بين األقسام وقد صدر ق

د  ة أن تم د راعت إدارة الكلي بإعفاء البحوث البينية بين األقسام من رسوم التحليل فى المعمل المركزى وق

ة  أجھزة حديث زى ب ل المرك ام المعم ين األقس تركة ب ذلك البحوث المش ة وك ام الكلي ع أقس دم جمي ى تخ والت

زة سواء فى المعمل  ذه األجھ العلمية مما يشجع على إجراء أبحاث مشتركة كما تم عمل نظام إلستخدام ھ

 المركزى أو فى األقسام وذلك من أجل الحفاظ عليھا.

ام فى م البحوث البينية بين األقسام من ميتم إعتماد سياسة تدع .١ ى األقس ة وأعلنت عل جلس الكلي

 م٢٠٠٩أكتوبر 

ل فى المعمل المركزى  .٢ ة للبحوث يخصوت –إعفاء البحوث البيئية من رسوم التحلي ص ميزاني

 البيئية.

ى نظام  .٣ توجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية مثل إجراء األبحاث للباحثين عل

 .القنوات العلمية

دة أن يك .٤ ة جاھ اول الكلي اتح ين م اط ب اك إرتب ذلك  ون ھن ة وك اة العملي درس للطالب والحي ي

ى ان  دريس عل ة الت يشتمل الممارسة الصيدلية ويتضح ھذا جلياً فى حرص السادة أعضاء ھيئ

جزءاً يھتم باألبحاث التى تنشر ضمن ھذا التخصص ومناقشة نتائج األبحاث  كل مقرر دراسى

وم أعضاء وي ، قه فى مجال الممارسة الصيدليةمع الطالب وإلقاء الضوء على ما يمكن تطبي ق

ة من  البكالوريوس طالبھيئة التدريس بتكليف  بعمل مجموعات تقوم بإعداد تقارير فى جزئي

 المقررات يتم مناقشتھا معھم ثم تقييمھا.

ررات  .٥ تقوم بعض األقسام مثل قسم الكيمياء الطبية بتدريس نتائج بعض األبحاث كجزء من المق

 ا الطالب.التى يدرسھ

اركة طالب .٦ ذلك مش الوريوس وك ة  البك ة العلمي ل الجمعي ة مث دوات العلمي ؤتمرات والن ى الم ف

 .للطالب Sessionوتخصيص  وإشتراك الطالب فى مؤتمر العلوم الصيدلية بجامعة أسيوط
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الب .٧ اركة ط تم مش الوريوس ت ة  البك اء ھيئ راف أعض ة بإش اث العلمي ن األبح ات م ى جزئي ف

 األقسام العلمية.التدريس فى بعض 

 

  وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين : 

 صرف مكافآت لنشر األبحاث عالمياً وكذلك الجوائز المعلنة من الجامعة. .١

تقوم الكلية بعمل دورات تدريبية للسادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة على إستخدام  .٢

رفع كفاءة العملية البحثية فإن الجامعة األجھزة بطريقة سليمة مما يحافظ على ھذه األجھزة ول

تساھم فى حضور أعضاء ھيئة التدريس المؤتمرات وورش العمل سواء المحلية أوالعالمية 

وكذلك فإن الجامعة تقوم بصرف حافز مادى لعضو ھيئة التدريس الذى يقوم بنشر بحث فى 

مما يتيح   Science Directمجلة علمية متخصصة ومرموقة ولقد إشتركت الجامعة فى موقع 

 لمية.اللسادة الباحثين الحصول على النصوص الكاملة لألبحاث من بعض المجالت الع

ادة  .٣ ا الس قامت لجنة البحوث واألنشطة العلمية بالكلية بعمل دليل بملخصات األبحاث التى أجراھ

رة و ثالث سنوات األخي ه أعضاء ھيئة التدريس باألقسام العلمية المختلفة وذلك خالل ال ذلك فإن ك

 يتوفر  بالكلية ملخصات للرسائل العلمية التى تجيزھا الكلية.

وبر  .٤ ى أكت ة ف س الكلي ة ( مجل دة وموثق ة معتم ى الكلي ا ف ات العلي الب الدراس ة ط ة رعاي لجن

  م).٢٠٠٩

و .٥ ى يولي ة ف ات الثقافي ا والعالق ات العلي ل الدراس ر دلي م نش ل ٢٠١٠ ت احثين عن ك اد الب م إلرش

   العليا والعالقات الثقافية.خص الدراسات يما

ة  .٦ اتإرسال أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم في مھمات علمي ذل وبعث ة وك دول المتقدم ى ال ك إل

 كافة التكاليف المادية.بتحميل الدولة العمل  تشجيعھم على حضور الدورات وورش

زة بعضوجود المعمل المركزي ومركز الخدمات الصيدلية وبھا  .٧ ة  األجھ ا العلمي   NMRز(جھ

 ،DSC, IR(. 

ة  .٨ د بالكلي اتوج ات العلي ة للدراس دريس)  مكتب ة الت ة أعضاء ھيئ ن  (مكتي د م ى العدي وى عل تحت

 المراجع والدوريات العلمية.

ي  .٩ ة ف ارج الكلي ل وخ ن داخ احثين م اعدة الب ة لمس فة دوري در بص ة تص ة علمي ود مجل وج

ى مستوى عال نشرأبحاثھم اً عل ة  وذلك بعد تحكيم األبحاث علمي ذه المجل اً عيرقتولھ اً ھو ام لمي

ISSN-ـ  ٠٠٥٢-١١١٠ ى ال ورة ف ة منش ذه المجل ى ھ اث ف ات األبح  Chemicalوملخص

Abstract. 

 .برامج الكلية لتنمية المھارات البحثية للھيئة المعاونة  
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م ودورات تدريبية لتدريب ٢٧/١١/٢٠٠٩ندوة عن كيفية كتابة الرسائل العلمية بتاريخ  تم عقد  -

(كيف  FLDPودورات من خالل  MOEم/ودورات ١٢/٢/٢٠٠٩-٧المعاونة بتاريخ  الھيئة

 ً  .بحثياً وكيفية إدارة فريق بحثى) تكتب مشروعا

" التي عقدت MOEالدورة التدريبية "تطبيقات الكمبيوتر في تصميم األدوية باستخدام برنامج  -

) ١شارك فيه عدد (والتي  ٢٨/١/٢٠١٣ـ٢٦في كلية الصيدلية جامعة أسيوط في الفترة من 

 من معاوني أعضاء ھيئة  التدريس .

وأساسيات علم النانو" التي عقدت بقاعة المؤتمــــرات بمستشفي  ئالدورة التدريبية "مباد -

) من السادة ٢م والتي شارك فيه عدد (٢٨/٥/٢٠١٣ـ١٨القلب جامعة أسيوط  في الفترة من 

 .معاوني أعضاء ھيئة التدريس 

 ق وإعالن ل م توثي ا ت ئون الدراسات العلي ة لش ل الكلي دكتور / وكي تاذ ال يد األس ن الس كلة م ة مش جن

اھمة  ة مس ة كيفي ام لدراس اء األقس ادة رؤس يم والطالب والس ئون التعل ة لش ل الكلي والبحوث ووكي

ة  ة فى او األبحاث التى تجرى فى الكلية فى تطوير العملية التعليمي ة من مجلس الكلي عتمدت اللجن

 م.٢٠٠٩أكتوبر 

  .كذلك مشاركة طالب الدراسات العليا فى المشاريع البحثية  

  

  تمويل البحث العلمى: ٦/٣

  مصادر تمويل البحث العلمى: ٦/٣/١

  ألغراض أنشطة البحث العلمى كفاية الموازنة المخصصةمدى: 

لدعم عند تقدم الجامعة ميزانية سنوية ثابتة للبحث العلمي في الكلية وال تتوانى في تقديم المزيد من ا

صندوق البحوث بالجامعة ، المنح  ، برنامج  منوالمصادر المختلفة لتمويل البحث العلمى الحاجة 

الوحدات ذات الطابع الخاص مشاريع التطوير التى الصيدلة اإلكلينيكية بالكلية ، ميزانية الجامعة ، 

مى ، كما تقوم الجامعة والطالب الوافدين وطالب منح اكاديمية البحث العلتحصل عليھا الكلية ، 

بتمويل حضور الدورات والمؤتمرات والمھمات العلمية وتمويل نشر البحوث ومنح جوائز مالية 

 .وكذلك دعم البحث العلمى بھدايا من شركات األدوية للنشر الدولي

 :مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى 

مس األخيرة ھى مردود المخصصات المالية التي تم عدد األبحاث المنشورة فى السنوات الخزيادة  -

تم دكتوراه) التى  –ماجستير  –انفاقھا على البحث العلمى وكذلك عدد الدرجات العلمية (دبلوم 

 من الكلية فى الخمس سنوات األخيرة.منحھا 
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  أنشطة علمية أخرى: ٦/٤

  مشروعات  بحثية مموله وإتفاقيات: ٦/٤/١

 روعات ى مش ة ف اركت الكلي ة  ش ددھا ثالث ة) ع ة / دولي ة (محلي ات بحثي ن مؤسس ة م ة ممول بحثي

   مشروعات.

عودى  - المى الس ك اإلس ل البن ك تموي ال ذل ة  –مث يدلة اإلكلينيكي ررات الص ق مق روع تطبي مش

)HEEPF.( 

 

  ةتوجد إتفاقيات الى  علمية وبحثي يم الع ة ومؤسسات التعل ين الكلي ة ب ز ومفعل المراك

  الدولية:البحثية 

ات توجد إ .١ ةتفاقي ى الصيدلة بجامعتى  بحثي ة أسيوط وكليت ة الصيدلة جامع ين كلي اون علمى ب وتع

 مارسيليا ومونبيليه بفرنسا ويوجد تبادل علمى بين أساتذة ھذه الكليات.

ة  –إتفاقية بحثية وعلمية بين الكلية والكرسى العلمى للدكتور / وليد الكيالى فى كلية الصيدلة  .٢ جامع

  .اإلتفاقات الثالثةوقد فعلت  كة العربية السعودية.الملك سعود بالممل

  المؤتمرات واألنشطة العلمية األخرى: ٦/٤/٢

وم الصيدلية جامعة أسيوط مؤتمرھا الدولي  –تعقد كلية الصيدلة  - في شھر مارس كل عامين للعل

ده  م عق د ت انويعقد في السنة الزوجية وق ؤتمرات  ثم ا في مارس م ان أخرھ ى األن ك  م٢٠١٢حت

ة و دوات العلمي ؤتمرات والن ة فى الم ة المعاون دريس والھيئ ة الت كذلك تنظيم ومشاركة أعضاء ھيئ

  المحلية والدولية. 

   التدريس المشاركين فى مؤتمرات علمية. بيان مرفق بأعضاء ھيئة -

ة  - د فى الكلي ة التى تعق ة يشارك الطالب فى المؤتمرات العلمي ويخصص قسم خاص بصفة دوري

 م٢٠١٢بالكلية مارس فى المؤتمر الدولى للعلوم الصيدلية  البحثية والعلميةب بمشاركات الطال

يدلية)  - وم الص رة العل ھر (نش تة أش ل س دد ك در ع ة تص ة دوري ة علمي دار مجل ة بإص وم الكلي   تق

 الملخصات الكيميائية الصيدلية.  فى نشر ملخصات أبحاثھا يتم 

ارك أعض - يم ـيش ى تحك ة ف ى الكلي دريس ف ة الت ةاء ھيئ ة والمحلي ة العالمي دوريات العلمي   . ال

 التمثيل ألعضاء ھيئة التدريس فى منظمات علمية قومية أو دولية. وكذلك 

 عمل بعض أعضاء ھيئة التدريس كخبراء لشركات األدوية.  -

ذه  - ع التخصصات ومعظم ھ ة فى جمي أليف كتب علمي ة بت دريس فى الكلي ة الت وم أعضاء ھيئ ويق

  قانونى  وترقيم دولى.الكتب لھا أرقام إيداع 
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 إنتداب أعضاء ھيئة التدريس فى جامعات أخرى. إعاره و -

ة  - ة وتطبيقي ى مركز قائمة المراكز والوحدات البحثية فى الكلية التى تقدم خدمات بحثي باإلضافة ال

 بحوث الدواء.

  وتشمل ھذه المراكز :

ة فى المعمل المركزى ويوجد به العديد من األجھزة العلمية المتطورة ال - ١ ة البحثي تى تخدم العملي

 الكلية والجامعة والمراكز البحثية األخرى.

ا  - ٢ ى تنتجھ ة الت وى لألدوي افؤ الحي ات التك ل دراس ل تحلي وم بعم دمات الصيدلية ويق ز الخ مرك

 بعض شركات األدوية.

ل نش - ٣ وم بعم ة ويق ات الدوائي ز المعلوم يادلة رمرك يدلى للص ف الص ة للتثقي ة دوري   ات علمي

ة من يعملوو ه من كاف رد الي ن فى المجال الطبى كما يجيب على األسئلة واإلستفسارات التى ت

 المؤسسات الطبية والصيدلية والمرضى.

و  - ٤ مركز األعشاب والنباتات الطبية ويقوم بدراسة علمية منظمة لبعض النباتات الطبية التى تنم

 فى مصر مع إستخالص المواد الفعاله.

ة ( - ٥ ة الجزيئي ل النمذج تخدام  )MOEمعم ة بإس بعض األدوي ائى ل اكى التركيب الكيمي ذى يح ال

 .الكمبيوتر
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 –المختلفة للدراسات العليا (دبلوم العلمية جامعة أسيوط منذ إنشائھا الدرجات  –كلية الصيدلة  تمنح

) ٩) برامج ماجستير و(٩) برنامج دراسات عليا منھا عدد (٢٧دكتوراه) وتقدم الكلية عدد ( - ماجستير 

  ) تم تجميدھم ٧) مفعلين و(٢) برامج دبلومات متخصصة منھا (٩امج دكتوراه و (بر

الموافقة عليه بقرارمجلس الجامعة رقم  تم وتم٢٦/١٠/٢٠١٠) بتاريخ ٥٦١بقرار مجلس الكلية رقم (

  م . وھذه البرامج مقدمة من أقسام الكلية السته باإلضافة ٣١/١٠/٢٠١٠) بتاريخ ٦٠٣(

   الكيمياء الحيوية). –الميكروبيولوجى  –كة الثالث (الفارماكولوجى إلى األقسام المشتر

ً طالب ١٥ –لدبلوم الصيدلة اإلكلينيكية  اً طالب ٤٥لعــــدد (د ـــالقيتم   ٤٠الصيدلية) و(  ا يلدبلوم التكنولوج ا

ً طالـب ً طــالب ١٧لدرجـة الماجســتير) و(  ا لـدرجــة  ثىبحموضــوع  ١٦ل (ـوتسجيـ لدرجــة الدكتوراه) ا

  لدرجـة الدكتـوراه) بحثية مـوضوعـات  ٧الماجستير) ( 

  الدرجات الممنوحة: ٧/١

  الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة: ٧/١/١

 برنامج الدراسات العليا.لاألساليب المتبعة للتعريف 

   ف ببرامج الدراسات العليا منھا: يتتبع الكلية أساليب عديدة للتعر

ة توزيع الئحة ال .١ ات –دراسات العليا على األقسام المختلف ا  عمل مطوي رامج الدراسات العلي عن ب

ة  ا المطروح ة وتوزيعھ درجات العلمي ة وال دبلومات المتخصص اح ال ن إفتت ات ع ل إعالن وعم

  األخرى مثل الماجستير والدكتوراه. 

وا .٢ ة ،الق فيات الجامعي دواء ، المستش ركات تصنيع ال ة اإلدارات الصحية ، ش لحة ، مخاطب ت المس

  .عن البرامج الدراسية للدراسات العليا مستشفى الشرطة

ق .٣ ن طري ا ع ات العلي رامج الدراس ن ب الن ع ى اإلع ة عل فحة الكلي ات ص بكة المعلوم ة ش  الدولي

 (االنترنت).

و  .٤ ى يولي ا ف ات العلي ل الدراس م إصدار دلي ة وم ٢٠١٠ت ا المطروح ات العلي رامج الدراس مل ب يش

وات واللوائح المنظمة لل ذلك نظم القن دراسات العليا والعالقات الثقافية ونظم اإليفاد إلى الخارج وك

م  ة ونظ ن الكلي ة م درجات العلمي نح ال روط م ة وش ف بكيفي ة والتعري ات الداخلي ة والبعث العلمي

 كتوراه .داإلمتحانات والمقررات المطروحة فى الدبلوم والماجستير وال

 العلياالدراسات)٧
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 ان ب ى منبي ة الت درجات العلمي دد ال ة ع ة المعاون ة للدارسين من أعضاء الھيئ ا الكلي حتھ

  والمسجلين من الخارج  خالل الخمسة أعوام األخيرة:

  دبلوم  العام الجامعى
  دكتوراه  ماجستير

  من الخارج  من الداخل  من الخارج  من الداخل

  -  -  ٤  ٤  ١  م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  -  ٢  ٢  ٣  ٢٦  م٢٠٠٩/٢٠١٠

  ٢  ٢  ٦  ١٢  ٣٢  م٢٠١٠/٢٠١١

  ١  ٣  ٧  ١٢  ٣٢  م٢٠١١/٢٠١٢

  ١  ٣  ٤  ٥  ٣٠  م٢٠١٢/٢٠١٣

  

 ا  عددبيان ب ةطالب الدراسات العلي ة   المسجلين من أعضاء الھيئ من الخارج  والمعاون

 خالل الخمسة أعوام األخيرة

  دبلوم  العام الجامعى
  دكتوراه  ماجستير

  من الخارج  من الداخل  من الخارج  من الداخل

  ١  ٣  ١٤  ١٣  ٣٦  م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  -  ٧  ٨  ٦  ٤٢  م٢٠٠٩/٢٠١٠

  ٥  ٦  ٧  ٥  ٤٦  م٢٠١٠/٢٠١١

  ٤  ٩  ٨  ٤  ٣٩  م٢٠١١/٢٠١٢

  ٣  -  ٨  ٤  ٦٠  م٢٠١٢/٢٠١٣

  ة ة مقارن ة المعاون اء الھيئ ن أعض ين م ة للدارس ا الكلي ى منحتھ ة الت درجات العلمي بة ال نس

 بالدرجات العلمية للطالب المسجلين من الخارج:

  ) (الداخل : الخارج). ١:  ٣الماجستير (      

  ) (الداخل : الخارج).  ١:  ٦الدكتوراه (      

    العملية التعليمية فى الدراسات العليا: ٧/٢

  برامج الدبلوم / الماجستير / الدكتوراه: ٧/٢/١

والتي صدرت من الھيئة القومية لضمان  للدراسات العليا المرجعيةقامت الكلية بتبني المعايير القياسية 

كما  م٢٢/٢/٢٠١٠بتاريخ  ٥٥٣رقم  ) وذلك في مجلس الكلية٢٠٠٩جودة التعليم واالعتماد (مارس 

دكتوراه)  –ماجستير  –لدراسات العليا (دبلوم ل المتبناهاألكاديمية المعايير بتوثيق وإعتماد قامت الكلية 
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قامت الكلية بعقد ندوات و،  وذلك في إطار التوافق بين مخرجات التعلم المستھدفة للبرامج ومعايير الھيئة

 البرامج والمقرراتوتقرير توصيف على كتابة وصياغة للتدريب ة التدريس ـعضاء ھيئألمل وورش ع

الدراسية وتم مراجعة توصيف البرامج والمقررات للدراسات العليا من قبل األقسام العلمية المختلفة بما 

لس الكلية رقم  يتفق والئحة الدراسات العليا وتم إعتمادھم بمجالس األقسام المختلفة وإعتمادھم من مج

ات التعليم المستھدفة م. كما تتوافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرج٢٦/١٠/٢٠١٠) بتاريخ ٥٦١(

  لكل برنامج.

  .وقد قامت الكلية بمراجعة وتقييم التوصيف عن طريق مراجعيين داخليين وخارجيين

ات التعلم المستھدفة لھذه بناءاً على تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين فقد تم تحديث مخرج -

البرامج والمقررات ومصفوفة تحقيق ھذه المخرجات بواسطة المقررات وتم اعتماد كل 

يير الھيئة االمخرجات لكل البرامج وكذلك اعتماد مصفوفة تحقيق التعلم  المستھدفة للبرامج مع مع

الدراسية بواسطة القومية وكذلك اعتماد مصفوفة تحقيق مخرجات التعلم المستھدفة للبرامج 

 المقررات باإلضافة إلى توافق ھذه المخرجات مع رسالة الكلية.

سنوات  ٤سنوات للماجستير و ٤والدكتوراه ھى متوسط الفترة الزمنية للحصول على الماجستير  -

سواء من الداخل أو من الخارج وبالنسبة للدبلوم فيتم الحصول علية بعد دراسة لمدة عام للدكتوراه 

  .الدى كاملميدراسي 

لرسائل العلمية أن تكون النقاط متوافقة مع الخطة البحثية لالكلية عند تسجيل نقاط البحث  تحرص  -

  مجالس األقسام العلمية  فىشراف إل. وتشكل لجان الألقسام وتلبى إحتياجات المجتمع المحيط

مشرف  وفي بعض األحيان يتم إضافةوحسب األدوار من أعضاء ھيئة التدريس المتخصصين 

حيث تشجع بناءاً على موافقة المشرفين في حالة الحاجة إلى ذلك  خارج الكليةمن متخصص 

  الكلية التعاون 

فى حالة اإلشراف  المشترك بين األقسام المختلفة داخل وخارج الكلية وخارج الوطنالبحثى 

  .المشترك (القنوات العلمية)

  نظام التسجيل واإلشراف العلمى: ٧/٢/٢

ة  تعلن      .١ ا عن الكلي ا إجراءات التسجيل واإلشراف العلمي في الدراسات العلي ق بھ عن طري

ى الالئحة  ة باإلضافة إل ة بالكلي ل الدراسات حيث تم توزيع الالئحة على جميع األقسام العلمي دلي

ا ذلك عن  العلي ا ، وك ل إدارة الدراسات العلي ن قب ا م ى طالب الدراسات العلي وزع عل ذي ي وال
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اذج  الدولية اإلعالنات وموقع الكلية اإللكتروني على شبكة المعلومات طريق لوحات ، وتوجد نم

    ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISO .  للقيد والتسجيل طبقاً لنظام

ـم مراجعـتت .٢ راءات التسـ ـة إج ـجيل واإلشـ ا.ـ اً بغرض تطويرھ ا دوري ى الدراسات العلي    راف ف

ً تتم إجراءات التسجيل  ه بروتوكول   ISOيم نموذج للـ  وإلكترونياً عن طريق تقد ورقيا ويرفق ب

ة  دھا مجلس الكلي م يعتم ا ث ة الدراسات العلي م لجن الرسالة وتتم الموافقة عليه من مجلس القسم ث

 ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ة .٣ ة بالكلي درجات العلمي ا والمسجلين لل ه لطالب الدراسات العلي ات كامل ة و توجد قواعد بيان رقي

   .وإلكترونية

د  .٤ اً للتخصص وتوج دكتوراه طبق تير وال ائل الماجس ى رس راف عل ع اإلش ام بتوزي زم األقس تلت

دراسة مبدئية حول  نظام عام لتوزيع اإلشراف لرسائل الماجستير والدكتوراه على أعضاء ھيئة 

   التدريس فى األقسام العلمية.

 الباحثين.  إجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة وتقييم أداءتوجد  .٥

 

  الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا:  ٧/٢/٣

تحرص الكلية جاھدة على توفير الموارد البشرية المادية والبحثية الالزمة لبرنامج الدراسات العليا . 

اركون فى بالنسبة للموارد البشرية فإن جميع السادة أعضاء ھيئة التدريس القائمين على رأس العمل يش

الدراسات  برنامج الدراسات العليا  وتتراوح نسبة السادة أعضاء ھيئة التدريس إلى إجمالى عدد طالب

لطالب الماجستير أعضاء والخاصة ويشارك فى تدريس المقررات العامة  (طالب) ٣٨: ١الكلية ب العليا

  تخصصاتھم المقررات التى يدرسونھا.ھيئة تدريس تالئم 

  مـــوارد المادية فإن الكلية تقوم بتوفير المــوارد المـــادية الالزمة للبحث العلمى من خالل: وبالنســــبة لل

  ميزانية الكلية من الجامعة. .١

 .تمويل ذاتى من خالل المشاريع البحثية ومشاريع التطوير من وزارة التعليم العالى .٢

يف الدراسات العليا للطالب برنامج الساعات المعتمدة بمصروفات (الصيدلة اإلكلينيكية) ومصار .٣

  من خارج الكلية.

 أجھزة). - الدعم من خالل بعض شركات األدوية (كيمياويات  .٤

  الوحدات ذات الطابع الخاص. .٥

ة  .٦ ل النمذج جة ومعم ة األنس ل زراع زى ومعم ل المرك ل المعم ة مث ل الكلي ة داخ ل البحثي المعام

تقوم ويئية (بقسم الكيمياء الطبية) جة الجزذعشرين جھاز كمبيوتر للنممزود بوھو MOEالجزيئية 

ة المنتج  الكلية بتحديد اشتراك البرنامج ة  همن الشركة الكندي دورات التدريبي د ال وم القسم بعق ويق
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ا م للب ة حبشكل دائ ل العلمي ة ومن الجامعات المصرية وإجراء التحالي ثين من داخل وخارج الكلي

ة مز ع الكلي ذ للباحثين من الدول العربية. كما تتب ة من ات الطبي أة رعة للنبات ام منش ك  ١٩٦٢ع وذل

الوريوس  ة البك دريس لطالب مرحل اقير للت م العق ا قس اج إليھ ي يحت ة والت ات الطبي ة النبات لزراع

 .  طالب الدراسات العليا ويباع الفائض منھا لزيادة الموارد الذاتية للكليةوألبحاث 

تعليمية والبحثية للدراسات العليا (خطة اإلنفاق على وتستخدم الكلية التمويل الذاتى فى دعم العملية ال

  الدراسات العليا).

ة  - ذه المكتب ة التخصصات وھ ة في كاف ة حديث ة المستوى تحوي كتب علمي كما يوجد بالكلية مكتبة عالي

ة  ا الكلي ة كل الرسائل التي منحتھ ى للجامعات. وبالمكتب مرتبطة بالمكتبة الرقمية التابعة للمجلس األعل

ة يي أھدوالت دوريات العلمي ى ال ة عل وي المكتب ذلك تحت ات الصيدلة بالجامعات المصرية وك ت من كلي

 أجھزة كمبيوتر متصلة بشبكة اإلنترنت.بالمكتبة المتخصصة. ويوجد 

  

  طالب الدراسات العليا: ٧/٣

  اإللتحاق ببرامج الدراسات العليا: ٧/٣/١

    ت العليا.تتزايد أعداد الطالب المقيدين فى برامج الدراسا .١

د محافظة أسيوط الجغرافى عن محافظة  ٢عدد الطالب الوافدين ( .٢ بيا نظراً لبع ل نس طالب) قلي

 القاھرة.

ام ( .٣ وراه ع د دكت دد واح د ع م قي دين ت الب الواف تير ٢٠١٠/٢٠١١الط د ماجس دد واح ) ، ع

الوريوس ٢٠١٢/٢٠١٣( ى البك ى مرحلت دين ف الب الواف دد الط ة ع اھرة قل ة ظ م).  وبدراس

دراسات العليا  تبين أن من بين ھذه األسباب مكتب توزيع الوافدين وبعد محافظة أسيوط عن وال

ى سياسة لجذب  ة بتبن د قامت الكلي العاصمة وكذلك ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف. وق

  الطالب الوافدين وذلك من خالل التعاون مع ادارة جامعة أسيوط.
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 ا:تقويم طالب الدراسات العلي ٧/٣/٢

 .إجراءات لمتابعة وتقييم آداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل للدرجات العلمية 

ة - دة وموثق راءات معتم اك إج ة ھن يم  لمتابع الب وتقي جلين الط ا والمس ات العلي دين بالدراس المقي

ذه اإلجراءات بعض والعمل على حل المشكالت التى قد تواجھھم و لدرجات علمية  م ھ اإعتمادت  ھ

 .ھاوتوثيق

ويم ت - رق التق ق ط ا تواف ات العلي الب الدراس ق لط ا تتواف تعلم كم تھدفة لل ات المس ع المخرج م

   اإلمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب.

دكتوراه  - ديم بحث للنشر وطالب ال تير بتق زام طالب الماجس ى ال ا عل وتنص الئحة الدراسات العلي

ل  بنشر بحث ى الرقب م عل ة الحك الةتشكيل لجن الة . ولس ائزة ألفضل رس ة ج د خصصت الجامع ق

ة  وم الجامع الة وتق ى عدد األبحاث المنشورة من الرس ا عل ريم ماجستير ودكتوراه يعتمد منحھ بتك

   في إحتفال عيد العلم الذي تقيمه الجامعة بصفة سنوية. أفضل الرسائل

 وقد تم عمل دراسة شاملة عن تقييم طالب الدراسات العليا.  -

ة عمل حلقات نقاشية - ام والكلي ى مستوى األقس ة نقاشية عن نقطة  عل وم الطالب بعمل حلق حيث يق

م رفين وأعضاء مجلس القس ام المش جيلھا أم ل تس تم  البحث قب دم وال ي م إال إذا ق ة الحك كيل لجن تش

   ثالث حلقات نقاشية على موضوع الرسالة الطالب

د - ل المشرفين يعتم ل مجلس القسم المسئول التقرير النصف سنوى عما أنجزه الطالب من قب  من قب

   .ويوضع فى سجل الطالب لدى الدراسات العليا الدراسات العليا لجنةعلى ويعرض 

 المتابعة المستمرة من قبل المشرفين عن طريق عقد اجتماعات دورية للجنه اإلشراف مع الطالب.  -

ديم بحث وت % من المحاضرا ٧٥يعتمد تقييم طالب الدبلوم على ضرورة حضور الطالب بنسبة  - تق

 متحانات عملية وتحريرية وشفھية.إوإجتيازه مرجعي يتم تقييمة 

ة  حلقة نقاشية ويعتمد تقويم برامج الماجستير على  - أمام أعضاء مجلس القسم ويتم تقييمه من قبل لجن

م  ة للحك كيل لجن الل تش ن خ تم م يم ي إن التقي دكتوراه ف تير وال ائل الماجس بة لرس ددة ، وبالنس مح

ل والمناق الة من قب ة الرس د مراجع ة اإلشراف وبع شة من أعضاء داخليين وخارجيين بعد طلب لجن

  مناقشة علنية لضمان العدالة والشفافية. بعمليقوم الطالب والمشرفين 

  رضا طالب الدراسات العليا: ٧/٣/٣

 :يتم إتباع وسائل معينة لقياس رضا طالب الدراسات العليا منھا  

 المشرفين والطالب لمتابعة البحث. عقد اجتماعات دورية بين -

 .وأخذ رأى الطالب فى الجداول  إعالن جداول االمتحانات قبل الموعد بوقت كاف -
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 إعالن النتائج بسرعة. -

 تشكيل لجنة لتلقي وفحص شكاوى الطالب. -

  لقياس رضا طالب الدراسات العليا. اتعمل استبيان -

ق يتم تحليل نتائج تقييم رضا الطالب واإلستفادة   -  ا وتطبي رامج الدراسات العلي منھا فى تطوير ب

 التغذية الراجعة لھذه اإلستبيانات. 

م معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب وآليات معتمدة وتوجد قواعد  -  ة رق دة من مجلس الكلي معتم

  م.١٦/١١/٢٠٠٩) بتاريخ ٥٥٠(
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  التقويم المستمر للفاعلية التعليمية: -٨/١

  م:عملية التقوي -٨/١/١

  تقوم الكلية بتقويم شامل ومستمر للفاعلية التعليمية وذلك لتحديد نقاط القوة واالستمرار عليھا  -

  والتي تحتاج إلى تحسين بھدف معالجتھا ، وتحرص الكلية على مشاركة جميع األطراف واالستفادة 

  وذلك من خالل:والتغذية الراجعة من ھذه النتائج في وضع خطط التحسين والتعزيز 

  لدراسة الذاتية:ا

  م ٢٠٠٤/٢٠٠٥أعدت الكلية التقرير السنوي والدراسة الذاتية للكلية في األعوام الدراسية من  -

وذلك بناءاً على التقارير السنوية لألقسام ، والتي تقوم األقسام بإعدادھا للتعرف  م٢٠١١/٢٠١٢وحتى 

  على نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين.

  وتقارير المقررات:تقرير البرنامج 

نتائج نتائج اإلمتحانات وبوضع خطة للتحسين في تقارير المقررات بناءاً على العلمية تقوم األقسام  -

  استبيانات الطالب وتقرير المراجع الخارجي للمقرر.

  االستبيانات:

عن وحدة (لجنة اإلستبيانات والمنبثقة اللجان المختصة  بالكلية بالتعاون معتقوم وحدة ضمان الجودة  -

المستفيدين  أعضاء ھيئة التدريس –لى الطالب بإعداد وتوزيع وتحليل االستبيانات عضمان الجودة) 

  الخارجيين.

  المراجعة الداخلية: -

ً لنظامبالكلية تقوم وحدة ضمان الجودة  -  ISO بإجراء المراجعات الداخلية على األقسام طبقا

 النحو التالى:على دورياً (ثالث مراجعات سنوياً)  ٩٠٠١/٢٠٠٨

 م.١٤/١١/٢٠١٠  مراجعة داخلية بتاريخ - ١

  للفاعلية التعليميةالشاملالتقويم) ٨

الداخلي للجودةوالنظام
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  .م٢٦/١٠/٢٠١١الى  ٢٢/١٠ مراجعة داخلية بتاريخ - ٢

  م.٢٩/١١/٢٠١٢- ٢٤مراجعة داخلية بتاريخ  - ٣

  المراجعة الخارجية للبرامج الدراسية:

نة كما يتم االستعا –برنامج الدراسات العليا  –برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  –للبرنامج الرئيسي  -

  والزيارات التالية: للمقررات من خالل األقسام العلمية يينخارج بمراجعين

 م.٢٤/٢/٢٠١٠زيارة فريق الدعم الفنى والمتابعة  - ١

 م.٢٢/٤/٢٠١٠-١٩ مركز ضمان الجودة بالجامعةمن زيارة المحاكاة  - ٢

  .م٢/١٠/٢٠١٠-/٢٩/٩ بالقاھرةبوزارة التعليم العالى زيارات المتابعة من قبل إدارة المشروعات  - ٣

  م١٢/٥/٢٠١٠-٩ القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد الزيارة االستطالعية من قبل الھيئة - ٤

  م.٥/٢٠١١-٢ية لضمان جودة التعليم واإلعتماد اإلعتماد من قبل الھيئة القوملجنة زيارة  - ٥

  م١٦/٢/٢٠١٣زيارة لجنة المتابعة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة  بتاريخ  - ٦

 م٢١/٣/٢٠١٣المتابعة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة  بتاريخ  زيارة لجنة - ٧

  
وحدة ضمان الجودة على مناقشة نتائج التقويم وعرضھا على القيادات  خاللوتحرص الكلية من  -

  .األكاديمية واإلدارية والمستفيدين وذلك بعقد الندوات واالجتماعات

ة تم إعداد خطة تنفيذية للتحسين من خالل مشروع الشامل للفاعلية التعليمي التقويموفى ضوء نتائج  - ٨
  .م)٢٦/٩/٢٠١٠التطوير ومدرجة بالدراسة الذاتية (إعتماد مجلس الكلية فى 

  أنشطة التعزيز والتطوير للفاعلية التعليمية: -٨/١/٢

  الممارسات الفعلية لتعزيز وتطوير الفاعلية التعليمية:      

  ويتم ذلك من خالل:

  ن:يالطالب والخريج -١

 .برنامج األساسى وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكيةكل من اللتحديث دليل الطالب  -

أخذ أراء و طباعة دليل اإلرشاد األكاديمى للبرنامج األساسى وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية -
الطالب فى إجراءات التحويل ، رضا الطالب عن سياسة اإلعالن ، دعم األنشطة الطالبية ، 

 .ز ، نظام اإلرشاد األكاديمىالعدالة وعدم التميي

 .إتخاذ إجراءات لجذب الطالب الوافدين -

 .لقياس رضا الطالب وتحليل اإلستبيانات وأخذ إجراءات تصحيحية استبياناتالقيام بعمل  -
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 المعايير األكاديمية: -٢

توجد لجنة للمعايير األكاديمية تقوم بالتأكد من تحقيق البرامج التعليمية للكلية بالمخرجات  -

 .لمھنة الصيدلة (NARS)ليمية المستھدفة ومن تحقيق معايير التع

 البرامج التعليمية والمقررات: -٣

 .والتصميم الدوائىالدوائى التصنيع  ىإنشاء قسم الصيدلة اإلكلينيكية والتقدم لطرح برنامج -

 .طرح برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة -

 .دة الدولية لقيادة الحاسب اآللىاستبدال مقرر الحاسب اآللى بالشھا -

 .عمل مصفوفة للمقررات الدراسية -

 .وجود مراجعين خارجيين للمقررات والبرامج الدراسية -

 التعليم والتعلم: -٤

 .وضع وإعتماد توصيف وآلية لتقييم التدريب الميدانى -

 .أسئلة متكافأه إلمتحانات الشفھى أوراقعمل  -

 .سب اآللى بغرض خدمة الطالبتوصيل إنترنت السلكى فى أحد معامل الحا -

للتظلم والطالب إعالن نتائج أعمال السنة والعملى فى وقت مبكر إلتاحة الفرصة للطالب  -

 .المتعثرين من معرفة مستواھم

) من دار الكتب المصرية ISBN( تزويد مؤلفات أعضاء ھيئة التدريس برقم إيداع وترقيم دولى -

 .للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية

 .ان الطالب عن رضاھم عن التسھيالت الداعمة للتعليم والتعلماستبي -

 أعضاء ھيئة التدريس: -٥

من خالل تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ھيئة التدريس ومتابعتھا ، حضور دورات تنمية  -

قدرات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة ، االستفادة من خبرات األساتذة المتفرغين وغير 

 .ن ، قياس الرضا الوظيفي ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونةالمتفرغي

 البحث العلمي: -٦

 .مرتبطة بخطة الجامعة وجود خطة بحثية معتمدة للكلية -

 .صرف مكافآت للنشر العلمي من إدارة الجامعة -

 .للعلوم الصيدلية كل عامينلجامعة أسيوط عقد المؤتمر الدولي  -

 .بحاثلنشر األمتخصصة وجود مجلة علمية  -
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 تعاون الكلية ومشاركتھا فى مركز بحوث الدواء التابع للجامعة. -

 الدراسات العليا: -٧

 :تبني المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا الصادرة من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

 .توصيف وتقرير برامج ومقررات الدراسات العليا -

  يتم تحديثھا و كذلك ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراهتوافر دليل الدراسات العليا و -

 ً  .دوريا

 ).إدارة الدراسات العليا، طالب ، أعضاء ھيئة التدريس الدراسات العليا (استبيانات  -

  ات النظام الداخلى إلدارة الجودة:ممارس -٨/١/٣

  يوجد بالكلية نظام داخلى متكامل إلدارة جودة  التعليم والتعلم ويشتمل على: -

 .المتابعة الدورية لتقارير البرامج والمقررات (داخلية وخارجية) .١

 .متابعة إعداد ملفات المقررات ومراجعتھا وتقويمھا .٢

 .التعرف على الجوانب السلبية ووضع خطط مالئمة لمعالجتھا .٣

 .بإجراءات التصحيح والقيامعرض نتائج التقويم على القيادات األكاديمية  .٤

وعية متنوعة للتقييم المستمر للفاعلية التعليمية وتشمل على سبيل تستخدم الكلية مؤشرات موض -

  المثال:

 .تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للمقررات .١

 .إستطالع الرأى الخاص بالطالب وآرائھم فى العملية التعليمية .٢

 .إستطالع الرأى الخاص بالمستفيدين وآرائھم فى جودة التعليم .٣

ام والمؤتمر العلمى للكلية حيث تتم مناقشات موسعة بين أعضاء ھيئة المؤتمرات العلمية لألقس .٤

الطالب لحل جميع المشاكل ووضع الخطط لإلرتقاء  ممثلين عنوومعاونيھم التدريس 

 .بالفاعلية التعليمية

قياس مدى إلتزام وإنضباط السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم فى أداء مھامھم التعليمية  .٥

 .لبحثيةواألكاديمية وا

 .قياس مدى إنتظام الدراسة فى المحاضرات والدروس العملية وفقاً للجداول الدراسية المعلنة .٦

يساھم النظام و تقارير المتابعة من مركز ضمان الجودة بالجامعة ومن إدارة المشروعات بالقاھرة -

 ية بين أعضاء ھيئةالتعليم فى نشر ثقافة الجودة فيما يخص الفاعلية بالكليةالداخلى إلدارة الجودة 

 التدريس ومعاونيھم والطالب والعاملين.
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  لة والمحاسبة:ءالمسا -٨/٢
  الحالية:تفعيل اللوائح والقوانين  -٨/٢/١

لة والمحاسبة فى ءقوانين الحالية والمتعلقة بالمساتحرص الكلية على مراجعة وتفعيل اللوائح وال -

  وتعديالته  م١٩٧٢) الصادر سنة ٤٩امعات رقم (لجمجاالت الفاعلية التعليمية طبقاً لقانون تنظيم ا

  :مايأتىلة والمحاسبة ءتشمل إجراءات تفعيل نظام المسا -

عميد الكلية والسادة الوكالء (كل فى تخصصه) بالتحقيق فى جميع الشكاوى أ.د/ يقوم السيد  .١

قيقات على التى ترد من أى جھة ويتم إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة  وتعلن نتائج ھذه التح

 .جميع األطراف المعنية

يقوم رؤساء األقسام العلمية بإعداد تقارير شھرية عن إلتزام أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم  .٢

بآداء متطلبات جودة األداء وترفع التقارير للسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية لرفعھا للجھة 

 .المنوط بھا متابعة جودة األداء

ة  ربط األجر اإلضافى .٣ ام العلمي ادة رؤساء األقس ة من الس ارير المقدم بجودة األداء بحسب التق

 .والمرفوعة للسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية

تجريم الدروس الخصوصية وإتخاذ إجراءات محاسبة تصل إلى الوقف عن العمل والحرمان  .٤

 .من البعثات والمكافآت

  نسبة الغياب المقررة أو الغش تعدى بسبب تطبيق قانون تنظيم الجامعات بالنسبة للحرمان  .٥

 أو الشروع فيه.

لة والمحاسبة تتمثل فى ربط زيادة دخل أعضاء ھيئة ءالعام إستحداث آلية إضافية للمسا اھذفى تم  -

التدريس والقيادات األكاديمية بجودة األداء وفق معايير محددة تلزم أعضاء ھيئة التدريس بجودة 

  .مكافآت مالية مناسبة يحرم منھا من اليلتزم بمعايير جودة األداءاألداء مقابل الحصول على 

إستحدثت الكلية نظام ربط مكافآت التصحيح بتسليم كل متطلبات المقرر بحيث اليتم صرف أى  -

إالبعد تقديم مايفيد اإلنتھاء من جميع األعمال رصد الدرجات مكافآت خاصة بتصحيح وأعمال 

اإلنتھاء من إعداد تقارير المقررات التى تخص كل عضو ھيئة  على أتم وجه وبعد تقديم مايفيد

 .تدريس

بالنسبة لرؤساء األقسام يربط األجر اإلضافى بجودة األداء بالنسبة لھم بحسب صحة التقارير  -

 .المقدمة منھم والمطابقة للواقع إلى السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية

وأيضاً  كافة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم واإلداريينااللتزام بالميثاق األخالقي للكلية من  -

 .لبحث العلمىاأخالقيات 

 .في الشكاوى التي ترد إليھا من الكليةبالتحقيق تقوم الشئون القانونية بالجامعة  -

  .تقوم إدارات الكلية بالرد على جميع المساءالت التى ترد لھا من الجھاز المركزى للمحاسبات -
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 ً  التحليلي التقرير: ثالثا
 الذاتى للتقويم الناقد



  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة                      

١٦٨  
  م٢٠١٣الدراسة الذاتية أكتوبر                                       

  تقرير التحليلي الناقد للتقويم الذاتىال
 قدرة المؤسسة  الفعلية على تحقيق  رسالتھا وأھدافھا: - ١

ل البيئى لتحد دھا خالل التحلي م تحدي الة وأھداف إستراتيجية ت ة ورس ات التى ينبغى للكلية رؤي د المتطلب ي

 .تحقيقھا

  رؤية الكلية:

 العلمى والبحث الصيدلى التعليم فى رائدة تصبح أنالى  أسيوط جامعة – الصيدلة كلية تتطلع

 .واإلقليمى القومى المستوى على المجتمع وخدمة

  رسالة الكلية : 

اءة ذوى صيادلة تخريج فى أسيوط جامعة – الصيدلة كلية رسالة تتمثل ة كف يم وغرس عالي  ق

يم تمر الصيدلى التعل يھم المس ين  ليصبحوا ف ى منافس االت ف ل مج راء الصيدالنى العم  وإج

دم فى بفاعلية تساھم خدمات وتقديم الوطن إحتياجات تلبى علمية اثأبح ار تق  المجتمع وإزدھ

 .للمواطنين والبيئى الصحى المستوى ورفع

  :حديث الخطة اإلستراتيجية من خاللتم وضع ألية لضمان تطبيق ومتابعة وت

ة واإجتماعات  - ١ ة الداخلي رات فى البيئ راح لجنة الخطة اإلستراتيجية لمناقشة التغي ة وإقت لخارجي

 األستاذ الدكتور / عميد الكلية. ودراسته مع السيدالتعديل المطلوب بالخطة 

 تختص وحدة ضمان الجودة بمتابعة وتنفيذ الخطة التنفيذية. - ٢

ا للمختصين  - ٣ ة لتوجيھھ د الكلي دكتور / عمي تاذ ال ترفع خطة شھرية عن الشھر المقبل للسيد األس

 لتنفيذ األنشطة الشھرية.

ه  - ٤ وب بالخطة توجي ديث المطل راح التح ودة إلقت دة ضمان الج ى وح از  األنشطة إل ارير إنج تق

 ورفعة للسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية.

ة بمعدالت  - ٥ ذ المختلف ر شھرى من جھات التنفي ة تقري د الكلي دكتور / عمي تاذ ال يرفع للسيد األس

 إنجاز األنشطة ومعوقات التنفيذ ومقترحات التحديث.

ات ترفع و - ٦ حدة ضمان الجودة تقرير سنوى إلى مجلس الكلية عن مدى التقدم فى الخطة والمعوق

 والمستجدات ومقترح تحديث الخطة.
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تراتيجية  ة اإلس د أوضحت الخط ةوق ة للكلي ة التنفيذي ذ الخط ل الخاصة لتنفي ادر التموي وارد وأن  مص الم

نوياً وتسعى المالية السنوية للكلية غير كافية ويرجع ذلك إلى الزيادة ال ولين س داد الطالب المقب ھائلة فى أع

وارد ادة الم امج ال الكلية إلى زي ة من خالل البرن دالمالي ة) والوحدات ذات الطابع  جدي (الصيدلة اإلكلينيكي

  الخاص.

ة  تسعى القيادات األكاديمية للكلية إلى تنمية مواردھا الذاتية من خالل خطة معتمدة   وموثقة فى مجلس الكلي

ك  ة أو موذل ات مانح ل ھيئ ن قب ة م روعات الممول ق المش ن طري ةع يدلة اإلكلينيكي امج الص  وارد برن

ة رسوم والوحدات ذات الطابع الخاص و ة التعليمي ا فى دعم العملي تفادة بھ الدراسات العليا حتى يمكن اإلس

  والبحثية.

امالً ع اداً ك د إعتم وارد يعتم ة الم ة والمحقق بالفعل من الخطة الخاصة بتنمي امج الصيدلة اإلكلينيكي ى برن ل

ا  بتحديثالذى ساھم بصورة حقيقية  د) مبانيھ زة (اإلحالل والتجدي ة بشراء أجھ ة التعليمي وفى دعم العملي

  علمية وكيماويات وتكييف المدرجات.

ية  ات الدراس ى تأسيس القاع اركوا أيضاً ف د ش ة ق ة وخريجى الكلي ذكر أن األطراف المجتمعي دير بال وج

  الطابع الخاص فى تنمية الموارد الذاتية من خالل: كلية إلى تفعيل دور الوحدات ذاتوتھدف ال

 تطوير الخدمات المقدمة من الوحدات تبعاً إلحتياجات المجتمع 

 ات الوحداتيدعم إماكان 

 وتينرتحرير الوحدات من ال 

 اإلنجاز الربط بين المكافآت ومستوى 

  ابع الخاص وشركات األدويةتنمية العالقة بين الوحدات ذات الطوتفعيل 

  العملية التعليمية والبحثية بالمؤسسة من العالقة مع المجتمع على النحو التالى: ةإستفاد

ة كنقيب الصياد - ١ ة فى مجلس الكلي ل بعض األطراف المجتمعي ال الصيدلية لتمثي ة ومنظمات األعم

وفير فرص (رؤساء مجالس إدارة شركات األدوية) ويشاركون بالحوار والمناقشة وتق ار لت ديم األفك

 التوظيف للخريجين وإعداد البرامج التعليمية وتدريب الطالب.

ة كأعضاء مجلس إدارة  - ٢ ات األھلي مشاركة أعضاء ھيئة التدريس فى المؤسسات المجتمعية والجمعي

 ، وكمندوبين للمھارات المستھدف تعليمھا ألعضاء المجتمع المحلى.

 الخدمات المجتمعية من خالل.ممارسة فعلية لمشاركة الكلية فى  - ٣

 وحدة ضمان الجودة.المشاركة فى أنشطة والمستحضرات الصيدلية و دويةتحليل األ 

 .إصدار نشرات حول بعض القضايا البيئية مثل معايير البيئة الجيدة وكيفية تحقيقھا 
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 ة واأل ى المستشفيات والمراكز الطبي ا عل ام إصدار  نشرات التعليم الصيدلى المستمر وتوزيعھ قس

 العلمية بالكلية.

 .اإلستشارات القضائية والخاصة بالجانب الصيدلى 

 والمسنين المشاركة فى قوافل طبية وزيارة بعض المستشفيات ودور اإليتام. 

ين الخريجين والطالب ويھدف  - ٤ ذى يجمع ب ى تكوين منتدى للتدريب والتوظيف بكلية الصيدلة وال ال

د دورات (دورإعداد الطالب وإكسابھم المھارات الال ة فى  اتزمة لسوق العمل من خالل عق تدريبي

انية  ات اإلنس ع  –العالق ارات البي ويق –مھ ارات التس ة  –مھ ة كتاب ة  CVكيفي از  المقابل وإجتي

 الشخصية).

ارات  - ٥ ة إستفس ات الدوائي ز المعلوم دم مرك ات يق حية وإجاب ة الص تم بالناحي ى تھ ئلة الت ى األس عل

 للمجتمع المحيط.

 الميذ المدارس من التعليم قبل الجامعى للتعريف بالكلية.إستقبال ت - ٦

  وممارستھا فى تحقيق الفاعلية التعليمية: الكلية  مدى نجاح سياسة -٢

اد ، وتشجيع األنشطة ا دعم واإلرش ديم ال ة ، وتق تعلم المتكافئ ة . تحرص الكلية على توفير فرص ال لطالبي

ة صيل العالقة بالطالب أكما تقوم بالعمل على ت ا الكلي حتى بعد تخرجھم ومن بعض المعوقات التى تواجھھ

ل  اع بعض مث ة بإتب وم الكلي ة والبشرية وتق تيعابية والمادي ة اإلس ات الكلي وق إمكان ى تف رة الت داد الكبي األع

  اإلجراءات لتخطى ھذا العائق ومنھا:

  ولى ة) . ويت ى للكلي وم التعريف ول (الي ل القب الب قب ة للط رامج تعريفي يم ب رض تعظ م ع ل قس ك

ى وإمكان وى العلم ة يالمحت ة بالكلي ب الدراس ار الطال ية ليخت ية والتدريس ة المؤسس   ات الكلي

 عن رغبة وإقتناع.

 فى المحاضرات النظرية تقسيم الطالب إلى مجموعتين حسب األعداد المقيدة بكل فرقة دراسية. 

 ات سوق ال ارات للخريجين فى ضوء متطلب ايير اآلداء والمھ ة مراجعة مع ة واإلقليمي عمل المحلي

 ومقارنتھا بمعايير الجودة المستخدمة والمعترف بھا.

 .اإلستفادة من موارد برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

 ة الصيادلة للعمل ة ومنھا السيد األستاذ الدكتور التواصل مع الجھات المعني ة ونقاب / رئيس الجامع

ار  ى اآلث ب عل وعية للتغل ة موض ول واقعي ع حل ى وض داد عل ادة أع ى زي ة عل لبية المترتب الس

 الطالب المقبولين.

 ن الب م ة للط ايير األداء الالزم وير مع ة وتط ة الداخلي راءات المراجع ات وإج ل آلي الل  تفعي   خ

 وحدة ضمان الجودة ولجان المراجعة الداخلية.
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 :وتھتم الكلية بالطالب منذ إلتحاقه بھا حتى بعد تخرجه ويتضح ذلك من 

 .منذ أول التحاقه بالكليةلطالب برامج لتعريف ا - ١

 تتبنى الكلية أليات لجذب الطالب الوافدين. - ٢

ة المادى لتقديم الدعم  - ٣ ة من أعضاء ھيئ ل والتبرعات المادي لطالبى من خالل صندوق التكاف

ا دة ومنھ ذ أشكال عدي دريس وتاخ ية  الت داد الرسوم الدراس ة س ة الجامعي داد رسوم المدين وس

 .المالية والمساعدات وشراء الكتب

تقديم الدعم اإلجتماعى والرعاية الصحية التى يحتاجھا الطالب والتى تتيح له فرصة مواصلة  - ٤

 دراسته بدون صعوبة.

دعم  - ٥ ا ال ه ومنھ ز ل جيع والتحفي ديم التش وق لتق ب المتف د الطال اً بتحدي ة أيض ت   الكلي د قام وق

ا حددت ا دير كم ياً المالى والرعاية العلمية والجوائز وشھادة التق ر دراس ة الطالب المتعث لكلي

 وتم تحديد الية للتعامل معه على النحو التالى:

 " من  الذين لھم حق أداء االمتحان  طالبالتحديد وحصر الطالب المتعثرين بالفرق المختلفة وھم

 الخارج".

 .عقد لقاء مباشر بين أعضاء ھيئة التدريس والطالب المتعثرين 

  بويبھا من خالل إستبيانات الطالب ومقابالتھم.وتالمتعثرين حصر مشاكل الطالب 

 أو نفسية ھم سواء كانت إجتماعية أو مادية أو علميةثرقديم الحلول بما يناسب أسباب تعت. 

 .توفير أخصائى إجتماعى لمتابعة ومناقشة مشاكل الطالب المتعثرين ومحاولة إيجاد حلول لھا 

عتماد الخاصة القومية لضمان جودة التعليم واال من الھيئة) المعتمدة NARSتبنت الكلية المعايير القومية (

ة  فوفة مقارن ل مص م عم ة وت س الكلي ن مجل ى م ع قياس ا كمرج م إعتمادھ يدلية وت وم الص ة العل   بدراس

  بين البرامج وھذه المعايير لتحديد الجوة بينھما.

ا ارف ومھ ة التى تضيف مع دورات التدريبي ا بعض ال ى عاتقھ ة عل ة لتحسين وقد أخذت الكلي رات مطلوب

  مستوى الخريج وتعزيز الوضع التنافسى له ومنھا:

  

١- Pharmacy practice  

٢- Marketing  

٣-How to write a (CV) 
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٤-Leadership 

٥-Communication skills 

ة وقد تم وضع خطة تنفيذية لتحقيق التطوير فى رامج األكاديمي  الفاعلية التعليمية تشمل التطوير المستمر للب

تفيدة  فى بما يساھم ة  –رضا األطراف المس ة المقدم ة وتطوير  –تطوير وتحسين الخدمات التعليمي تنمي

  العملية التعليمية وأساليب التقييم.

ة  ن خالل مراجع رامج م ة والب ة التعليمي ويم العملي ة تق ق عملي ات لتحقي اليب وألي ة بأس تعانت الكلي د إس وق

  :مل على اآلتىتالبرامج والمقررات وتش

 يين فى مراجعة البرامج والمقرراتاإلستعانة بالمراجعين الخارجيين والداخل. 

 .تشكيل فريق للمتابعة الداخلية داخل األقسام العلمية 

  ستبيانات وتحليلھا.اإلطرح 

 .عرض نتائج التحليل على رؤساء األقسام األكاديمية وإدارة الكلية 

  المتابعة.متابعة ردود األقسام األكاديمية من خالل فريق 

 .اإلجراءات التصحيحية 

 .إستمرارية المراجعة بصورة دورية 

ة للدراسات  ايير القياسية االكاديمي ا مع تطبيق المع كما تبنت الكلية تطبيق المعايير القومية للدراسات العلي

ين وعمل المصفوفة التNARSالعليا ( ى ) التى تم اإلنتھاء منھا وعمل تقارير مراجعيين خارجيين وداخلي

  توضح الفجوة بين البرامج الدراسية والمعايير المتبناه.

ة قياسھا  ارات المستھدفة وكيفي ة وضع المھ ى كيفي دريس عل وإھتمت الكلية أيضاً بتدريب أعضاء ھيئة الت

ة  ل دراس ت بعم ليم قام اه الس ى اإلتج ل ف ا تعم ن أنھ ة م د الكلي ى تتأك ة ولك ة اإلمتحاني الل الورق ن خ م

الذھنية والعملية المستھدفة لتحقيق  المھارات واإكتسبالكلية قد  ىل للتأكد من أن خريجإحتياجات سوق العم

  متطلبات سوق العمل.

ى  تراك ف ى اإلش ة عل ركات األدوي ال ش انى وإقب ف االول والث ى التوظي الل ملتق ن خ ك م د إتضح ذل   وق

سيوط . والمشكلة التى تواجه جامعة أ –خريجى كلية الصيدلة فى ھذا الملتقى لما وجدوه من جدية ومھارة 

ز  ى يترك يوط والت ة أس ن مدين ة ع ب العلمي انع والمكات ة والمص ركات االدوي د ش ى بع ة ھ ى الكلي خريج

ى  دريب الصيفى ف ى الت ة ف ن الطلب دربين م دد المت ن ع ك يتضح م كندرية وذل اھرة واإلس ى الق ا ف   معظمھ

  ھذه الشركات.
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ه لقد قامت الكلية بوضع أھداف عامة للبرامج  ام كل قسم علمى بإشتقاق أھداف د ق والمقررات الدراسية ولق

امج ، الخاصة للمقررات والتى تنبث ة للبرن ين مخرجات وق من األھداف العام ة ب م عمل مصفوفة مقارن ت

راجعين  الل الم ن خ ررات م رامج والمق ذه الب ة ھ م مراجع ا ت امج كم ات البرن ررات ومخرج ذه  المق ھ

  قرر.الخارجيين والداخليين لكل م

زة  وقد إستغلت الكلية جميع مواردھا وإمكانياتھا من معامل ومزرعة وقاعات درس وأجھزة كمبيوتر واجھ

تعلم  ات ال ن مخرج د م تعلم لتأك يم وال تراتيجية للتعل ة إس ع خط الل وض ن خ اً م تغالالً مثالي ة إس علمي

  المستھدف.

ة نصب  دفاً الأتضع الكلي ا ھ ة بإعتبارھ ة التعليمي ا الفاعلي ويم عينھ ى تق د عل ذا تعتم ه . ل د عن يمكن أن تحي

ار لوضع خطط تحسين  ويم فى اإلعتب ذا التق شامل ومستمر لجميع جوانب العملية التعليمية وتضع نتائج ھ

ة  وتعزيز من خالل نظام داخلى إلدارة جودة التعليم والتعلم . كذلك تقوم الكلية ووحدة ضمان الجودة بمتابع

ن خ ويم م ائج التق ة نت راجعين ومناقش د الم ة وتحدي ة الداخلي ق المتابع ررات وفري قى المق ة منس الل لجن

ة واالخارجيين واإلستبيانات داخل األقسام العلم ذلك تسمح لية المختلف ة طالب. وك ة لألطراف المختلف الكلي

  راء الممتحنين الخارجيين.آبالمشاركة فى عملية التقويم وذلك من خالل إستقصاء 

د بالبرامج الدراسية وتقوم لجنة المناھج و رر وعق ارير المق ة سنوية لتق إجراء متابع وحدة ضمان الجودة ب

اتم إنجازه  د م ة وتحدي ارير المختلف ة ومقارنة سنوية بين الخطط التنفيذية الواردة فى التق ات المختلف المعوق

رامج الد ل فى ب دور مماث ا التى تعيق تنفيذ أى بند من بنود الخطة التنفيذية وكذلك تقوم ب ا . كم راسات العلي

ة  ر طبيعي د المعدالت الغي ابقة لتحدي ائج األعوام الس ة بنت رر ولكل فرق يتم مقارنة نتائج اإلمتحانات لكل مق

تبيانات  ع اإلس دة بتجمي وم الوح ة. وتق ام األكاديمي اء األقس ن خالل رؤس ة التصحيح م (إن وجدت) لمحاول

ى رؤس ا إل ة وتبليغھ ى صورة مجمع ھا ف ا وعرض ة إلوتحليلھ ام األكاديمي ار اء األقس الزم وإخط اذ ال تخ

قى الم رراتمنس ة . و ق ية المختلف تبيانات يالدراس ى إس رت ف ى ظھ وة الت عف والق اط الض رض نق تم ع

ل  –المقررات الدراسية المختلفة  ام الجامعى المقب واد  –وكذلك الخطة الموضوعية للع ل منسقى الم من قب

  من خالل التقرير السنوى للمقرر.

بة تتص ارات المكتس ايخص المھ دا م ا ع تھدفة فيم تعلم المس ات ال ع مخرج تخدمة م يم المس اليب التقي   ل أس

ا  ث أنھ ارات الحي ذه المھ اس ھ م قي ل قس رك لك فھى ويت ات الش ن خالل إمتحان ة إال م اس بصورة كافي   تق

يم للطالب . من خالل السمينارات وورش العمل المختلفة ولكن ھذه األنشطة غير مدرجة فى درجات التق ي

ب  بة للطال ارات المكتس راء المھ ة إلث طة المختلف إدراج بعض األنش ذا القصور ب ى ھ ب عل م التغل د ت   وق

  فى الالئحة الجديدة الخاصة بالكلية.
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التھا التى  ك من رس ه ويتضح ذل اً ب اً بالغ ولى إھتمام ذا ت ة ل البحث العلمى ھو أحد األنشطة األساسية للكلي

داً وھو أن يسير العمل البحثى من خصص فيھا جزء رئيسى ل اً جدي ة توجھ ذا تبنت الكلي لبحث العلمى . ل

  خالل خطة بحثية ذات عالقة بمجاالت اإلھتمام البحثية للجامعة.

ة الموكل  ا ومجلس الكلي ة الدراسات العلي ام ولجن ويتم متابعة تنفيذ الخطة البحثية من خالل مجالس األقس

ة إليھم الموافقة على التسجيالت  ى أن تكون مطابق واألبحاث الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم عل

ات البحث العلمى للمؤسسة ذكر أن معوق ى للخطة البحثية المعلنة لكل قسم . والجدير بال دعم أن  ترجع ال

ة وھى يأنشطة البحث العلمى بالكلية  ة البحث العلمى بالجامع قتصر على الدعم الحكومى من خالل ميزاني

داً والميزا ذلكنية ضعيفة ج ة ول ام البحثي ة  تفى بحاجة األقس ة فى محاول ر تقليدي اليب غي ة أس درس الكلي ت

رات  لتقليل ھذا العجز من ا وخب ا الموجودة بمعاملھ ة بإستخدام بعض أجھزتھ ديم الخدمات البحثي خالل تق

ادى تعمل ل م ر مقاب ى  أعضاء ھيئة التدريس بھا لتقديم بعض التحاليل والتجارب نظي ة عل ه الكلي من خالل

  صيانة األجھزة وشراء مستلزمات التشغيل.

ة  ام بعض أعضاء ھيئ ن خالل قي ة م ة التعليمي ز العملي م وتعزي ى دع ل دور البحث العلمى ف ن تفعي ويمك

ك التدريس بتضمين بعض األجزاء الخاصة ببحثھم العلمى فى المحاضر ة للطالب وذل ات والدروس العملي

  حدث ما توصل الية العلم الحديث.أطالع الطالب على إل

ة  يفھا بدق الل توص ن خ ة م ا المختلف ات العلي رامج الدراس وير ب ودة وتط ين ج ى تحس ة ال عى الكلي تس

م تطبيق  ومراجعتھا دورياً ولذلك تم عمل مصفوفة مقارنه لبرنامج الدراسات العليا مع المقررات. وكذلك ت

  مج والمقررات الدراسية لتقييمھا.نظام المراجعين الخارجيين وذلك لمراجعة البرا

  فاعلية نظام الجودة بالمؤسسة فى ضمان جودة التعليم وتطوير األداء: -٣

ل  وة والعم االت الق د مج دف تحدي ية ، بھ درتھا المؤسس تمر لق امل ومس ويم ش إجراء تق ة ب وم الكلي   تق

  على تعزيز نظمھا الخاصة بإدارة الجودة.

د تقوم وحدة ضمان الجودة بعملية ال ك لتحدي ام دراسى ، وذل ة كل ع تقويم للمؤسسة بصفة مستمرة مع نھاي

  نقاط القوة وتدعيمھا وتحديد نقاط الضعف وعالجھا من خالل :

ايير ومؤشرات موضوعية  .١ ى مع اًء عل استطالعات الرأى لضمان التقويم الذاتى الكمى والكيفى بن

 قابلة للقياس.

  ة دريس والھيئ ة الت از اإلدارى فى مصداقية اإلدارة إستطالع آراء أعضاء ھيئ ة والجھ المعاون

 والرضا الوظيفى.

 .استطالع آراء الطالب فى العملية التعليمية بوجه عام 



  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة                      

١٧٥  
  م٢٠١٣الدراسة الذاتية أكتوبر                                       

 .تحليل النتائج إحصائياً ومناقشتھا إلتخاذ القرارات التصحيحية 

ل  .٢ دعم الفنى من قب ارات ال ارير زي ذلك تق ة وك ة الداخلي ارات المراجع ارير زي عرض ومناقشة تق

 دة إدارة المشروعات على أعضاء مجلس الكلية ووضع خطط تحسين لھا.وح

 .ًتتم عملية تقييم لألداء سنويا 

  ام ل األقس ذى يمث تقوم وحدة ضمان الجودة بإعداد التقارير من خالل فريق المراجعة الداخلية ال

 العلمية واإلدارية المختلفة.

 سى.التغذية الراجعة من المستفدين فى نھاية العام الدرا .٣

 مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتى لألداء الكلى للمؤسسة. .٤

ائج  .٥ تفادة من نت ى اإلس ة عل ة وتحرص الكلي تناقش وتراجع نتائج التقييم الذاتى مع األطراف المعني

 من توصيات. هذه المراجعة ومتابعة ما تم إنجازھ

ة لضمان  ويم المؤسسى بصفة دوري ائج التق ة نت ق عمل تقوم الوحدة بمقارن ة تطوير األداء عن طري عملي

ذاتى) نوى ال ويم الس ة (التق ة الذاتي ين الدراس ة ب حيحية ٢٠١١/٢٠١٢مقارن راءات التص ذلك اإلج م ، وك

  للعرض على المجالس المختصة.

يحرص مدير الوحدة على متابعة ما يتم فى األقسام األكاديمية واإلدارية لإللتزام بتنفيذ سياسات وإجراءات 

  اخلى لضمان الجودة ومتطلبات اإلعتماد األكاديمى. ومن اآلليات المستخدمة فى ذلك:النظام الد

 .تعيين منسق للجودة بكل قسم علمى للتوعية بمفاھيم الجودة واإلعتماد تحت إشراف مدير الوحدة 

 .عقد إجتماعات دورية مع منسقى األقسام العلمية واإلدارية 

 دة ضمان الجودة تموضوعات الجودة يتم مناقش يقدم كل منسقى تقرير عن القسم فيما يخص ة بوح

 فى إجتماع مجلس إدارتھا إلتخاذ أية قرارات تصحيحية أو تدعيمية.

 .مراجعة الكتب الجامعية فى ضوء مواصفات جودة الكتاب الجامعى 

 .مراجعة البحوث العلمية التى يتم إجراؤھا فى ضوء مواصفات الجودة 

 تحديد جوانب القوة والضعف فيھا.إعداد تقارير األداء للبرامج و 

 .إجراء دراسات تقييم ذاتى لألقسام والوحدات اإلدارية وتقديم التغذية الراجعة 
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  أوال : محور القدرة المؤسسية

 نقاط تحتاج إلى تحسين  اإليجابيات المعايير

التخطيط  -١
  اإلستراتيجى

 خطة إستراتيجية معتمدة وموثقة -
 تحليل البيئى للكليةمشاركة األطراف المعنية فى ال -
 رؤية ورسالة الكلية موثقة ومعلنة -
 وجود خطة تنفيذية ألھداف الكلية اإلستراتيجية  -
 اإلستمرار فى نشر الوعى برسالة الكلية -
  تقارير دورية ربع سنوية للخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية -

-   

بعض اللجان  ھيكل تنظيمى إسسترشادى موثق ومعتمد وتم إستحداث -  الھيكل التنظيمى  -٢
 والوحدات

 إعداد كتيب للتوصيف الوظيفى موثق -
 وزيادة الوعى بأھميتھا دور لجنة إدارة األزمات والكوارث زيادة -
 والمعامل عمل خطة إخالء للمدرجات -
  وجود ھيكل تنظيمى ومجلس إدارة لوحدة ضمان الجودة -

-   

  الكليةمجلس نمط ديموقراطى فى مجالس األقسام و -  القيادة والحوكمة -٣
  عايير وآليات محدثة وموثقة ومعلنة إلختيار القياداتم -
 تنفيذ خطة تدريبية لتنمية مھارات القيادات األكاديمية -
 نظم المعلومات والتوثيق الورقية واإللكترونية -
ل اإلدارى ( - ة العم اMISميكن ات العلي الب والدراس ئون الط  ) لش

 والعاملين
  دعم معنوى لنظم الجودة الداخلية  -
  وحدة ضمان الجودة بالكلية لألقسام العلمية واإلداريةضمان متابعة  -
ة  - ة والخدمي نظام فعال ومعتمد لتعزيز العالقات مع القطاعات اإلنتاجي

  ذات الصلة بالكلية
اد مصادر  - ى إيج دريس عل نظام موثق وفعال لتشجيع أعضاء ھيئة الت

 للتمويل
  آليات موثقة ومعتمدة لتقييم كفاءة القيادات اإلكاديمية -
  رضا  المعنيين عن تقييم كفاءة  إدارة الكلية قياس -

-   

المصداقية  -٤
  واألخالقيات

 توافر ميثاق أخالقى موثق ومعتمد ومعلن -
 الكلية ملتزمة بحقوق الملكية الفكرية والنشر -
 تطبيق مبادىء العدالة وعدم التمييز بالكلية -
ل  - ن خالل عم فھية م ات الش ى اإلمتحان ة ف ى ضمان العدال ل عل العم

 ة متكافئة وعمل توصيف للتدريب الميدانىكروت أسئل
 وجود آلية لتلقى شكاوى الطالب  -
  زيادة نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية -
  زيادة وعى الطالب بآليات تلقى الشكاوى -

-   

  

  

  

 والنقاط التى تحتاج إلى تحسين اإليجابيات
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  نقاط تحتاج إلى تحسين  اإليجابيات المعايير

٥- 
ى
ار
إلد
ز ا
ھا
لج
ا

  

ھادة  - ى ش ة عل ول الكلي ى  ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOحص ى و ٢٦/١١/٢٠٠٩ف دھا ف تجدي
 م١٢/٢٠١٢وتجديدھا للمرة الثالثة  م١٢/٢٠١١وتجديدھا للمرة الثانية  م١/١٢/٢٠١٠

 توفير ظروف عمل مالئمة -
  تقييم جيد ألداء القيادات اإلدارية -
 قياس الرضا الوظيفى للعاملين والقيادات اإلدارية  -
 اإلمكانيات والتجھيزات ووسائل اإلتصال متوافرة وعلى كفاءة عالية -
  ر قواعد بيانات عن المدربين والمتدربين والبرامج التدريبيةتواف -
  توفير المخصصات المالية الالزمة للتدريب -
ئون  - ديرى ش املين وم ة والع ام اإلداري وظفى األقس ة وم ام العلمي كرتارية األقس دريب س ت

دير شئون  املين والموظفين وم العالقات الثقافية والدراسات العليا وكذلك مدير شئون الع
  طالبال

 وجود تجھيزات مناسبة لنوعية العمل في اإلدارات المختلفة -
 وجود معايير معتمدة  ومعلنة كمية و نوعية لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين -
ل  - ن قب ة م راءات اإلداري ل اإلدارى واإلج ة العم ى ميكن ة عل دريب اإلدارات المختلف ت

 من خالل نظام األيزو AECالشركة العربية لإلستشارات الھندسية والنظم 
 اإلستمرار فى تنمية قدرات الجھاز اإلدارى -
  )MISإستكمال مشروع نظم المعلومات اإلدارية ( -

-   

٦- 
ة 
الي
لم
د ا
ار
مو
ال

ية
اد
لم
وا

  

 زيادة موارد الكلية عن طريق برنامج الصيدلة اإلكلينيكية والوحدات ذات الطابع الخاص -

 وجود خطة صيانة للبنية التحتية -

 يانات بالمعامل وكذلك األجھزة بكل األقسام وجود قاعدة ب -

  وجود قاعدة بيانات عن المبانى وطبيعتھا -

  ICDLتأسيس معمل  للحاسب اآللى لمنح شھادة   -

 (معتمد من مكتب اليونيسكو ) بالقاھرة

  عمل إحالل وتجديد للمعامل الطالبية وقاعات الدرس -

-   
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 د إلدارة األزمات والطوارىءتشكيل فريق معتم -

-  ً  وجود موقع للكلية على شبكة المعلومات الدولية يتم تحديثه دوريا

 وجود خطة إخالء عند الكوارث ووسائل تحقيق األمن والسالمة -

ة  - ع خط ة م ة ومتوافق تراتيجية للكلي ة اإلس ن الخط ة م ة منبثق دة وموثق ة معتم ود خط وج

 الجامعة

 وشئون البيئة لجنة إلدارة الخدمات المجتمعية -

 مشاركة األطراف المجتمعية فى مجلس الكلية ولجنة شئون البيئة -

زى  - ل المرك ة (المعم دمات المجتمعي دات الخ وير وح ة  –تط ات الدوائي ز المعلوم  –مرك

ة  ات الطبي يدلية للنبات ات الص ز الدراس ة  –مرك يدلية النموذجي ات  –الص ز القياس مرك

 الصيدلية والحيوية)

 وخرائط إرشاديةتم إعداد لوحات  -

 تم إصدار دليل لألجھزة العلمية -

 خطة تدريب معتمدة للعاملين والعمال الدائمين  والمؤقتين بالكلية -

 خطة تدريب معتمدة ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم -

 قيام قوافل طبية لخدمة المجتمع -

  اإلستمرار فى التعريف بالوحدات ذات الطابع الخاص -

-   

٨- 
ى 
س
س
مؤ
 ال
يم
قو
الت

 

رة
دا
وإ

 
دة
جو
ال

  

ة  - ة وإداري ة مالي ى والئح ل تنظيمى وتوصيف وظيف ا ھيك ودة لھ دة ضمان  الج اء وح إنش

ان  ة واللج ام بالكلي الس األقس الل مج ن خ دمات م ودة الخ ال ج ى مج طة ف ة األنش ومتابع

 المشكلة

 وجود نظام مراجعة داخلية -

 وجود نظام مراجعة خارجية -

 دعم معنوى ومادى من الكلية والجامعة -

 دراسة الذاتية من خالل التقرير السنوى للكليةإعداد ال -

ة وتحديث  - اإلستفادة من مشروعات التطوير ومن مشاركة األطراف المجتمعية فى مراجع

 رسالة الكلية والتحليل الرباعى

 وضع ومتابعة الخطة اإلستراتيجية للكلية -

  اإلستمرار فى التقويم المستمر -

-   
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  نقاط تحتاج إلى تحسين  اإليجابيات المعايير

١-  
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 تتسم بالشفافيةومعتمدة ومعلنة قواعد قبول وتحويل الطالب  -

 قواعد التحويل من البرنامج األساسى إلى برنامج الصيدلة اإلكلينيكية محددة ومعلنة -

 الب عمل حفل إلستقبال الطالب الجدد فى بداية العام الدراسى لتعريف الط -

اديمى  - اد األك ممارسة –الخريجين   –طباعة وتوزيع وتحديث أدلة الطالب  (اإلرش

 الممارسة الصيدلية) -األنشطة  

  جميع المعلومات متاحة للطالب بشفافية -

 تكريم الطالب المتميزين وتشجيعھم ومساعدةالطالب المتعثرين -

 تدريب ميدانى فعال -

 أساليب متنوعة وفعالة لتقييم الطالب -

 إلعالن عن البرامج الدراسية من خالل صفحة الكلية على شبكة اإلنترنتا -

خطة معتمدة من مجلس الكلية لتحديد إحتياجات ودعم الطالب بناء على اإلستبيانات  -

تبيان  ق إس تشمل دعم الكتاب والوجبات الغذائية والرعاية الطبية والنقل كما يتم تطبي

ل الطالب  اس إحتياجات الطالب، ودلي دعم وتشمل لقي ع ال ايير توزي ه مع موضح ب

ع المعامل  د جمي م تزوي ا ت الوضع اإلقتصادى لألسرة والنطاق الجغرافى للسكن كم

 بالكلية بالمستلزمات الطبية الالزمة للطوارىء العادية وطوارىء إصابة المعامل

 المالية عن طريق صندوق التكافلمساعدات ال -

 عيادة طبية مجھزة بالكلية – الدعم الصحى من خالل خطة معتمدة ومطبقة -

اد  - م (اإلرش ل معھ ياً والتعام رين دراس د المتعث ة لتحدي رامج موثق ة ب ى الكلي تتبن

نسبة الغياب) وكذلك التعامل مع ذوى اإلحتياجات  –الساعات المكتبية  –األكاديمى 

 الخاصة

 خطة معتمدة ومعلنة لألنشطة الطالبية -

دعم ممارسة األنش - ة فى خدمات طالبية متميزة ل ى مراكز متقدم طة والحصول عل

 األنشطة الطالبية 

 آلية تشجيع أعضاء ھيئة التدريس والطالب على ممارسة األنشطة  -

 جامعة أسيوط) –مكتب فعال لمتابعة الخريجين (رابطة خريجى كلية الصيدلة  -

 قاعدة بيانات محدثة وفعالة -

 متعثرينزيادة نسب النجاح نتيجة للدعم األكاديمى ورعاية الطالب ال -

 إنشاء جمعية لخريجى الكلية -

 عمل اإلحتفال السنوى للخريجين -

 عمل ملتقى التوظيف السنوى -

 وجود آلية لتحديد المتفوقين والمتعثرين -

 بالكلية اإلستمرار فى المطالبة بتقليل أعداد الطالب المقبولين -

  اإلستمرار فى متابعة الخريجين من خالل رابطة خريجى الكلية -
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 )NARSتبنى وإعتماد الكلية للمعايير األكاديمية القومية ( -
 للمقررات  ILOSمصفوفة البرنامج تتوافق مع  -
 تفعيل نظام المقيم الخارجى -
 توافق المعايير األكاديمية المتبناه مع البرنامج الدراسى ورسالة الكلية -
 لمقارنة توصيف البرامج الدراسية بالمعايير األكاديمية المعتمدة دراسة موثقة -
 توصيف وآلية تقييم التدريب الميدانى -
  اإلستمرار فى عقد ورش عمل عن المعايير األكاديمية -

-   

٣- 
ية
يم
عل
الت

ج 
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بر
ال

 
ت
را
قر
لم
/ا

 
ية
س
را
لد
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 برامج دراسية طبقاً للمعايير األكاديمية القومية -
 ميم والتصنيع الدوائى الموافقة على برنامج  التص -
 الموافقة على إضافة قسم سابع لتشكيل الكلية ھو قسم الصيدلة اإلكلينيكية -
 تفعيل نظام المقيم الخارجى للبرامج والمقررات  -
 توصيف وتقرير معتمد وموثق للبرامج والمقررات الدراسية -
 مالئمة البرامج التعليمية إلحتياجات سوق العمل -
 إستجابة للتغيير مرونة البرامج التعليمية -
رامج  - ر الب يف وتقري ن توص ل ع دوات وورش العم د الن ى عق تمرار ف اإلس

  والمقررات

-   

٤- 
ية
اد
لم
ت ا
يال
سھ
الت
 و
لم
تع
وال

م 
علي
الت

  

ائج  - تبيانات ونت ائج اإلس ن نت تفادة م ع اإلس تعلم م يم وال دة للتعل تراتيجية معتم إس
 اإلمتحانات فى تطوير اإلستراتيجية

دد ( - ر ع ررات إلكتر٣نش دد () مق ر ع ى لنش روع تنافس دم لمش ة والتق ) ١٢وني
  .بالكلية IT Unitالتقدم لمشروع إنشاء وحدة  – مقرر آخر

  زيادة أعداد وسائل العرض اإللكترونية -
  معامل حاسب آلى) خمسةتحسين إمكانات وحدة الحاسب اآللى ( -
  تحسين شكل ومضمون الكتاب الجامعى بإصدار رقم إيداع وترقيم دولى -
  فيذ تدريس المقررات اإلختياريةالبدء فى تن -
تعلم  - ة لل ر تقليدي اط غي ذاتى (وجود أنم تعلم ال ى ال ة  -التوسع ف األنشطة الطالبي

 العلمية)
 زيادة الموارد الذاتية للكلية -
 الدعم األكاديمى واإلرشاد للطالب -
 كفاءة وكفاية مصادر التعلم من قاعات الدرس والمعامل والفنيين -
 ونى أعضاء ھيئة التدريس على المكتبةإشراف معا –مكتبة محدثة  -
 قياس رضا الطالب ودعمھم فى جميع المجاالت -
  بالكلية اإلستمرار فى طلب تقليل أعداد الطالب المقبولين -

-   
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 كافية ومدربة كوادر بشرية من أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة -
 إتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الدروس الخصوصية -
 تسجيل مؤلفات الكلية بأرقام إيداع وترقيم دولى بدار الكتب المصرية -
 إعتماد معايير الورقة اإلمتحانية -
 ورصد الدرجاتوجود دليل إسترشادى ألعمال اإلمتحان  -
 معايير لتقييم الطالب فى اإلمتحانات الشفھية -
 مركزى رصد الدرجاتميكنة مع وجود  -
 لفرق المختلفةوجود إحصائيات بنسب النجاح للمقررات وا -
 توافق نسبة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة مع معايير الھيئة القومية -
ة  - ات الخاص ل بالجامع ى العم دريس ف ة الت اء ھيئ ن أعض د م اركة العدي مش

 المصرية وبالدول العربية األمر الذى يعنى آدائھم المتميز
 نةقياس الرضا الوظيفى ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاو -
ل  - ية والمعام ول الدراس رات والفص ات المحاض ن قاع ات م ب اإلمكاني تناس

 للطالب 
 وجود خطة خمسية لتعيين المعيدين طبقاً إلحتياجات األقسام  -
 تحديد البرامج التدريبية إعتماداُ على إستبيانات المستفيدين  -
 الحرص على تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم -
  يات المحاسبة والمساءلةزيادة الوعى عن آل -

-   
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  نقاط تحتاج إلى تحسين  اإليجابيات المعايير

٦- 
ية
لم
لع
ة ا
شط
ألن
وا

ى 
لم
لع
ث ا
بح
ال

  

ائل  - ات  رس اب لملخص دريس وكت ة الت اء ھيئ اث أعض ات ألبح دة بيان قاع
  الماجستير والدكتوراة

 قاعدة بيانات وتشجيع البحوث البينية من األقسام المختلفة -
 لعلمية معتمدة وموثقةخطط بحثية لألقسام ا -
 آلية لتحديث ومراجعة الخطط البحثية لألقسام -
 أعضاء ھيئة تدريس حاصلين على جوائز علمية وبراءة إختراع -
 وجود خطة تدريبية ألعضاء ھيئة التدريس -
 وجود مجلة علمية للكلية -
 ر دولى بالكلية كل عامينمعقد مؤت -
 وجود إتفاقيات ثقافية -
 بحثى بين الكلية والجھات البحثية األخرىالعمل على زيادة التعاون ال -
  الحرص على زيادة مساھمة الجامعة فى البحث العلمى -

-   

٧- 
ليا
لع
ت ا
سا
را
لد
ا

  

 دكتوراه)  –ماجستير  –توصيف مقررات الدراسات العليا (دبلومات  -
  قياس رضا طالب الدراسات العليا -
 تقارير المراجعين عن مقررات الدراسات العليا  -
 العليا  وجود دليل للدراسات -
 وجود برامج لجميع التخصصات -
ى  - لين عل الب الحاص داد الط جيالت وأع ن التس دة ع ات عدي د بيان ود قواع وج

 الدرجات العلمية
 )NARSتبنى معايير الھيئة القومية ( -
 وجود كتيب لتوصيف برامج ومقررات الدراسات العليا -
 كفاية أعداد أعضاء ھيئة التدريس -
مزرعة  –مركز الخدمات الصيدلية  –المركزى  توافر المعامل البحثية (المعمل -

 معمل زراعة اإلنسجة) –ومتحف العقاقير 
 وجود مكتبة للدراسات العليا -
 إصدار المجلة العلمية للكلية -
 وجود إتفاقيات ثقافية -
  وجود لجنة لتلقى شكاوى طالب الدراسات العليا -

  

٨- 
ة 
علي
فا
 لل
مر
ست
لم
م ا
قيي
الت

ية
يم
عل
الت

  

 لية التعليمية بالكليةوجود نظام لتقويم الفاع -
 يتم مناقشة نتائج التقويم من خالل مجلس الكلية -
 وجود ممارسات عديدة لتحسين الفاعلية التعليمية -
 وجود لجنة للمعايير األكاديمية والبرامج والمقررات -
 وجود ميثاق أخالقى للكلية -
  اإلستمرار فى تطوير وسائل تقييم الفاعلية التعليمية -

-   
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  لتطوير التنفيذية الخطة
  المؤسسة القدرة وتعزيز

للعام الجامعى 
٢٠١٢/٢٠١٣  
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  القدرة المؤسسةوتعزيز الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت 
التطوير 
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم مسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذمقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

  

  

  التخطيط

 اإلستراتيجى

عمل خطة تنفيذية للخطة  -
 اإلسرتاتيجية سنوياً 

متابعة تنفيذ اخلطة إجتماعات دورية و  -
 اإلسرتاتيجية واخلطة التنفيذية

 توافر اخلطة التنفيذية - جلنة اخلطة اإلسرتاتيجية - طوال العام

 وجود التقرير السنوى - جلنة اخلطة اإلسرتاتيجية - ربع سنوية إجتماعات وتقارير دوريه - إعداد تقارير دورية للخطة التنفيذية -

مراجعة دورية لرؤية ورسالة الكلية  -
 القيمو 

 جلنة اخلطة اإلسرتاتيجية - ١٢/٢٠١٢ مراجعة ونشر الرسالة والرؤية والقيم -

 وحدة ضمان اجلودة -

توافر الكتيبات والوسائل  -
 واللوحات الدعائية

  

  

الھيكل 
  التنظيمى

حتديث دليل التوصيف الوظيفى  -
ليتوافق مع املستحدث ىف اهليكل  

  التنظيمى

ل الكلية لشئون خدمة وكي - ٢٠١٢/  ١٢-١مراجعة التوصيف الوظيفى
 اجملتمع وتنمية البيئة

 توافر الكتب احملدث -

زيادة التدريب على التعامل مع  -
 األزمات والكوارث

وكيل الكلية لشئون خدمة  - ١٠/٢٠١٢-٤ عقد دورات تدريبية  -
 اجملتمع وتنمية البيئة

توافر بيان باحلضور  -
 وأعدادهم

زيادة الوعى مبتطلبات األمن  -
 املهنيةوالسالمة والصحة 

عقد ندوات ولقاءا للتعريف بطرق  -
من من النفايات البيولوجية اآلالتخلص 
 والكيميائية

وكيل الكلية لشئون خدمة  - ٤/٢٠١٢-١
 اجملتمع وتنمية البيئة

توافر بيان باحلضور  -
 وأعدادهم 
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   القدرة المؤسسةوتعزيز الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت   
 التطوير والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم مسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذير والتعزيزمقترحات التطو
 األداء

  

 القيادة والحوكمة

 إستخدام النماذج احملددة لكل إجراء - حتديث نظم حفظ وتداول الوثائق -

 تطبيق نظام املراجعة الداخلية -

التجديد السنوى لشهادة  - مديرى اإلدارات  - ١٢/٢٠١٢-١
ISO ٩٠٠١/٢٠٠٨ 

تطبيق معايري إختيار القيادات  -
 األكادميية

قيادات مت إختيارها حسب  - اإلدارة العليا - ١٢/٢٠١٢-١ تطبيق املعايري عند إختيار القيادات -
 املعايري

إستكمال ميكنة وربط اإلدارات  -
)MIS(  

  إستكمال التجهيزات املطلوبة -

  إستكمال قواعد البيانات -

 تدريب املوظفني -

ومديرى وكالء الكلية  - ١٠/٢٠١٢-١
 اإلدارات 

 MISإستيفاء نظام  -

زيادة التفاعل مع القطاعات  -
 اإلنتاجية واخلدمية باجملتمع

لقاءات بني أعضاء هيئة التدريس  -
  وممثلني من املستفيدين

 عمل بروتوكوالت تعاون -

وكيل الكلية لشئون خدمة  - طوال العام
  اجملتمع وتنمية البيئة

وكيل الكلية لشئون  -
 بحوثالدراسات العليا وال

توافر بروتوكوالت تعاون  -
 مع خمتلف القطاعات

  مصادر غري تقليدية للتمويل الذاتى  - تنمية مصادر التمويل الذاتى -

لقاءات مع الراغبني ىف الرتشيح  -
 للمنصب

حتسني التمويل الذاتى  - جلنة القيادة واحلوكمة - ١٢/٢٠١٢-١
 للكلية
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  القدرة المؤسسةوتعزيز الخطة التنفيذية لتطوير 
جاالت التطوير م  

 والتعزيز

مقترحات التطوير 
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم مسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذ
 األداء

نشر ثقافة التوسع ىف  -المصداقية واألخالقيات
حقوق امللكية الفكرية 

 والنشر

عقد ندوات توعية ملختلف الفئات  -
 بالكلية

وكيل الكلية لشئون  - ٥/٢٠١٣-١
 راسات العليا والبحوثالد

 حضور الندوات -

اإللتزام بتطبيق إستمرار  -
حقوقو امللكلية الفكرية 

 والنشر

  توافر نسخ أصلية من برامج الكمبيوتر  -

إلزام املكتبة بإتباع سياسات حقوق  -
 امللكية 

  جلنة املصداقية واألخالقيات - طوال العام

وكيل الكلية لشئون  -
  الدراسات العليا والبحوث

 كتبة مدير امل -

علم مجيع فئات الكلية  -
بسياسات احلفاظ على حقوق 

 امللكية الفكرية والنشر

زيادة وعى الطالب  -
والعاملني بآليات تلقى 

 الشكاوى

لقاءات وإجتماعات مع الطالب  -
 والعاملني

شهرياً (طوال 

 العام)

وكيل الكلية لشئون التعليم   -
 والطالب

رضا الطالب والعاملني بالكلية  -
والتعامل مع بآليات تلقى 

 الشكاوى

التحديث الدورى  -
للمعلومات املتوفرة عن 

 الكلية

  حتديث موقع الكلية اإللكرتوىن -

 لطالباحتديث كتيبات أدلة  -

أسبوعياً (طوال 

 العام)

جلنة حتديث املوقع  -
 اإللكرتوىن

 وكيل الكلية لشئون التعليم -
 والطالب

توافر  بيانات حديثة على  -
 موقع الكلية وىف كتيبات أدلة

 الطالب
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  القدرة المؤسسةوتعزيز الخطة التنفيذية لتطوير   

مجاالت 
التطوير 
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم مسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذمقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

الجھاز 
 اإلدارى

تنفيذ أحدث النظم ىف حفظ  -
 وتداول الوثائق

 ISOالتجديد السنوى لشهادة  - مديرى اإلدارات  - ١٢/٢٠١٢-١ كل إجراءإستخدام النماذج احملددة ل -

٩٠٠١/٢٠٠٨  

  إستكمال اإلعدادات املطلوبة -  )MISميكنة وربط اإلدارات ( -

  إستكمال قواعد البيانات -

 تدريب املوظفني -

 مديرى اإلدارات  - طوال العام

 مدير مركز الكمبيوتر -

MISتوافر نظام  -

دارى متابعة تنمية قدرات اجلهاز اإل -
 بالكلية

جلنة التدريب بوحدة ضمان  - ١٢/٢٠١٢-١ عمل دورات تدريبية حسب اإلحتياج -
 اجلودة

  بيان بالدورات الىت متت -

القياس الدورى ملستوى الرضا  -
 ظيفىو ال

  جلنة اإلستبيانات  - ١٢/٢٠١٢-١ التوزيع الدورى لإلستبيانات لقياس الرضا الوظيفى -

 جلنة لشئون التعليم والطالب -

ائج اإلستبيانات توافر نت -
 وعرضها على املختصني

 الموارد 

 

زيادة  اإلستفادة من موقع الكلية  -
 اإللكرتوىن

توافر املعلومات على املوقع  - جلنة حتديث املوقع اإللكرتوىن - ١٢/٢٠١٢-١ التحديث املستمر للموقع -
 وتنوعها

وكيل الكلية لشئون خدمة  - ١٢/٢٠١٢-١ حتديث وسائل اإلتصاالت داخل الكلية - تطوير وسائل اإلتصال بالكلية -
 اجملتمع وتنمية البيئة

  وسائل اإلتصاالت غري تقليدية -

 وجود دليل للتليفونات حمدث -

تطوير مدرجات ومعامل الكلية  -
 وقاعات اإلمتحانات

  حتديث املدرجات -

  حتديث بعض املعامل -

 تركيب وصالت إنرتنت للمعامل واملدرجات -

وكيل اللكلية لشئون خدمة  - ١٢/٢٠١٢-١
 جملتمع وتنمية البيئةا

  وجود مدرجات حمدثة -

 حتديث املعامل -
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  القدرة المؤسسةوتعزيز الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت 
التطوير 
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم مسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذمقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

المشاركة 
المجتمعية 
وتنمية البيئة

اد اخلطة السنوية  لقطاع إعد -
 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

إجتماعات  ولقاءات بني وكيل الكلية ومديرى  -
الوحدات ذات الطابع اخلاص وممثلني من األطراف 

 اجملتمعية املختلفة

وكيل الكلية لشئون  - ١/٢٠١٢
خدمة اجملتمع وتنمية 

 البيئة

 توافر اخلطة -

إعداد تقرير سنوى عن أنشطة  -
 اجملتمع وتنمية البيئة قطاع خدمة

إعداد تقارير سنوية عن أ،شطة الوحدات ذات  -
  الطابع اخلاص.

إعداد تقارير عن الندوات واللقاءات واألنشطة  -
 املختلفة.

وكيل الكلية لشئون  - ١٢/٢٠١٢-٩
خدمة اجملتمع وتنمية 

 البيئة

 توافر اخلطة -

زيادة التعرف بالوحدات  ذات  -
 الطابع اخلاص.

  يبات هلذه الوحداتإعداد مطويات وكت -

تطوير موقع هذه الوحدات اإللكرتوىن والتحديث  -
 الدورى للمعلومات املوجودة به.

مديرو الوحدات +  - ٦/٢٠١٢-١
وكيل الكلية لشئون 
خدمة اجملتمع وتنمية 

 البيئة

 توافر املطويات والكتيبات  -

 وجود موقع الكرتوىن حمدث -
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  سةالقدرة المؤسوتعزيز الخطة التنفيذية لتطوير 

التقويم 
  المؤسسى

وإدارة  
  الجودة

زيادة نشر الوعى بفكر وثقافة  -
  اجلودة

 توافر بيان باحلضور وأعدادهم -  وحدة ضمان اجلودة -  ١٢/٢٠١٢-١  ندوات ، دورات تدريبية ، إستبيانات  -

  حتليل اإلستبيانات -

  جتميع التقارير السنوية لألقسام واإلدارات املختلفة - إعداد التقرير السنوى للكلية -

  جتميع البيانات -

 إعداد التقرير السنوى -

 توافر التقرير السنوى - وحدة ضمان اجلودة - ١١/٢٠١٢-٧

عمل إستبيانات لقياس خمتلف  -
 جوانب القدرة املؤسسية

توزيع وحتليل اإلستبيانات املختلفة وعرض النتائج  -
 على املختصني

 توافر نتائج حتليل اإلستبيانات - رؤساء اللجان - ١٢/٢٠١٢-١

رار ىف عمل مراجعة داخلية اإلستم -
 لألقسام واإلدارات 

وضع وتنفيذ خطة سنوية للمراجعة الداخلية وإعداد  -
 تقرير عنها

جلنة املراجعة بوحدة  - ٨/٢٠١٢-٤
 ضمان اجلودة

 وجود تقرير املراجعة الداخلية -

  جتميع التقارير السنوية للمقررات املختلفة - إعداد التقارير السنوية للربامج -

 يات اخلاصة بنتائج الطالبعمل اإلحصائ -

وكيل الكلية لشئون  - ٩/٢٠١٢-٧
 التعليم والطالب 

 منسقى املقررات -

 توافر تقارير الربامج -

اإلستمرار ىف تطبيق نظام املراجعة  -
 اخلارجية

ل الكلية لشئون وكي - ١٢/٢٠١٢-١ التعاقد مع مراجعني خارجيني للربامج واملقررات. -
 التعليم والطالب 

 املقرراتمنسقى  -

وافر تقارير املراجعة اخلارجية ت -
 للمقررات والربامج
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  ٢٠١٣ الدراسة الذاتية أكتوبر                                        

  

  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 
مجاالت التطوير 

 والتعزيز

مؤشرات المتابعة مسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذمقترحات التطوير والتعزيز
 وتقييم األداء

الطالب 
والخريجون

للطالب  إعداد وتنظيم برامج تعريفية -
 اجلدد

حتديث دليل الطالب سنويًا لكل  -
 الربامج الدراسية

وكيل الكلية لشئون  - ٩/٢٠١٢
 التعليم والطالب

توفر دليل الطالب  -
 للعام اجلديد

جلنة حتديث املوقع  - طوال العام حتديث املوقع اإللكرتوىن للكلية -
 اإللكرتوىن

إتاحة املعلومات الىت  -
م الطالب وحتديثها 

ى املوقع املستمر عل
 األلكرتوىن

وكيل الكلية لشئون  - ٩/٢٠١٢ قبال الطالب اجلددتنظيم حفل ٍإسئ -
 التعليم والطالب

اإلعالن عن  إقامة  -
 احلفل 

رتاك الطالب القدامى ىف الربامج شإِ  -
 التعريفية للطال باجلدد

أحتاد الطالب واألسر  - ٩/٢٠١٢
 العاملة بالكلية

وجود مطويات أوأوراق  -
 خاصة بذلك

دراسة أسباب حتويل الطالب من وإىل  -
 الكلية

ملئ اإلستبيانات اخلاصة بالتحويل من  -
 قبل الطالب احملولني من وإىل الكلية

وكيل الكلية لشئون  - ١٠/٢٠١٢-٩
  التعليم والطالب

مدير شئون التعليم  -
 والطالب

وجود نتائج وحتليل  -
 لنتائج اإلستبيانات



  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة                      

١٩١ 
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  عليميةالفاعلية الت الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة مسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذمقترحات التطوير والتعزيز
 وتقييم األداء

الطالب 
 والخريجون

إعداد ملفات وإرساهلا للملحقيات  - جذب ورعاية الطالب الوافدين -
الثقافية للدول العربية لتشجيع طالب 

 لتحاق بالكليةهذه البلدان على اإل

وكيل الكلية لشئون  - ٧/٢٠١٢-١
 التعليم والطالب

 وجود املراسالت -

حتديث موقع الكلية اإللكرتوىن بصفة  -
 مستمرة

جلنة حتديث املوقع  - طوال العام
 اإللكرتوىن

توافر املعلومات احلديثة  -
على املوقع بصفة 

 مستمرة

إعداد مواد دعائية للتعريف بالكلية  -
تنظيم أو مشاركة  وإستخدامها أثناء

 الكلية املؤمترات واملعارض الدولية

 توافر املواد الدعائية اإلدارة العليا - طوال العام

مشاركة الكلية ىف  - إدارة رعاية الشباب - طوال العام تقدمي الرعاية للطالب الوافدين -
تفاالت فاعليات وإح

اجلامعة لرعاية الطالب 
  افدينالو 

مشاركة الطالب  -
ج وأنشطة الوافدين بربام

 الكلية
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداءمسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذمقترحات التطوير والتعزيزمجاالت التطوير والتعزيز

تقدمي الدعم للطالب ذوى  -  الطالب والخريجون
 اإلحتياجات املالية

  لدعماخطة حتديث  -
 الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم  - ١٠/٢٠١٢-٩
  والطالب

  مدير رعاية الشباب -

 منسق األنشطة الطالبية -

  توافر خطة معتمدة لدعم الطالب -

 توافر تقرير عن متابعة تنفيذ اخلطة -

حتديد الطالب ذوى  -
 اإلحتياجات املالية

 إدارة رعاية الشباب - ١٠/٢٠١٢-٩

جملس إدارة صندوق التكافل  -
 عىاإلجتما

 كتب دراسية جمانية -

 وجود حبث حالة للطالب -

 رضا الطالب -

رعاية الكلية للطالب املتفوقني  -
 واملبدعني

حتديد آلية لتحديد  -
 تشاف املبدعنيوإك

وكيل الكلية لشئون التعليم  - ١٢/٢٠١٢-٩
 والطالب

  توثيق اآللية -

حصول الكلية على مراكز متقدمة ىف  -
  األنشطة الطالبية

 رق الدراسيةتطوير نسب النجاح للف -

حتفيز املتفوقني إستمرار  -
علميًا على مستوى 
الفرق واملقررات الدراسية

وكيل الكلية لشئون التعليم  - خالل العام
 والطالب

إعالن أمساء املتفوقني واملتميزين على  -
  املوقع اإللكرتوىن

ائل الفرق الدراسية ىف حفل و تكرمي أ -
  اإلستقبال السنوى للطالب اجلدد

 ات وصور اإلحتفال.توافر مطبوع -
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
 والتعزيز

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداءمسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذ

الطالب 
 والخريجون

تشجيع الطالب على اإلعداد  -
ية واإلشرتاك ىف املؤمترات الطالب

 والعلمية ورعايتهم

ت ادعم ماىل للطالب املتفوقني حلضور املؤمتر  - وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - طوال العام
  الطالبية والعلمية

  ضاء هيئة التدريس‘توفري إشراف من أ -

 توافر املطبوعات وصور املشاركني ىف املؤمترات -

 املشاركة ىف مؤمتر جامعة أسيوط للعلوم الصيدلية -

  ٥/٢٠١٢-٤ مي اخلرجيني تكر 

 من كل عام

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  -
 والبحوث

صرف حوافز مالية للطالب املتفوقني علميًا من  -
  الشركات وأعضاء هيئة التدريس

 (جملة اخلرجيني السنوية) توافر مطبوعات -

زين ىف األنشطة يحتفيز املتم -  -
 الطالبية

تكرمي احلاصلني على مراكز متقدمة ىف األنشطة  - وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - ٧/٢٠١٢-٦
الطالبية ىف حفل  ختام فاعليات األنشطة 

  الطالبية

 توافر مطبوعات وصور اإلحتفال. -
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
 والتعزيز

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداءمسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذ

الطالب 
 والخريجون

زيادة تفعيل نظام  -
الدعم األكادميى 

 والتوعية به

حتديث تشكيل جلنة اإلرشاد  -
 األكادميى وملف إجناز الطالب

 تشكيل اللجنة بعد التحديث - وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - ١٠/٢٠١٢-٩

تعريف الطالب مبهام اللجنة ودورها ىف  -
 دعم الطالب

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - ١٠/٢٠١٢-٩

(الريادة  رئيس جلنة اإلرشاد األكادميى -
 العلمية)

 

اإلعالن عن أمساء املنسقني وأماكن  -
وأوقات تواجدهم على موقع الكلية وىف 

  لوحات الطالب

حفل تقدمي منسق الفرقة اإلعدادية أثناء  -
 اإلستقبال للطالب اجلدد

اإلستفادة من نظام اإلرشاد زيادة  -
 األكادميى

توافر التقارير الدورية وحماضر اإلجتماعات  - رئيس جلنة اإلرشاد األكادميى - ٢٠١٢/ ١٠- ٧  
 واإلجراءات التصحيحية

حتديث نظام التعامل 

مع التظلمات 

 والشكاوى

ممارسة أعمال جلنة الشكاوى  -
 واملقرتحات

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - ٩/٢٠١٢

 رئيس جلنة التعامل مع الشكاوى -

 رؤساء جمالس األقسام العلمية -

تقارير عن فتح صناديق الشكاوى وفحص  -
ا    الشكاوى املوجودة 

تقارير املتابعة وإختاذ اإلجراءات  -
 التصحيحية

نظام للتظلمات واإللتماسات  حتديث -
 من نتائج اإلمتحانات

 متابعة وإعالن نتيجة اإللتماسات - وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - ٧/٢٠١٢
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت 
التطوير 
 والتعزيز

مقترحات 
التطوير 
والتعزيز

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداءمسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذ

الطالب 
 والخريجون

ذب جزيادة  -
الطالب ملمارسة 

 األنشطة

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  - ٩/٢٠١٢ الدعم املاىل لألنشطة الطالبية -

 إدارة رعاية الشباب -

 وجود خطة دعم األنشطة ومتابعتها -

الن أمساء وصور الطالب املتميزين عإ -
 باألنشطة

 وصور الطالب وجود إعالن بأمساء - وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - طوال العام

تكرمي الطالب املتميزين ىف اإلستمرار ىف  -
 األنشطة

  عميد الكلية  - ٦/٢٠١٢

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -

 حفل ختام فاعليات األنشطة -

 إتاحة األماكن املخصصة ملمارسة النشاط -

   

وفري وضع جداول إلستخدام صالة اللياقة البدنية وت - إدارة رعاية الشباب - طوال العام
  مشرف عليها ىف هذه األوقات

إستغالل مالعب جامعة أسيوط ملمارسة األنشطة  -
ا.  وتعريف الطالب 

التواصل مع  -
 اخلرجيني

 وجود حتديث للرابط - مكتب اخلرجيني - طوال العام حتديث الرابط اخلاص على املوقع اإللكرتوىن -

اإلستفادة من آراء اخلرجيني ومشاركتهم ىف  -
 لدراسيةتطوير الربامج ا

  مكتب اخلرجيني - طوال العام

جلان إحتاد الطالب واألسر العاملة  -
 باألنشطة ىف الكلية

  حتديث قواعد بيانات اخلرجيني -

  حتليل نتائج اإلستبيانات اخلاصة باخلرجيني -

 مشاركة اخلرجيني ىف تشكيل اللجان واجملالس احلاكمة -

إنشاء مجعية خرجيى كلية الصيدلة جامعة  -
 أسيوط وأسرهم

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب - طوال العام -

 املسئول عن اجلمعية -

 مجعية مشهرة -

 زيادة األعداد املشاركني ىف اجلمعية -
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

ابعة مؤشرات المتمسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذمقترحات التطوير والتعزيز
 وتقييم األداء

تعريف الطالب اجلدد واهليئة املعاونة  -المعايير األكاديمية
وأعضاء هيئة التدريس باملعايري 

 األكادميية

عقد ندوات ولقاءات تعريفية باملعايري  -
 املتبناه

جلنة املعايري األكادميية  - دورياً 
 وحدة ضمان اجلودة

توافر قائمة بالندوات  -
 وأمساء املشاركني

ج التعليمية البرام
والمقررات 
الدراسية

  وحدة ضمان اجلودة  - دورية خالل العام املراجعة الداخلية لألقسام - املراجعة الداخلية لألقسام العلمية -

رئيس جلنة املراجعات  -
 بوحدة ضمان اجلودة

وجود تقارير عن  -
املراجعة الداخلية لكل 

 قسم

  وحدة ضمان اجلودة  - مدورية خالل العا جتميع التقارير وإعداد تقرير عام -

رئيس جلنة املراجعات  -
 بوحدة ضمان اجلودة

وجود تقرير عن املراجعة  -
 الداخلية

عرض النتائج ومناقشتها ىف جملس  -
الكلية وإختاذ اإلجراءات التصحيحية 

 الالزمة

 رئيس جملس إدارة  - ٩/٢٠١٢
  وحدة ضمان اجلودة 

مدير وحدة ضمان  -
 اجلودة

إتاحة العرض واملناقشة  -
الكلية وإختاذ  مبجلس

اإلجراءات التصحيحة 
 الالزمة
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 الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

مقترحات 
التطوير 
 والتعزيز

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداءمسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذ

البرامج التعليمية 
والمقررات  

 الدراسية

املراجعة  -
ارجية اخل

للمقررات 
والربامج 
 الدراسية

إختيار املراجعني اخلارجيني ملقررات القسم  -
 حسب معايري إختيار املراجع اخلارجى

إعتماد إختيار املراجع اخلارجى مبجلس القسم - رئيس القسم العلمى - ٢٠١٢/  ١١-٩

إختيار املراجعني اخلارجيني للربامج الدراسية  -
 ارجىحسب معايري إختيار املراجع اخل

إعتماد إختيار املراجع اخلارجى مبجلس الكلية - عميد الكلية - ٢٠١٢/  ١١-٩

 املراجعة اخلارجية ملقررات الربامج الدراسية -

   

رؤساء األقسام (مراجع  - ٢٠١٢/  ٧
  مقررات)

وكيل الكلية لشئون  -
التعليم والطالب 

 (مراجع الربامج)

وجود تقارير املراجعني اخلارجيني ىف النصف  -
 من شهر يوليو منن كل عام الثاىن

دراسة تقرير املراجع اخلارجى للمقررات  -
 مبجلس القسم

عرض تقرير املراجع ومناقشته وإعتماده وإختاذ  - رؤساء األقسام - ٢٠١٢/  ٧
إجراءات تصحيحية إن لزم األمر مبجلس 

ة تطوير املقرر طالقسم وإدراج اإلجراء ىف خ
 ىف تقرير املقرر.

الواردة بتقرير املراجع مراجعة التعليقات  -
 اخلارجى للربنامج

وكيل الكلية لشئون  - ٢٠١٢/  ٧
 التعليم والطالب

حمضر جلنة املعايري يفيد عرض ومناقشة تقرير  -
 املراجع واإلجراءات التصحيحية
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 الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم مسئولية التنفيذالتوقيتالتنفيذآليا ت مقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

البرامج التعليمية 
والمقررات 
الدراسية

اإلستمرار ىف التدريب على  -
توصيف وتقرير الربنامج 

 واملقررات الدراسية

  وحدة ضمان اجلودة - خالل العام عقد دورات تدريبية وورش عمل -

جلنة التدريب بوحدة تقومي  -
 مان اجلودةاألداء وض

توافر قائمة بالدورات وأمساء  -
أعضاء هيئة التدريس واهليئة 
املعاونة املشاركني وتوافر 

 شهادات التدريب

حتديث آلية معتمدة لتقومي  -
 الفاعلية التعليمية

وكيل الكلية لشئون التعليم  - ٢٠١٢/  ١٠ إجتماعات ومناقشات -
  والطالب

وكيل الكلية لشئون  -
  الدراسات العليا والبحوث

 وحدة ضمان اجلودة -

وجود آلية معتمدة لتقومي  -
 الفاعلية

وضع إستبيانات جلميع األطراف املعنية (طالب  - إستبيانات املستفيدين -
، خرجيني ، أعضاء هيئة التدريس ، املستفيدين 

 اخلارجني) لقياس كفاءة العملية التعليمية

نة التعامل مع املستفيدين جل - ٢٠١٢/  ٧
 بوحدة ضمان اجلودة

فر نتائج حتليل اإلستبيانات توا -
ا وإ ختاز والتقارير اخلاصة 
 اإلجراءات التصحيحية
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت 
التطوير 
 والتعزيز

مقترحات 
التطوير 
والتعزيز

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداءمسئولية التنفيذالتوقيتآليا ت التنفيذ

التعليم 
 والتعلم

والتسھيالت 
 المادية

تطوير طرق  -
التدريس 
 والتعلم

تدريب أعضاء هيئة التدريس  -
على إستخدام أمناط حديثة ىف 

 التعليم والتعلم

  وحدة ضمان اجلودة  - طوال العام

وكيل الكلية لشئون التعليم  -
 والطالب

توافر قوائم حضور الدورات التدريبية وورش لعمل ألعضاء هيئة  -
 التدريس

هيئة التدريس  تشجيع أعضاء -
على إستخدام أمناط حديثة ىف 
التعليم والتعلم وتشجيع التعلم 

 الذاتى

وكيل الكلية لشئون التعليم  - طوال العام
  والطالب

جلنة املعايري األكادميية والربامج  -
 التعليمية

إستخدام أعضاء هيئة التدريس أساليب حديثة للتعليم والتعلم  -
  وإستخدام التعلم الذاتى.

  ئم بأمناط التعلم الغري تقليدى وتعميمها على األقسام العلميةتوافر قوا -

 ء حوافز معنوية (شهادات) ملن قاموا بطرق مستحدثةاإعط -

خفض أعداد  -
الطالب 
املقبولني 
 بالكلية

خماطبة إدارة اجلامعة بأعداد  -
الطالب املطلوب قبوهلم للعام 

 اجلامعى املقبل

 باتوجود املخاط اإلدارة العليا - ٢٠١٢/ ٦ – ٥

قياس مؤشرات  -
فاعلية التدريب 

الصيفى 
 امليداىن

إستبيانات متأل بواسطة جهات 
التدريب عن مدى إستفادة الطالب 

 ىف ظل النظام اجلديد

 وجود نتائج حتليل اإلستبيانات إدارة شئون التعليم والطالب - ٢٠١٢/  ٩

  وجود نتائج حتليل اإلستبياناتوكيل الكلية لشئون التعليم  - ٢٠١٢/ ٧ – ٦س رضا إستقصاء اآلراء وقيا -تطوير وحتسني  -
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األداء ىف جمال 
 التعليم والتعلم

  والطالب الطالب

 جلنة التعامل مع املستفيدين -

 مناقشة تقارير نتائج حتليل اإلستبيانات

اد إجراءات تصحيحية ختإ -
 إلستمرار تطوير وحتسني األداء

  اإلدارة العليا -٢٠١٢/  ١٠ – ٩

تعليم وكيل الكلية لشئون ال -
 والطالب

 اإلجراءات التصحيحية
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

مقترحات التطوير 
 والتعزيز

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداءمسئولية التنفيذالتوقيت آليا ت التنفيذ

أعضاء ھيئة 
 التدريس

تنمية قدرات ومهارات  -
 أعضاء هيئة التدريس

 واهليئة املعاونة

  عمل دورات تدريبية  -

  تقييم فاعية التدريب -

 تقييم فاعية التدريب -

 جلنة التدريب بوحدة ضمان اجلودة - مستمر

اجملتمع وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 وتنمية البيئة 

كشوف حضور الدورات ومناذج من  -
  الشهادات

 وجود إستبيانات وحتليلها -

قياس الرضا الوظيفى  -
تدريس ألعضاء هيئة ال
 واهليئة املعاونة

  توزيع اإلستبيان وحتليله -

عرض ومناقشة النتائج وإختاذ اإلجراءات  -
 التصحيحية املناسبة

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  - خالل العام
  والبحوث

 جلنة معيار أعضاء هيئة التدريس -

وجود نتائج حتليل اإلستبيان وزيادة  -
رضا أعضاء هيئة التدريس واهليئة 

 ونةاملعا

مراجعة آليات احملاسبة  -
 واملساءلة

لقاءات وإجتماعات بني اإلدارة العليا  -
ورؤساء األقسام ملراجعة آليات املسائلة 

  واحملاسبة

إجتماعات ولقاءات مع اهليئة املعاونة  -
ذه اآلليات  للتعريف املستمر 

  اإلدارة العليا - خالل العام

 رؤساء األقسام -

  وجود آليات حمدثة -

ذه زيادة الوعى  - لدى اهليئة املعاونة 
 اآلليات
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

مؤشرات المتابعة وتقييم مسئولية التنفيذالتوقيت آليا ت التنفيذمقترحات التطوير والتعزيز
 األداء

البحث العلمى 
واألنشطة العلمية

متابعة تنفيذ اخلطط البحثية  -
 ألقسامل

جتميع تقارير اخلطط البحثية  -
  لألقسام

إعداد تقرير عما مت إجنازه من  -
 اخلطة البحثية للكلية

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  - ١١/٢٠١٢
 + رؤساء األقسام العلمية

 توافر التقارير -

إستمرار تشجيع التعاون البحثى  -
بني الكلية واجلهات البحثية 

 األخرى

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث +  ٢٠١٢/  ٧ ل األحباث املتميزةمكافأة أفض -

 رؤساء األقسام العلمية

 توافر أحباث مشرتكة -

متابعة حتديث السري الذاتية  -
 ألعضاء هيئة التدريس

جتميع بيانات أعضاء هيئة  -
 التدريس من األقسام

٢٠١٢/  ٤ 

 ياً)ر (دو 

املوقع توافر البيانات على  - رؤساء األقسام -
 اإللكرتوىن

زيادة مسامهة الوحدات ذات  -
الطابع اخلاص ىف البحث 

 العلمى

إتاحة خدمات الوحدات  -
بأسعار خمفضة ألعضاء هيئة 
التدريس واهليئة املعاونة من 

 الكلية

  وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة - ٢٠١٢/  ١٢-١

 مديرى الوحدات ذات الطابع اخلاص -

 هشور توافر أحباث من -

وضع الدورية العلمية للكلية على  -
 قواعد البيانات العاملية

توافر جملة الكلية على قواعد  -وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  - خالل العام إجراءات ومراسالت -
 العاملية البيانات
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  الفاعلية التعليمية الخطة التنفيذية لتطوير 

مجاالت التطوير 
 والتعزيز

التطوير  مقترحات
 والتعزيز

 مؤشرات المتابعة وتقييم األداءمسئولية التنفيذالتوقيت آليا ت التنفيذ

زيادة التسويق لربامج  -الدراسات العليا
 الدراسات العليا

مراسالت مع امللحقات الثقافية املصرية  -
  باخلارج

وضع مجيع املعلومات اخلاصة بربامج  -
 الدراسات العليا على املوقع اإللكرتوىن

 للكلية

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  - خالل العام
 والبحوث

 

 

توافر مواد الدعاية على املوقع  -
 األلكرتوىن وامللحقات الثقافية

تعريف طالب  -
الدراسات العليا بآلية 

 تلقة الشكاوى

قياس منسقى املقررات بتعريف الطالب  -
 بآلية تلقى الشكاوى

مع منسقى رؤساء األقسام بالتعاون  - ٢٠١٢/  ٩
 املقررات

 معرفة الطلبة بآلية تلقى الشكاوى -

إعداد تقارير برامج  -
 الدراسات العليا

  جتميع تقارير املقررات من األقسام -
 إعداد التقارير

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  - خالل العام
  والبحوث

 رؤساء األقسام -

 توافر التقارير -

 

    

  



  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة                      

٢٠٤ 
  ٢٠١٣ الدراسة الذاتية أكتوبر                                 

  المراجع

  المراجع العربية: -أ

 م.٢٠٠٩الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد اإلصدار  األول يناير –اإلعتماد لمؤسسات التعليم العالى دليل  .١

 م.٢٠٠٩دليل المتابعة والتقييم لبرنامج التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد بوزارة التعليم العالى اإلصدار األول يونيــــو  .٢

 م.١٩٦٣لسنة  ٦١انون رقم قانون الھيئات العامة الصادرة بالق .٣

 م.١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  .٤

 م.١٩٨١لسنة  ١٣٩قانون التعليم الصادر بالقانون رقم  .٥

الى   –وزارة التعليم العالى  .٦ يم الع ة –مشروع ضمان الجودة واالعتماد ، دليل االعتماد وضمان الجودة فى التعل  جمھوري

 م.٢٠٠٥مبر مصر العربية ، ديس

 م.٢٠٠٦لسنة  ٨٢قانون إنشاء الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بالقانون رقم  .٧

 المراجع األجنبية:  -ب
١. Handbook for Academic Review (QAA ٢٠٠٠) : Users Guide to the Academic Review of 

Subjects in Higher Education Institutions in the Transitional Period, ٢٠٠٥-٢٠٠٢. 

٢. Western Association of Schools and Colleges (WASC), Handbook of Accreditation, The 

University of Michigan, School of Public Health, Jan. ٢٠٠١, Mechigan, U.S.A. 

٣. Handbook for Institutional Audit England. ٢٠٠٢. 

٤. Collaborative Provision audit: Supplement to the Handbook for Institutional Audit: 

England-December, ٢٠٠٤. 

٥. Thomas, L., Wheelen, J., and Hunger, D., Strategic Management, Prentice-Hall, ٢٠٠٥, 

New Jersey. 

٦. The Finnish Higher Education Evaluation, Audits of Quality Assurance systems of Finnish 

Higher Education Institutuons, Audit Manual ٢٠٠٧-٢٠٠٥, April ٢٠٠٦, Finland. 

٧. The Handbook for a pilot Study of an Integrated Quality and Enhancement Review ٢٠٠٦. 

٨. Wagner, T. et. al., Change Leadership: A Practical Guide to Transforming our Schools, 

Jossey-Bass, John Wiley & Sons, ٢٠٠٦, San Francisco. 

٩. National Assessment and Accreditation Council, Manual for self-Study 

Affiliated/Constituent Colleges, April ٢٠٠٧, Nagarbhavi, Bangalore.  

١٠. The Handbook for Integrated Quality and Enhancement Review (IQER) ٢٠٠٨. 

١١. Certo, S., and Trevis. C., Modern Management, Pearson Prentice Hall, ٢٠٠٨, New Jersey. 

١٢. Gary, J. and Alan, S., Organizational Behavior, Pearson Pretice-Hall, ٢٠٠٨, Toronto. 


