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الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة -جامعة أسيوط
تم إعتماد ھذه الخطة من مجلس الكلية فى ٢٠٠٩/٨/٣١م
فريق إعداد الخطة:
أوالً  :الفريق اإلدارى:
عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
أ.د  /جمال أحمد صالح
مدير وحدة ضمان الجودة
د /.مصطفى أحمد حسين
نائب مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د  /زيدان زيد إبرھيم
أ.د  /سيد حسن سيد خضر رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية
ثانيا ً  :الفريق التنفيذى:
أ.د  /سيد حسن سيد خضر
-١
أ.د  /احمد عبد الرحمن على
-٢
أ.د  /كاملة محمد محمود عمارة
-٣
أ.د  /أحمد مصطفى السيد
-٤
أ.د  /حرية عبد المجيد محمد
-٥
أ.د  /بكيناز يوسف خشبة
-٦
-٧
أ.د  /زيدان زيد إبرھيم
م.م  /محمد إيھاب على حسن
-٨
أ  /زين العابدين شحاته محمد
-٩
ثالثا ً  :فريق المراجعة:
-١
-٢
-٣
-٤

أ.د  /جمال أحمد صالح
د / .مصطفى أحمد حسين
أ.د  /زيدان زيد إبرھيم
أ.د  /سيد حسن سيد خضر

٢

فھـــــــرس المحتــــــــــويات:
الصفحة

الموضوع
الجزء األول
أوالً  :المقدمة والبيانات الوصفية عن المؤسسة
أ -المقدمة
ب -التخطيط اإلستراتيجى
ثانيا ً  :اإلفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية
ثالثا ً  :األساليب واألدوات الالزمة لتوفير البيانات
رابعا ً  :المستفيدون
خامسا ً  :تحديد اإلحتياجات
سادسا ً  :مصادر التمويل
سابعا ً  :إدارة المخاطر
ثامنا ً :الوضع التنافسى للكلية
السمات التنافسية للكلية ودورھا فى المجتمع
تاسعا ً  :أولويات الكلية فى منھجية إعداد الخطة
الجزء الثانى
التحليل البيئى ) ( S.W.O.T
 -١البيئة الداخلية
 -٢البيئة الخارجية
 -٣مصفوفة العوامل اإلستراتيجية
 -٤رسم بيانى إلستنتاج اإلستراتيجية المثلى للكلية
دراسة الفجـوة
رؤية الكلية
رسالة الكلية
القيم
الغايات واألھداف اإلستراتيجية واألنشطة والمھام
الخطة التنفيذية والزمنية
موازنة الخطة اإلستراتيجية للكلية ومصادر التمويل

٣

٤
٤
٥
٥
٦
٦
٧
٧
٨
٩
١٠
١٠
١٤
١٦
١٨
١٩
٢٠
٢٠
٢٠
٢١
٤٠
٥٦

الجزء األول:
أوالً  :المقدمة والبيانات الوصفية عن المؤسسة :
أ -المقدمة:
بدأت الدراسة بالكلية فى العام الجامعى ١٩٦١-١٩٦٠م وكانت تابعة لكلية الط ب ث م أس تقلت الكلي ة ع ام
١٩٦٩م وھى الثالثة فى ت اريخ اإلنش اء بع د كلي ة الص يدلة جامع ة الق اھرة وكلي ة الص يدلة جامع ة اإلس كندرية ،
وخرج ت الكلي ة أول دفع ة م ن طالبھ ا ف ى الع ام الج امعى ١٩٦٦/١٩٦٥م ويبل غ إجم الى خريجيھ ا حت ى اآلن
 ١٠٤٨٧خريجا ً .وھى كلية تتمتع بسمعة متميزة حققتھا على مدى األع وام الس ابقة محلي ا ً وإقليمي ا ً وھ ى األول ى
على مستوى الصعيد وقد أمدت كليات الصيدلة فى جامعة المنيا وجامعة األزھر فرع أس يوط وبع ض جامع ات
ال دلتا مث ل المنص ورة  ،الزق ازيق  ،طنط ا وقن اة الس ويس وغيرھ ا ب الكوادر الت ى أص بحت قي ادات ف ى ھ ذه
الجامعات.
ب -التخطيــط اإلســـتراتيجى:
التخطيط االستراتيجي ھو تخط يط بعي د الم دى يأخ ذ ف ي االعتب ار المتغي رات الداخلي ة والخارجي ة ويح دد
القطاعات والشرائح المستھدفة وأسلوب المنافسة وتعتبر اإلدارة االستراتيجية ھي قم ة الھ رم اإلداري ف ي الفك ر
والتطبيق.
إن التخط يط االس تراتيجي يجع ل األھ داف العام ة للمؤسس ة واض حة للجمي ع وبالت الي ي ؤدى ال ى تك ون
ام
دف الع
الھ
الذي يحكم جميع الق رارات و تنبث ق من ه خط ط اإلدارات أو قطاع ات العم ل مم ا يجع ل جمي ع الع املين يعمل ون
لتحقيق ھدف واحد .
إن العمل بدون خطة يصبح ضربًا من العبث وضياع الوقت سدى ،إذ تع م الفوض ى واالرتجالي ة ويص بح
الوصول إلى الھدف بعيد المنال .وتبرز أھمية التخطيط أيضًا ف ي توقعات ه للمس تقبل وم ا ق د يحمل ه م ن مفاج آت
داف
ث أن األھ
ات حي
وتقلب
التي يراد الوصول إليھا ھي أھداف مستقبلية أي أن تحقيقھا يتم خالل فترة زمنية مح ددة ق د تط ول وق د تقص ر،
مما يفرض على رجل اإلدارة عمل االفتراضات الالزمة لما قد يكون عليه ھ ذا المس تقبل وتك وين فك رة ع ن م ا
دء
د الب
ع عن
ه الوض
يكون علي
س
في تنفيذ األھداف وخالل مراحل التنفي ذ المختلف ة .ھ ذا و تتض من عملي ة التخط يط اإلداري ع د ًدا م ن المقوم ات
ل
ية تتمث
األساس
في تحديد األھداف ،التنبؤ ،السياس ات والب رامج ،واإلج راءات ،وأخي رً ا بل ورة ط رق العم ل ونقص د ب ه الوس ائل
واإلمكانات.

٤

ثانيا ً  :اإلفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية:
 تقوم الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة – جامعة أسيوط على عدد من اإلفتراضات األساس ية والت ى يمك ن
إيجازھا على النحو التالى :
 -١بناء الخطة على الدراسة الذاتية للكلية .
 -٢إس تخدام التحلي ل الرب اعى ) ( S.W.O.Tلتحدي د نق اط الض عف والق وة للبيئ ة الداخلي ة والف رص
والتھديدات للبيئة الخارجية .
 -٣تحديد اإلحتياجات الالزمة للتطوير بالمقارنة بالمؤسسات المحلية واإلقليمية المنافسة وذلك لس د الفج وة
بين الوضع الحالى والمأمول .
 -٤نشر ثقافة الجودة والتميز فى أداء الكلية من أجل تحسين البيئة التعليمي ة والبحثي ة والمجتمعي ة وت وفير
القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية .
 -٥وضع مقاييس واضحة وشفافة لقياس األداء .
 -٦المتابعة المستمرة لتحقيق الخطوات التنفيذية للخطة اإلستراتيجية من أج ل عملي ة التط وير والتحس ين
.
 -٧التقييم الدورى من قبل مقيمين خبراء داخليا وخارجيا .
 -٨نشر نتائج المتابعة والتقييم من خالل المنافذ المختلفة ) نشرات ،صفحة الكلية  ،ندوات  .....،إلخ ( .
 -٩دراسة نتائج التغذية الراجعة ) (Feed Backمع مراجعة نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات .
 -١٠إجراءات تصحيحية وخطط مستقبلية.

ثالثا ً  :األساليب واألدوات الالزمة لتوفير البيانات:

 -١إستمارات  ،إستبيانات  ،مقابالت  ،مراسالت مع األطراف المختلفة للوقوف على العناص ر المختلف ة
ى
ل البيئ
ى التحلي
ف
)  ( S.W.O.Tمن نق اط الض عف  ،الق وة  ،الف رص  ،التھدي دات وذل ك لمعرف ة م دى ج ودة األداء ف ى
إدارات الكلية المختلفة
 -٢العص ف ال ذھنى ) ( brain stormingحي ث إس تخدمت ھ ذة الطريق ة م ع ع دد م ن قي ادات الكلي ة و
رموزھا من أعضاء ھيئة التدريس ومديرى اإلدارات والمراكز المختلف ة وك ذلك بع ض الط الب وذل ك
لتوليد أفكار جديدة وتأكيد النتائج التى تم الحصول عليھا من الطرق السابقة.
 -٣دراس ة مقترح ات خريج ى الكلي ة الس ابقين والع املين ف ى أم اكن مختلف ة )ش ركات أدوي ة – وزارة
الصحة – صيدليات خاصة .........إلخ(.
 -٤إجتماع ات وحلق ات نقاش ية ح رة ومتنوع ة ب ين فري ق العم ل والممث ل ف ى مجل س إدارة وح دة ض مان
الج ودة  ،رؤس اء لج ان مش روع التط وير المس تمر والتأھي ل لإلعتم اد م ن أج ل الوص ول إل ى الطريق ة
المثلى لصياغة وتنفيذ الخطة.

رابعا ً  :المستفيدون ):(Stakeholders
إن مقابل ة إحتياج ات وتوقع ات المس تفيدين وأص حاب المص لحة ) (Stakeholdersھ و م ن أول ى
الض مانات الت ى توض ح م دى واقعي ة الخط ة المقترح ة وتوكي د الج ودة وتمي ز الخدم ة التعليمي ة والبحثي ة وم دى
المساھمات التى تقدمھا الكلية لخدمة المجتمع والبيئة.
٥

 ويمكن تحديد المستفيدون وأصحاب المصلحة على النحو التالى:
 -١وزارة التعليم العالى  ،إدارة الجامعة والكلية.
 -٢أعضاء ھيئة التدريس والھيئات المعاونة والعاملون بالكلية.
 -٣الطالب وأولياء األمور.
 -٤المنظمات المختلفة بسوق العمل وتشمل  :نقابة الصيادلة  ،وزارة الص حة  ،ش ركات ومص انع األدوي ة
 ،المستش فيات الحكومي ة والخاص ة  ،الص يدليات الخاص ة  ،الق وات المس لحة .............. ،إل خ وأى
مكان يمكن أن يتواجد فيه خريجى الكلية.

 -٥جميع المتعاملين مع الكلية ومتلقى الخدمة منھا.
خامسا ً  :تحديد اإلحتياجات ):(Needs Assessment
 لق د ك ان م ن الض رورى م ن أج ل ض مان نج اح الخط ة اإلس تراتيجية أن تق وم الكلي ة بتحدي د
اإلحتياجات الالزمة وتقييمھا  ،وقد وجدت كالتالى :
 -١نشر ثقافة الجودة والتميز ف ى اآلداء وتطبيقھ ا م ع ت وفير األدوات واآللي ات الالزم ة للتنفي ذ والقي اس
فى إدارة الكلية واألقسام العلمية واإلدارية .
 -٢إتباع إستراتيجية تكاملية ومتطورة من أجل التغيير والتحسين المستمر لتحقي ق إرض اء المس تفيدين م ع
اإللتزام بتوكيد الجودة .
 -٣وضع دليل للجودة يشمل الخطط والھياكل التنظيمية والسياسات والقواع د الالزم ة للتنفي ذ وك ذلك نظ ام
لتوثيق إجراءت الجودة .
 -٤تنمية القيم التى تخدم العمل الجم اعى وتؤك د الثق ة ،ال والء  ،اإلنتم اء وزي ادة الرض اء ال وظيفى لجمي ع
العاملين بالكلية .
 -٥تحديد المھارات والقدرات الالزم توافرھا فى أعضاء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھم واإلداري ين م ع العم ل
على تنمية ھذه المھارات والقدرات عن طريق برامج التدريب المستمر .
 -٦اإلھتمام بوحدة ضمان الجودة فى الكلية وإعتبار الكلية المسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء .
 -٧تأسيس نظ ام داخل ى للمتابع ة والمراجع ة لتقي يم اإلج راءات ومقارن ة األداء بمع ايير الج ودة والمع ايير
اآلكاديمية وإتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر .
 -٨تطوير نظام فعال لإلتص االت وتب ادل المعلوم ات بطريق ة منتظم ة م ن أج ل إج راء الدراس ات وتحلي ل
النتائج وتحديد فاعلية خطط التنفيذ.
 -٩وضع نظام لتحقيق اإلستمرارية فى جھود التحسين والتعزيز والتطوير وتالف ى نق اط الض عف الداخلي ة
ومواجھة التھديدات الخارجية.

سادسا ً :مصادر التمويل:

 تتمثل الميزنية المطلوبة إلنجاز األنشطة المختلفة للخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية خالل الفترة
من ٢٠١٥-٢٠١١م بمبلغ حوالى عشرة ماليين ومئتان وتسعون الف جنيھا ً فق ط الغي ر  ،وتك ون مص ادر
التمويل على النحو التالى:
٦

 حصة مخصصة من وزارة التعليم العالى )موارد حكومية(.
 ميزانية الكلية من قبل الصناديق الخاصة للجامعة.
 تمويل ذاتى من خالل البرامج الخاصة )الصيدلة اإلكلينيكية(.
 منح وھبات.

سابعا ً :إدارة المخاطر:
إدارة المخ اطر ھ و مج ال التوص ل لمن ع الخط ر  ،التقلي ل م ن حج م الخس ائر عن د حدوث ه
ل
والعم
عل ى ع دم تك راره وت دبير األم وال الالزم ة للتع ويض ع ن الخس ائر ويمك ن أن ي تم ذل ك بدراس ة
دوث
باب ح
أس
كل خطر لتالفيه مستقبالً.
والھ دف م ن إدارة المخ اطر ھ و وض ع أنس ب سياس ة لمواجھ ة الخس ائر المتوقع ة بأق ل تك اليف
ممكنة.
 المخاطر والتحديات:
 تم دراسة المخاطر والتحديات التى قد تواجه تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية فيما يلى:
-١مخاطر سوق العمل ويتمثل ذلك فى:
زي ادة إھتم ام س وق العم ل ب التعليم المھن ى )الص يدلى( المتخص ص وظھ ور اإلحتياج ات
لتخصصات نادرة مثل الصيدلة النووية والصيدلة السريرية وغيرھ ا ويتمث ل ذل ك أيض ا ً ف ى
زيادة توقعات مجتمع االعمال والطالب بالنسبة لجودة العملية التعليمية بصفة عام ة والتعل يم
الص يدلى بص فة خاص ة وف ى زي ادة المنافس ة المتوقع ة م ن التعل يم الج امعى الخ اص محلي ا ً
وإقليميا ً ودوليا ً.

 -٢مخاطر داخلية ويتمثل ذلك فى:
 وجود معارضة للتطوير ولتطبيق نظام الجودة ويمك ن مواجھ ة ذل ك بزي ادة نش ر ثقاف ةالجودة ومقاومة التغيير وتفعيل الخطة التنفيذية إلبراز مزايا التطوير.
 عدم توافر العنصر البشرى الكفء للقيام بتنفيذ اھداف الخطة ويمكن التغلب عل ي ذل كبخطة محكمة لتنمية مھارات العناصر الموجودة من خالل التدريب.
 الحاج ة إل ى مزي د م ن الش فافية لتحقي ق الحوكم ة داخ ل الجامع ة وم ن ث م داخ ل الكلي ةوكذلك الحاجة إلى تدعيم الالمركزية عند إتخاذ بعض القرارات.
 -نجاح الخطة يحتاج إلى المسائلة والمحاسبة.

 -٣مخاطر مالية ويتمثل ذلك فى:
 قلة الموارد المالية المتاحة للكلية من مصادر التمويل المختلفة.٧

 ندرة ھذه الموارد من جان ب قط اع األعم ال والص ناعة الالزم ة لتط وير البني ة التحتي ةللكلي ة باإلض افة لتل ك الالزم ة لتموي ل األبح اث الخاص ة ب التطوير واإلبتك ار وتجتھ د
الكلية فى توفير مصادر تمويل ذاتية من خالل البرامج والصناديق الخاصة.

 -٤مخاطر تنفيذ ويتمثل ذلك فى:
 مركزية إتخاذ بعض القرارات على مستوى اإلدارة العليا. صعوبة تحديد مؤشرات قياس جودة األداء بالنسبة لبعض المخرجات. قصور اللوائح الموجودة فى تلبية متطلبات تنفيذ الخطة.ثامنا ً :الوضع التنافسى للكلية:
السمات التنافسية للكلية ودورھا فى المجتمع:



 كلية الصيدلة – جامعة أسيوط ھى أول كلية ص يدلة ت م إنش اؤھا ف ى ص عيد مص ر  .وتعتب ر الكلي ة األم
فى ھذه المنطقة  ،وقد مضى عل ى إنش اؤھا أكث ر م ن خمس ة وأربع ين عام ا ً  ،كم ا تق ع ف ى منطق ة بھ ا
إثنتان من شركات األدوية حيث يتم فيھما تدريب وتوظيف بعض خريجى الكلي ة وبھ ا برن امج تعليم ى
معتمد وموثق يتماشى مع المع ايير األكاديمي ة وت م الحص ول عل ى ش ھادة األي زو ISO ٩٠٠١/٢٠٠٨
فى نوفمبر ٢٠٠٩م.
 بمقارنة كلية الصيدلة جامعة أسيوط بالكليات المماثلة والت ى تق ع ف ى نف س األقل يم الجغراف ى وھ ى كلي ة
يدلة –
الص
جامع ة األزھ ر ف رع أس يوط وكلي ة الص يدلة جامع ة المني ا بالمني ا نج د أن الكلي ة تتمي ز بإكتم ال أطق م
أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ى جمي ع األقس ام العلمي ة التابع ة لھ ا لتغطي ة ع بء الت دريس  ،وتق وم كلي ة
الصيدلة جامعة أسيوط بمد الكليات األخرى بأعضاء ھيئ ة الت دريس ف ى كثي ر م ن التخصص ات  .كم ا
يقوم عدد من األقسام العلمي ة بالكلي ة م ن خ الل أعض اء ھيئ ة الت دريس المعين ين فيھ ا باإلش راف عل ى
الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( لطالب الدراسات العلي ا ف ى الكلي ات األخ رى وي تم م نح ھ ؤالء
الطالب الدرجات العلمية من كلية الصيدلة جامعة أسيوط  .كما تسھم البنية التحتية ومعامل وإمكاني ات
الكلي ة ف ى ت وفير الوس ائل واألجھ زة العلمي ة الحديث ة والمتقدم ة لكثي ر م ن ط الب الدراس ات العلي ا
وأعض اء ھيئ ة الت دريس ف ى كلي ة الص يدلة جامع ة أس يوط باالض افة ال ي الكلي ات األخ رى المج اورة
إلجراء األبحاث والتجارب العلمية.

مالمح الوضع المتميز للكلية.











إكتمال أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم فى جميع التخصصات مع توافر الخبرات التدريسية.
تمنح الكلية درجتى بكالوريوس العلوم الصيدلية والصيدلة اإلكلينيكية.
تستعد الكلية للتقدم للحصول على اإلعتماد من خالل مشروع .CIQAP
حصلت الكلية على شھادة .ISO ٩٠٠١/٢٠٠٨
حصلت الكلية على الموافقة على تدريب ومنح شھادة .ICDL
حصل العديد من أعضاء ھيئة التدريس بالكلية على الكثير من الجوائز المتميزة
ش غل بع ض م ن أعض اء ھيئ ة الت دريس مناص ب رفيع ة عل ى المس توى الج امعى )نائ ب رئ يس
الجامعة( كما يعمل بعض منھم كمستشار علمى لبعض شركات األدوية.
وجود وحدة ضمان جودة قوية وفعالة بالكلية.
٨

 دعم ت الكلي ة العدي د م ن كلي ات الص يدلة ف ى الجامع ات المص رية المختلف ة بع دد كبي ر م ن أعض اء
ھيئةالتدريس الذين يشغلون مناصب ھامة فى ھذه الكليات.
 وجود سياسات وخطط وإمكانيات ساھمت فى تحسين الوضع التنافسى.
 بنية تحتية قوية.



الطموحات فى األجل الطويل:
 إمكانيات الكلية الحالية من حيث المعامل والبنية التحتية وأعضاء ھيئة التدريس تؤھلھ ا للتن افس ف ى
األجل الطويل على مستوى الدولة كما قام ت الكلي ة بإدخ ال برن امج الص يدلةاإلكلينيكية وتمھ د إل ى
إدخال برنامج التصنيع الدوائى فى المستقبل القريب لتحسين الوضع التنافسى للكلية.
 وتساعد سياسات وخط ط الكلي ة عل ى تحقي ق ھ ذه الطموح ات ف ى األج ل الطوي ل كم ا تج رى الكلي ة
دراس ات مقارن ة بينھ ا وب ين نظرائھ ا عل ى المس تويين المحل ى واألقليم ى وذل ك لتحس ين وض عھا
التنافسى.

تاسعا ً  :أولويات الكلية فى منھجية إعداد الخطة:

 -١ضرورة تأھيل الكلية للتقدم والحصول على اإلعتم اد م ن خ الل " الھيئ ة القومي ة لض مان ج ودة التعل يم
واالعتماد " .
 -٢العمل على مواكبة التطور العالمى فى التعليم الصيدلى والبحوث الصيدلية بالتطوير والتحس ين المس تمر
لجودة العملية التعليمية والبحثية وكذلك الخدمة المجتمعية .
 -٣إنشاء برامج جديدة فى الكلية متفاعلة وتتجاوب مع األطراف المستفيدة وسوق العم ل المحل ى واإلقليم ى
والعالمى.
 -٤التوسع فى التعل يم اإللكترون ى بوس ائله المختلف ة م ن حي ث المص ادر  ،الكت اب الج امعى وتأكي د المفھ وم
لدى أعضاء ھيئة التدريس والمعاونين وكذلك الطالب.
 -٥عق د و تفعي ل إتفاقي ات للعالق ات الثنائي ة ب ين الكلي ة و المؤسس ات التعليمي ة والبحثي ة عل ى المس تويات
المحلي ة  ،اإلقليمي ة والعالمي ة إن أمك ن إلنش اء ب رامج مش تركة عل ى مس توى مرحل ة البك الوريوس
والدراسات العليا .
 -٦تسويق خدمات وخبرات الكلية اإلستشارية والبحثية على المستوى الفردى من خ الل إس ھامات المراك ز
والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية .
 -٧التركيز على برامج التدريب المستمر للقيادات وأعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة وك ذلك الع املين
وذلك لرفع الكفاءة والفاعلية وتحقيق التميز فى األداء الجامعى والبحثى وخدمة المجتمع .
 -٨اإلھتمام بتحسين البنية التحتية للكلية ومواجھة مش كلة الزي ادة ف ى أع داد الط الب بأس اليب غي ر تقليدي ة
ومبتكرة .
 -٩التوسع فى األنشطة الطالبية المختلفة ) رياضية  ،ثقافية  ،إجتماعية . (.....،

٩

الجزء الثانى:
التحليل البيئى ) : ( S.W.O.T

التحليل الرباعى  S.W.O.T Analysisأو أسلوب اللمحة السريعة من أكثر األساليب شيوعا ً لتحليل الوضع
الحالى للمؤسسة ويستخدم ھذا األسلوب:
 لمعرفة القدرات الداخلية للمؤسسة واألفراد أو الجماعة عن طريق دراسة جوانب القوة والضعف) Strengths & Weaknessesتحليل البيئة الداخلية(.
 لمعرفة الظروف الخارجية للمؤسسة أولألفراد عن طريق دراسة الفرص المتاحة والعوائق أوالمخاطر
 ).Opportunities & threatsتحليل البيئة الخارجية(.

وذلك عن طريق:
-١
-٢
-٣

-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

تشكيل فريق عمل
إجتماعات
رفع قدرات الفريق عن طريق التدريب
إعداد خطة عمل ووضع أولويات
اإلطالع على الوثائق المطلوبة إلعداد الخطة.
العصف الذھنى بين أعضاء لجان إعداد الخطة على مستوى األقسام العلمية واإلدارية واإلدارة العليا
بالكلية والمستفيدين.
إستطالع آراء أعضاء ھيئة التدريس داخل الكلية وخارجھا من ذوى الخبرة على مستوى الجامعة.
لقاءات مع المستفيدين وأعضاء ھيئة التدريس والعاملين والطالب.
إجراء إستبيان وإستطالع رأى الطالب والعاملين وأعضاء ھيئة التدريس واألطراف المجتمعية.

البيئة الداخلية.
يقصد بالبيئة الداخلية مجموعة الظروف والمتغيرات والموارد الموجودة داخل المؤسسة التعليمية وتؤثر
تأثيراً مباشراً على أداءھا  ،ويمكن من خالل القرارات اإلدارية تعديلھا أو تغييرھا أو السيطرة عليھا ومن
عناصر البيئة الداخلية الھيكل التنظيمى للمؤسسة والھياكل التنظيمية التفصيلية إلداراتھا وأقسامھا والموارد
البشرية وأساليب التعليم والتعلم ودعم الطالب والموارد المالية ونظم الجودة الداخلية.
 أوضحت الدراسة الذاتية للكلية عن طريق ) لجان مشروع التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد واألقسامالعلمية واألقسام اإلدارية بالكلية والمستفيدين( أن ھناك مجموعة من نقاط القوة التى تتميز بھا الكلية
داخليا والتى يمكن إستثمارھا وتفعيلھا لتحقيق رسالة الكلية.
 وأيضا أظھرت الدراسة بعض نقاط الضعف التى تكون الكلية بحاجة الى تحسينھا وبإمكانھا ذلك وتلكالتى ھى بحاجة الى تفاديھا ويمكنھا أيضا ذلك.

١٠

 -١البيئة الداخلية )نقاط القوة والضعف(
أ-

القدرة المؤسسية:
م
١

المعيار
التخطيط اإلستراتيجى

٢
٣
٤

الھيكل التنظيمى
القيادة والحوكمة
المصداقيةواألخالقيات -
الجھاز اإلدارى

٥

نقاط القوة
 وجود خطة إستراتيجية خمسية معتمدةوموثقة
 -الرؤية والرسالة والقيم

-

ھيكل تنظيمى مالئم ومعتمد
وجود كفاءات إدارية متميزة
وجود ميثاق أخالقى معتمد
تبنى الكلية لمفاھيم الملكية الفكرية
جھاز إدارى متكامل ويشمل جميع
الوحدات اإلدارية
ميكنة العمل اإلدارى )(MIS

نقاط الضعف

 التحليل البيئى الغايات النھائية واألھداف اإلستراتيجية -الخطة التنفبذية

 عالقات طيبة وتواصل داخل الكلية -حصول الكلية على شھادة ISO ٩٠٠١/٢٠٠٨

عدم كفاية وسائل نشر الملكية الفكرية
-

-

٦

الموارد

-

قواعد بيانات
بنية تحتية متميزة ) ٣مبانى  +مجمع
مدرجات(
معامل طالبية مجھزة
معامل بحثية موزعة فى األقسام
المختلفة
جھاز رنين نووى مغناطيسى
قاعة ندوات ومؤتمرات داخلية
كافتريا ووحدة البريد
) (٤قاعات حاسب آلى ومعمل معتمد
لمنح رخصة ICDL

-

مزرعة ومتحف للنباتات الطبية
مكتبتان للطالب والسادة أعضاء ھيئة التدريس
توافر عدد ) (٢١٠نقطة إنترنت
التوسع فى التمويل الذاتى
وجود مخازن المواد الكيميائية والمواد الملتھبة
خارج مبانى الكلية
مركز المعلومات الدوائية )(DIC

١١

-

إعتماد الجامعة على نظام التوظيف المؤقت
اإلعتماد الزائد على المناقصات على حساب
الممارسات وتحديد وقت ضيق بين اإلعتماد
المالى وشراء األصناف المطلوبة وعدم بذل
الجھد الكافى لتجنب الغش فى المواد واألجھزة
الموردة للكلية.
إعتماد الكلية على مركزية التكييف الذى يتوقف
عند الساعة الثانية )ظھراً(.
قرب وصول عدد غير قليل من الموظفين إلى
سن المعاش
عدم تناسب عدد وسعة قاعات المحاضرات مع
أعداد الطالب وعدم وجود قاعات صغيرة
لمحدودية المساحة.

م
٧

المعيار
المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة

٨

التقويم المؤسسى
وإدارة الجودة

نقاط القوة
-

وجود خطة معتمدة وموثقة
لجنة معتمدة لتسويق الخدمات المجتمعية
لجنة للتعليم الصيدلى المستمر
وجود وحدات ذات طابع خاص
وجود كوادر بشرية مدربة فى مجاالت خدمة
المجتمع وتنميةالبيئة
وحدة صيانة عاجلة بالكلية
وحدة ضمان الجودة مجھزة وفعالة
 ٣تقارير سنوية
 ٢دراسة ذاتية
خطط تحسين سنوية

-

مشاركة أعضاء ھيئةالتدريس بالكلية كمستشارين
لشركات األدوية
لجنة إلدارة األزمات والكوارث
دليل لألجھزة العلمية
وحدات خدمات مجتمعية )المعمل المركزى –
الصيدلية النموذجية – مركز القياسات الصيدلية
والحيوية(

١٢

نقاط الضعف
 محدودية تسويق الخدمات العلميةوعدم وجود سياسة لذلك.
 عدم وجود نظام كفء للتخلص منالنفايات والمواد السامة والمذيبات

ب -الفاعلية التعليمية
المعيار
م
 ١الطالب والخريجون

 ٢المعايير األكاديمية
 ٣البرامج التعليمية /
المقررات الدراسية
 ٤التعليم والتعلم والتسھيالت
المادية

 ٥أعضاء ھيئة التدريس
 ٦البحث العلمى واألنشطة
العلمية

 ٧الدراسات العليا
 ٨التقييم المستمر للفاعلية
التعليمية

نقاط القوة
 سياسة قبول وتحويل معلنة وجود تبادل طالبى قومى وعربى -خطة معتمدة للدعم الطالبى

 أنشطة طالبية متميزة على مستوى الجامعة -وجود وحدة فعالة لشئون الخريجين

نقاط الضعف
 صعوبة تتبع الخريجين عدم وجود خطط مستقبلية إلحتياجات سوقالعمل
 -أعداد الطالب

 تبنى الكلية للمعايير األكاديمية القومية-

وجود برامج دراسية موصفة طبقا ً للمعايير
القومية القياسية
معامل طالبية مجھزة
معامل حاسب آلى
مكتبتان للطالب وأعضاء ھيئة التدريس
تجھيز ) (٣مقررات إلكترونية
التوسع فى التعلم الذاتى
كفاية وكفاءة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم

 قواعد بيانات خطط بحثية للكلية واألقسام العلمية حصول بعض أعضاء ھيئة التدريس علىجوائز متميزة

-

تبنى الكلية للمعايير القومية القياسية
توصيف وتقرير المقررات الدراسية
وجود طالب وافدين بالكلية
تطبيق نظام الممتحن والمقيم الخارجى
للمقررات الدراسية
المقيم الداخلى والخارجى للبرامج الدراسية

 -توصيف وتقرير للمقررات الدراسية

 -إعتماد الجامعة على نظام األقسام المشتركة

-

أنماط غير تقليدية للتعلم
سياسة معتمدة للتعامل مع مشاكل التعليم
كتاب جامعى مطور
وجود إدارة كفء لإلمتحانات

-

تمتع الكلية بسمعة أكاديمية طيبة وإمدادھا للعديد من -
كليات الصيدلة على مستوى الجمھورية بأعضاء ھيئة -
التدريس
نشرة ومؤتمر جامعة أسيوط للعلوم الصيدلية
وجود بروتوكوالت تعاون مع ھيئات خارجية
نشرة العلوم الصيدلية
-

-

 متابعة المراجعة الدخلية لفاعلية العملية التعليمية منخالل وحدة ضمان الجودة
١٣

 إعتماد الكلية على نظام األقسامالمشتركة.
 تدھور المستوى العلمى للطالبالملتحقين بالكلية والقادمين من الثانوية
العامة مما يؤثر على العملية التعليمية.
تدنى المرتبات.
عدم وجود معايير شفافة لتقييم أعضاء ھيئة
التدريس.
ضعف تجھيز معامل األبحاث.
ضعف ميزانية البحث العلمى.
محدودية إشتراك الكلية فى الدوريات العلمية.
عدم توافر بيت لحيوانات التجارب بالكلية.
إحجام رجال األعمال والصناعة من تدعيم
التعليم والبحث العلمى فى الكلية.
توصيف وتقرير البرامج الدراسية _دبولم ،
ماجستير  ،دكتوراه(
توصيف وتقرير المقررات الدراسية
خطة للتقيم المستمر للفاعلية التعليمية

 -٢البيئة الخارجية:
ويقص د بالبيئ ة الخارجي ة مجموع ة الق وى والمتغي رات الت ى ت ؤثر بش كل مباش ر أو غي ر
مباشر فى أنشطة وقرارات المؤسسة التعليمية وتخرج عن نطاق سيطرتھا
فى ظل المتغيرات الراھنة محليا وإقليميا وعالميا أوضحت نتائج التحليل أن كلية الص يدلة
– جامعة أسيوط أمامھا العديد من الفرص المتاحة والتى يمك ن اإلس تفادة منھ ا ف ى تحقي ق غاياتھ ا
وأھدافھا اإلستراتيجية  ،كما أن ھناك مجموعة من التحديات المحتملة والتى يتح تم عل ى الكلي ة أن
تحدد كيفية التعامل معھا فى سبيل تحقيقھا لرسالتھا وغاياتھا.

أوال  :الفرص المتاحة ):(Opportunities
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

زيادة اإلھتمام المحل ى واإلقليم ى والع المى بأھمي ة ض مان الج ودة والتحس ين المس تمر ف ى
منظومة العملية التعليمية.
اإلستفادة من مش روعات وزارة التعل يم الع الى واإلتح اد األوروب ى للنھ وض بقط اع خدم ة
المجتمع وتنمية البيئة والبحث العلمى والخدمات التعليمية.
تقع الكلية فى منطقة صناعية واعدة بھا عدد من شركات أدوية.
إستغالل الحواسب وشبكة المعلومات فى اإلنفتاح على الع الم وتنظ يم العم ل بأق ل التك اليف
وبأعلى جودة.
إتجاه سوق العمل للمھارات المتخصصة وقد أت اح ذل ك الف رص ال ى تط وير إدخ ال ب رامج
جديدة.
إتاح ة الق وانين الحالي ة إنش اء مؤسس ات تعل يم ص يدلى خ اص مم ا يزي د فرص ة المنافس ة
لتخريج صيدلى قادر على التنافس فى سوق العمل.
وجود إدارة مشروعات للتطوير المستمر والتھيئة لإلعتماد تابعة للتعليم العالى.
إنشاء وإعتماد الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.
قامت الكلية بعقد إتفاقيتين مع كليتى الصيدلة جامعة مارسيليا وجامعة مومبيليه بفرنسا
وتجرى حاليا اإلجراءات الالزمة لعقد إتفاقية مع كلية الصيدلة جامعة اإلسراء باألردن
وجامعة ترياما اليابانية.

ثانيا ً  :التھديدات ):(Threats
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

الزيادة المستمرة والمتتالية فى إعداد الطالب الملحق ين بالكلي ة مم ا يزي د م ن الض غط عل ى
اإلمكانيات والموارد المتاحة ويوثر سلبيا على الخدمات المقدمة للطالب.
ضعف اإلنفاق الحكومى على العملية التعليمية والبحثية.
اإلعتمادي ة واإلرتب اط الوثي ق ب ين التعل يم الج امعى وماقب ل الج امعى وت أثيره عل ى نوعي ة
وإس تعداد الطال ب ومس تواه العلم ى والفك رى ومقدرت ه عل ى اإلب داع واإلبتك ار والبح ث
العلمى.
محدودية مشاركة المجتمع الخارجى فى دعم أنشطة الكلية.
نظام قبول الطالب بالجامعات من قبل مكتب التنسيق ةعالقة ذلك بزيادة الطالب الملتحقين
بالكلية.
تدنى المس توى اإلقتص ادى ف ى المنطق ة المحيط ة م ن حي ث متوس ط دخ ل الف رد مم ا ي وثر
على فرص العمل للخريج.
تطور تكنولوجيا التعليم واإلتجاه الى أنماط التعلم غير التقليدية )مثال :التعلم اإللكترونى(
١٤

 .٨تقدم مؤسسات تعليمية منافسة للحصول على اإلعتماد مما يزيد الع بء عل ى كلي ة الص يدلة
– جامعة أسيوط للتنافس.
 .٩التوسع فى إنشاء كليات صيدلة خاصة مما يزيد من العملية التنافسية وإل زام الكلي ة بتحقي ق
مستويات عالية فى الخريج.
 .١٠تذبذب ثقة المجتمع فى مؤسسات التعليم العالى.

١٥

مصفوفة العوامل اإلستراتيجية
أ -مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية
)القوة والضعف(
العوامل اإلستراتيجية
)(١

الوزن
)(٢

الترتيب
)(٣

التعليق
)(٥

النقاط المرجحة
)(٤

أ( مجاالت القوة
 أعضاء ھيئة التدريس

٠٫١٥

٥

٠٫٧٥

 مؤھلة  ،خبرة دولية متميزة

 بنية تحتية

٠٫١٠

٣

٠٫٣٠

 بنية تحتية متميزة

 معايير أكاديمية

٠٫١٠

٤

٠٫٤٠

 خطة تدريبية

٠٫٠٥

٢

٠٫١

 معايير معتمدة وموثقة
 خطة مواكبة لرسالة الكلية
معتمدة على اإلحتياجات

 دعم طالبى

٠٫١

٣

٠٫٣







ب( مجاالت الضعــف
الموارد المالية
نظام األقسام المشتركة
إعداد الطالب
نظام التعيين
تسويق الخدمات العلمية
إجمـــالى النقاط المرجحـــة

٠٫١٥
٠٫١٠
٠٫١٥
٠٫٠٥
٠٫٠٥

٢
١
٢
٢
١

١٫٠٠

٠٫٣٠
٠٫١٠
٠٫٣٠
٠٫١٠
٠٫٠٥

 دعم مادى ومعنوى بناء على
اإلحتياجات






موارد غير كافية من ميزانية
الجامعة
صعوبة التنسيق اإلدارى
مشكلة األعداد الكبيرة
روتينية نظام التعيين
عدم وجود سياسة محددة

٢٫٧

من الجدول السابق يتضح أن مجموع النقاط المرجحة تساوى .٢٫٧
ويدل ذلك على آداء متوسط فى ضوء عوامل التحليل اإلستراتيجى الداخلى )القوة والضعف(

١٦

ب -مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية
)الفرص والتھديدات(
الوزن
)(٢

الترتيب
)(٣

النقاط المرجحة
)(٤

العوامل اإلستراتيجية
)(١
أ -الفرص
 برامج جديدة

٠٫٢٠

٥

١٫٠٠

 منطقة صناعية واعدة
 فرص توظيف متاحة

٠٫١٠
٠٫٠٥

٤
١

٠٫٤٠
٠٫٠٥

٠٫١٠

٣

٠٫٣٠

 مشروعات تطوير متاحة

٠٫٠٥

٢

٠٫١٠

 الحصول على اإلعتماد

التعليق
)(٥
 السماح بتقديم برامج جديدة
متميزة تدعم الموارد الذاتية
 تحقيق الميزة التنافسية
 إتاحة فرص التدريب للطالب
 تزايد إقبال سوق العمل على
خريجى الكلية
 إتاحة الفرصة لتطوير المؤسسة

ب -التھديدات
 منافسة محلية

٠٫١٥

٣

٠٫٤٥



 منافسة إقليمية

٠٫١٠

٢

٠٫٢٠



 أنماط تعلم غير تقليدية

٠٫١٠

٢

٠٫٢٠



 إحتياجات سوق العمل

٠٫١٠

٣

٠٫٣٠



 تدنى المستوى اإلقتصادى

٠٫٠٥

٤

٠٫٢٠



إجمـــالى النقاط المرجحـــة

١٫٠٠

زيادة قدرات المؤسسات
المناظرة
ض عف الق درة عل ى
المنافسة اإلقليمية
إفتق ار أنم اط التعل يم غي ر
التقليدية
طل ب س وق العم ل
لتخصصات جديدة
نق ص ال دعم الم ادى
الخارجى

٣٫٢٠

من الجدول السابق يتضح أن مجموع النقاط المرجحة تساوى . ٣٫٢٠
ويدل ذلك على آداء متوسط فى ضوء عوامل التحليل اإلستراتيجى الخارجية )الفرص والتھديدات(

١٧

رسم تخطيطى يوضح إستنتاج اإلستراتيجية المثلى للكلية
Internal – External & Matrix
)(IEM

EFE Score
٤

٣.٢
٣

الثبــــات واإلســــتقرار

٢

التقلـص أو اإلنكمـــاش

١
IFE Score

١

٢

٢٫٧

٣

Internal Factors Evaluation Score

١٨

٤

External Factors Evaluation Score

النمــــو والتــوســـــــع

دراسة الفجـــوة:
تتمت ع كلي ة الص يدلة – جامع ة أس يوط بت وافر أع داد مناس بة م ن أعض اء ھيئ ة الت دريس أكف اء
ومؤھلون وذوى خبرة متمي زة  ،كم ا تتمت ع ببني ة تحتي ة متمي زة م ن حي ث م درجات المحاض رات
والمعامل الطالبية.
كم ا يت وافر ل دى الكلي ة مع ايير أكاديمي ة معتم دة وموثق ة وخط ط تدريبي ة معتم دة عل ى دراس ة
لإلحتياجات ومواكبة لرسالة الكلية كما يتمتع طالب كلية الصيدلة بدعم مادى ومعنوى مناسبين.
ويتم اآلن تعويض النقص فى الموارد المالية المخصصة من الجامعة عن طريق برنامج الصيدلة
اإلكلينيكية )أحد البرامج الجديدة بمصروفات دراسية(.
كم ا أن نظ ام األقس ام المش تركة المطبق ة والموج ودة بالجامع ة ي ؤدى ال ى بع ض الص عوبات ف ى
التنسيق اإلدارى بين إدارة الكلية وتلك األقسام الغير تابعة إداريا ً للكلية .كما تشكل األعداد الكبي رة
للطالب والتى تف رض م ن قب ل وزارة التعل يم الع الى ع ن طري ق مكات ب التنس يق عب ا ً كبي راً عل ى
الكلية  ،ويؤدى النظام الروتينى فى تعييين موظفى وإدارى الكلية الى عدم وجود الرج ل المناس ب
فى المكان المناسب والذى تحتاجه الكلي ة لتنمي ة أنش طتھا المختلف ة كم ا تفتق د الكلي ة ال ى إس تكمال
ميكنة العمل اإلدارى فى جميع اإلدارات .كما يؤدى التدنى فى المستوى اإلقتص ادى ف ى مجتم ع
المحافظة الى قلة الموارد المادية الكافية لتدعيم وتنمية الكلي ة للوص ول بھ ا ال ى المنافس ة المحلي ة
واإلقليمي ة .كم ا تفتق د الكلي ة ال ى تفعي ل خط ة بحثي ة موجھ ة وتع انى م ن ن درة األبح اث العلمي ة
التطبيقية.
وس وف يمك ن معالج ة والتغل ب عل ى ھ ذه المش اكل م ن خ الل خط ة تنفيذي ة تش تمل عل ى أنش طة
محددة فى خالل فترة زمنية معينة وبتمويل ومسئولية محددة.

١٩

رؤية الكلية
 تتطل ع كلي ة الص يدلة – جامع ة أس يوط أن تص بح رائ دة ف ى التعل يم الص يدلى والبح ث العلم ى وخدم ة
المجتمع على المستوى القومى واإلقليمى.

رسالة الكلية
 تتمثل رسالة كلية الصيدلة – جامعة أسيوط فى ت وفير تعل يم ص يدلى متمي ز م ن خ الل ب رامج علمي ة معتم دة
وتخريج صيادلة ذوى كفاءة عالي ة ق ادرين عل ى المس اھمة م ع الفري ق الطب ى ف ى تحس ين الرعاي ة الص حية
ة
ع والمنافس
للمجتم
فى مجاالت العمل الصيدالنى على المستوى المحلى واألقليمى  .كما تھدف رس الة الكلي ة إل ى إج راء أبح اث
ورة
ة متط
علمي
تلب ى إحتياج ات المنظوم ة الص حية للمجتم ع  .وتؤك د رس الة الكلي ة عل ى ترس يخ مب ادىء وآداب وأخالقي ات
يدلة
ة الص
مھن
فى خريجھيا وتشجيع التفاعل اإليجابى مع البيئة المحيطة وغرس قيم التعليم المس تمر وتق ديم خ دمات تس اھم
ة
بفاعلي
فى تقدم وإزدھار الوطن ورفع المستوى الصحى والبيئى للمواطنين.

 القيم :Values
من المعترف به أن أھم أسباب التقدم ھو اإلرتقاء بالقيم قبل اإلعتبارات التكنولوجية لذلك  ،تتبنى الكلي ة
مجموع ة م ن الق يم  ،الت ى تعم ل عل ى ترس يخھا ف ى مجتم ع الكلي ة ال ذى يش مل جمي ع الع املين م ن قي ادات
أكاديمية وإدارية  ،أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم واإلداريين والفنيين والعمال وغيرھم  .وھذه القيم ھى:
 .١التسامح وتقبل اآلخر.
 .٢الممارسة اإلبداعية.
 .٣الجدية والكفاءة والفاعلية.
 .٤روح الفريق.
 .٥التميز والتطوير المستمر.
 .٦تغليب المصلحة العامة.
 .٧المساواه والعدالة.

٢٠

٢١

الغايات واألھداف اإلستراتيجيةواألنشطة والمھام:
الغايات:
 -١تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
 -٢اإلٍس تمرار ف ى دع م كاف ة مج االت التعل يم وال تعلم الص يدلى م ن أج ل الوف اء واإلرتق اء باإلحتياج ات
المعاصرة لمھنة الصيدلة.
 -٣زي ادة ق درة المؤسس ة عل ى تحقي ق أعل ى مس تويات ممكن ة ف ى البح ث العلم ى وخدم ة المجتم ع وتنمي ة
البيئة.
 -٤التقويم المستمر للمؤسسة.
الغاية األولــى  :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
األھــداف:
-١/١
-١/٢
-١/٣
-١/٤
-١/٥
-١/٦
-١/٧
-١/٨
-١/٩
األنشطة:

إحتفاظ الكلية وضم أعضاء ھيئة التدريس من ذوى الكفاءات العالية.
تط وير خط ط متتابع ة وممت دة تعتم د عل ى أولوي ات الكلي ة لتعي ين أعض اء ھيئ ة الت دريس م ن
التخصصات المختلفة.
تفعي ل نظ ام واض ح وش فاف يت يح ويش جع عل ى مش اركة جمي ع أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ى اإلدالء
بآرائھم اليجاد حلول مناسبة لمشكالت المؤسسة ووضع الخطط المستقبلية.
تطوير قدرات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والعاملين من خالل برامج تدريبية فعاله.
متابعة التحقق من المساواة فى فرص توظيف العاملين
التوزيع المناسب للموارد المالية المتاحة وإستحداث آليات الحصول على موارد مالية إضافية.
تحقيق ترشيد الدعم المالى والعينى الغير مشروط من خالل المنح المقدمة م ن الخ ريجين والص ناعة
وأصحاب األعمال.
زيادة تحقيق اإلستفادة القصوى من اإلمكانيات البشرية والتكنولوجيه المتاحة بالكلية.
المحافظة على المكان والمناخ اآلمن الالزمين لألداء الجيد داخل الكلية والبيئة المحيطة.

 -١/١إحتفاظ الكلية وضم أعضاء ھيئة التدريس من ذوى الكفاءات العالية.
 -١/١/١متابعة خطة تحديث الھيكل التنظيمى باألقسام
 -٢/١/١تحديث مستمر لبيانات الھياكل األكاديمية واإلدارية
 -٣/١/١تحديث قاعدة بيانات أعضاء ھيئة التدريس والمعاونين واإلداريين
 -٤/١/١الحفاظ على كفاءة المنشآت وملحقاتھا
 -٥/١/١مواءمة إحتياجات العمل مع أعداد الھيئة األكاديمية واإلدارية
 -٦/١/١متابعة آليات تنظيم اإلستفادة من خبرات أعضاء ھيئة التدريس والحد من ظاھرة ھجرة العقول.
 -٧/١/١الحرص على إستمرار قياس رضا أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم واإلداريين
 -٢/١تطوير خطط متتابعة وممتدة تعتمد على أولويات الكلي ة لتعي ين أعض اء ھيئ ة الت دريس م ن التخصص ات
المختلفة.
 -١/٢/١موائمة خطط تعيين أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة.
 -٢/٢/١مراقبة ضوابط تعيين أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم.
 -٣/١تفعيل نظام واضح وشفاف يت يح ويش جع عل ى مش اركة جمي ع أعض اء ھيئ ة الت دريس ف ى اإلدالء ب آرائھم
اليجاد حلول مناسبة لمشكالت المؤسسة ووضع الخطط المستقبلية.
 -١/٣/١التوسع فى تطبيق النمط ال ديمقراطى ف ى عملي ة إتخ ازالقرارات والتع اون ب ين الك وادر االكاديمي ة
واإلدارية.
٢٢

 -٢/٣/١توثيق مجالس الكلية واألقسام والقرارات المنظمة للعمل لضمان الشفافية فى عملية إتخاذ القرار.
 -٣/٣/١تنظيم وتطوير آلي ات موثق ة ومس تحدثة لقي اس رض ا أعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھم ع ن نم ط
القيادة وإدارة الكلية.
 -٤/٣/١تفعيل نظام لضمان العدالة وعدم التمييز.
 -٥/٣/١مراجعة دورية لالئحة عدم التمييز والميثاق األخالقى.
 -٤/١تطوير قدرات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والعاملين من خالل برامج تدريبية فعاله.
 -١/٤/١تحديث خطة تدريب مبنية على اإلحتياجات
 -٢/٤/١متابع ة تنفي ذ ب رامج الت دريب لتنمي ة مھ ارات أعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھم والع املين ف ى
المؤسسة فى األمور المھنية واإلدارية وتطبيق الجودة فى التعليم والبحث العلمى.
 -٣/٤/١متابعة تقييم أعضاء ھيئة التدريس ومعاونھيم وقياس مردود البرامج التدريبية.
 -٤/٤/١متابعة خطط التدريب المناسبة لتنمية مھارات القيادات األكاديمية واإلدارية
 -٥/٤/١تفعيل نظام التقييم ألداء القيادات األكاديمية واإلدارية والعاملين.
 -٦/٤/١تفعيل سياسات ربط الحوافز باآلداء.
 -٥/١متابعة التحقق من المساواة فى فرص توظيف العاملين
ً
 -١/٥/١توفير العاملين بأعداد مناسبة فى الوحدات اإلدارية وإختيارھم طبقا لمعايير ثابتة ومعتمدة.
 -٢/٥/١متابع ة نش ر والتعري ف باإلص دارات الموثق ة والمعتم دة ع ن إختصاص ات الوح دات اإلداري ة
والمؤھالت والخبرات المطلوبة
 -٣/٥/١إتباع النظام اإلدارى المناسب لإلستفادة من الموارد البشري ٍة.
 -٤/٥/١مراقبة سياسات الثواب والعقاب
 -٦/١التوزيع المناسب للموارد المالية المتاحة وإستحداث آليات الحصول على موارد مالية إضافية.
 -١/٦/١متابعة تنفيذ خطة واقعية لتنمية الموارد الذاتية
 -٢/٦/١متابعة وتقييم كفاءة إستخدام الموارد المالية
 -٧/١تحقي ق ترش يد ال دعم الم الى والعين ى الغي ر مش روط م ن خ الل الم نح المقدم ة م ن الخ ريجين والص ناعة
وأصحاب األعمال.
 -١/٧/١تنشيط أساليب فعالة لتعزيز العالقات مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية المختلفة.
 -٢/٧/١السعى لتوثيق الروابط بين األكاديميين والقطاعات اإلنتاجية والخدمية.
 -٣/٧/١تطوير أنظمة لإلتصال والمتابعة
 -٤/٧/١تحفيز أعضاء ھيئة التدريس على إيجاد مصادر للتمويل من خالل مشاريع بحثية.
 -٥/٧/١تنويع أساليب مكافآت المتميزين وتنمية الموارد الذاتية
 -٨/١زيادة تحقيق اإلستفادة القصوى من اإلمكانيات البشرية والتكنولوجيه المتاحة بالكلية.
 -١/٨/١تطوير آليات لزيادة فاعلية الوحدات ذات الطابع الخاص فى تنمية الموارد الذاتية.
 -٢/٨/١دعم وسائل التعريف باإلمكانيات المتاحة بالكلية.
 -٣/٨/١تفعيل خطة الترويج والتسويق للمنتجات وخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص.
 -٩/١المحافظة على المكان والمناخ اآلمن الالزمين لألداء الجيد داخل الكلية والبيئة المحيطة
 -١/٩/١توفير صيانة المبانى والمنشآت المتاحة بالكلية
 -٢/٩/١تحقيق التناغم بين أقسام وإدارة الكلية
 -٣/٩/١إستمرار التدريب على خطة الطوارئ لمواجھة المخاطر المحتملة فى المؤسسة.
 -٤/٩/١متابعة برامج تدريب الكوادر البشرية
 -٥/٩/١توفير أجھزة ومعدات الزمة ومتابعة التأكد من صالحيتھا بصفة دورية
الغاي ة الثاني ة  :اإلٍس تمرار ف ى دع م كاف ة مج االت التعل يم وال تعلم الص يدلى م ن أج ل اإلرتق اء والوف اء
باإلحتياجات المعاصرة لمھنة الصيدلة.
األھداف:
 -١/٢تطوير برامج التعليم والتدريب حتى تظل مواكبه للمستحدثات العالمية.
 -٢/٢اإلرتقاء بالمخرجات التعليمية المستھدفة.
٢٣

 -٣/٢تحسين أنظمة التقييم للتحقق من جودة المخرجات التعليمية.
األنشطة:
 -١/٢تطوير برامج التعليم والتدريب حتى تظل مواكبه للمستحدثات العالمية.
 -١/١/٢مراجعة البرنامج التعليمى والتدريبى للوفاء بإحتياجات سوق العمل.
 -٢/١/٢إستحداث برامج جديدة مناسبة إلحتياجات سوق العمل.
 -٣/١/٢رفع كفاءة التدريب الميدانى خالل سنوات الدراسة.
 -٤/١/٢التوسع فى سياسة التعليم الذاتى والتفاعلى.
 -٥/١/٢دعم التواصل مع األقسام المشتركة والمعاونة.
 -٢/٢اإلرتقاء بالمخرجات التعليمية المستھدفة.
 -١/٢/٢تطبيق بعض نتائج األبحاث فى الدراسة العملية والنظرية للطالب.
 -٢/٢/٢تنويع أساليب التعليم والتعلم للتأكيد على المھارات المطلوبة لسوق العمل.
 -٣/٢تحسين أنظمة التقييم للتحقق من جودة المخرجات التعليمية.
 -١/٣/٢تفعيل دور المقيم الخارجى.
 -٢/٣/٢تطوير طرق التقييم وتحقيق رضاء الطالب.

٢٤

الغاية الثالثــة  :زيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أعلى مستويات ممكنة فى البحث العلم ى وخدم ة المجتم ع
وتنمية البيئة.
األھداف:
 -١/٣التوعية المستمرة بقضايا المجتمع والبيئة ومتابعة إحتياجات السوق المحلى واإلقليمى من الخ دمات
المجتمعية.
 -٢/٣تفعيل دور المراكز الخدمية من أجل تحقيق التفاعل بين الكلية ومنظمات المجتمع.
 -٣/٣متابعة وتقويم الخدمات واألنشطة المجتمعية والبيئية.
 -٤/٣دعم األبحاث المشتركة بين األقسام العلمية المختلفة.
 -٥/٣الحرص على التميز فى األبحاث العلمية التطبيقية لمنفعة المجتمع.
 -٦/٣اإلرتقاء بالمستوى العلمى للخريج عن طريق تشجيع الدراسات العليا والتعليم المستمر.
األنشطة:
 -١/٣التوعي ة المس تمرة بقض ايا المجتم ع والبيئ ة ومتابع ة إحتياج ات الس وق المحل ى واإلقليم ى م ن الخ دمات
المجتمعية.
 -١/١/٣دعم خطط متطورة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 -٢/١/٣قياس رضا متلقى الخدمة المجتمعية.
 -٢/٣تفعيل دور المراكز الخدمية من أجل تحقيق التفاعل بين الكلية ومنظمات المجتمع.
 -١/٢/٣تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع.
 -٢/٢/٣تطوير وحدات الخدمات المجتمعية.
 -٣/٣متابعة وتقويم الخدمات واألنشطة المجتمعية والبيئية.
 -١/ ٣/٣توافر إعتبارات تنظيمية وإدارية لمتابعة أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 -٢/٣/٣تطوير وحدات الخدمات المجتمعية:
 -٢مركز الخدمات الصيدلية
 -١المعمل المركزى
 -٣مركز المعلومات الدوائية -٤ .الصيدلية المجتمعية النموذجية.
 -٥مركز الدراسات والبحوث الصيدلية للنباتات الطبية.
 -٣/٣/٣تطوير المعامل البحثية )إحالل وتجديد(.
 -٤/٣/٣أجھزة ومعدات.
 -٤/٣دعم األبحاث المشتركة بين األقسام العلمية المختلفة.
 -١/٤/٣تشجيع البحوث البينية والتطبيقية بناءاً على إحتياجات المجتمع.
 -٢/٤/٣تشكيل لجان متخصصة
 -٥/٣الحرص على التميز فى األبحاث العلمية التطبيقية لمنفعة المجتمع.
 -١/٥/٣تفعيل الخطة البحثية المعلنة لألقسام والكلية لتلبى إحتياجات المجتمع.
 -٢/٥/٣المراجعة الدورية للخطط البحثية وتقييم مردودھا.
 -٣/٥/٣تحديث قاعدة البيانات لألبحاث.
 -٤/٥/٣تحديث ودعم الموقع الكترونى الخاص باألبحاث واألنشطة العلمية.
 -٥/٥/٣تطوير نشرة العلوم الصيدلية.
 -٦/٥/٣متابعة اإلتصال بمسئولى المؤسسات الخاصة بالرعاية الصحية وصناعة الدواء.
 -٦/٣اإلرتقاء بالمستوى العلمى للخريج عن طريق تشجيع الدراسات العليا والتعليم المستمر.
 -١/٦/٣المراجعة الدورية لبرامج الدراسات العليا.
 -٢/٦/٣وسائل متطورة للترويج لبرامج الدراسات العليا داخليا ً وخارجيا ً.
 -٣/٦/٣نظام لتقييم الدارسين فى برنامج التعليم المستمر
 -٧/٣تطوير آلية للمحافظة على األداء داخل الكلية وخارجھا باألساليب التى تحافظ على البيئة.
 -١/٧/٣متابعة تحديد اإلحتياجات البيئية المناسبة وتحقيق التطوير والتنمية المستدامة
 -٢/٧/٣متابعة خطة التوعية البيئية للعاملين بالكلية
 -٣/٧/٣تطوير المعامل الطالبية والبحثية إلجراء التج ارب واألبح اث تح ت ظ روف علمي ة س ليمة تح افظ
على البيئة.
٢٥

 -٤/٧/٣متابعة خطة التخلص من النفايات
الغايــة الرابعــة  :التقويم المستمر للمؤسسة.
األھداف:
 -١/٤إستمرارية التقويم الذاتى لآلداء الكلى للمؤسسة.
 -٢/٤مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتى لآلداء.
 -٣/٤تأثير نتائج التقويم الذاتى المستمر على إدارة الجودة.
األنشطة:
 -١/٤إستمرارية التقويم الذاتى لآلداء الكلى للمؤسسة.
 -١/١/٤التقرير الذاتى السنوى للمؤسسة.
 -٢/١/٤تقارير المراجعة الداخلية.
 -٣/١/٤تقارير المراجعة الخارجية.
 -٤/١/٤تقارير مناقشة نتائج التقويم مع أصحاب المصلحة.
 -٥/١/٤خطة التطوير والتعزيز.
 -٢/٤مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتى لآلداء.
 -١/٢/٤متابعة تنفيذ خطة التطوير على مستوى األقسام.
-٢/٢/٤التعامل مع مقاومة التغيير.
 -٣/٤تأثير نتائج التقويم الذاتى المستمر على إدارة الجودة.
 -١/٣/٤قياس وتقويم كفاءة الخريجين فى جھات العمل.
 -٢/٣/٤تقارير اإلجراءات التصحيحية.
 -٣/٣/٤متابعة نتائج دراسة إحتياجات سوق العمل من الخريجين.

٢٦

الخطــة
التنفيــذية والزمنيــة

٢٧

الخطــة التنفيــذية والزمنيــة
الغاية األولــى  :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكليـــة.
األھداف
اإلستراتيجية
 -١/١إحتف اظ
الكلي ة وض م
أعض اء ھيئ ة
الت دريس م ن
ذوى
اءات
الكف
العالية

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

األنشطة والمھام
 -١/١/١متابع ة خط ة تح ديث الھيك ل التنظيم ى
باألقسام

 مراجعة الخطة المعتمدة -المتابعة الدورية لمراجعة الھيكل التنظيمى

 -٢/١/١تح ديث مس تمر لبيان ات الھياك ل األكاديمي ة
واإلدارية

 -توافر بيان بالھياكل األكاديمية واإلدارية

 -٣/١/١تح ديث قاع دة بيان ات أعض اء ھيئ ة
التدريس والمعاونين واإلداريين

 -٥/١/١مواءم ة إحتياج ات العم ل م ع أع داد الھيئ ة
األكاديمية واإلدارية
 -٦/١/١متابع ة آلي ات تنظ يم اإلس تفادة م ن خب رات
أعض اء ھيئ ة الت دريس والح د م ن ظ اھرة ھج رة
العقول.

 مدير وحدة ضمان الجودة -لجنة الخطة اإلستراتيجية

-

-

ت وافر قاع دة بيان ات لجمي ع أعض اء ھيئ ة الت دريس
ومعاونيھم
توافر أعداد مناسبة من أعضاء ھيئة التدريس
ومعاونيھم واإلداريين
زيادة رضا أعضاء ھيئة التدريس والھيئات المعاونة.
تحسين العملية التعليمية لإلرتقاء بمستوى الطالب
العلمى
التوافق مع NORMS
توافر أعداد وكفاءات مناسبة من أعضاء ھيئة
التدريس واإلداريين

 آلية معتمدة تق ارير م ن األقس ام العلمي ة تب ين م دى اإلس تفادة م نالھيئة األكاديمية
٢٧

 الربع األول من أعوام، ٢٠١٣ ، ٢٠١١ :
٢٠١٥م

 وكيل الكلية لشئون خدم ة المجتم ع وتنمي ةالبيئة
 -رؤساء مجالس األقسام العلمية واإلدارية

 الربع الرابع من أعوام، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥م
 الربع الثالث منأعوام، ٢٠١١ :
٢٠١٥ ، ٢٠١٣م

 عميد الكلية رؤساء مجالس األقسام -أمين الكلية

الربع الثانى من أعوام:
، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥

 -رؤساء مجالس األقسام العلمية واإلدارية

 -٤/١/١الحفاظ على كفاءة المنشآت وملحقاتھا

مسئولية التنفيذ

التوقيت

 مدير وحدة ضمان الجودة وكيل الكلية شئون التعليم والطالب رؤساء مجالس األقسام وكي ل الكلي ة لش ئون الدراس ات العلي اوالبحوث

الربع األول من أعوام:
، ٢٠١٤ ، ٢٠١٢
٢٠١٥م
الربع الثالث من عام
- ٢٠١٣ – ٢٠١١
٢٠١٥

الميزانية
المطلوبة
٢١٠٠٠
جنيه

١٤٠٠٠
جنيه
٢٨٠٠٠
جنيه

٢٠٠٠٠٠
جنيه

 ٢١٠٠٠جنيه

 ٧٠٠٠جنيه

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

 تحس ن أداء أعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھمواإلداريين وإنعكاس ذلك على مستوى رضـا الطالب.

٢٨

 لجنة المتابعة بوحدة ضمان الجودة لجن ة أنش طة أعض اء ھيئ ة الت دريسومعاونيھم
 -أمين الكليـــة

الربع الثانى من عام
، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥

 ٧٠٠٠جنيه

األھداف
اإلستراتيجية
وير
 -٢/١تط
خط ط متتابع ة
وممتدة تعتمد عل ى
أولوي ات الكلي ة
لتعي ين أعض اء
ھيئ ة الت دريس م ن
ات
التخصص
المختلفة.
 -٣/١تفعي ل نظ ام
واض ح وش فاف
يت يح ويش جع عل ى
مش اركة جمي ع
أعض اء ھيئ ة
الت دريس ف ى
اإلدالء ب آرائھم
اليج اد حل ول
مناس بة لمش كالت
المؤسس ة ووض ع
الخطط المستقبلية.

األنشطة والمھام

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

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

 -توافق األعداد مع متطلبات المعايير األكاديمية

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

توافر أعداد وكفاءات مناسبة من أعضاء ھيئ ة
التدريس ومعاونيھم.
سياسات وضوابط معتمدة ومنشورة
ت وافر تخصص ات حديث ة ون ادرة م ن أعض اء
ھيئة التدريس.
محاض ر المج الس الرس مية تفي د بإتب اع ال نمط
الديمقراطى

-

 -١/٣/١التوس ع ف ى تطبي ق ال نمط ال ديمقراطى ف ى
عملية إتخازالقرارات والتعاون بين الكوادر االكاديمية
واإلدارية.
 -٢/٣/١توثي ق مج الس الكلي ة واألقس ام والق رارات
المنظم ة للعم ل لض مان الش فافية ف ى عملي ة إتخ اذ
القرار.
 -٣/٣/١تنظيم وتطوير آليات موثقة ومستحدثة لقي اس
رض ا أعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھم ع ن نم ط
القيادة وإدارة الكلية.
 -٤/٣/١تفعيل نظام لضمان العدالة وعدم التمييز.

-

 آلية معتمدة وموثقة ق رارات تكف ل تحقي ق فاعلي ة الكلي ة كمؤسس ةديمقراطية.
 رض ا أعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھمواإلداريين عن األداء الديمقراطى بالكلية
-

آلية وسياسات معتمدة
الح د م ن التع ارض ف ى المص الح ب ين
األطراف المختلفة
تطبيق ضوابط معلنه ومعتمدة لضمان العدالة
ت وافر ميث اق أخالق ى معتم د ومعل ن والئح ة
٢٩

مسئولية التنفيذ

التوقيت

 -وحدة ضمان الجودة

الربع الرابع العام
، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥

 عميد الكلية لجنة أنشطة أعضاء ھيئةالتدريس ومعاونيھم
 -رؤساء مجالس األقسام

الربع الثانى لعام
٢٠١٥ ، ٢٠١١

 وكالء الكلية رؤساء مجالس األقسام-

عميد الكلية
مدير وحدة ضمان الجودة
لجنة المصداقية واألخالقيات
أمين الكلية
لجنة المتابعة والمراجعة

 وكالء الكلية رؤساء مجالس األقسام رؤساء اإلدارات بالكلية -مدير وحدة ضمان الجودة

الميزانية
المطلوبة
 ٢١٠٠٠جنيه

 ١٤٠٠٠جنيه

على مدار العام
٢٠١٥-٢٠١١م

 ٣٥٠٠٠جنيه

على مدار الخطة
٢٠١٥ - ٢٠١١

 ٧٠٠٠جنيه

الربع الرابع من كل عام  ٢١٠٠٠ :جنيه
٢٠١٥-٢٠١١م
على مدار الخطة
٢٠١٥ - ٢٠١١

 ٢٨٠٠٠جنيه

 -٥/٣/١مراجعة دورية لالئحة عدم التمييز والميثاق
األخالقى.

عدم التمييز
 -إجراءات تصحيح للممارسات الغير عادلة

٣٠

 مدير وحدة ضمان الجودة -لجنة المصداقية واألخالقيات

الربع الثالث من عام :
٢٠١٥-٢٠١١م

 ١٥٠٠٠جنيه

األھداف
اإلستراتيجية
وير
 -٤/١تط
ق درات أعض اء
ھيئ ة الت دريس
والھيئ ة المعاون ة
والع املين م ن
خ الل ب رامج
تدريبية فعاله.

األنشطة والمھام
 -١/٤/١تحديث خطة تدريب مبنية على اإلحتياجات

 -٢/٤/١متابعة تنفيذ برامج التدريب لتنمية مھارات أعضاء
ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين فى المؤسسة فى األمور
المھنية واإلدارية وتطبيق الجودة فى التعليم والبحث العلمى.

 -٣/٤/١متابعة تقييم أعضاء ھيئة التدريس ومعاونھيم وقياس
مردود البرامج التدريبية.

 -٤/٤/١متابعة خطط التدريب المناسبة لتنمية مھارات القيادات
األكاديمية واإلدارية
 -٥/٤/١تفعيل نظام التقييم ألداء القيادات األكاديمية واإلدارية
والعاملين.

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 برامج معتمدة وموثقة نسبة المتدربين فى البرامج-

خطة تدريبية معتمدة وموثقة للفئات المختلفة
تحسين أداء الفئات المختلفة
نتائج إستبيانات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة
المعاونة والعاملين
إستخدام التقنيات الحديثة
نتائج إستقصاء لألطراف المعنية

-

آلية معتمدة وموثقة
تقارير تقييم األداء
عدد البرامج والدورات التدريبية السنوية التى
تضمنتھا خطة التدريب.
نتيجة تقييم فاعلية البرامج والدورات
التدريبية.
توزيع العاملين على اإلدارات المختلفة طبقا ً
لتخصصاتھم ومؤھالتھم.
توازن بين الموارد البشرية باإلدارات وعبء
العمل.
سياسات معتمدة

-

 -٦/٤/١تفعيل سياسات ربط الحوافز باآلداء.

-

٣١

مسئولية التنفيذ
-

-

التوقيت

وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة
المجتمع وتنمية البيئة
لجنة الدعاية والنشر والتدريب
لجنة الدعاية والنشر والتدريب
وحدة ضمان الجودة
وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون
المجتمع وتنمية البيئة
رؤساء مجالس األقسام
لجنة اإلستبيانات
رؤساء األقسام العلمية
لجنة الدعاية والنشر والتدريب
عميد الكلية
مدير وحدة ضمان الجودة
أمين الكلية

 -لجنة اإلستبيانات

خدمة

الميزانية
المطلوبة
١٠٠٠٠٠
جنيه

 الربع الثالث منأعوام :
٢٠١٥-٢٠١١م
 الربع الرابع لألعوام ٢١٤٠٠٠جنيه
٢٠١٥ - ٢٠١١

 الربع الرابع لألعوام٢٠١٥ -٢٠١١

 الربع الرابع ألعوام ٢٠١١و ٢٠١٥م
 الربع الثالث ألعوام٢٠١٥ ، ٢٠١١م

الربع الثانى من عام

١٤٠٠٠
جنيه

١٤٠٠٠
جنيه
٣٠٠٠٠
جنيه

١٤٠٠٠

 -رضا األطراف المعنية

٣٢

٢٠١١

جنيه

األھداف اإلستراتيجية

األنشطة والمھام

 -٥/١متابع ة التحق ق م ن  -١/٥/١ت وفير الع املين بأع داد مناس بة ف ى الوح دات اإلداري ة
المس اواة ف ى ف رص توظي ف وإختيارھم طبقا ً لمعايير ثابتة ومعتمدة.
العاملين
 -٢/٥/١متابعة نشر والتعريف باإلصدارات الموثقة والمعتم دة
ع ن إختصاص ات الوح دات اإلداري ة والم ؤھالت والخب رات
المطلوبة
 -٣/٥/١إتب اع النظ ام اإلدارى المناس ب لإلس تفادة م ن الم وارد
البشري ٍة.
 -٤/٥/١مراقبة سياسات الثواب والعقاب

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 توازن فى توزيع الموارد البشريةعلى اإلدارات بناء على المؤھل ،
الكفاءة وعبء العمل.
 -إصدارات معتمدة وموثقة

-

كفاءة أداء إدارات الكلية
المفاضلة فى الترقى للكفاءة فى العمل.
رضا األطراف المختلفة
سياسات معتمدة وموثقة
ربط الحوافز باألداء

٣٣

مسئولية التنفيذ

التوقيت

 أمين الكلية رؤساء الوح داتاإلدارية

الربع األول والثانى
لألعوام
، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥
الربع الثانى من أعوام :
٢٠١٥ - ٢٠١١م

-

مدير وحدة
ضمان الجودة
أمين الكلية
عميد الكلية
أمين الكلية

 مدير وحدةضمان الجودة
 -أمين الكلية

الميزانية
المطلوبة
 ٢٥٠٠٠جنيه

 ٢٥٠٠٠جنيه

الربع الثالث لعام - ٢٠١١
٢٠١٥م

 ٣٠٥٠٠جنيه

الربع الثانى ألعوام
٢٠١٥ ، ٢٠١١

 ١٠٥٠٠جنيه

األھداف اإلستراتيجية
 -٦/١التوزي ع المناس ب للم وارد
المالي ة المتاح ة وإس تحداث آلي ات
الحصول على موارد مالية إضافية.

 -٧/١تحقي ق ترش يد ال دعم الم الى
والعين ى الغي ر مش روط م ن خ الل
الم نح المقدم ة م ن الخ ريجين
والصناعة وأصحاب األعمال.

األنشطة والمھام

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

مسئولية التنفيذ
 وكالء الكلية -وحدة ضمان الجودة

 -١/٦/١متابع ة تنفي ذ خط ة واقعي ة  -بيان ات ومعلوم ات ع ن كيفي ة تنمي ة
وتوزيع الموارد
لتنمية الموارد الذاتية
 رض ا األقس ام واإلدارات المختلف ة ف ىالكلية.
 وكالء الكلية الكفاءة والفاعلية -٢/٦/١متابعة وتقييم كفاءة إستخدام
 أمين الكلية نتائج التقييم والمراجعةالموارد المالية
 وكالء الكلية -١/٧/١تنش يط أس اليب فعال ة لتعزي ز  -عالقات قوية بين الكلية والمستفيدين
العالق ات م ع القطاع ات اإلنتاجي ة
والخدمية المختلفة.
 وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة -٢/٧/١الس عى لتوثي ق ال روابط ب ين  -زيادة الموارد
األك اديميين والقطاع ات اإلنتاجي ة
البيئة
والخدمية.
 -٣/٧/١تط وير أنظم ة لإلتص ال  -زيادة مع دالت توظي ف خريج ى الكلي ة  -وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة
فى سوق العمل
والمتابعة
البيئة
 نظام اإلتصال والمتابعة -٤/٧/١تحفي ز أعض اء ھيئ ة الت دريس  -زيادة مصادر التمويل للكلية
 وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ةعل ى إيج اد مص ادر للتموي ل م ن خ الل  -عدد اإلستشارات العلمية والفنية
البيئة
مشاريع بحثية.
 اإلشتراك فى الجمعيات العلمية وكي ل الكلي ة لش ئون الدراس ات العلي اوالبحوث
 تطوير المعمل المركزى -٥/٧/١تنويع أساليب مكافآت
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 تطوير مركز الخدمات الصيدليةالمتميزين وتنمية الموارد الذاتية
 زيادة فى الموارد الذاتية٣٤

التوقيت
الربع األول ألعوام ٢٠١١
٢٠١٥ ، ٢٠١٣ ،م

الميزانية
المطلوبة
٣٠٫٠٠٠جنيه

الربع الرابع ألعوام ٣٠٠٠٠ ٢٠١١جنيه
٢٠١٥ ، ٢٠١٣ ،م
الربع الثانى ألعوام ٢٠١١
١٥٠٠٠جنيه
٢٠١٥ ، ٢٠١٣ ،م
الربع الثالث من كل عام
٢٠١٥ - ٢٠١١م

 ١٥٠٠٠جنيه

الربع الثانى ألعوام ٢٠١١
٢٠١٥ ، ٢٠١٣ ،م

 ٣٠٠٠٠جنيه

الربع الرابع فى ألعوام :
٢٠١٥ ، ٢٠١٣ ، ٢٠١١م

الربع الثالث من كل أعوام
٢٠١٥ – ٢٠١١م

٣٠٠٠٠جنيه

 ٢٥٠٠٠جنيه

األھداف اإلستراتيجية
 -٨/١زي ادة تحقي ق
اإلستفادة القصوى م ن
اإلمكاني ات البش رية
والتكنولوجي ه المتاح ة
بالكلية.

األنشطة والمھام

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

 -١/٨/١تط وير آلي ات لزي ادة فاعلي ة -
الوح دات ذات الط ابع الخ اص ف ى تنمي ة -
الموارد الذاتية.
 -٢/٨/١دعم وسائل التعري ف باإلمكاني ات -
المتاحة بالكلية.
 -٣/٨/١تفعيل خطة الترويج والتسويق
للمنتجات وخدمات الوحدات ذات الطابع
الخاص.

 -٩/١المحافظ ة عل ى  -١/٩/١توفير صيانة المبانى والمنشآت
المك ان والمن اخ اآلم ن المتاحة بالكلية
الالزمين ل ألداء الجي د
داخ ل الكلي ة والبيئ ة  -٢/٩/١تحقيق التناغم بين أقسام وإدارة
المحيطة
الكلية
 -٣/٩/١إستمرار التدريب على خطة
الطوارئ لمواجھة المخاطر المحتملة فى
المؤسسة.
 -٤/٩/١متابعة برامج تدريب الكوادر
البشرية
 -٥/٩/١توفير أجھزة ومعدات الزمة
ومتابعة التأكد من صالحيتھا بصفة دورية

-

مسئولية التنفيذ

زيادة موارد الكلية
آليات لزيادة الفاعلية
عدد البرامج التدريبية
لجن ة معتم دة وموثق ة للتعري ف
 عميد الكليةباإلمكانيات المتاحة بالكلية.
 مدير وحدة ضمان الجودةصفحة الكلية على الشبكة
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةزيادة موارد الكلية
زيادة التواصل مع مراكز اإلنتاج
البيئة
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياوالبحوث
والبحوث
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةمبانى مالئمة ومحدثة تكفى ألعداد
الطالب
البيئة
 أمين الكليـةصيانة دورية
 مدير وحدة ضمان الجودةسرعة إنجاز المھام
زيادة رض ا الط الب والب احثين وأعض اء  -أمين الكلية
ھيئة التدريس ومعاونيھم
 وكيل الكلية لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ةتدريب فعلى على اإلخالء
البيئة
إستيعاب العاملين والطالب للمعايير
 لجنة إدارة األزمات والكوارثاألمنة
 لجنة إدارة األزمات والكوارثإختبارات عملية
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة

 أجھزة ومعدات -نظام تقييم مناسب

التوقيت
على مادر العام
٢٠١٥ - ٢٠١١
الربع األول من عام:
٢٠١٥ - ٢٠١١م
الربع األول والرابع فى عام ٢٠١١
والربع الثالث فى عام ٢٠١٤م ،
٢٠١٥م
الربع الرابع لألعوام
٢٠١٣ ، ٢٠١٢

 ٢٠٠٠٠جنيه
 ١٥٠٠٠جنيه

 ١٥٠٠٠جنيه
 ١٠٠٠٠٠جنيه

الربع الثالث من كل عام
٢٠١٥ – ٢٠١١م

 ١٠٠٠٠جنيه

الربع الرابع من عام– ٢٠١١ :
٢٠١٥م

 ١٠٠٠٠جنيه

الربع الثانى من عام ٢٠١١

 وكيل الكلية لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة الربع الثانى من عام ٢٠١١البيئة
 أمين الكلية٣٥

الميزانية
المطلوبة

 ٥٠٠٠جنيه
 ٣٠٠٠٠٠جنيه

الغاية الثانية :اإلٍستمرار فى دعم كافة مجاالت التعليم والتعلم الصيدلى من أجل الوفاء واإلرتقاء باإلحتياجات المعاصرة لمھنة الصيدلة.
األھداف اإلستراتيجية

األنشطة والمھام

 -١/٢تط وير ب رامج  -١/١/٢مراجعة البرنامج التعليمى والتدريبى
التعل يم والت دريب حت ى للوفاء بإحتياجات سوق العمل.
ه
ل مواكب
تظ
للمستحدثات العالمية.
 -٢/١/٢إستحداث برامج جديدة مناسبة
إلحتياجات سوق العمل.
 -٣/١/٢رفع كفاءة التدريب الميدانى خالل
سنوات الدراسة.

 -٤/١/٢التوسع فى سياسة التعليم الذاتى
والتفاعلى.
 -٥/١/٢دعم التواصل مع األقسام المشتركة
والمعاونة.

-

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

مسئولية التنفيذ

التوقيت

مشاركة المستفيدين فى تصميم البرنامج.
أدلة البرنامج توضح مواصفات الخريج التى تتفق مع
إحتياجات سوق العمل.
لجنة لتطوير البرنامج التعليمى.
تقارير المراجعين الداخليين الخارجيين للمقررات والبرامج.

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم الطالب -لجنة توصيف البرامج

الربع األول من
أعوام– ٢٠١١ :
٢٠١٥م

 قياس آراء المستفيدين موافقة مجالس األقسام ومجلس الكلية ومجلس الجامعة-

توافر برامج تدريب صيفى داخلى وخارجى.
تنوع جھات التدريب.
قياس رضاء الطالب.
تحديث دليل الممارسة الصيدلية.
آلية لتقييم التدريب

-

عميد الكلية
وكي ل الكلي ة لش ئون التعل يم
والطالب
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
لجنة الدعاية والنشر والتدريب

 وجود سياسة معتمدة ومعلنة -توافر مصادر للتعليم الذاتى.

 وكيل الكلية لشئون التعليموالطالب

 تحسن فى التنسيق اإلدارى بين إدارة الكلية وتلك األقسام -رضا الطالب

 وكالء الكلية -مدير وحدة ضمان الجودة

٣٦

الربع الثانى أعوام
، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥م
الربع الرابع من
أعوام – ٢٠١١:
٢٠١٥م
الربع األول من عام
، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥
الربع الثانى من
أعوام – ٢٠١١ :
٢٠١٥م

الميزانية
المطلوبة
 ٥٠٠٠٠جنيه

 ٣٠٠٠٠جنيه
 ١٥٠٠٠٠جنيه

 ١٠٠٠٠٠جنيه
 ١٠٠٠٠جنيه

األھداف اإلستراتيجية

األنشطة والمھام

 -٢/٢اإلرتق اء بالمخرج ات  -١/٢/٢تطبيق بعض نتائج األبحاث فى الدراسة العملية
والنظرية للطالب.
التعليمية المستھدفة.
 -٢/٢/٢تنويع أساليب التعليم والتعلم للتأكيد على
المھارات المطلوبة لسوق العمل.

 -٣/٢تحس ين أنظم ة التقي يم  -١/٣/٢تفعيل دور المقيم الخارجى.
للتحقق من جودة المخرج ات
التعليمية.
 -٢/٣/٢تطوير طرق التقييم وتحقيق رضاء الطالب.

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
 تقارير ممتحنين خارجيين مرضية. قياس ثقة الطالب فى دور المؤسسة.-

قياس الناتج التعليمى المستھدف.
تنوع أساليب التقويم الدورى والنھائى آلداء
الطالب.
استبيانات وتحليل النتائج.
قياس رضا الطالب
تقارير المقيم الخارجى.
المراجعة المستمرة للمقررات العلمية

 تقارير لجان تطوير المناھج توصيات المؤتمرات العلمية للكلية -رضا الطالب

٣٧

مسئولية التنفيذ
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رؤساء مجالس األقسام -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

التوقيت
الرب ع األول م ن
أع وام– ٢٠١١ :
٢٠١٥م
الرب ع الثال ث م ن
أع وام-٢٠١١ :
٢٠١٥م
الربع األول
والثانى والثالث
لألعوام ٢٠١٣:
٢٠١٥ ،م
الربع األول لعام:
- ٢٠١١
٢٠١٥

الميزانية
المطلوبة
 ٧٠٠٠٠جنيه
١٠٠٠٠٠جنيه

 ١٠٠٠٠٠جنيه

 ١٠٠٠٠٠جنيه

الغاية الثالثــة  :زيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أعلى مستويات ممكنة فى البحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
األھداف اإلستراتيجية

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

األنشطة والمھام

مسئولية التنفيذ

ة  -١/١/٣دع م خط ط متط ورة لخدم ة المجتم ع -
 -١/٣التوعي
المس تمرة بقض ايا وتنمية البيئة.
المجتم ع والبيئ ة

مؤشرات توافر آليات المتابعة والتقويم.
 وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم عتحديث قواعد البيانات  ،توثيق اإلجراءات .
وتنمية البيئة
بي ان باألنش طة المجتمعي ة مث ل المش اركة ف ى القواف ل الطبي ة  -وحدة ضمان الجودة
وغيرھا.
 لجنة اإلستبياناتإستبيان عن رضا متلقى الخدمة
تحليل نتائج اإلستبيانات

-

 وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم عبيانات المنظمات المجتمعية وإحتياجاتھا
وتنمية البيئة
رضا المنظمات المجتمعية
لجنة لمراجعة الخطط البحثية وتقييم األداء
 وكي ل الكلي ة لش ئون الدراس ات العلي اقاعدة بيانات لألبحاث معتمدة وموثقة
والبحوث
زيادة عدد أعضاء ھيئة التدريس المشاركين فى نشر البح وث  -وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع
التطبيقية.
وتنمية البيئة
زيادة عدد البحوث التطبيقي ة  ،إرتف اع مس توى رض اء متلق ى
الخدمة.
توافر بروتوكوالت مع المجتمع الخارجى.
زيادة عدد طالب الدراسات العليا الوافدين .
زيادة عدد طالب الدراسات العليا.
برامج دراسية متميزة لطالب الدراسات العليا.
زيادة القدرة التنافسية فى سوق العمل.
رفع األداء فى مجال البحث العلمى.

ومتابع ة إحتياج ات
الس وق المحل ى  -٢/١/٣قياس رضا متلقى الخدمة المجتمعية.
واإلقليم ى م ن
الخدمات المجتمعية.
 -٢/٣تفعي ل دور  -١/٢/٣تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع.
المراكز الخدمي ة م ن
أج ل تحقي ق التفاع ل  -٢/٢/٣تطوير وحدات الخدمات المجتمعية.
بين الكلية ومنظم ات
المجتمع.

-

-

٣٨

التوقيت
الربع الثانى من عام
٢٠١٥-٢٠١١م

الميزانية
المطلوبة
 ٥٠٠٠٠جنيه

الربع الرابع من عام
٢٠١٥-٢٠١١م

 ٥٠٠٠٠جنيه

الربع األول من عام:
٢٠١٥ ، ٢٠١١م
الربع الثانى لألعوام
، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥

 ٨٥٫٠٠٠جنيه
 ١٠٠٠٠٠جنيه

األھداف اإلستراتيجية

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

األنشطة والمھام

 -٣/٣متابع ة وتق ويم  -١/ ٣/٣ت وافر إعتب ارات -
تنظيمي ة وإداري ة لمتابع ة -
الخ دمات واألنش طة
أنش طة خدم ة المجتم ع -
المجتمعية والبيئية.
وتنمية البيئة.
 -٢/٣/٣تطوير وحدات الخدمات -
المجتمعية:
- -٢
 -١المعمل المرك زى
مركز الخدمات الصيدلية
 -٣مرك ز الدراس ات والبح وث -
الصيدلية للنباتات الطبية.
 -٤مركز المعلومات الدوائية.
ة
يدلية المجتمعي
 -٥الص
النموذجية.
-

الربع األول لألعوام
٢٠١٥ ، ٢٠١١

قواعد بيانات باألجھزة الموجودة بالمعامل والمراكز
 وكيل الكلية لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ةتقرير سنوى عن تفاعل الكلية مع منظمات المجتمع
البيئة
ندوات وإجتماعات
 م ديرى الوح دات ذات الط ابع الخ اصبالكلية
وجود ھيكل إدارى وتوصيف وظيفى موثق ومعتمد.
 وكيل الكلية لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة على مدار العامقائمة بمھام الوحدات الخدمية.
البيئة
رضا أعضاء الفريق الطبى من أطباء وصيادلة.
 وكي ل الكلي ة لش ئون الدراس ات العلي انشرة دورية للمركز وللصيدلية.
والبحوث
تأسيس الص يدلية المجتمعي ة ومرك ز المعلوم ات بك ل م ايلزم  -لجنة المشاركة المجتمعية
)إمكانيات مادية  /بشرية(.
 رئيس قسم العقاقير الطبيةوج ود قواع د بيان ات لألجھ زة )دلي ل تش غيل(ودف اتر متابع ة  -مدير مركز الخدمات الصيدلية
تشغيل.
توافر أجھزة علمية حديثة لإليفاء باإلحتياجات البحثية.
أبحاث علمية متميزة ومنشورة عالميا ً.
التسويق والتوعية اإلعالمية.

 -٣/٣/٣تط وير المعام ل البحثي ة  -معامل بحثية مطوره
)إحالل وتجديد(
 -٤/٣/٣أجھزة ومعدات

مسئولية التنفيذ

التوقيت

 -توافر أجھزة علمية حديثة للوفاء باإلحتياجات البحثية

٣٩

 عميد الكلية أمين الكلية رؤساء األقسام العلمية وكي ل الكلي ة لش ئون الدراس ات العلي اوالبحوث
 -أمين الكلية

الميزانية
المطلوبة
 ١٠٥٠٠جنيه

٣٫٨٠٠٫٠٠٠
جنيه

الربع الرابع لألعوام
٢٠١٤ ، ٢٠١٣

١٦٠٠٠٠٠

الربع الثانى لألعوام
٢٠١٣ ، ٢٠١٢

١٥٨٠٠٠٠

داف األنشطة والمھام
األھ
اإلستراتيجية
م  -١/٤/٣تشجيع البحوث البينية والتطبيقية
 -٤/٣دع
اث بناءاً على إحتياجات المجتمع.
األبح
المش تركة ب ين
األقس ام العلمي ة
المختلفة.
 -٢/٤/٣تشكيل لجان متخصصة

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
-

مسئولية التنفيذ

خطة معتمدة ومعلنة لخدمة المجتمع.
 وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ةتحديد اإلحتياجات المجتمعية والبيئية
البيئة.
ت وافر نظ م لقي اس اإلحتياج ات المجتمعي ة بوس ائل علمي ة  -لجنة تطوير أنشطة الخدمات المجتمعية.
متعددة.
فاعلية التوعية اإلعالمي ة ف ى زي ادة المش اركة المجتمعي ة
من فئات الكلية فى برامج خدمة المجتمع.
 وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ةإستبيانات لقياس آراء مستفيدى الخدمة.
البيئة.
توافر نظام لإلستفادة من التغذية الراجعة.
 لجنة التعليم الصيدلى المستمرت وافر سياس ة للكلي ة ل دعم منظوم ة البح ث العلم ى ب ين  -وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة
األقسام.
البيئة
زي ادة أع دد أعض اء ھيئ ة الت دريس المش اركين ف ى نش ر  -وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
البحوث التطبيقية.
 رؤساء األقسام العلمية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثلجنة لمراجعة الخطط البحثية وتقييم دورھا

 -٥/٣الح رص  -١/٥/٣تفعي ل الخط ة البحثي ة المعلن ة -
على التميز ف ى لألقسام والكلية لتلبى إحتياجات المجتمع.
اث
األبح
ة
العلمي
التطبيقي
ة  -٢/٥/٣المراجع ة الدوري ة للخط ط -
لمنفع
ة البحثية وتقييم مردودھا.
المجتمع.
 -٣/٥/٣تحديث قاعدة البيانات لألبحاث - .إصدارات بيانات األبحاث
 -٤/٥/٣تح ديث ودع م الموق ع الكترون ى -
الخاص باألبحاث واألنشطة العلمية.
 -٥/٥/٣تطوير نشرة العلوم الصيدلية.
-

التوقيت
الربع الثالث لعام ٢٠١١م

الربع الثالث لعام
، ٢٠١٣ ، ٢٠١١
٢٠١٥
الربع الثانى لعام ، ٢٠١١
٢٠١٥

الميزانية
المطلوبة
 ٥٠٫٠٠٠جنيه

 ٢٥٫٠٠٠جنيه

 ٥٠٫٠٠٠جنيه

الربع األول لألعوام
٢٠١٥ ، ٢٠١١
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الربع األول لألعوام  ١٠٠٠٠ ٢٠١١جنيه٢٠١٥ ،
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الربع األول لألعوام  ٥٠٠٠ ٢٠١١جنيه٢٠١٥ ،
 ١٠٠٠٠٠جنيه
الربع الثالث لألعوام
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث٢٠١٥ ، ٢٠١١

زيادة أعداد الداخلين على الموقع
زيادة عدد طالب الدراسات العليا
إصدار دورى نصف سنوى للنشرة
الحصول على معامل التأثير للنشرة
٤٠

 ٥٠٠٠جنيه

 -٦/٥/٣متابع ة اإلتص ال بمس ئولى  -زياده التعاون بين الكليةو المؤسسات الخاصة
المؤسس ات الخاص ة بالرعاي ة الص حية
وصناعة الدواء.

األھداف
اإلستراتيجية
 -٦/٣اإلرتق اء
توى
بالمس
العلم ى للخ ريج
ع ن طري ق
جيع
تش
الدراسات العلي ا
يم
والتعل
المستمر.
 -٧/٣تط وير
آلي ة للمحافظ ة
ى األداء
عل
داخ ل الكلي ة
ا
وخارجھ
باألس اليب الت ى
تح افظ عل ى
البيئة.

األنشطة والمھام
 -١/٦/٣المراجع ة الدوري ة لب رامج -
الدراسات العليا.
 -٢/٦/٣وسائل متطورة للت رويج لب رامج -
الدراسات العليا داخليا ً وخارجيا ً.
 -٣/٦/٣نظام لتقييم الدارسين فى برنامج -
التعليم المستمر

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
برامج دراسية متميزة لطالب الدراسات العليا.
زيادة القدرة التنافسية فى سوق العمل.
النشر وبراءات اإلختراع.
زيادة عدد طالب الدراسات العليا.
زيادة عدد طالب الدراسات العليا الوافدين .
زيادة أعداد المتلقين للدراسة

 عميد الكلية -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة

الميزانية
التوقيت
مسئولية التنفيذ
المطلوبة
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الرب ع األول م ن ع ام ٢٠١١م  ،الرب ع  ١٠٠٠٠جنيهالثالث من عام ٢٠١٥م
 رؤساء األقسام المختصة-

 -١/٧/٣متابعة تحديد اإلحتياج ات البيئي ة  -دراسة لتحديد اإلحتياجات
المناس بة وتحقي ق التط وير والتنمي ة  -توافر بيانات ومعلومات عن اإلحتياجات الفعلية
المستدامة
للمجتمع
 -٢/٧/٣متابعة خطة التوعية البيئية
 اإللتزام بما يميز البيئة بالمعامل وأمن الكليةللعاملين بالكلية
 -٣/٧/٣تط وير المعام ل الطالبي ة  -سالمة معدات وتجھيزات األمان ومعرفة كيفية -
إستعمالھا
والبحثي ة إلج راء التج ارب واألبح اث
تح ت ظ روف علمي ة س ليمة تح افظ عل ى  -التعرف على التصرف الصحيح عند حدوث
طارئ
البيئة.
 خطط تدريب -٤/٧/٣متابع ة خط ة ال تخلص م ن  -التخلص اآلمن من النفايات المعملية
-

-

٤١

على مدار العام

 ٢٠٠٠٠جنيه

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  -الرب ع الثال ث م ن ك ل ع ام  ٥٠٠٠٠ – ٢٠١١جنيه
٢٠١٥م
الربع األول الى الربع الثالث لألعوام
٥٠٠٠٠
لجنة التعليم الصيدلـى المستمر
٢٠١٥
٢٠١٢
جنيه
وكي ل الكلي ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة
البيئة
الربع الرابع
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
من أعوام٢٠١٥ – ٢٠١١ :م
البيئة
١٠٠٠٠جنيه
مديرى الوحدات ذات الطابع الخاص
 ٣٠٠٠جنيه
الربع الثانى ٢٠١١
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة
الربع الثالث من أعوام:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
٢٠١٥ – ٢٠١١م
البيئة
رؤساء األقسام العلمية
٣٢٠٠٠جنيه
لجنة الطوارئ واألزمات
أمين الكلية
١٠٠٠٠جنيه
الربع األول من أعوام– ٢٠١١ :
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية

البيئة
 رؤساء األقسام -أمين الكلية

النفايات

الغايــة الرابعــة  :التقويم المستمر للمؤسسة.
األنشطة والمھام
األھداف اإلستراتيجية
 -١/٤إستمرارية التقويم  -١/١/٤التقرير الذاتى السنوى للمؤسسة.
لآلداء
الذاتى
الكلى للمؤسسة.

 -٢/٤مراجعة ومناقشة
مؤشرات التقويم الذاتى
لآلداء.

-

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء
وجود جدول زمنى ونموذج إلعداد
التقارير.
التقارير السنوية لألقسام العلمية
واإلدارية.
تقارير مراجعة داخلية معتمدة وموثقة.
تقارير مراجعة خارجية معتمدة وموثقة.
تقارير المناقشة معتمدة وموثقة.

 -٢/١/٤تقارير المراجعة الداخلية.
 -٣/١/٤تقارير المراجعة الخارجية.
 -٤/١/٤تق ارير مناقش ة نت ائج التق ويم م ع أص حاب -
المصلحة.
 خطة التطوير والتعزيز معتمدة وموثقة. -٥/١/٤خطة التطوير والتعزيز.
 تقارير متابعة معتمدة وموثقة. -١/٢/٤متابعة تنفيذ خطة التطوير على مستوى
األقسام.

٢٠١٥م

-

-

-٢/٢/٤التعامل مع مقاومة التغيير.

-

 -تغذية راجعة

 دراسة معتمدة وموثقة. -٣/٤تأثير نتائج التقويم
 -١/٣/٤قي اس وتق ويم كف اءة الخ ريجين ف ى جھ ات
 تقارير معتمدة وموثقة من جھات العمل.الذاتى المستمر على
العمل.
إدارة الجودة.
 رضا العاملين -٢/٣/٤تقارير اإلجراءات التصحيحية.
٤٢

-

التوقيت
مسئولية التنفيذ
الرب ع الثال ث م ن
عميد الكليــة.
األع وام – ٢٠١١
وكالء الكلية.
م دير وح دة ض مان ٢٠١٥م
الجودة.
أمين الكليــة.

م دير وح دة ض مان الرب ع الراب ع م ن
الجودة .
األع وام– ٢٠١١ :
رؤس اء األقس ام العلمي ة ٢٠١٥م
وإلدارية.
على مدار العام
م دير وح دة ض مان
الجودة .
رؤس اء األقس ام العلمي ة
وإلدارية
الربع الرابع من
م دير وح دة ض مان
األعوام– ٢٠١١ :
الجودة.
٢٠١٥م
الربع الرابع من
م دير وح دة ض مان
األعوام– ٢٠١١ :
الجودة.

الميزانية المطلوبة
 ١٠٠٫٠٠٠جنيه

 ٧٠٥٠٠جنيه

 ٥٠٠٠جنيه

 ٢٠٠٠٠جنيه
 ١٠٠٠٠جنيه

 -٣/٣/٤متابع ة نت ائج دراس ة إحتياج ات س وق العم ل
من الخريجين.

 -رضا أصحاب العمـل

٤٣

 م دير وح دة ض مانالجودة.

٢٠١٥م
الربع الرابع من
األعوام– ٢٠١١ :
٢٠١٥م

 ١٥٠٠٠جنيه

الخطة التنفيذية والزمنية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة – جامعة أسيوط
الفــترة الزمنيــــة )٢٠١٦ – ٢٠١١م(

الغاية األولــى  :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
٤

١

٢

 -١/١إحتفاظ الكلية وضم أعضاء ھيئة التدريس من ذوى الكفاءات العالية
 -١/١/١متابعة خطة تحديث الھيكل التنظيمى باألقسام
 -٢/١/١تحديث مستمر لبيانات الھياكل األكاديمية واإلدارية
 -٣/١/١تح ديث قاع دة بيان ات أعض اء ھيئ ة الت دريس والمع اونين
واإلداريين
 -٤/١/١الحفاظ على كفاءة المنشآت وملحقاتھا
 -٥/١/١مواءم ة إحتياج ات العم ل م ع أع داد الھيئ ة األكاديمي ة
واإلدارية
 -٦/١/١متابع ة آلي ات تنظ يم اإلس تفادة م ن خب رات أعض اء ھيئ ة
التدريس والحد من ظاھرة ھجرة العقول.
 -٧/١/١الحرص على إستمرار قياس رضا أعضاء ھيئة
التدريس ومعاونيھم واإلداريين

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٠

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية األولــى  :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
١

٤

٢

 -٢/١تطوير خطط متتابعة وممتدة تعتمد على أولويات الكلية لتعيين
أعضاء ھيئة التدريس من التخصصات المختلفة.
 -١/٢/١موائمة خطط تعيين أعضاء ھيئة التدريس والھيئة
المعاونة.
 -٢/٢/١مراقبة ضوابط تعيين أعضاء ھيئة التدريس
ومعاونيھم.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤١

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية األولــى  :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
١

٤

٢

 -٣/١تفعيل نظام واضح وشفاف يتيح ويشجع على مشاركة جميع
أعضاء ھيئة التدريس فى اإلدالء بآرائھم اليجاد حلول مناسبة
لمشكالت المؤسسة ووضع الخطط المستقبلية.
 -١/٣/١التوس ع ف ى تطبي ق ال نمط ال ديمقراطى ف ى عملي ة
إتخ ازالقرارات والتع اون ب ين الك وادر االكاديمي ة
واإلدارية.
 -٢/٣/١توثي ق مج الس الكلي ة واألقس ام والق رارات المنظم ة
للعمل لضمان الشفافية فى عملية إتخاذ القرار.
 -٣/٣/١تنظ يم وتط وير آلي ات موثق ة ومس تحدثة لقي اس رض ا
أعض اء ھيئ ة الت دريس ومع اونيھم ع ن نم ط القي ادة
وإدارة الكلية.
 -٤/٣/١تفعيل نظام لضمان العدالة وعدم التمييز.
 -٥/٣/١مراجعة دورية لالئحة عدم التمييز والميثاق
األخالقى.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٢

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية األولــى  :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
٤

١

٢

 -٤/١تطوير قدرات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والعاملين من
خالل برامج تدريبية فعاله.
 -١/٤/١تحديث خطة تدريب مبنية على اإلحتياجات
-٢/٤/١

-٣/٤/١
-٤/٤/١
-٥/٤/١
-٦/٤/١

متابعة تنفيذ برامج التدريب لتنمية مھارات أعضاء ھيئة
التدريس ومعاونيھم والعاملين فى المؤسسة فى األمور
المھنية واإلدارية وتطبيق الجودة فى التعليم والبحث
العلمى.
متابعة تقييم أعضاء ھيئة التدريس ومعاونھيم وقياس
مردود البرامج التدريبية.
متابعة خطط التدريب المناسبة لتنمية مھارات القيادات
األكاديمية واإلدارية
تفعيل نظام التقييم ألداء القيادات األكاديمية واإلدارية
والعاملين.
تفعيل سياسات ربط الحوافز باآلداء.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٣

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الخطة التنفيذية والزمنية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة – جامعة أسيوط
الفــترة الزمنيــــة )٢٠١٦ – ٢٠١١م(

الغاية األولــى  :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
٤

١

 -٥/١متابعة التحقق من المساواة فى فرص توظيف العاملين
-١/٥/١
-٢/٥/١

-٣/٥/١
-٤/٥/١

ت وفير الع املين بأع داد مناس بة ف ى الوح دات اإلداري ة
وإختيارھم طبقا ً لمعايير ثابتة ومعتمدة.
متابعة نشر والتعريف باإلصدارات الموثقة والمعتم دة ع ن
إختصاص ات الوح دات اإلداري ة والم ؤھالت والخب رات
المطلوبة
إتب اع النظ ام اإلدارى المناس ب لإلس تفادة م ن الم وارد
البشري ٍة.
مراقبة سياسات الثواب والعقاب

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٤

٢

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية األولــى تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
٤

١

٢

 -٦/١التوزيع المناسب للموارد المالية المتاحة وإستحداث آليات الحصول
على موارد مالية إضافية.
 -١/٦/١متابعة تنفيذ خطة واقعية لتنمية الموارد الذاتية
 -٢/٦/١متابعة وتقييم كفاءة إستخدام الموارد المالية
 -٧/١تحقيق ترشيد الدعم المالى والعينى الغير مشروط من خالل المنح
المقدمة من الخريجين والصناعة وأصحاب األعمال
 -١/٧/١تنش يط أس اليب فعال ة لتعزي ز العالق ات م ع القطاع ات
اإلنتاجية والخدمية المختلفة.
 -٢/٧/١الس عى لتوثي ق ال روابط ب ين األك اديميين والقطاع ات
اإلنتاجية والخدمية.
 -٣/٧/١تطوير أنظمة لإلتصال والمتابعة
 -٤/٧/١تحفيز أعضاء ھيئ ة الت دريس عل ى إيج اد مص ادر للتموي ل
من خالل مشاريع بحثية.
 -٥/٧/١تنويع أساليب مكافآت المتميزين وتنمية الموارد الذاتية

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٥

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية األولــى :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
١

٤

٢

 -٨/١زيادة تحقيق اإلستفادة القصوى من اإلمكانيات البشرية
والتكنولوجيه المتاحة بالكلية.
 -١/٨/١تطوير آليات لزيادة فاعلية الوحدات ذات الطابع
الخاص فى تنمية الموارد الذاتية.
 -٢/٨/١دعم وسائل التعريف باإلمكانيات المتاحة بالكلية.
 -٣/٨/١تفعيل خطة الترويج والتسويق للمنتجات وخدمات
الوحدات ذات الطابع الخاص.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٦

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية األولــى :تطوير الجھاز األكاديمى والجھاز اإلدارى بالكلية.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
١

٤

٢

 -٩/١المحافظة على المكان والمناخ اآلمن الالزمين لألداء الجيد داخل
الكلية والبيئة المحيطة
 -١/٩/١توفير صيانة المبانى والمنشآت المتاحة بالكلية
-٢/٩/١

تحقيق التناغم بين أقسام وإدارة الكلية

 -٣/٩/١إستمرار التدريب على خطة الطوارئ لمواجھة
المخاطر المحتملة فى المؤسسة.
 -٤/٩/١متابعة برامج تدريب الكوادر البشرية
 -٥/٩/١توفير أجھزة ومعدات الزمة ومتابعة التأكد من
صالحيتھا بصفة دورية

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٧

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية الثانية :اإلٍستمرار فى دعم كافة مجاالت التعليم والتعلم الصيدلى من أجل الوفاء واإلرتقاء باإلحتياجات المعاصرة لمھنة الصيدلة.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
١

٤

٢

 -١/٢تطوير برامج التعليم والتدريب حتى تظل مواكبه للمستحدثات
العالمية.
 -١/١/٢مراجعة البرنامج التعليمى والتدريبى للوفاء
بإحتياجات سوق العمل.
 -٢/١/٢إستحداث برامج جديدة مناسبة إلحتياجات سوق
العمل.
 -٣/١/٢رفع كفاءة التدريب الميدانى خالل سنوات الدراسة.
-٤/١/٢

التوسع فى سياسة التعليم الذاتى والتفاعلى.

-٥/١/٢

دعم التواصل مع األقسام المشتركة والمعاونة.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٨

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية الثانية :اإلٍستمرار فى دعم كافة مجاالت التعليم والتعلم الصيدلى من أجل الوفاء واإلرتقاء باإلحتياجات المعاصرة لمھنة الصيدلة.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
٤

١

٢

 -٢/٢اإلرتقاء بالمخرجات التعليمية المستھدفة.
١ /٢ /٢
-

تطبي ق بع ض نت ائج األبح اث ف ى الدراس ة العملي ة
والنظرية للطالب.

٢ /٢ /٢
-

تنويع أس اليب التعل يم وال تعلم للتأكي د عل ى المھ ارات
المطلوبة لسوق العمل.

 -٣/٢تحسين أنظمة التقييم للتحقق من جودة المخرجات التعليمية.
 -١/٣/٢تفعيل دور المقيم الخارجى.
 -٢/٣/٢تطوير طرق التقييم وتحقيق رضاء الطالب.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
٤٩

٣

٢٠١٣
٤

١

٢

٣

٢٠١٤
٤

١

٢

٣

٢٠١٥
٤

١

٢

٣

٤

الغاية الثالثــة :زيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أعلى مستويات ممكنة فى البحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
١

٤

٢

 -١/٣التوعية المستمرة بقضايا المجتمع والبيئة ومتابعة إحتياجات
السوق المحلى واإلقليمى من الخدمات المجتمعية.
 -١/١/٣دعم خطط متطورة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 -٢/١/٣قياس رضا متلقى الخدمة المجتمعية.
 -٢/٣تفعيل دور المراكز الخدمي ة م ن أج ل تحقي ق التفاع ل ب ين الكلي ة
ومنظمات المجتمع.
 -١/٢/٣تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع.
 -٢/٢/٣تطوير وحدات الخدمات المجتمعية.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
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٢٠١٤
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الغاية الثالثــة :زيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أعلى مستويات ممكنة فى البحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(
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٣

٢٠١٢
١

٤

٢

 -٣/٣متابعة وتقويم الخدمات واألنشطة المجتمعية والبيئية.
 -١/٣/٣توافر إعتبارات تنظيمية وإدارية لمتابعة أنشطة خدم ة
المجتمع وتنمية البيئة.
 -٢/٣/٣تطوير وحدات الخدمات المجتمعية:
 -٢مرك ز الخ دمات
 -١المعم ل المرك زى
الصيدلية
 -٣مرك ز الدراس ات والبح وث الص يدلية للنبات ات
الطبية.
 -٤مركز المعلومات الدوائية.
 -٥الصيدلية المجتمعية النموذجية.
 -٣/٣/٣تطوير المعامل البحثية )إحالل وتجديد(
 -٤/٣/٣أجھزة ومعدات
 -٤/٣دعم األبحاث المشتركة بين األقسام العلمية المختلفة.
 -١/٤/٣تشجيع البحوث البينية والتطبيقية بناءاً على إحتياج ات
المجتمع.
 -٢/٤/٣تشكيل لجان متخصصة

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
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الغاية الثالثــة :زيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أعلى مستويات ممكنة فى البحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(

٢٠١١
١

٢

٣

٢٠١٢
٤

١

 -٥/٣الحرص على التميز فى األبحاث العلمية التطبيقية لمنفعة المجتمع.
 -١/٥/٣تفعي ل الخط ة البحثي ة المعلن ة لألقس ام والكلي ة لتلب ى
إحتياجات المجتمع.
 -٢/٥/٣المراجعة الدورية للخطط البحثية وتقييم مردودھا.
-٣/٥/٣

تحديث قاعدة البيانات لألبحاث.

 -٤/٥/٣تحديث ودعم الموقع الكترونى الخاص باألبحاث واألنشطة
العلمية.
 -٥/٥/٣تطوير نشرة العلوم الصيدلية.
 -٦/٥/٣متابع ة اإلتص ال بمس ئولى المؤسس ات الخاص ة بالرعاي ة
الصحية وصناعة الدواء.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
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الغاية الثالثــة :زيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أعلى مستويات ممكنة فى البحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(
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٢

٣

٢٠١٢
٤

١

 -٦/٣اإلرتقاء بالمستوى العلمى للخريج عن طري ق تش جيع الدراس ات العلي ا
والتعليم المستمر.
 -١/٦/٣المراجعة الدورية لبرامج الدراسات العليا.
 -٢/٦/٣وس ائل متط ورة للت رويج لب رامج الدراس ات العلي ا داخلي ا ً
وخارجيا ً.
 -٣/٦/٣نظام لتقييم الدارسين فى برنامج التعليم المستمر
 -٧/٣تط وير آلي ة للمحافظ ة عل ى األداء داخ ل الكلي ة وخارجھ ا باألس اليب
التى تحافظ على البيئة.
 -١/٧/٣متابعة تحديد اإلحتياجات البيئية المناسبة وتحقيق التطوير
والتنمية المستدامة
 -٢/٧/٣متابعة خطة التوعية البيئية للعاملين بالكلية
 -٣/٧/٣تطوير المعامل الطالبية والبحثية إلجراء التجارب
واألبحاث تحت ظروف علمية سليمة تحافظ على البيئة.
 -٤/٧/٣متابعة خطة التخلص من النفايات

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
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الغايــة الرابعــة :التقويم المستمر للمؤسسة.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(
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٢٠١٢
٤

١

٢

٣

 -١/٤إستمرارية التقويم الذاتى لآلداء الكلى للمؤسسة.
-١/١/٤

التقرير الذاتى السنوى للمؤسسة.

-٢/١/٤

تقارير المراجعة الداخلية.

-٣/١/٤

تقارير المراجعة الخارجية.

 -٤/١/٤تق ارير مناقش ة نت ائج التق ويم م ع أص حاب
المصلحة.
 -٥/١/٤خطة التطوير والتعزيز.
 -٢/٤مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتى لآلداء.
 -١/٢/٤متابعة تنفيذ خطة التطوير على مستوى
األقسام.
 -٢/٢/٤التعامل مع مقاومة التغيير.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
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الغايــة الرابعــة :التقويم المستمر للمؤسسة.
م

األھـــداف واألنشـــــــــــــــــطة
الفـــــــــترة الـزمنيــــة )ربـــــع ســــنوية(
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٣

٢٠١٢
٤

١

٢

 -٣/٤تأثير نتائج التقويم الذاتى المستمر على إدارة الجودة.
 -١/٣/٤قياس وتقويم كفاءة الخريجين فى جھات العمل.
 -٢/٣/٤تقارير اإلجراءات التصحيحية.
 -٣/٣/٤متابعة نتائج دراسة إحتياجات سوق العمل من
الخريجين.

تم وضع خطط التنفيذ بصورة متوازية مع مراعاة األولويات فى تحديد تتابـع عمليــات التنفيــذ بالخطــة
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إجمالى موازنة الخطة اإلستراتيجية للكلية )٢٠١٠م حتى ٢٠١٥م( ومصادر التمويل
مصـــــــادر التمــــــــــــويـــــــــــل
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المبالغ المخصصة لتنفيذ الخـطــة التنفيذيــة
للخطــة اإلســـتراتيجية ) ٢٠١٠حتى ٢٠١٥م(
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