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 مكدمـة :

الخيؿى على أسد ماّصل إلُٔ سال التعلٔه ؾى مضس ّناٌ البـد للدّلـة التـدعل عـً  سٓـل عكـد الـومس الكـْمى لت ـْٓس          
 و ، ّالرى ناٌ مً أٍه تْصٔاتُ ضسّزة ت ْٓس التعلٔه ّحتكٔل ادتْدة الػاملة . 2000التعلٔه العاىل عاو 

أند الدنتْز / عالد قاضه مطاعد الْشٓس للتخ ٔط اإلضرتاتٔذى ّدعه الطٔاضات ؾـى ا لهلنـة التـى  ألكاٍـا ىٔابـة عـً        ننا
الطٔد األضتاذ الدنتْز/ أغسف الػٔشى ّشٓس التعلٔه العاىل ّالبشح العلنى ؾى إؾتتـا  ّزغـة عنـل سـْل تلٔـات التخ ـٔط       

علـى أىـُ لتشكٔـل ىكلـة ىْعٔـة ؾـى       2030ٔه العـاىل ّالبشـح العلنـى    لت بٔل اضرتاتٔذٔة التعلـ  2020-2017متْضط األدل 
ميعْمة التعلٔه العاىل ٓت لب ذلو مساعاة البعد اإلقلٔنى ّالدّىل اليػط مً عالل تبـادل العسؾـة ّإضـتخداو تهيْلْدٔـا     

  .قتضادٓةالعلْمات ّت بٔكاتَا ّاإلدازة اإلقتضادٓة لوضطات التعلٔه العاىل مً عالل مػسّعات ذات ددّى إ

ّأضاف الْشٓس أٌ التخ ٔط مبطتْٓاتُ الختلؿة ّضٔلة أضاضـٔة لتشكٔـل األٍـداف ٍّـْ مـا ىـساِ ؾـى اسبـة ّشازة التعلـٔه          
مـً عـالل دـْدة ارتـدمات التعلٔنٔـة،       2030العاىل ّالبشح العلنى ؾى إعـداد ارت ـط اإلضـرتاتٔذٔة للت ـْٓس ستـى عـاو       

ْاشٌ بـ  قـدزات ال ـالط ّ بٔعـة الـاامر الدزاضـٔة ّالتخضضـات، ّحتطـ          ّت ْٓس ىعه الكبْل بادتامعات بتشكٔل الت
أّضاع ال الط بسعآة ال الط التؿْق  علنًٔا ّالٍْْب  ّؾكـًا للنعـآا الدّلٔـة، ّاإلٍتنـاو بـال الط ذّى اإلستٔادـات       

 .ارتاصة ّمتشدى اإلعاقة

ت ْٓس التعلٔه ّحتكٔل ادتْدة الػاملة مً عالل إضتخداو دامعة أضْٔط مً أّائل الهلٔات التى بدأت ؾى  –نلٔة الضٔدلة 
تهيْلْدٔا العلْمات ّت بٔكاتَا مً عالل سضْهلا علـى بعـم مػـسّعات ال سّسـة مـً إدازة الػـسّعات التابعـُ للَٔ ـة         

 QAAPو مً عالل مػـسّع  2004إدعال ىعاو داعلى لضناٌ ادتْدة عاو الكْمٔة لضناٌ ادتْدة التعلٔه ّاإلعتناد مجل  
الهلٔة مً  الئع الهلٔات التى بدات الت ْٓس ؾى السسلـة األّىل مـً عـالل مػـسّع الت ـْٓس الطـتنس ّالتإلٍٔـل ل عتنـاد         ّ
(CIQAP.مً قبل ّشازة التعلٔه العاىل ) 

، 2006، ثه تال ذلو التكازٓس الطـيْٓة لععـْاو    و2005/2006تكدمت الهلٔة بإلّل تكسٓس ضيْى للهلٔة عً العاو ادتامعى 
و صــدزت أّل دزاضــة ذاتٔــة للهلٔــة  بكــًا لعــآا اهلٔ ــة الكْمٔــة لضــناٌ دــْدة التعلــٔه    2009و ّؾــى عــاو 2008، 2007
و علـى  2016ستى ضبتنا )التكسٓس الطيْى( ّإضتنست الهلٔة ؾى تكدٓه الدزاضة الراتٔة   (NAQAAE) 0عتنادّاإل

،  2015، انتـْبس   2014، أنتـْبس   2013، ضـبتنا   2012، ضـبتنا   2011، ضبتنا  2010، ضبتنا  2009ىل )ضبتنا اليشْ التا
دامعـة   –لهلٔـة الضـٔدلة    و( للتكسٓـس الطـيْى   2018أنتـْبـــس  (صـداز   إٍّرِ اليطـخة ٍـى    (.2017، أنتْبس  2016 ىْؾنا
بعـد سضـْل الهلٔـة     ارتامطـة  ٍّـى اليطـخة   دْدة التعلٔه ّاإلعتنـاد   بكًا ل صداز الجاىى للَٔ ة الكْمٔة لضناٌ  أضْٔط

  . ستى ىطت ٔع اليَْض ّالتكدو بْ ييا الػاىلعلى اإلعتناد األنادميى 
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 عمٌد الكلٌة/ كلمة األستاذ الدكتور

جامعة أسٌوط تعتبر مركز إشعاع علمى حضارى على مستوى محافظات صعٌد مصر ،  -كلٌة الصٌدلة 

كما  تفخر بؤنها ثالث كلٌة صٌدلة على مستوى جمهورٌة مصر العربٌة من حٌث اإلنشاء وثالث كلٌة 

على مستوى جامعة اسٌوط  تحصل على االعتماد من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد فى 

 .وثالث كلٌة صٌدلة تحصل على اإلعتماد من بٌن كلٌات الصٌدلة على مستوى الجمهورٌة 2100سبتمبر 

 وكانت تابعة لكلٌة الطب ثم أستملت الكلٌة عامم 0350-0351 بدأت  الدراسة بالكلٌة فى العام الجامعى

امعة اإلسكندرٌة وهى الثالثة فى تارٌخ اإلنشاء بعد كلٌة الصٌدلة جامعة الماهرة وكلٌة الصٌدلة ج م0353

وٌبلغ إجمالى خرٌجٌها حتى  م 0354/0355 ، وخرجت الكلٌة أول دفعة من طبلبها فى العام الجامعى

وهى كلٌة تتمتع بسمعة متمٌزة حممتها على مدى األعوام السابمة محلٌا  وإللٌمٌا  . خرٌجا    01110اآلن 

ٌد من الجامعات على مستوى وهى األولى على مستوى الصعٌد ولد أمدت كلٌات الصٌدلة  العد

جامعة المنٌا ، جامعة األزهر فرع أسٌوط ، جامعة سوهاج وبعض )الجمهورٌة على سبٌل المثال 

جامعات الدلتا مثل المنصورة ، الزلاز ٌك ، طنطا ، لناة السوٌس فضبل عن الجامعات الخاصة المنتشرة 

 .ر التى أصبحت لٌادات فى هذه الجامعاتعلى مستوى الجمهورٌة وغٌرها من الجامعات العربٌة بالكواد

 والثالث ٌولٌئلصدار طبما  لواآلن وبعـد مرور أكثر من خمسة أعــوام ، تُصدر الكلٌـة الدراســة الذاتٌـة 

حرصا  ( الصادر من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم  4طبما  لنموذج رلم )  والتمرٌر السنوى م1104

وعٌة فً عرض إنجازات الكلٌة فى مختلف المطاعات ، لزٌادة لدرة الكلٌة على مبدأ الشفافٌة والموض

التنافسٌة محلٌا  وإللٌمٌا  ودولٌا  وخدمة أغراض التطوٌر المستمر لتحمٌك التنمٌة المستدامة للعملٌة 

وال  التعلٌمٌة على أصعدة األنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة ، وللحفاظ على اإلعتماد األكادٌمٌى وص

 .  لعالم التمٌز

 عمٌد الكلٌـــة

 محمــود دمحم شــٌحة ./ د.أ
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 التكسٓس الطيْىإعداد 



 

 

 

5 

 : ISO (9001: 2008) (9001 (0300431( ، )ت : 0431)ت داخلى:  كلية الصيذلة -املبهى اإلدارى الذور اخلامس  –واإلعتماد  اجلودةوحذة ضماى  –ضـبـط الوثائق 

2015) 

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 
Phone: 002-088-2080711;002-088-2411340, 088-241129; 088-2412148, Fax.: 002-088-2080774 

WWW.aun.edu.eg/faculty/pharm/ Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com mail: -e
pharmacy@aun.edu.eg 

 

 

 

   

 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 

 التكسٓس الطيْى:ميَذٔة إعداد 
 صـاذتاً صْز عسض البٔاىات بعد حتْٓلَا إىل معلْمات، ّمً ثه ؾهلنـا أزدىـا تكسٓـسًا ناؾٔـًا      أٍهالتكازٓس مً  تعتا 

ب سٓكة صشٔشة ثه عسضَا يف غـهل   البٔاىاتّمؿٔدًا ؾئًا ّغهلًٔا ّمْضْعًٔا نلنا اقتضى األمس مجع أنا قدز مً 
 مياضب.

 يف: التكسٓسمساسل إعداد  ّتتنجل 

 تؿسٓؼ البٔاىات ّتبْٓبَا .ط  مجٔع البٔاىات الستب ُ بُ .أ 
 إضتخساز اليتائر ّالتْصٔات .د  حتلٔل الٔاىات .ز 
 التكسٓس ّإعالىُإعتناد  .ّ  نتابُ التكسٓس .ِ 

 

 :ٍٕ مس عنلٔة إعداد ّنتابة التكسٓس بإلزبعة مساسل أضاضٔة 

 مسسلة التيعٔه ّالبياء اهلٔهلٕ .ط  مسسلة اإلعداد ّالتذَٔص .أ 
 مسسلة السادعة .د  مسسلة الهتابة .ز 

 

 بياء على إسضائٔة أعضاء ٍٔ ة التدزٓظ )على زأع العنل(  ّمت مجـع  لذاٌ التػهٔل حتدٓح ُ ؾكد مت ّٔبياء عل
ّإعداد التكسٓس الطيْى  بكًا لتكازٓس إعداد الدزاضة الراتٔة مً اإلدازة العلٔا للهلٔة ّّسدة ضناٌ ادتْدة بٔاىات 

ىػ ة نل دتية ّنـل  اللذاٌ اليبجكة عً ّسدة ضناٌ ادتْدة ّتكازٓس بإل، باإلضاؾة إىل األقطاو العلنٔة ّاإلدازات 
 دتية أعسى للنسادعة ّالضٔاغة.ق اع باإلضاؾة اىل 

 الطيْى للهلٔة:ع ْات نتابة تكسٓس 
 احملاّز األضاضٔة للتكْٓه الراتى -2   اليَذٔة الطتخدمة -1

 الطتخدمة: اليَذٔة 

 :التكسٓس الطيْىارت ْات اإلدسائٔة التى إتبعتَا الهلٔة إلدساء 
 ع ْات تيؿٔر الدزاضة( ط  )دتاٌ( الدزاضة ؾسمتػهٔل  ( أ

 )تلٔات مجع البٔاىات( أدّات مجع البٔاىات ز( 
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 :تكسٓس الطيْىأٍداف إعداد ال
 ٓ عسض جملنل أىػ ة الهلٔة ؾى الك اعات الختلؿة داعل الهلٔة ننا ٓتضـنً  مبجابة التكسٓس الطيْى للهلٔة عتا

لطــاة الراتٔــة للهلٔــة مــً سٔــح تعسٓؿَــا ّإٓضــا  مــدى حتكٔــل زضــالتَا ّزآتَــا مــً عــالل ستاّزٍــا الــجالخ   ا
التعسف على ىكاط الكْة ّالضعـ ؾى ستاّز الكدزة الوضطٔة ّالؿاعلٔة ّ)التعلٔنٔة , البشجٔة ّعدمة اجملتنع( ، 

 الكْة ّالتػلب على ىكاط الضعـ. التعلٔنٔة ّذلو بَدف إختاذ اإلدساءات الالشمة للنشاؾعة على ىكاط

         إسدى الْضائل األضاضٔة للتكْٓه الراتى للاىامر ، ّتعتند أضاضـًا علـى تْصـٔـ ّتػـخٔط الْضـع الـساًٍ ؾـى
الاىامر ، ّحتدٓد زتـاالت الكـْة ّالضـعـ ؾـى إمهاىٔاتـُ ّإدازتـُ ّتضـنٔنُ ّعنلٔاتـُ التعلٔنٔـة ، ّمضـادز           

تضنً حتدٓد دقٔل جملاالت التشط  ٓالبد ّأٌ  التكسٓس اإىل ذلو ؾإٌ ٍر التعله التى ٓطتخدمَا ّغاٍا . إضاؾة
 ّالت ْٓس النهية ، ّمكرتسات ّّضائل ّمط ْلٔات التعصٓص ّالت ْٓس  .
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  للهلٔة على اليشْ التاىل: التكسٓس الطيْىؾسٓل إعداد 

 السادعة:اإلعداد ّؾسٓل 

 عنٔد الهلٔة الكائه  بإلعنال   أ.د./ ستسّع عجناٌ أمحد  .1

 مدٓس ّسدة ضناٌ ادتْدة   ستنْد ستند غــٔشُ أ.د./  .2

 األضتاذ التؿسؽ بكطه الهٔنٔاء التشلٔلٔة الضٔدلٔة  سطً ؾسغلى عصقل أ.د./  .3

 زئٔظ دتية مسادعة التكازٓس  أ.د./  على عبد العاٍس عبد السمحً .4

 مدٓس ّسدة ضناٌ ادتْدة–شلٔلٔة الضٔدلٔة الهٔنٔاء التّزئٔظ زتلظ قطه  مطاعد  أضتاذ  د./ سطً زؾعت سطً على .5

 الدٓس اإلدازى لْسدة ضناٌ ادتْدة الطٔد/ ستنـــْد ؾـــْشى دــْدة .6
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 أدّات مجع البٔاىات:  -دـ

 ىْع األداة
 أضه األداة )ٓرنس ٍيا األمساء التؿضٔلٔة 

 لعدّات الطتخدمة لهل ىْع(
 أضتخدمت ؾَٔا الوغسات التى العآا التى إضتخدمت ؾَٔا

 اإلضتبٔاىات

زضا )ال الط(،)إضتبٔاىات 
(،)أعضاء ٍٔ ة الطتؿٔدًٓ

التدزٓظ(،)العامل (،)الكٔه 
دتية الداعلى(،)السادع ارتازدى( ، 

  التدزٓب ّالتْظٔـ

التخ ٔط اإلضرتاتٔذة ،  ادتَاش 
اإلدازى ، الػازنة اجملتنعٔة ، 

 ال الط ّارتسجي  ، 
، إعداد التكازٓس ضتبٔاىات حتلٔل اإل ،إضتبٔاىات 

ّدْد   -تػهٔل اللذاٌ،  التػرٓة السادعة، 
 ، لْائح ّمعآا. قْاعد بٔاىات

 الالسعة
ّالتطذٔل ّمجع البٔاىات  الالسعة

 ّإعداد التكازٓس 

ال الط ّارتسجي  ، الدزاضات 
العلٔا ، ادتَاش اإلدازى ، البشح 
 العلنى ، الكٔادة ّاذتْننة

ّإعداد تكسٓس بيتائر  الالسعات ّحتلٔلَاتطذٔل 
 التشلٔل 

الكابالت 
 الؿسدٓة

مع مط ْل  – اإلدازات ّالْسداتمع مدٓس 
التعامل   – الطتؿٔدًٓ –الدؾاع الدىى 

 مع البٔ ة احملٔ ة

ال الط ّارتسجي  ، ادتَاش 
اإلدازى ، الػازنة اجملتنعٔة ، 

 الكٔادة ّاذتْننة 
 ّإعداد تكسٓس الياقػةحتلٔل ىتائر 

الياقػات 
 ادتناعٔة

،  دّزات ، معازض ،  ّزش عنل ،ىدّات 
 لكاءات  

التخ ٔط اإلضرتاتٔذى ، الكٔادة 
ّاذتْننة ، ال الط ّارتسجي  ، 
البشح العلنى ، الػازنة 

 اجملتنعٔة

 ّأعضاء ٍٔ ة التدزٓظ زضا الطتؿٔدًٓ

 ارتدمةحتلٔل إضتبٔاىات متلكى  حتلٔل الْثائل

ال الط ّارتسجي  ، الكٔادة 
ّاذتْننة ، أعضاء ٍٔ ة 

 التدزٓظ ،
 اليطب ّالوغسات الكٔاضٔة
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 (جامعة دمحم على باشا)جامعة أسٌوط 

 تارٌخ التفكٌر فً إنشاء الجامعة

بمناسبة الذكرى المبوٌة لوفاة دمحم علً )تمدمت لجنة االحتفاالت المومٌة بوزارة المعارف  0333 فً سنة

، وألر "دمحم علً جامعة"ٌطلك علٌها اسم  أسٌوطبمشروع إلنشاء جامعة بمدٌرٌة( الكبٌر والً مصر

ولد نص ذلن المرسوم 0333  لسنة 045 مجلس الوزراء هذا المشروع وصدر به المرسوم بمانون رلم

على فترة تحضٌر تتراوح بٌن أربع وسبع سنوات إلعداد اإلمكانات البلزمة الفتتاح الدراسة، كما نص 

كلٌة اآلداب ، كلٌة التجارة ، كلٌة الحموق ، كلٌة الزراعة ، ) على أن تتكون الجامعة من الكلٌات اآلتٌة 

 (كلٌة الطب ، كلٌة العلوم ، كلٌة الهندسة 

كٌلومتر  214 بصعٌد مصر التً تمع على بعد أسٌوط فً مدٌنة جامعة مصرٌة هً فجامعة أسٌوط

تم  0341 ثورة  ، إال انه بعدجامعة دمحم علًتحت اسم 0341 عام انتهى العمل بها رسمٌا .الماهرة جنوب

بعد )حكومٌة مصرٌة من حٌث تارٌخ اإلنشاء  جامعة ، وهً بذلن رابعجامعة اسٌوط تغٌٌر اسمها إلى

 .صعٌد مصر ، وأول جامعة تنشؤ فً(على الترتٌب وعٌن شمس ،واإلسكندرٌة،الماهرة جامعات

 :شعار الجامعة

ٌتكون شعار الجامعة من درع على شكل لوحة لمتها إلى أعلى ولاعدتها إلى أسفل، وبها لرص الشمس 

ً، وتمتد من لرص الشمس الذي ٌشع الضوء منه على اسم جامعة أسٌوط المكتوب بالخط الكوف

 .إشعاعات على هٌبة أٌٍد تعطً الخٌر، كما أن أحرف اسم الجامعة ترتفع ساطعة نحو الضٌاء

 الرإٌة

الرٌادة فً بناء مجتمع المعرفة بما ٌوجبه ذلن من تمدٌم تعلٌم متمٌز وبحوث متمدمة ولٌادة أنشطة التنمٌة 

 .المجتمعٌة

 الرسالة

حشد الطالات وتوظٌفها لتحمٌك الرإٌة المستمبلٌة للجامعة من خبلل تمدٌم تعلٌم مواكب لمتطلبات 

الحاضر والمستمبل، ومنتج ألجٌال متمٌزة من الخرٌجٌن، لادرة على المنافسة فً أسواق العمل المحلٌة 

ذ البرامج البحثٌة التً والعالمٌة، ومإهلة للتفوق فً مجاالت البحث العلمً والتكنولوجٌا وفً وضع وتنفٌ

  .تنمى المعرفة وتسهم فً تطوٌر المجتمع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 :الغــاٌــات اإلستراتٌجٌة

 .خرٌج متمٌز لادر على اإلبتكار والمنافسة فى سوق العمل .0

 .تطوٌر الدراسات العلٌا والمدرة البحثٌة للجامعة .2

 .تعمٌك الترابط بٌن الجامعة والمجتمع .3

 .جهاز إداري فعال .4

 .والتمالٌد الجامعٌةترسٌخ المٌم  .5

 .دعم كلٌات ومعاهد الجامعة للتؤهل لبلعتماد .6
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 كلٌة الصٌدلة 

جامعة أسٌوط ، تفخر بؤنها ثالث كلٌة صٌدلة على مستوى جمهورٌة مصر العربٌة من حٌث اإلنشاء  –كلٌة الصٌدلة 

ودة التعلٌم واالعتماد فى سبتمبر وثالث كلٌة على مستوى جامعة اسٌوط  تحصل على االعتماد من الهٌبة المومٌة لضمان ج

2100. 

م وهى الثالثة فى تارٌخ اإلنشاء بعد كلٌة الصٌدلة جامعة الماهرة 0660-0661بدأت  الدراسة بالكلٌة فى العام الجامعى 

م وٌبلغ إجمالى 0665/0666وكلٌة الصٌدلة جامعة اإلسكندرٌة ، وخرجت الكلٌة أول دفعة من طبلبها فى العام الجامعى 

 . خرٌجا    04834ٌجٌها حتى اآلن  خر

م ، ثم مشروع التطوٌر المستمر 1113فى مارس عام  (QAAP) حصلت الكلٌة علً مشروع إنشاء نظام داخلً للجودة

حصلت الكلٌة علً . م02/01/1101 وتم اإلنتهاء منه وتسلٌمه فً م4/2/1112 بتارٌخ (CIQAP) والتؤهٌل لئلعتماد

م وتم التجدٌد 02/00/1113العملٌة التعلٌمٌة كؤول كلٌة علً مستوي جامعات الصعٌد فًفً  1112/3110 شهادة األٌزو

 1105 طبما  للمواصفة الجدٌدة 3110كما تم منح الكلٌة شهادة األٌزو 2/00/1104على التوالى كان آخرها  للمرة الرابعة

من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم  ، حصلت الكلٌة علً شهادة االعتماد األكادٌمًم 04/3/1102 والتى تنتهى فى 

وتم مراجعة وتجدٌد شهادة  م11/3/1100 بتارٌخ (011) واالعتماد وذلن بموافمة مجلس إدارة الهٌبة فً جلسته رلم

 . م03/1/1101( بتارٌخ 52) وذلن بموافمة مجلس إدارة الهٌبة فً جلسته رلماإلعتماد األكادٌمى 

 : الشـعار

حٌث كان االغرٌك ٌعتمدون فى السحر .. ع أصل رمز الحٌة والكؤس الى المرن السابع لبل المٌبلدالكاس والثعبان ٌرج

الذى كان ”…اسكٌبلبٌوس”وكان من بٌن هإالء الذٌن ٌمارسون هذه الوسٌلة الحكٌم االغرٌمى..والشعوذة لعبلج االمراض

ولمد عثر على تماثٌل كثٌرة لهذا . ت ترافمه دابماٌعالج المرضى بلمسة من ٌده او عصاه او بلمسة من لسان حٌته التى كان

فى هذا التمثال ممسكا بعصاه ”اسكٌبلبٌوس”وٌظهر.. من بٌنهما تمثال له مع ابنته التى كانت تساعده فى مهمته..الحكٌم 

ولمد اتخذت .. ٌبدو ان به جرعة دواء..كما تظهر ابنته ولد التفت الحٌة حول ذراعها وفى ٌدها كاس..الملتفة حولها الحٌة

وحٌنما استملت الصٌدلة عن الطب ..العصا الملتفة حولها الحٌة رمزا للطب والصٌدلة على مستوى العالم لسنوات طوٌلة

بٌنما استحدث للصٌدلة رمز اخر هو الحٌة والكاس ..بمٌت الحٌة والعصا رمزا للطب فمط..واصبحت تخصصا لابما بذاته

 ..وبه جرعة دواء”اسكٌبلبٌوس“حمله ابنة باعتبار ان هذا الكاس هو الذى كانت ت

 :رإٌة الكلٌة

  .مع على المستوى المومى والعالمىالرٌادة فى التعلٌم الصٌدلى والبحث العلمى وخدمة المجت

 : رسالة الكلٌة 
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فزى  المسزاهمة علزى لزادرٌن عالٌزة كفزاءة ذوى صزٌادلة صٌدلى متمٌزز مزن خزبلل بزرامج علمٌزة معتمزدة لتؤهٌزل توفــٌر تعلٌم

 مهنزة المسزتوى المزومى والعزالمى، وترسزٌخ  أخبللٌزات على العمل مجاالت فى والمنافسة للمجتمع الرعاٌة الصحٌة تحسٌن

خرٌجٌها وغرس لٌم التعلٌم الذاتى والمستمر وإجراء أبحاث علمٌة متطورة تساهم فى تطزوٌر صزناعة الزدواء  فى  الصٌدلة

  .وتلبى اإلحتٌاجات الصحٌة للمجتمع

 :  ت واألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌةالغاٌا

 . جهاز أكادٌمى وإدارى فعال .0

 .تخرٌج صٌدلى متمٌز لادر على اإلبتكار والمنافسة فى سوق العمل .2

 . وخدمة المجتمع تحمٌك مستوى متمٌز فى البحث العلمى .3

 التموٌم المستمر للمإسسة .4

 :تسعى الكلٌة الى تؤكٌد مجموعة من المٌم وهى

 الفرٌك روح .3 والفاعلٌة والكفاءة الجدٌة .2 اإلبداعٌة الممارسة .1 اآلخر وتمبل  التسامح .0

  والعدالة المساواه .1 .العامة المصلحة تغلٌب .5 المستمر والتطوٌر  التمٌز   .4

 جامعة أسٌوط –أهداف إعداد الدراسة الذاتٌة لكلٌة الصٌدلة 

تعتبر الدراسة الذاتٌة بمثابة السٌرة الذاتٌة للكلٌة من حٌث تعرٌفها وإٌضاح مدى تحمٌك رسالتها ورإٌتها من خبلل 

، التعرف على نماط الموة والضعف فى محاور المدرة المإسسٌة ( البحثٌة وخدمة المجتمع, التعلٌمٌة )محاورها الثبلث 

 .ءات البلزمة للمحافظة على نماط الموة والتغلب على نماط الضعفوالفاعلٌة التعلٌمٌة وذلن بهدف إتخاذ اإلجرا

 :جامعة أسٌوط  من خبلل إعداد الدراسة الذاتٌة إلى تحمٌك األهداف اآلتٌة  -لذا تهدف كلٌة الصٌدلة 

 .التعرٌف بالكلٌة وتوضٌح مدى تحمٌمها للرإٌة والرسالة والغاٌات اإلستراتٌجٌة .0

 .الكلٌة وجمٌع أنشطتها التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌةعرض معلومات كاملة ودلٌمة عن  .2

 .تحدٌد مواطن الموة والنماط التً تحتاج إلى تحسٌن فً مختلف الجوانب التعلٌمٌة والمإسسٌة بالكلٌة .3

 .وضع الخطط وإتخاذ اإلجراءات لتعزٌز نماط الموة والمضاء على نماط الضعف .4

ٌم واإلعتماد إلعادة تمٌٌم الكلٌزة لتجدٌزد شزهادة اإلعتمزاد التزً حصزلت علٌهزا التمدم إلى الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعل .5

 .22/6/2100الكلٌة فً 

 .التحسٌن المستمر لجودة ومخرجات العملٌة التعلٌمٌة من خبلل التموٌم الذاتً للمخرجات .6

إنجازه فً الكلٌة وصوال للتمٌزز تؤكٌد تنفٌذ المٌم التى تسعى الكلٌة الى تحمٌمها من شفافٌة وموضوعٌة فً عرض ما تم  .2

 .والتطوٌر المستمر والمساواة والعدالة
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كسب ثمة المجتمع المحٌط وزٌادة لدراتها التنافسٌة محلٌا  ودولٌا  وخدمة أغراض التنمٌة المستدامة على أصزعدة التعلزٌم  .8

 .والبحث العلمً والخدمة المجتمعٌة

 :منهجٌة إعداد الدراسة الذاتٌة

أغسطس )ة الذاتٌة للكلٌة طبما  لمعاٌٌر الهٌبةالمومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد لمإسسات التعلٌم العالى تم إعداد الدراس

ولد تم م  2105 دلٌل إعتماد كلٌات ومعاهد التعلٌم العالى اإلصدار الثالث ٌولٌو عند إعداد الدراسة كما روعى ، ( م2116

 .لٌلها ومراجعتهاذلن عن طرٌك تشكٌل لجان وجمع البٌانات وتح

وبناء علٌه فمد تم تشكٌل لجان جمع البٌانات إعداد الدراسة الذاتٌة من اإلدارة العلٌا للكلٌة ووحدة ضمان الجودة ، باإلضافة 

 .إلى لجنة أخرى للمراجعة والصٌاغة

 :خطوات كتابة تمرٌر الدراسة الذاتٌة

 المنهجٌة المستخدمة 

 المحاور األساسٌة للتموٌم الذاتى 

 :منهجٌة المستخدمةال

 :الخطوات اإلجرابٌة التى إتبعتها الكلٌة إلجراء الدراسة الذاتٌة

 تشكٌل فرق الدراسة 

 خطوات تنفٌذ الدراسة 

 أدوات جمع البٌانات 
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 2018/  2017للعاو ادتامعى  الْصؿٔة للهلٔة بٔاىات ال
  أضه الهلٔة: نلٔة الضٔدلة 

  معَد متْضط  معَد عاىل   نلٔة ىْع الوضطة:        
  أضه ادتامعة التابعة هلا الهلٔة:          دامعة أضْٔط 

سهْمٔةىْع ادتامعة               عاصة   
   :الْقع ادتػساؾى 

احملاؾعة: أضْٔط        - الدٓية: أضْٔط         

   :و1960( لطية 1295نَْزى زقه )ادتكساز التازٓخ التإلضٔظ 

  مدة الدزاضة: مخظ ضيْات 

  لػة الدزاضة: اإلجنلٔصٓة 

   :الكٔادات اآلنادمئة 

 الدزدة العلنٔة االضه الْظٔؿة

 أضتاذ أ.د./ ستنْد ستند غــٔشُ عنٔد الهلٔة
 أضتاذ أ.د./ أمحد ستند عبد الْىل ّنٔل الهلٔة لػ ٌْ التعلٔه ّال الط -
 أضتاذ أمحدأ.د./ ستسّع عجناٌ  الدزاضات العلٔا ّالبشْخّنٔل الهلٔة لػ ٌْ  -
 أضتاذ أ.د./ ستنْد البدزى عبد الل ٔـ ّنٔل الهلٔة لػ ٌْ عدمة اجملتنع ّتينٔة البٔ ة -
  :الدزدات العلنٔة التى ميشَا الهلٔة 

  بهالْزْٓع  لٔطاىظ    دبلْمات متخضضة
 

  دنتْزاِ  مادطتا  دبلْو
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 : الْازد البػسٓة -1
 : بالهلٔة الطادة أعضاء ٍٔ ة التدزٓظ

 مَنة علنٔة أداشة+   معاز ميتدط دصئًٔا اليطبة على زأع العنل العـــد البٔاٌ

 - 13 - 13.3 12 25 أضتاذ
 - 6 5 45.5 41 47 أضتاذ متؿسؽ
 - 9 - 7.8 7 16 أضتاذ مطاعد

 - - - 2.2 2 2 أضتاذ مطاعد متؿسؽ
 2 11 - 30 27 40 مدزع

 - - - 1.1 1 1 مدزع متؿسؽ
 2 39 5 % 100 90 131 إمجاىل

 أعضاء اهلٔ ة العاّىة بالهلٔة:الطادة 

 أداشة دزاضٔة مَنة علنٔة أداشة معاز ميتدط دصئًٔا اليطبة على زأع العنل العـــدد البٔاٌ
 4 - - - - 35.84 22 26 مدزع مطاعد

 - - 1 - - 64.52 40 41 معٔد
 4 - 1 - - %100 62 67 إمجاىل

 0102يوليو   ييئة التذريس للعام اجلامعى بياى إحصائى بالسادة أعضاء

 
 قسم

 العقاقري

 قسم

 صيذالنيات

 الصيذلة

 الصهاعية

 قسم

 الكيمياء العضوية

 قسم

 الكيمياء التحليلية

 قسم

 الكيمياء الطبية

 قسم

 الصيذلة اإلكليهيكية

 اإلمجاىل

 31 - 8 00 0 3 00 01 أستار متفرغ

 02 - 3 1 3 0 8 8 أستار

 0 - 0 - - - - 0 أستار مساعذ متفرغ

 02 0 - 3 - 0 8 3 أستار مساعذ

 41 4 8 3 8 0 2 2 مذرس

 041 3 02 01 00 01 41 44 اإلمجاىل

 0102يوليو للعام اجلامعى  اهليئة املعاونة  بياى إحصائى بالسادة أعضاء

 
 قسم

 العقاقري

 قسم

 صيذالنيات

 الصيذلة

 الصهاعية

 قسم

 الكيمياء العضوية

 قسم

 التحليليةالكيمياء 

 قسم

 الكيمياء الطبية

 قسم

 الصيذلة اإلكليهيكية

 اإلمجاىل

 03 0 0 4 1 3 3 1 مذرس مساعذ

 41 0 8 8 1 4 2 8 معيذ

 11 4 2 1 01 2 00 00 اإلمجاىل
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:بالكلٌة أفراد الجهاز اإلدارى عدد   

 111   الدابمٌن اإلدارٌٌن والعمالإجمالى   43إجمــالـــى العمـــال     112إجمــالـى اإلدارٌٌن بالكلٌة  
 ( 2( ، عمال مإلـتٌن )02عمال متعالدٌن ) (4إدارٌٌن متعالدٌن )   ( 4إدارٌٌن خدمة عامة ) 

 

 -:نسبة أعداد الطبلب الً اعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والجهاز اإلداري والفنٌٌن

 03:  0 بالطبل( : داخل الكلٌة وخارجها)نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس

 15:  0 الطبلب: نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس على رأس العمل 

 41:  0 الطبلب: نسبة أعضاء الهٌبة المعاونة 

 45:  0 الطبلب( : داخل الكلٌة وخارجها)نسبة أعضاء الهٌبة المعاونة على رأس العمل 

 2:  0 الطبلب: نسبة أعضاء الجهاز اإلداري والمالً والفنً 

 2:  0 الطبلب: أعضاء الجهاز اإلداري على رأس العملنسبة 

 2:  0 الطبلب: نسبة أعضاء الجهاز الفنً على رأس العمل

 :األىػ ة األنادمئة بالهلٔة

 
 :الدرجات العلمٌة التى تمنحها الكلٌة 

  بكالورٌوس  لٌسانس    دبلومات متخصصة

 

  دكتوراه  ماجستٌر  دبلوم

 
 ادتامعٔة األّىل:أّاًل: السسلة 

  :أسماء البرامج التعلٌمٌة التى تمدمها الكلٌة 

 برنامج العلوم الصٌدلٌة  .0

 صٌدلة إكلٌنٌكٌةالبرنامج  .1

 ( :1العدد اإلجمالى للبرامج التعلٌمٌة التى تمدمها الكلٌة) 

 ( :1عدد البرامج المطبمة بالفعل) 
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 برنامج العلوم الصٌدلٌة خبلل الثبلث للعام األكادٌمى   الكلٌةعدد طبلب 
 

 اإلجمالً الفرلة الرابعة الفرلة الثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة األولً إعدادي العام الجامعى

1104/1105 425 512 511 231 211 2332 

1105/1101 501 444 511 432 225 2113 

1101/1102 312 441 442 505 413 1112 

 

 بالبرنامج:( تطور أعداد الملتحمٌن 1

 الماضٌة:الخمس هذا العام إلى طبلب األعوام العلوم الصٌدلٌة ببرنامج  ا. نسبة الطبلب الملتحمٌن
 

 العام السابك العدد نسبة الملتحمٌن هذا العام إلى األعوام السابمة

03 % 312 1101  /1102 

02 % 501 1105  /1101  

05 % 425 1104  /1105  

11 % 534 1103  /1104 

02 % 512 1102  /1103 

 

              متنالص              ثابت                                    متزاٌد                      تجاه االلتحاق بالبرنامج:إ

 
 برنامج صٌدلة إكلٌنٌكٌة خبلل الثبلث سنوات للعام األكادٌمى   الكلٌةعدد طبلب   

 

 العام الجامعى
مستوى 
 أول

 مستوى رابع مستوى ثالث مستوى ثان
مستوى 
 خامس

 اإلجمالً

1104/1105 051 021 21 33 001 425 

1105/1101 113 051 023 30 001 125 

1101/1102 024 104 011 030 004 215 

 

 الخرٌجٌن خبلل الخمس سنوات األخٌرة لبكالورٌوس  العلوم الصٌدلٌة:طبلب العدد 

 اإلجمالى 1101/1102 1105/1101 1104/1105 1103/1104 1102/1103 العام الدراسى

  323 211 213 122 251 العدد

 

 الخرٌجٌن خبلل الخمس سنوات األخٌرة لبكالورٌوس  الصٌدلٌة )صٌدلة إكلٌنٌكٌة(:طبلب العدد 

 اإلجمالى 1101/1102 1105/1101 1104/1105 1103/1104 1102/1103 العام الدراسى

  11 21 010 22 52 العدد
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 ثاىًٔا: مسسلة الدزاضات العلٔا:
 :أسماء البرامج التعلٌمٌة التى تمدمها الكلٌة 

 دبلومات الدراسات العلٌا فى التخصصات األتٌة )المفعلة(: -

 دبلوم الصٌدلة السرٌرٌة )اإلكلٌنٌكٌة( .0

 دبلوم التكنولوجٌا الصٌدلٌة .1

 درجة الماجستٌر فى العلوم الصٌدلٌة فى التخصصات اآلتٌة: -

0- -5 الصٌـــدلـــة اإلكلـــــٌنٌكـٌـة   الكٌمٌاء العضوٌـــة الصٌدلٌة 

-1 الصٌــــــــــــــدالنٌــــــــــــات -1  الكٌمٌاء التحلٌلٌـة الصٌدلٌة 

2- -2 العمــــالــــــــــــــــــــــــــــــٌر   الكٌمٌـــــاء الحٌـــــــوٌــــــــة 

3- الصناعٌــــــــــةالصٌدلـــــة    3-  المٌكــــروبٌــــولوجـى والمناعة 

4- -01 الكٌمٌاء الصٌدلٌة الطبٌـــة   األدوٌـــــــــــة والســــــــــموم 

 درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة فى التخصصات اآلتٌة: -

0-  0- -5 الصٌـــدلـــة اإلكلـــــٌنٌكـٌـة  الصٌدلٌةالكٌمٌاء العضوٌـــة    

1- 1- -1 الصٌــــــــــــــدالنٌــــــــــــات   الكٌمٌاء التحلٌلٌـة الصٌدلٌة 

2-  2- -2 العمــــالــــــــــــــــــــــــــــــٌر   الكٌمٌـــــاء الحٌـــــــوٌــــــــة 

3-  3- -3 الصٌدلـــــة الصناعٌــــــــــة   المٌكــــروبٌــــولوجـى والمناعة 

4-  4- -01 الكٌمٌاء الصٌدلٌة الطبٌـــة   األدوٌـــــــــــة والســــــــــموم 

 

 (دبلوم) 2106/  2108   للعام الجامعى عدد طبلب الدراسات العلٌا بالكلٌة:  

 الممٌدٌن فى دبلوم
 التكنولوجٌا الصٌدلٌة

 الممنوحٌن لدبلوم
 التكنولوجٌا الصٌدلٌة

 الممٌدٌن فى دبلوم
 الصٌدلة السرٌرٌة

الممنوحٌن لدبلوم الصٌدلة 
 السرٌرٌة

    

 

 (دكتوراه/ ماجستٌر )   2106/  2108للعام الجامعى   عدد طبلب الدراسات العلٌا بالكلٌة: 

 الممنوحٌن للدكتوراه المسجلٌن للدكتوراه الممنوحٌن للماجستٌر المسجلٌن للماجستٌر
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آلخر خمس  سنوات : التكنولوجٌا الصٌدلٌة(لدرجة الدبلوم )أحصابٌة بإجمالى عدد الممٌدٌن والممنوحٌن   

 التكنولوجٌا الصٌدلٌة دبلومل الممنوحٌن التكنولوجٌا الصٌدلٌة الممٌدٌن فى دبلوم العام الجامعى

1100/1101 03 3 

1101/1102 05 1 

1102/1103 2 02 

1103/1104 03 4 

1104/1105 01 02 

1105/1101 1 00 

1101/1102 3 1 

1102  /1103   

   إجمالى

 :آلخر خمس  سنوات  (الصٌدلة السرٌرٌة)أحصابٌة بإجمالى عدد الممٌدٌن والممنوحٌن لدرجة الدبلوم 

 الصٌدلة السرٌرٌة  دبلومالممنوحٌن ل الصٌدلة السرٌرٌة دبلومالممٌدٌن فى ل العام الجامعى

1100/1101 24 12 

1101/1102 35 14 

1102/1103 31 31 

1103/1104 25 23 

1104/1105 43 21 

1105/1101 11 21 

1101/1102 35 11 

1102/1103   

   إجمالى 
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 :أحصابٌة بإجمالى عدد المسجلٌن والممنوحٌن لدرجة الماجستٌر آلخر خمس  سنوات 

 الممنوحٌن للماجستٌر المسجلٌن للماجستٌر العام الجامعى

1100/1101 20 03 

1101/1102 13   01 

1102/1103 13 00 

1103/1104 3 00 

1104/1105 12 10 

1105/1101 23 05 

1101/1102 32 02 

   إجمالى 

 :أحصابٌة بإجمالى عدد المسجلٌن والممنوحٌن لدرجة الدكتوراه آلخر خمس  سنوات 

 دكتوراهالممنوحٌن لل المسجلٌن للدكتوراه العام الجامعى

1100/1101 3 3 

1101/1102 3 4 

1102/1103 01 4 

1103/1104 01 01 

1104/1105 5 1 

1105/1101 - 05 

1101/1102 04 3 

   إجمالى 

 

 عدد أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة طبما  لتوزٌعه على األلسام العلمٌة

 عدد أعضاء اهليئة املعاونة عدد أعضاء هيئة التدريس القسم م
 01 20 الصيدالنيات 1

 00 22 العقاقري 2

 2 02 الكيمياء الطبية 3

 3 01 الكيمياء العضوية الصيدلية 4

 2 12 الكيمياء التحليلية الصيدلية 5

 1 01 الصيدلة الصناعية 6

 2 3 الصيدلة الكلينيكية 7

 1 - علم األدوية والسموم 8

 1 - الكيمياء احليوية 9

 1 - امليكربيولوجيا واملناعة 11
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  (11والبرامج المطبمة بالفعل: ) (11فى مرحلة الدراسات العلٌا: ) التى تمدمها الكلٌةالبرامـج التعلٌمٌة 
   :35.11  نسبة الممٌدٌن  للماجستٌر  ممارنة بالعدد اإلجمالى للممٌدٌن بالدراسات العلٌا % 
       :2.21  نسبة الممٌدٌن للدكتوراه ممارنة بالعدد اإلجمالى للممٌدٌن بالدراسات العلٌا % 
 35.11  سبة المسجلٌن  للماجستٌر  ممارنة بالعدد اإلجمالى للمسجلٌن بالدراسات العلٌا:ن % 
    :2.21  سبة المسجلٌن للدكتوراه ممارنة بالعدد اإلجمالى للمسجلٌن بالدراسات العلٌا % 
 :12.32 نسبة الممنوحٌن لدرجة الدبلــوم  ممارنة بالعدد اإلجمالى للممنوحٌن بالدراسات العلٌا % 
 :02.13 نسبة الممنوحٌن لدرجة الماجستٌر  ممارنة بالعدد اإلجمالى للممنوحٌن بالدراسات العلٌا % 
 :3.32  نسبة الممنوحٌن لدرجة الدكتوراه  ممارنة بالعدد اإلجمالى للممنوحٌن بالدراسات العلٌا% 
  ( :2عدد الوحدات ذات الطابع الخاص )  .وحــدة 

 مركز الخدمـــــات الصٌدلٌة -0
 مركز الحاسب اآللى الطبلبى -1
 مركز األنشــــطة الطبلبٌـــة -2
 مركز أألعشاب والنباتات الطبٌة -3

 :إلرار     

  ألر أن كافة البٌانات الواردة أعبله صحٌحة

 محـروس عثمـان أحمـــد/ د .أ: عمٌد الكلٌة

 )momahrous59@yahoo.com(: البرٌد اإللكترونى لعمٌد الكلٌة

 10110838285: هاتف عمٌد الكلٌة

 :التولٌع

 محمود دمحم شـٌحه./ د.أ: منسك الزٌارة 

 )sheha185@hotmail.com(: البرٌد األلكترنى لمنسك الزٌارة

 10166484061:  ارةهاتف منسك الزٌ

 

 

1101أكتوبر   تارٌخ تمدٌم طلب اإلعتمــــاد:  

اإلعتماد:شــهادة تارٌخ الحصول على   11 /3/1100  

03/1/1101 تارٌخ تجدٌد شهادة اإلعتماد :  

 

 

 

 

 

  

 

خاتم 

 كلٌةال

 وسابل اإلتصال بالكلٌة

10415ص . ب:  –جامعة أسٌوط  –العنوان البرٌدى: كلٌة الصٌدلة   

 http/www.aun.edu.eg/fac_pharmالمولع اإللكترونى: 

 pharmacy@aun.edu.eg  Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com (:E-Mailالعنوان اإللكترونى: )

1300231/122تلٌفون:  1121113/122فاكس:      

mailto:momahrous59@yahoo.com
mailto:sheha185@hotmail.com
mailto:pharmacy@aun.edu.eg
mailto:Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com
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 :ة الكلٌةرإٌ

 ..الرٌادة فى التعلٌم الصٌدلى والبحث العلمى وخدمة المجتمع على المستوى المومى والعالمى

 : رسالة الكلٌة 

فى  المساهمة على لادرٌن عالٌة كفاءة ذوى صٌادلة صٌدلى متمٌز من خبلل برامج علمٌة معتمدة لتؤهٌل توفــٌر تعلٌم

 مهنة ، وترسٌخ  أخبللٌاتواالللٌمىالمستوى المومى  على العمل مجاالت فى والمنافسة للمجتمع الرعاٌة الصحٌة تحسٌن

خرٌجٌها وغرس لٌم التعلٌم الذاتى والمستمر وإجراء أبحاث علمٌة متطورة تساهم فى تطوٌر صناعة الدواء  فى  الصٌدلة

  .وتلبى اإلحتٌاجات الصحٌة للمجتمع

 الغاايت واألهداف اإلسرتاتيجية واألنشطة واملهام:
 :الغاايت
 جهاز أكادٌمى وإدارى فعال . 

 تخرٌج صٌدلى متمٌز لادر على اإلبتكار والمنافسة فى سوق العمل. 

 وخدمة المجتمع تحمٌك مستوى متمٌز فى البحث العلمى . 

 التموٌم المستمر للمإسسة 

 جهاز أكادميى وإدارى فعال.:  الغاية األولــى/
 :األهــداف

 التدرٌس من ذوى الكفاءات العالٌة.إحتفاظ الكلٌة وضم أعضاء هٌبة  -0/0

تطوٌر خطط متتابعة وممتدة تعتمد على أولوٌات الكلٌة لتعٌٌن أعضاء هٌبة التدرٌس من التخصصات  -2/0
 المختلفة.

تفعٌل نظام واضح وشفاف ٌتٌح وٌشجع على مشاركة جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس فى اإلدالء بآرابهم الٌجاد  -3/0
 ع الخطط المستمبلٌة.حلول مناسبة لمشكبلت المإسسة ووض

 تطوٌر لدرات أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والعاملٌن من خبلل برامج تدرٌبٌة فعاله. -4/0

 متابعة التحمك من  المساواة فى فرص توظٌف العاملٌن. -5/0

 التوزٌع المناسب للموارد المالٌة المتاحة  وإستحداث آلٌات الحصول على موارد مالٌة إضافٌة. -6/0

 الدعم المالى والعٌنى الغٌر مشروط من خبلل منح  من الخرٌجٌن والصناعة وأصحاب األعمال.تحمٌك ترشٌد  -2/0

 زٌادة تحمٌك اإلستفادة المصوى من اإلمكانٌات البشرٌة والتكنولوجٌه المتاحة بالكلٌة. -8/0

 المحافظة على المكان والمناخ اآلمن البلزمٌن لؤلداء الجٌد داخل الكلٌة والبٌبة المحٌطة. -6/0
 :األنشطة

 إحتفاظ الكلٌة وضم أعضاء هٌبة التدرٌس من ذوى الكفاءات العالٌة. -0/0
 متابعة خطة لتحدٌث الهٌكل التنظٌمى باأللسام. -0/0/0
 تحدٌث مستمر لبٌانات الهٌاكل األكادٌمٌة بكل لسم. -0/0/1
 تحدٌث لاعدة بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس والمعاونٌن بكل لسم.  -0/0/2
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 على كفاءة المنشآت وملحماتها.الحفاظ  -0/0/3
 مواءمة ما ٌستجد من إحتٌاجات فى  أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم. -0/0/4
 متابعة آلٌات تنظٌم اإلستفادة من خبرات أعضاء هٌبة التدرٌس والحد من ظاهرة هجرة العمول. -0/0/5
 الحرص على إستمرار  لٌاس رضا أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم. -0/0/1

 تطوٌر خطط متتابعة وممتدة تعتمد على أولوٌات الكلٌة لتعٌٌن أعضاء هٌبة التدرٌس من التخصصات المختلفة.  -0/1
 مواءمة خطط  تعٌٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة. -0/1/0
 مرالبة ضوابط تعٌٌن أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم. -0/1/1
 جعة سٌاسات التعٌٌن ألعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم.التؤكد من اإللتزام بآلٌة مرا -0/1/2

تفعٌل نظام واضح وشفاف ٌتٌح وٌشجع على مشاركة جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس فى اإلدالء بآرابهم الٌجاد حلول  -0/2
 مناسبة لمشكبلت المإسسة ووضع الخطط المستمبلٌة.

 لمرارات والتعاون بٌن الكوادر االكادٌمٌة واإلدارٌة.التوسع فى تطبٌك النمط الدٌممراطى فى عملٌة إتخاذ ا -0/2/0
 توثٌك مجالس الكلٌة واأللسام والمرارات المنظمة للعمل لضمان  الشفافٌة فى عملٌة إتخاذ المرار. -0/2/1
تنظٌم وتطوٌر آلٌات موثمة ومستحدثة لمٌاس رضا أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم عن نمط المٌادة وإدارة  -0/2/2

 ة.الكلٌ
 تفعٌل نظام لضمان العدالة وعدم التمٌٌز بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والطبلب. -0/2/3
 مراجعة دورٌة لبلبحة عدم التمٌٌز والمٌثاق األخبللى. -0/2/4

 تطوٌر لدرات أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والعاملٌن من خبلل برامج تدرٌبٌة فعاله. -0/3
 تدرٌب مبنٌة على اإلحتٌاجات. تحدٌث خطة -0/3/0
متابعة تنفٌذ برامج التدرٌب لتنمٌة مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن فى المإسسة فى  -0/3/1

 األمور المهنٌة واإلدارٌة وتطبٌك الجودة فى التعلٌم والبحث العلمى.
المإسسة فى إستخدام التمنٌات واألسالٌب  تنمٌة مهارات أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن فى -0/3/2

 التكنولوجٌة الحدٌثة.
 متابعة تمٌٌم أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونهٌم ولٌاس مردود البرامج التدرٌبٌة. -0/3/3
 متابعة خطط التدرٌب المناسبة لتنمٌة مهارات المٌادات األكادٌمٌة. -0/3/4
 اإلدارٌة والعاملٌن.تفعٌل تمٌٌم آداء المٌادات  األكادٌمٌة و -0/3/5
 تفعٌل سٌاسات ربط الحوافز باآلداء. -0/3/1

 متابعة التحمك من  المساواة فى فرص توظٌف العاملٌن. -0/4
 توفٌر العاملٌن بؤعداد مناسبة فى الوحدات اإلدارٌة وإختٌارهم طبما  لمعاٌٌر ثابتة ومعتمدة. -0/4/0
ة والمعتمدة عن إختصاصات الوحدات اإلدارٌة والمإهبلت متابعة نشر  والتعرٌف باإلصدارات الموثم -0/4/1

 والخبرات المطلوبة.
 إتباع النظام اإلدارى المناسب لئلستفادة من الموارد البشرٌٍة. -0/4/2
 مرالبة سٌاسات الثواب والعماب -0/4/3

 إضافٌة. التوزٌع المناسب للموارد المالٌة المتاحة  وإستحداث آلٌات الحصول على موارد مالٌة -0/5
 متابعة تنفٌذ خطة  والعٌة لتنمٌة الموارد الذاتٌة. -0/5/0
 متابعة وتمٌٌم كفاءة إستخدام الموارد المالٌة. -0/5/1

 تحمٌك ترشٌد الدعم المالى والعٌنى الغٌر مشروط من خبلل منح  من الخرٌجٌن والصناعة وأصحاب األعمال. -0/1
 العبللات مع المطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة المختلفة.تنشٌط أسالٌب فعالة لتعزٌز  -0/1/0
 السعى لتوثٌك الروابط بٌن األكادٌمٌٌن  والمطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة. -0/1/1
 تطوٌر أنظمة لئلتصال والمتابعة. -0/1/2
 تحفٌز أعضاء هٌبة التدرٌس على إٌجاد مصادر للتموٌل من خبلل مشارٌع  بحثٌة. -0/1/3
 سالٌب مكافآت المتمٌزٌن وتنمٌة الموارد الذاتٌة.تنوٌع أ -0/1/4
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 زٌادة تحمٌك اإلستفادة المصوى من اإلمكانٌات البشرٌة والتكنولوجٌه المتاحة بالكلٌة. -0/2
 تطوٌر آلٌات لزٌادة فاعلٌة الوحدات ذات الطابع الخاص فى تنمٌة الموارد الذاتٌة. -0/2/0
 لمتاحة بالكلٌة.دعم وسابل التعرٌف باإلمكانٌات ا  -0/2/1
 تفعٌل خطة التروٌج والتسوٌك للمنتجات  وخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص. -0/2/2

 المحافظة على المكان والمناخ اآلمن البلزمٌن لؤلداء الجٌد داخل الكلٌة والبٌبة المحٌطة. -0/3
 توفٌر صٌانة المبانى والمنشآت المتاحة بالكلٌة.  -0/3/0
 م بٌن ألسام وإدارة الكلٌة.تحمٌك التناغ -0/3/1
 إستمرار التدرٌب على خطة الطوارئ لمواجهة المخاطر المحتملة فى المإسسة. -0/3/2
 متابعة برامج  تدرٌب الكوادر البشرٌة.  -0/3/3
 توفٌر أجهزة ومعدات إتصال ومتابعة والتؤكد من صبلحٌتها بصفة دورٌة. -0/3/4

 ادر على اإلبتكار والمنافسة فى سوق العمل.الغاٌة الثانٌة : تخرٌج صٌدلى متمٌز ل
 :األهداف

 تطوٌر برامج التعلٌم والتدرٌب حتى تظل مواكبه للمستحدثات العالمٌة. -1/0
 اإلرتماء بالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة. -1/1
 تحسٌن نظم التمٌٌم للتحمك من جودة المخرجات التعلٌمٌة. -1/2

 :األنشطة
 والتدرٌب حتى تظل مواكبه للمستحدثات العالمٌة. تطوٌر برامج التعلٌم -1/0

 مراجعة البرنامج التعلٌمى والتدرٌبى للوفاء بإحتٌاجات سوق العمل. -1/0/0
 إستحداث برامج جدٌدة مناسبة إلحتٌاجات سوق العمل. -1/0/1
 رفع كفاءة التدرٌب المٌدانى خبلل سنوات الدراسة. -1/0/2
 الذاتى والتفاعلى.التوسع فى سٌاسة التعلٌم  -1/0/3
 دعم التواصل مع األلسام المشتركة والمعاونة. -1/0/4
 اإلرتماء بالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة. -1/1

 تطبٌك بعض نتابج األبحاث  فى الدراسة العملٌة والنظرٌة للطبلب. -1/1/0
 ل.تنوٌع أسالٌب التعلٌم والتعلم للتؤكٌد على المهارات المطلوبة لسوق العم -1/1/1
 تحسٌن نظم التمٌٌم للتحمك من جودة المخرجات التعلٌمٌة. -1/2

 دور فعال للممٌم الخارجى. -1/2/0
 تطوٌر طرق التمٌٌم وتحمٌك رضاء الطبلب. -1/2/1

 وخدمة المجتمع. الغاٌة الثالثــة : تحمٌك مستوى متمٌز فى البحث العلمى
 :األهداف
والبٌبة ومتابعة إحتٌاجات السوق المحلى واإلللٌمى من الخدمات التوعٌة المستمرة بمضاٌا المجتمع  -2/0

 المجتمعٌة.
 تفعٌل دور المراكز الخدمٌة من أجل تحمٌك التفاعل بٌن الكلٌة ومنظمات المجتمع. -2/1
 متابعة وتموٌم الخدمات واألنشطة المجتمعٌة والبٌبٌة. -2/2
 ة المختلفة.دعم نظام األبحاث  المشتركة بٌن األلسام العلمٌ -2/3
 الحرص على التمٌز فى األبحاث العلمٌة التطبٌمٌة لمنفعة المجتمع. -2/4
 اإلرتماء بالمستوى العلمى للخرٌج عن طرٌك تشجٌع الدراسات العلٌا والتعلٌم المستمر. -2/5
 األنشطة:
ى من الخدمات التوعٌة المستمرة بمضاٌا المجتمع والبٌبة ومتابعة إحتٌاجات السوق المحلى واإلللٌم -2/0

 المجتمعٌة.
 دعم خطط متطورة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة. -2/0/0
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 لٌاس رضا متلمى الخدمة عن الخدمات المجتمعٌة الممدمة من المإسسة دورٌا . -2/0/1
 تفعٌل دور المراكز الخدمٌة من أجل تحمٌك التفاعل بٌن الكلٌة ومنظمات المجتمع. -2/1

 منظمات المجتمع.تفاعل المإسسة مع  -2/1/0
 تطوٌر وحدات الخدمات المجتمعٌة. -2/1/1
 متابعة وتموٌم الخدمات واألنشطة المجتمعٌة والبٌبٌة. -2/2

 توافر إعتبارات تنظٌمٌة وإدارٌة لمتابعة أنشطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة. -2/0/0
 دعم نظام األبحاث  المشتركة بٌن األلسام العلمٌة المختلفة. -2/3

 تشجٌع البحوث البٌنٌة والتطبٌمٌة بناءا  على إحتٌاجات المجتمع. -2/3/0
 الحرص على التمٌز فى األبحاث العلمٌة التطبٌمٌة لمنفعة المجتمع. -2/4

 تفعٌل الخطة البحثٌة المعلنة لؤللسام والكلٌة لتلبى إحتٌاجات المجتمع. -2/4/0
 مردودها.المراجعة الدورٌة للخطط البحثٌة وتمٌٌم  -2/4/1
 تحدٌث لاعدة البٌانات لؤلبحاث. -2/4/2
 تحدٌث ودعم المولع الكترونى الخاص باألبحاث واألنشطة العلمٌة. -2/4/3
 تطوٌر نشرة العلوم الصٌدلٌة. -2/4/4
 آلٌة لئلتصال بمسبولى المإسسات الخاصة بالرعاٌة الصحٌة وصناعة الدواء. -2/4/5
 رٌج عن طرٌك تشجٌع الدراسات العلٌا والتعلٌم المستمر.اإلرتماء بالمستوى العلمى للخ -2/5

 إستحداث آلٌة للمراجعة الدورٌة لبرامج الدراسات العلٌا. -2/5/0
 وسابل متطورة للتروٌج لبرامج الدراسات العلٌا داخلٌا  وخارجٌا . -2/5/1

 فظ على البٌبة.تطوٌر آلٌة للمحافظة على األداء داخل الكلٌة وخارجها باألسالٌب التى تحا -2/1
 متابعة تحدٌد اإلحتٌاجات البٌبٌة المناسبة وتحمٌك التطوٌر والتنمٌة المستدامة. -0/1/0
 متابعة خطة توعٌة البٌبٌة للعاملٌن بالكلٌة. -0/1/1
 تطوٌر المعامل الطبلبٌة والبحثٌة إلجراء التجارب واألبحاث تحت ظروف علمٌة سلٌمة تحافظ على البٌبة. -0/1/2
 متابعة خطة التخلص من النفاٌات. -0/1/3

 الغاٌــة الرابعــة : التموٌم المستمر للمإسسة.
 :األهداف
 إستمرارٌة التموٌم الذاتى لآلداء الكلى للمإسسة. -3/0
 مراجعة ومنالشة مإشرات التموٌم الذاتى لآلداء. -3/1
 تؤثٌر نتابج التموٌم الذاتى المستمر على إدارة الجودة. -3/2
 :األنشطة

 إستمرارٌة التموٌم الذاتى لآلداء الكلى للمإسسة. -3/0
 التمرٌر الذاتى السنوى والنصف سنوى والربع سنوى للمإسسة.  -3/0/0
 تمارٌر المراجعة الداخلٌة.  -3/0/1
 تمارٌر المراجعة الخارجٌة.  -3/0/2
 تمارٌر منالشة نتابج التموٌم مع أصحاب المصلحة.  -3/0/3
 والتعزٌز.خطة التطوٌر  -3/0/4

 مراجعة ومنالشة مإشرات التموٌم الذاتى لآلداء. -3/1
 متابعة تنفٌذ خطة التطوٌر على مستوى األلسام. -3/1/0
 التعامل مع مماومة منتسبى الكلٌة للتغٌٌر.-3/1/1

 تؤثٌر نتابج التموٌم الذاتى المستمر على إدارة الجودة. -3/2
 ت العمل.لٌاس وتموٌم كفاءة الخرٌجٌن فى جها -3/2/0
 تمارٌر اإلجراءات التصحٌحٌة والتغذٌة الراجعة. -3/2/1
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 متابعة نتابج دراسة إحتٌاجات سوق العمل من الخرٌجٌن. -3/2/2
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 التدزٓظ ّالتعله   .8

 ال الط ّارتسجيٌْ  .9

 البشح العلنى ّاألىػ ة العلنٔة األعسى  .10

 الدزاضات العلٔا  .11

 الػازنة اجملتنعٔة ّتينٔة البٔ ة  .12

 



 

 

 

29 

 ISO (9001: 2008) (9001 : 2015) (0300431( ، )ت : 0431)ت داخلى:  كلية الصيذلة -املبهى اإلدارى الذور اخلامس  –وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد  –ضـبـط الوثائق 

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 

Phone: 002-088-2080711;002-088-2411340, 088-241129; 088-2412148, Fax.: 002-088-2080774 

WWW.aun.edu.eg/faculty/pharm/ Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com pharmacy@aun.edu.egmail: -e 
 

 

   

 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 العٔاز األّل  : التخ ٔط االضرتاتٔذٕ
 :للكلٌةالخطة اإلستراتٌجٌة 

 إستراتٌجٌة الكلٌة:

الداخلٌة والخارجٌة وٌحدد المطاعات التخطٌط االستراتٌجً هو تخطٌط بعٌد المدى ٌؤخذ فً االعتبار المتغٌرات 

 والشرابح المستهدفة وأسلوب المنافسة وتعتبر اإلدارة االستراتٌجٌة هً لمة الهرم اإلداري فً الفكر والتطبٌك.

 إن التخطٌط االستراتٌجً ٌجعل األهداف العامة للمإسسة واضحة للجمٌع وبالتالً ٌإدى الى تكون الهدف العام 

ارات و تنبثك منه خطط اإلدارات أو لطاعات العمل مما ٌجعل جمٌع العاملٌن ٌعملون الذي ٌحكم جمٌع المر

 لتحمٌك هدف واحد .

توجد إستراتٌجٌة للكلٌة تموم على تبنٌها لفكر التخطٌط اإلستراتٌجى ، وتشتمل اإلستراتٌجٌة على جمٌع العناصر 

اٌات النهابٌة واألهداف اإلســتراتٌجٌة باإلضافة األساسٌة وهى التحلٌل البٌبى ، رإٌة ورسالة ولٌم الكلٌة ، الغ

 1110/ 1111  -  1104/1105)الخطـة اإلسـتراتٌجٌة للكلٌة  إلى الخطة التنفٌذٌة لتطبٌك إســـتراتٌجٌة الكلٌـة

( والعمل على ربط الخطة 1110/ 1111  -  1104/1105، )الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة  

 بالخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة.اإلستراتٌجٌة للكلٌة 

ولد تم إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة الحالٌة عن طرٌك فرٌك عمل لجنة الخطة اإلستراتٌجٌة وأطراف من 

السادة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والجهاز اإلدارى والطبلب من داخل الكلٌة وممثلٌن من األطراف 

رج الكلٌة. ولد إستعانت الكلٌة بالسٌد األستاذ الدكتور / عادل رٌان أستاذ إدارة المجتمعٌة )المستفٌدٌن( من خا

عمٌد كلٌة التجارة جامعة أسٌوط والخبٌر فى التخطٌط اإلستراتٌجى وكذلن األستاذ الدكتور / دمحم عبد  –األعمال 

ٌب أعضاء لجنة الخطة العظٌم طلب المدٌر التنفٌذى لمشروع الخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة أسٌوط وذلن لتدر

اإلستراتٌجٌة بالكلٌة والسادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم وفبات أخرى من الكلٌة على كٌفٌة وضع الخطة 

اإلستراتٌجٌة وذلن من خبلل ورش عمل وندوات ، وفى إطار التطوٌر الدابم والمستمر تم تحدٌث الخطة 

مع إستراتٌجٌة جامعة أسٌوط. ولد تم عمل العدٌد من  اإلستراتٌجٌة للكلٌة وأصبحت ترتبط وتتماشى وتتسك

اإلستبٌانات وإستمصاء اآلراء لؤلطراف المختلفة من خبلل أنشطة لجنة الخطة اإلستراتٌجٌة فى إعداد الخطة ، 

 فضبل  عن التدرٌب لفرٌك عمل اللجنة داخل وخارج كلٌة الصٌدلة وخارج جامعة أسٌوط )سجل التدرٌب(.

ط بٌن إستراتٌجٌة الكلٌة وإستراتٌجٌة الجامعة وذلن من خبلل التواصل مع األستاذ الدكتور / ولد روعى اإلرتبا

ربٌس شعبة التخطٌط اإلستراتٌجى بالجامعة عن طرٌك  مماببلت وورش عمل وإتصاالت هاتفٌة وندوات 

لعلمى وخدمة وإستشارات. وتموم كلتا الخطتٌن على محاور أساسٌة مشتركة وهى التعلٌم والتعلم والبحث ا

المجتمع )الخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة أسٌوط(. لدمت الكلٌة التمارٌر الفنٌة عن أنشطة الخطة التنفٌذٌة للخطة 

( ، ) الثانى عشر فى الفترة من 21/3/1102 – 0/1/1102اإلستراتٌجٌة )الحادى عشر فى الفترة من 

( ، ) الرابع عشر 20/2/1103 – 0/0/1103( ، )الثالث عشر فى الفترة من 20/01/1102 – 0/01/1102

(  21/3/1103  –  0/1/1103الخامس عشر فى الفترة من   (( ،21/5/1103 – 0/3/1103فى الفترة من 
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 – 0/0/1104السابع عشر فى الفترة من  (( ،20/01/1103 – 0/01/1103السادس عشر فى الفترة من  (،

التاسع عشر فى الفترة من  (( ،21/5/1104 – 0/3/1104الثامن عشر فى الفترة من  (( ،20/2/1104

نبذة تارٌخٌة عن  (20/01/1104 – 0/01/1104العشرون فى الفترة من  (( ،21/3/1104 – 0/1/1104

 .الخطة اإلستراتٌجٌة السابمة

تم إعادة تشكٌل لجنة التخطٌط اإلستراتٌجى لصٌاغة الرإٌة والرسالة  1105/  1104وبداٌة العام الجامعى 

وكانت أول ندوة فى   1111/1110 – 1104/1105هداف اإلستراتٌجٌة للخطة اإلستراتٌجٌة واأل

( ، ) 14/01/1104( ، )2/01/1104( ، )4/01/1104م تلتها العدٌد من الندوات )01/3/1104

2/00/1104( / )21/00/1104( ، )00/0/1105( ، )03/0/1105( ، )1/00/1105( ، )3/00/1105 .) 

 : رسالة ورإٌة  الكلٌة معتمدة ومعلنة وشارن فى وضعها األطراف المعنٌة 1-1

لكلٌة الصٌدلة رسالة ورإٌة واضحة ومعلنة من خبلل مختلف وسابل اإلعبلن وشارن فى صٌاغة الرإٌة 

والرسالة العدٌد من األطراف داخل الكلٌة وخارجها  والتى تعبر عن دورها ورسالتها ورإٌتها فى مختلف 

مجاالت كما لها خطة إستراتٌجٌة والعٌة لابلة للتنفٌذ تحتوى على أهداف وغاٌات محددة مرتبطة مع أهداف ال

الجامعة اإلستراتٌجٌة وإستخدم فى نشرها العدٌد من الوسابل المتاحة للكلٌة داخل الكلٌة وخارجها  )دلٌل الطالب 

، شبكة المعلومات الدولٌة ، اللوحات اإلرشادٌة  ، دلٌل الكلٌة ، دلٌل وحدة ضمان الجودة ، الكتاب الجامعى 

واللوحات اإلعبلنٌة داخل األلسام العلمٌة واإلدارٌة وكذلن إستخدمت شاشات العرض فى مداخل مبانى الكلٌة 

)المبنى اإلدارى ، مبنى أ ، مبنى ب( وتم اإلعداد والصٌاغة للرإٌة والرسالة من خبلل العدٌد من المراحل 

 الرإٌة والرسالة والغاٌات( ورش عمل إجتماعات إستبٌانات.)منهجٌة إعداد 

: رسالة الكلٌة واضحة وتعكس دورها التعلٌمى والبحثى ومسئولٌتها المجتمعٌة بما ٌتفك مع التولعات 1-2

 المجتمعٌة من مإسسات التعلٌم العالى وتسهم الرسالة فى تحمٌك رسالة الجامعة 

 .والعالمى.والبحث العلمى وخدمة المجتمع على المستوى المومى  فى التعلٌم الصٌدلىالرٌادة  الرإٌة:

 على لادرٌن عالٌة كفاءة ذوى صٌادلة صٌدلى متمٌز من خبلل برامج علمٌة معتمدة لتؤهٌل توفــٌر تعلٌم الرسالة:

ى، المستوى المومى واإلللٌم على العمل مجاالت فى والمنافسة للمجتمع الرعاٌة الصحٌة فى تحسٌن المساهمة

خرٌجٌها وغرس لٌم التعلٌم الذاتى والمستمر وإجراء أبحاث علمٌة  فى  الصٌدلة مهنة وترسٌخ  أخبللٌات

 متطورة تساهم فى تطوٌر صناعة الدواء وتلبى اإلحتٌاجات الصحٌة للمجتمع.

عات رسالة الكلٌة واضحة ، وهى تعكس دورها التعلٌمى والبحثى ومسبولٌتها المجتمعٌة بما ٌتفك مع التول

المجتمعٌة من مإسسات التلعٌم العالى وتسهم الرسالة فى تحمٌك رسالة الجامعة والمتمثلة فى الرٌادة التعلٌمٌة 

 والبحثٌة والمجتمعٌة والمعرفٌة وهى مزاٌا تنافسٌة للجامعات والكلٌات اإلللٌمٌة للوصل الى العالمٌة.

من جانب مختلف األطراف داخل وخارج  مستوى المشاركة فى صٌاغة الرإٌة والرسالة للكلٌة: 1-2-1

 الكلٌة.

كانت المشاركة فى صٌاغة الرإٌة والرسالة من جانب مختلف األطراف ، ولد شارن فى هذه الصٌاغات 

أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والمستفٌدٌن من خبلل ندوات لمراجعة الرإٌة والرسالة والغاٌات النهابٌة 
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مرة والمستمرة طبما  لخطة م عند صٌاغة الرإٌة والرسالة ألول 4/1/1113واألهداف اإلستراتٌجٌة بدأت فى 

( ، 14/01/1104( ، )2/01/1104( ، )4/01/1104) 1104الندوات السنوٌة وكان آخرها فى عام 

(2/00/1104( ، )21/00/1104 .) 

 عرض ومنالشة الرإٌة والرسالة مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكلٌة :: 1-2-2

م فى وجود أطراف داخلٌة وخارجٌة 05/3/1104ل فىتم عرض ومنالشة الرإٌة والرسالة فى أول ورشة عم

% من المشاركٌن فى اإلستطبلعات وافك على 34ومن خبلل استطبلع رأى الطبلب والمستفٌدٌن ولد وجد أن 

الرإٌة والرسالة  بعد تحدٌثها وعرضها على األطراف المجتمعٌة خارج الكلٌة )أعضاء من الخارج( ، مع 

رإٌة والرسالة وتوارٌخ عمد هذه الندوات وورش العمل ومشار الٌها فى البند وضع آلٌات للتحدٌث الدورى لل

 السابك مباشرة.

 اعتماد وتوثٌك الرإٌة والرسالة::1-2-3

  م11/0/1105( بتارٌخ 515تم اعتماد وتوثٌك الرإٌة والرسالة من خبلل مجلس الكلٌة رلم )

 الوسائل المختلفة : نشر الرإٌة والرسالة داخل وخارج الكلٌة من خبلل: 1-2-4

من خبلل صفحة الكلٌة على اإلنترنت ومن خبلل الملصمات ودلٌل الطالب ، وعلى غبلف الكتاب الجامعى 

 ومداخل الكلٌة واأللسام وفى لوحة اإلعبلنات الربٌسٌة.

 مراجعة وتحدٌث الرإٌة والرسالة ومبررات التحدٌث: : 1-2-5

ة كل خمس سنوات وذلن لمواكبة التطور وتتولى وحدة ضمان الجودة تموم الكلٌة بمراجعة وتحدٌث رسالة الكلٌ

بالتعاون مع لجنة التخطٌط والتطوٌر والمتابعة وهى إحدى اللجان المنبثمة عن وحدة ضمان الجودة بوضع 

معاٌٌر تحدٌث صٌاغة كل من الرإٌة والرسالة لتلبٌة التطور األكادٌمى لمتابعة متطلبات سوق العمل والمجتمع 

حٌط والجهات المستفٌدة من خرٌج الصٌدلة سواء فى المجال العلمً والصناعً وما تتطلع إلٌه الكلٌة فً الم

 المستمبل من أن تكون رابدة فً مجالها 

وٌتم إعداد وتوزٌع استبٌان الرإٌة والرسالة بعد تحدٌثها على األلسام العلمٌة وأعضاء مجالس األلسام والهٌبة 

دارٌة والعاملٌن والوحدات بمختلف الجهاز التنظٌمى وطبلب ممثلٌن لجمٌع الفرق المعاونة والمٌادات اإل

الدراسٌة بالكلٌة وكذلن على أطراف ذات عبللة من داخل مجتمع الكلٌة. كما تم توزٌع استبٌان التحدٌث على 

ة العامة للصٌدلة جمٌع المستفٌدٌن الخارجٌن من إدارة الصٌدلة بالمستشفى الجامعى ومركز بحوث الدواء والنماب

، كما تم إتخاذ اإلجراءات المناسبة من لبل مدٌر وحدة ضمان الجودة عن ضرورة استكمال وتسلٌم استبٌان 

تحدٌث رإٌة ورسالة الكلٌة الى وحدة ضمان الجودة بإرسال إستعجاالت . وبناء على تحلٌل نتابج استبٌان 

م 03/2/1101( بتارٌخ 424دة بمرار مجلس الكلٌة رلم )التحدٌث وجد أن رإٌة ورسالة الكلٌة الحالٌة والمعتم

 تحتاج الى تحدٌث.

مع التؤكٌد على ضرورة مراجعة وتحدٌث الرإٌة والرسالة بشكل دوري لتكون مواكبة مع التطورات المحلٌة 

متطلبات والدولٌة فً تنمٌة مهارات الخرٌج لٌكون ملما  وعلى دراٌة كاملة بعلوم الصٌدلة الحدٌث وٌكون ملبٌا  ل

 سوق العمل.
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وٌجدر االشارة هنا أنه تمت منالشة مدى توافك رإٌة ورسالة الكلٌة مع رإٌة ورسالة الجامعة والذي أكد توافك 

 بٌن ما تمدمه الكلٌة من خدمات تعلٌمٌة وبحثٌة ومجتمعٌة ورسالة الجامعة.

 نبذة تارٌخٌة عن إعتماد وتوثٌك الرإٌة والرسالة.: 1-2-6

 م ، 11/4/1114( بتارٌخ 331ثٌك الرإٌة والرسالة من خبلل مجلس الكلٌة رلم )تم اعتماد وتو

 م02/01/1112( بتارٌخ 425تم اعتمادها وتوثٌمها بعد التحدٌث من مجلس الكلٌة رلم )

 م.20/2/1113( بتارٌخ 433تم إعتماد التحدٌث للرإٌة والرسالة من مجلس الكلٌة رلم )

 م.03/2/1101( بتارٌخ 424ٌث من مجلس الكلٌة رلم )تم اعتمادها وتوثٌمها بعد التحد

 .11/0/1105( بتارٌخ 515فً مجلس الكلٌة بالمرار رلم ) وتوثٌمهاإعتماد تم 

: الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة معتمدة ومكتملة العناصر من خبلل اإلرتباط والتنسٌك مع رسالة 1-3

 وإستراتٌجٌة الجامعة  

 البٌبى عند صٌاغة الغاٌات النهابٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة مستوى اإلعتماد على التحلٌل 

( ودراسة نتابجة بغرض التحدٌد الدلٌك لمواطن الموة SWOT Analysisلامت الكلٌة بالتحلٌل البٌبً الرباعً )

تحدٌد ونماط الضعف للكلٌة بشكل موضوعً وشمولً وكذلن اإللمام بالفرص المتاحة والتهدٌدات المتولعة. تم 

األولوٌات بإستخدام محددات اإلختٌار لترتٌب نماط الموة والعمل على الحفاظ علٌها وتعزٌزها للحفاظ على 

الوضع التنافسى وأٌضا  نماط الضعف التً ٌنبغً العمل على وضع خطة شاملة لتحسٌنها. وأٌضا  تم تحدٌد 

ٌة نتابج عملٌة التحلٌل البٌبً الرباعً فً الفرص المتاحة والتهدٌدات والمخاطر المحتملة. ثم إستخدمت الكل

تحدٌد وزن كل عامل من العوامل اإلستراتٌجٌة. ولمزٌد من اإلستفادة من التغذٌة الراجعة لنتابج التحلٌل البٌبً 

الرباعً تم عرضها على كافة األطراف والفبات ذات الصلة. وبعد ذلن تم عرض الغاٌات واألهداف 

دراسة التحلٌل البٌبً الرباعً على رإساء مجالس األلسام العلمٌة الذٌن بدورهم  االستراتٌجٌة المستخلصة من

نالشوها من خبلل مجالس األلسام الحاكمة وكذلن تم منالشة هذه الغاٌات واألهداف االستراتٌجٌة مع مختلف 

: 0-2-0 ( بالكلٌة.اللجان على مستوى المطاعات الثبلثة )التعلٌم والطبلب ، الدراسات العلٌا ، تنمٌة المجتمع

  التوافك واالرتباط بٌن الخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة والخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة

(، ووضعت لكافة 1103إلً  1103( خطة إستراتٌجٌة للسنوات )من1103وضعت جامعة أسٌوط  فً عام )

اإلستراتٌجٌة فى عام األنشطة ومحاور العمل الجامعً أما كلٌة الصٌدلة جامعة أسٌوط فمامت بوضع خطتها 

( ومن خبلل دراسة الخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة والخطة اإلستراتٌجٌة للكٌة 1111-1105( للسنوات )1104)

 تبٌن وجود عناصر  إرتباط وثٌك فى مختلف المجاالت تم توضٌحة فى البنود األتٌة.

 : االرتباط الوثٌك بٌن رإٌة الجامعة ورإٌة ورسالة الكلٌة1-3-2

رإٌة الكلٌة فً الخمس سنوات المادمة  والتى تم صٌاغتها فى صورتها النهابٌة والمستمدة من رإٌة تحددت 

الجامعة األم )جامعة أسٌوط( فرسالة الجامعى تحمٌك الرٌادة فى بناء مجتمع المعرفة بصورتها العامةوتمدٌم 

ا رإٌة الكلٌة فهى تحمٌك الرٌادة فى خدمة تعلٌمٌة متمٌزة وبحوث متمدمة ولٌادة أنشطة التنمٌة المجتمعٌة  أم

التعلٌم الصٌدلى والبحث العلمى وخدمة المجتمع على المستوى المومى واإلللٌمً  وذلن من خبلل توفٌر بٌبة 



 

 

 

33 

 ISO (9001: 2008) (9001 : 2015) (0300431( ، )ت : 0431)ت داخلى:  كلية الصيذلة -املبهى اإلدارى الذور اخلامس  –وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد  –ضـبـط الوثائق 

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 

Phone: 002-088-2080711;002-088-2411340, 088-241129; 088-2412148, Fax.: 002-088-2080774 

WWW.aun.edu.eg/faculty/pharm/ Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com pharmacy@aun.edu.egmail: -e 
 

 

   

 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

متمٌزة للتعلٌم والتعلم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وبالتالى هنان إرتباط وثٌك فى توجهات الجامعة والكلٌة 

 ٌم بصفته العامة للجامعة وبصفتة التخصصٌة للكلٌة.نحو الرٌادة فى التعل

 -تم صٌاغة رسالة الكلٌة بالتناغم مع رسالة الجامعة من حٌث :

رسالة الجامعة تمثلت فى تمدٌم تعلٌم مواكب لمتطلبات الحاضر والمستمبل ورسالة الكلٌة العمل على تمدٌم 

 صٌدلى متمٌز خبلل برامج علمٌة معتمدة. وتوفــٌر تعلٌم

سالة الجامعة إنتاج أجٌال متمٌزة من الخرٌجٌن لادرٌن على المنافسة فى سوق العمل المحلٌة والعالمٌة ورسالة ر

 للمجتمع الرعاٌة الصحٌة فى تحسٌن المساهمة على لادرٌن عالٌة كفاءة ذوى صٌادلة الكلٌة  إعداد وتؤهٌل

 المستوى المومى والعالمى. على العمل مجاالت فى والمنافسة

لة الجامعة تؤهٌل أجٌال متمٌزة فى مجاالت البحث العلمى والتكنولوجٌا وفى وضع وتنفٌذ البرامج البحثٌة رسا

خرٌجٌها  فى  مهنة الصٌدلة التى تنمى المعرفة وتسهم فى تطوٌر المجتمع  ورسالة الكلٌة  وترسٌخ  أخبللٌات

ساهم فى تطوٌر صناعة الدواء وتلبى وغرس لٌم التعلٌم الذاتى والمستمر وإجراء أبحاث علمٌة متطورة ت

 اإلحتٌاجات الصحٌة للمجتمع.

 SWOT Analysis (S.W.O.T  . )التحلٌل البٌئً للمإسسة التعلٌمٌة: : 1-4

أو أسلوب اللمحة السرٌعة من أكثر األسالٌب شٌوعا  لتحلٌل الوضع   S.W.O.T Analysisالتحلٌل الرباعى 

لمعرفة المدرات الداخلٌة للمإسسة واألفراد أو الجماعة عن طرٌك  الحالى للمإسسة وٌستخدم هذا األسلوب

ومعرفة الظروف  )تحلٌل البٌبة الداخلٌة( ،   Strengths & Weaknesses دراسة جوانب الموة والضعف

 & Opportunitiesالخارجٌة للمإسسة أولؤلفراد  عن طرٌك دراسة الفرص المتاحة والعوابك أو المخاطر 

threatsوذلن عن طرٌك: ٌل البٌبة الخارجٌة(..) تحل 

 تشكٌل فرٌك عمل  .0

 إجتماعات .1

 رفع لدرات الفرٌك عن طرٌك التدرٌب .2

 إعداد خطة عمل ووضع أولوٌات .3

 اإلطبلع على الوثابك المطلوبة إلعداد الخطة. .4

الكلٌة العصف الذهنى بٌن أعضاء لجان إعداد الخطة على مستوى األلسام العلمٌة واإلدارٌة واإلدارة العلٌا ب .5

 والمستفٌدٌن.

 إستطبلع آراء أعضاء هٌبة التدرٌس داخل الكلٌة وخارجها من ذوى الخبرة على مستوى الجامعة والمجتمع. .1

 لماءات مع المستفٌدٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن والطبلب. .2

 .إجراء إستبٌان وإستطبلع رأى الطبلب والعاملٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس واألطراف المجتمعٌة .3

 داخل وخارج الكلٌة:ذات العبللة مستوى المشاركة فى التحلٌل البٌئى من  جانب مختلف  األطراف : 1-4-1
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إعتمد التحلٌل البٌبى على نظام التحلٌل الرباعى وذلن لتحدٌد المدرات الداخلٌة )الموة والضعف( والظروف 

للوصول إلى النتابج وتبوٌبها وتحلٌلها الخارجٌة )الفرص والتهدٌدات( وتم إتباع األسلوب العلمى المنهجى 

 للمعاٌٌر المختلفة كما ورد بالخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة.

شارن فى التحلٌل البٌبى الداخلى جمٌع األطراف داخل الكلٌة من المٌادات األكادٌمٌة  ، أعضاء هٌبة التدرٌس ، 

الخارجى جانب من المستفٌدٌن من نمابة والهٌبة المعاونة واإلدارٌٌن وبعض الطبلب وشارن فى التحلٌل 

 510تم اعتماد التحلٌل البٌبى للكلٌة فى مجلس الكلٌة رلم   الصٌادلة ، شركات األدوٌة ، صٌادلة المستشفٌات

 م. 11/0/1105بتارٌخ  515م كما تم إعتماد التحلٌل البٌبى للخطة الحدٌثة  بالمرار رلم 12/2/1104بتارٌخ 

 إعداد مصفوفة مجاالت الموة والضعف / الفرص والتهدٌدات : 1-4-2

 المنهجٌة واإلجراءات المتبعة فى تنفٌذ التحلٌل البٌئى للكلٌة:: 1-4-2-1 

 تم تشكٌل لجنة لصٌاغة الخطة االستراتٌجٌة واجراء عملٌة التحلٌل البٌبى للكلٌة.

 للكلٌة والتحلٌل البٌبى. تم عمد ورش عمل للتدرٌب على خطوات صٌاغة الخطة االستراتٌجٌة

ومن خبلل الندوات المخصصة للتحلٌل البٌبى تم عمل استبٌانات لتحلٌل البٌبة الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة وتم 

توزٌعها على المستفٌدٌن من داخل وخارج الكلٌة خبلل هذه الندوات  ، وفٌما ٌلى جدول ٌوضح  عدد ونسبة 

 المشاركٌن فى هذه االستبٌانات.

 نسبة المشاركة عدد المشاركٌن المشاركة الفبة

 %24.23 03 األلسام العلمٌة

 %42.23 10 األلسام االدارٌة

 %4.01 1 مندوبى شركات  األدوٌة

 %4.01 1 نمابة الصٌادلة وإدارة التفتٌش الصٌدلى

 إعداد خطة عمل ووضع أولوٌات وتوزٌع مهام على فرٌك العمل 

 إلعداد الخطة وآلٌات توثٌمها.اإلطبلع على الوثابك المطلوبة 

العصف الذهنى بٌن أعضاء لجان وحدة ضمان الجودة وبصفة خاصة  لجنة الخطة على مستوى األلسام العلمٌة 

 واإلدارٌة واإلدارة العلٌا بالكلٌة والمستفٌدٌن من خبلل الندوات وورش العمل.

ة بآراء السادة  أعضاء هٌبة التدرٌس إستطبلع آراء أعضاء هٌبة التدرٌس داخل الكلٌة كما تم اإلستعان

 المتفرغٌن  كمستشارٌن وكذلن من خارج الكلٌة من ذوى الخبرة على مستوى الجامعة.

لماءات مع المستفٌدٌن من المجتمع المدنى وشركات الدواء ونمابة الصٌادلة  وأعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن 

 المشاركٌن فى هذا االجتماعوالطبلب وفٌما ٌلى جدول ٌوضح فبة ونسبة 
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 نسبة المشاركة عدد المشاركٌن الفبة المشاركة

 %30.25 02 أعضاء هٌبة تدرٌس

 %11.32 3 معاونوا أعضاء هٌبة تدرٌس

 %5.31 2 أعضاء هٌبة تدرٌس من كلٌات داخل الجامعة

 %3.54 1 طبلب

 %3.54 1 مندوبى  شركات األدوٌة

 %5.31 2 معهد جنوب مصر لؤلورام 

 %1.21 0 نمابة الصٌادلة

 %3.54 1 إدارة الصٌدلة

 إجراء إستبٌان وإستطبلع رأى الطبلب والعاملٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس واألطراف المجتمعٌة.

التوصل الى نماط الموة والضعف للبٌبة الداخلٌة وفرص وتهدٌدات البٌبة الخارجٌة ، ثم ترتٌب لؤلولوٌات وإزالة 

 والتنالضات والتشابهات.التضاربات 

عمل مصفوفة التخطٌط االستراتٌجى الكمى بواسطة لجنة تحلٌل البٌبة الداخلٌة والخارجٌة وذلن للوصول الى 

 االستراتٌجٌة الربٌسٌة واالستراتٌجٌات البدٌلة.

 م.12/2/1104بتارٌخ  510تم اعتماد التحلٌل البٌبى للكلٌة فى مجلس الكلٌة رلم 

 الداخلٌة.البٌئة : 1-4-2-2

ٌمصد بالبٌبة الداخلٌة مجموعة الظروف والمتغٌرات والموارد الموجودة داخل المإسسة التعلٌمٌة وتإثر تؤثٌرا  

مباشرا  على أداءها ، وٌمكن من خبلل المرارات اإلدارٌة تعدٌلها أو تغٌٌرها أو السٌطرة علٌها ومن عناصر 

اكل التنظٌمٌة التفصٌلٌة إلداراتها وألسامها والموارد البشرٌة البٌبة الداخلٌة الهٌكل التنظٌمى للمإسسة والهٌ

 وأسالٌب التعلٌم والتعلم ودعم الطبلب والموارد المالٌة ونظم الجودة الداخلٌة 

 أهمٌة دراسة وتمٌٌم البٌئة الداخلٌة :: 1-4-2-2-1

 . لكلٌةالمساهمة فً تمٌٌم المدرات واإلمكانات المادٌة والبشرٌة والمعنوٌة المتاحة ل

 . إٌضاح مولف الكلٌة التنافسى بالنسبة لغٌرها من الكلٌات المناظرة لها فى نفس المجال

بٌان وتحدٌد نماط الموة وتعزٌزها لبلستفادة منها والبحث عن طرٌك تدعٌمها مستمببل  وذلن بما ٌساعد على 

 . المضاء على المعولات البٌبٌة أو اغتنام الفرص الموجودة بالبٌبة

 وتحدٌد نماط الضعف ، وذلن حتى ٌمكن التغلب علٌها ومعالجتها أو تفادٌها ببعض نماط الموة الحالٌة للكلٌةبٌان 

. 

ضرورة الترابط بٌن التحلٌل الداخلً ) نماط الضعف والموة ( ، والتحلٌل الخارجً )مجاالت الفرص ( ، فإنه ال 

على النماط التً تمثل لوة للكلٌة أو ضعفها ، فإذا فابدة من الولوف على الفرص والمخاطر البٌبٌة دون الولوف 

كان الهدف من التحلٌل الداخلً ٌتمثل فً الولوف على نماط الموة والضعف فإن ذلن ٌمثل الوسٌلة التً تمود 
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النتهاز الفرص التسوٌمٌة لمنتج الكلٌة )خرٌج متمٌز ، بحث متمٌز ، خدمة مجتمعٌة( وتجنب المخاطر أو 

  تحجٌمها

 نتـائج دراسـة وتمٌٌـم البٌئــة الداخلٌــة :1-4-2-2-2

أوضحت الدراسة الذاتٌة للكلٌة عن طرٌك إجتماعات )اللجان التنفٌذٌة للوحدة واأللسام العلمٌة واأللسام اإلدارٌة 

بالكلٌة والمستفٌدٌن وجهات المجتمع المدنى( وبصفة خاصة لجنة التخطٌط والتطوٌر والمتابعة المنبثمة عن 

ان الجودة كما تم توزٌع نماط الموة والضعف الواردة بإستراتٌجٌة الجامعة وإستراتٌجٌة الكلٌة السابمة وحدة ضم

أن هنان مجموعة من نماط الموة التى تتمٌز بها الكلٌة داخلٌا والتى ٌمكن إستثمارها وتفعٌلها لتحمٌك رسالة 

 الكلٌة.

بحاجة الى تحسٌنها وبإمكانها ذلن وتلن التى هى  أٌضا أظهرت الدراسة بعض نماط  الضعف التى تكون الكلٌة

 بحاجة الى تفادٌها وٌمكنها أٌضا ذلن.

 تحلٌل البٌئة الداخلٌة :1-4-2-2-3

نمطة  12نمطة فى ممابل   142بمــراءة  الجـــدول الســـابك ٌتضـــح أن عــدد نمــاط المـــوة للكلٌـــة ٌبلــغ  

( وهو ماٌعكس وضع 0:  2.13المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة )النسبة تمثل )ضعف على مستوى محورى المدرة 

= 3,13/1( )3,13= 0+2,13( عن المتوسط )0,01إستراتٌجى للبٌبة الداخلٌة جٌد )لوى ومتمٌز( ٌمثل )

( كون الكلٌة سبك إعتمادها من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد 0.01= 2.13-1.01( )1.01

اط الضعف تحتاج الى مراجعة للتعرف على كٌفٌة مواجهتها لوضع خطط إستراتٌجٌة  وبرامج للتغلب على ونم

 نماط الضعف.

تعكس نتابج مصفوفة العوامل اإلستراتٌجٌة الداخلٌة للكلٌة الموة الجٌدة للوضع اإلستراتٌجى الداخلى للكلٌة بشكل 

بوزن  141( وإجمالى الوزن المرجح  0.11 -2.13) نمطة  بوزن نسبى 220عام حٌث ٌبلغ إجمالى النماط  

%(  53= 011*  051/141للوزن النسبى لنماط الموة )“  1.53”( بوزن مرجح 0.11 – 0.11نسبى )

%  41% ( وهو ٌدل على اإلبتعاد عن المٌمة المتوسطة والتى تإخذ على أنها )  53=  011*  0.11/1.11)

%( وبالوزن النسبى اإلبتعاد على المٌمة المتوسطة والتى تإخذ 03% =  41 -% 53% (   ) 03( بممدار ) 

( أو  02.10=  011*1.22/1.11(  بنسبة تبلغ )1.22= 0.23-0.11( )1.22(  بممدار )0.23على أنها ) 

 (.12،   142( نمطة وهذا متسك مع التفاوت الكبٌر بٌن أعداد نماط الموة والضعف بالكلٌة ) 1.03)

 (:(PEST Analysisلبٌئة الخارجٌة  المحٌطة تحلٌل ا: 1-4-2-3

وٌمصد بالبٌبة الخارجٌة مجموعة الموى والمتغٌرات التى تإثر بشكل مباشر أو غٌر مباشر فى أنشطة ولرارات 

المإسسة التعلٌمٌة وتخرج عن نطاق سٌطرتها فى ظل المتغٌرات الراهنة محلٌا وإللٌمٌا وعالمٌا أوضحت نتابج  

جامعة أسٌوط أمامها العدٌد من الفرص المتاحة والتى ٌمكن اإلستفادة منها فى تحمٌك  –لصٌدلة التحلٌل أن كلٌة ا

غاٌاتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة ، كما أن هنان مجموعة من التحدٌات المحتملة والتى ٌتحتم على الكلٌة أن تحدد 

 كٌفٌة التعامل معها فى سبٌل تحمٌمها لرسالتها وغاٌاتها.
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 15فرصة فى ممابل  41ٌتضح أن عدد الفرص المتاحة للكلٌة ٌبلغ العوامل اإلستراتٌجة الخارجٌة بمراء  جدول 

( وهو ماٌعكس 0:  1.03نمطة تهدٌد على مستوى محورى المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة )النسبة تمثل 

ستراتٌجٌة مرنة وخطط وضع إستراتٌجى للبٌبة الخارجٌة جٌد ومشجع أما نماط التهدٌد تحتاج الى وضع إ

وبرامج لمواجهة التهدٌدات الحالٌة باإلضافة الى وضع خطط وبرامج للنمو والتمٌز إلستغبلل وإلتناص الفرص 

 المتاحة.

تعكس نتابج مصفوفة العوامل اإلستراتٌجٌة الخارجٌة للكلٌة الموة المتوسطة )الممبولة( للوضع اإلستراتٌجى 

( وإجمالى الوزن 0.11 -1.03نمطة  بوزن نسبى ) 20لغ إجمالى النماط  الخارجى للكلٌة بشكل عام حٌث ٌب

للوزن النسبى للفرص المتاحة “  1.24”( بوزن مرجح 0.11 – 0.24بوزن نسبى ) 111المرجح  

( وهو ٌدل على اإلبتعاد عن المٌمة المتوسطة  1.54= 011*  %0.11/1.11( ) 54= 011*  013/111)

( 1.33=  0.31 – 0.25%(  )04وهى تمثل  1.33% ( ) 04% ( بممدار ) 41والتى تإخذ على أنها ) 

= 0.23-0.11( )1.22(  بممدار )0.23وبالوزن النسبى اإلبتعاد على المٌمة المتوسطة والتى تإخذ على أنها ) 

( نمطة وهذا متسك مع التفاوت الكبٌر بٌن  1.03( أو ) 02.10=  011*1.22/1.11(  بنسبة تبلغ )1.22

 (.12،   142د نماط الموة والضعف بالكلٌة )أعدا

 تحلٌل الفجوة: 1-4-2-4

حٌث أن الفجوة هى الفرق بٌن الوالع الحالى للكلٌة والوضع المؤمول تحمٌمة فى المستمبل والذى ٌعكس رإٌة 

دراسة  الجودة الشاملة للمطاعات الثبلثة مرجعٌة أساسٌة, وبناء على ذلن تم الكلٌة ، تم تحلٌل الفجوة بإتخاذ

الوضع الراهن للكلٌة وبناء  علٌه ، تستطٌع الكلٌة تطوٌر إستراتٌجٌات محددة وتحدٌد المصادر البلزمة لسد 

 .الفجوة بٌن الوضع الراهن وتحمٌك الوضع المستهدف والمؤمول

  -الهدف من هذه الخطوة هو :

ءا   علٌه ٌتم وضع وتطوٌر إستراتٌجٌات للكلٌــة والمستهدف الوصول إلٌه ، وبنا تمٌٌم الفرق بٌن الوضع الحالى 

محددة وتحدٌد المصادر لسد الفجوة السالبة وهى غٌر متوفرة بالكلٌة نظرا  لكونها كلٌة تم إعتمادها إعتمادا  

 األكادٌمى من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم والتعلم

 ك الرإٌة المستمبلٌة للكلٌةتحمٌك الوضع المستهدف الوصل الٌه والمـؤمول  تحمٌمة من أجل  تحمٌ

 التعرف على أداء الكلٌة فى الفترة الحالٌة واألداء المطلوب مستمببل  فى ضوء األهداف اإٍلستراتٌجٌة

 تحدٌد المسافة بٌن الحالتٌن وذلن بالنسبة لجمٌع أنشطة الكلٌة والخدمات التى تمدمها بجانب الجهاز اإلدارى. 

دراسة عناصر البٌبة الداخلٌة وتحدٌد نماط الموة  وجد أن الوزن المرجح تم دراسة وتحلٌل الفجوة من خبلل 

نمطة  12(بالممارنة بالوزن المرجح لنماط الضعف  التى بلغت )012نمطة لوة( ) 144لنماط الموة والتى بلغت )

( وهذه نتابج مصفوفة 115=  32+  012(  وبإضافة الوزن المرجح للموة والضعف حٌث ٌبلغ )32ضعف( )

لعوامل اإلستراتٌجٌة الداخلٌة للكلٌة الموة المتوسطة للوضع اإلستراتٌجى الداخلى للكلٌة بشكل عام حٌث ٌبلغ ا

بنسبة تبلغ “ 1.4”وهو ماٌنعكس من اإلبتعاد للمٌمة المتوسطة والتى تإخذ على أنها “ 1.15”إجمالى النماط 

( 12،   144د نماط الموة والضعف بالكلٌة )(وهذا متسك مع التفاوت الكبٌر بٌن أعدا 1.15=  1.4 – 1.15)
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فجوة إٌجابٌة تحتم على الكلٌة بناء إستراتٌجٌة نمو وتوسع ٌتم مراعاتها واألخذ بها عند تحدٌد األهداف 

 اإلستراتٌجٌة واألنشطة المختلفة لتحمٌك الرإٌة.

إستغبللها والتهدادت المتولعة  وكذلن تم دراسة البٌبة الخارجٌة للتعرف على الفرص المتاحة والتى ٌمكن للكلٌة

 45والمحٌطة بالكلٌة التى لد تتعرض لها  الكلٌة تم تحلٌل الفجوة وٌتضح أن عدد الفرص المتاحة للكلٌة ٌبلغ 

( 1.13نمطة تهدٌد على مستوى محورى المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة )النسبة تمثل  14فرصة فى ممابل 

لبٌبة الخارجٌة جٌد ومشجع أما نماط التهدٌد تحتاج الى وضع إستراتٌجٌة مرنة وهو ماٌعكس وضع إستراتٌجى ل

وخطط وبرامج لمواجهة التهدٌدات الحالٌة باإلضافة الى وضع خطط وبرامج للنمو والتمٌز إلستغبلل وإلتناص 

تراتٌجى الفرص المتاحة ومن خبلل نتابج مصفوفة العوامل اإلستراتٌجٌة الخارجٌة للكلٌة, أن الوضع اإلس

وهو ماٌعكس “ 2.0”الخارجى  للكلٌة بإمكانٌاته المتاحة ٌمكن إستغبلل الفرص بنسبة كبٌرة وٌبلغ إجمالى النماط 

 (.1.5=  1.4 – 2.0بنسبة )“ 1.4”البعد الكبٌر عن المٌمة المتوسطة والتى تإخذ على أنها 

 اصر إستراتٌجٌات النمو فى اآلتى :عناصر إستراتٌجٌات نمو وتوسع  بالممارنة بالوضع الحالى وتمثلت عن

 دراسة إمكانٌات إنشاء ألسام جدٌد فى المستمبل 

 تطوٌر طرق وأسالٌب التعلٌم

 طرح برامج جدٌدة

 إستخدام التكنولوجٌا لتطوٌر أنشطة التعلٌم والتعلم

 غرس لٌم وأخبللٌات  عمل جدٌدة فى مجتمع الكلٌة

 التعاون فى حل مشكبلته الصحٌة والبٌبٌة.زٌادة اإلهتمام بالمجتمع المحلى والمشاركة و

 طـــبلب وخــرٌجــٌن:   :1-4-2-4-1

تحضٌر وتؤهٌل صٌادلة متمٌزٌن لٌكون لهم دور فعال فً الخدمات العبلجٌة والرعاٌة الصحٌة بتطوٌر البرامج 

 والممررات الدراسٌة.

لممارسات الصٌدلٌة وفما  للمعاٌٌر إعداد خرٌجٌن مإهلٌن تؤهٌبل عالٌا، حٌث ٌكون لهم المدرة على تطبٌك ا

  .العالمٌة

تزٌد فرصهم فً تطوٌر  توفٌر الدعم التسهٌبلت البلزمة لجمٌع خرٌجً الكلٌة لتكوٌن روابط أكثر وألوى  

 حٌاتهم المهنٌة.

 دراسة إلتراحات الخرٌجٌن لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة 

 تطبٌك مإتمر الملتمى التوظٌفى للخرٌجٌن مرتٌن سنوٌا   

 الدراسات العلٌا والبحوث :1-4-2-4-2

 .إجراء أبحاث مبتكرة ودراسات علمٌة فً مجال العلوم الصٌدلٌة األساسٌة التطبٌمٌة

تطوٌر لاعدة متمٌزة من الباحثٌن وذلن من خبلل تنظٌم مإتمرات وعمل نودات لماءات وورش عمل تنوٌرٌة 

    .بشؤن دعم األبحاث وكٌفٌة إٌجاد مصادر تموٌلها
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تحدٌث وتطوٌر البنٌة التحتٌة للبحث العلمً بهدف تعزٌز لدرة الكلٌة فى تلبٌة االحتٌاجات البحثٌة وٌتضمن 

 )األرشفة اإللكترونٌة، تطوٌر لاعدة بٌانات معلوماتٌة ، تحدٌث األجهزة ونظم المعلومات المختبرٌة( 

إعداد لاعدة معلومات حول مخرجات وضع آلٌات لتوظٌف مخرجات البحث العلمً واالستفادة منها وتسوٌمها )

 .البحث العلمً، وبراءات االختراع  ، وضع اآللٌات المانونٌة والتنظٌمٌة لتسوٌك المخرجات البحثٌة

عداد دلٌل إلكترونً لماعدة بٌانات أعضاء هٌبة التدرٌس ٌشتمل على سٌرة ذاتٌة وافٌة لكل ِّ عضو هٌبة تدرٌس  

 وإنتاجهم العلمى.

 لئلحتفاظ وتوطٌن الكفاءات المتمٌزة من السادة أعضاء هٌبة التدرٌس. وضع إستراتٌجٌات

وضع و تنفٌذ خطة بحثٌة متكاملة تستهدف تعزٌز البحث العلمى لٌست فمط على مستوى األلسام العلمٌة بالكلٌة 

 بل خطة بحثٌة متكاملة ٌراعى فٌها إحتٌاجات ومتطلبات مإسسات المجتمع المحلى والبٌبة المحٌطة. 

 الخدمات البٌئٌة والمجتمعٌة :1-4-2-4-3

 .تمدٌم خدمات للمجتمع بمشاركة مهنٌة متخصصة فً الرعاٌة الصحٌة

 استخدام لواعد البٌانات االلكترونٌة 

 .زٌادة خطط المشروعات والدراسات التطبٌمٌة التى تخدم مجاالت البٌبة ومتابعة تنفٌذها

  . ات المهتمة بمجاالت البٌبة والمجتمعالتنسٌك مع هٌبات المجتمع المدنى ومختلف الجه

 اإلشراف على المظهر العام الداخلى والخارجى للكلٌة ومتابعة تنفٌذ أعمال الصٌانة وحماٌة البٌبة. 

 زٌادة اإلهتمام باألمن والسبلمة والصحة المهنٌة داخل الكلٌة

 . مٌٌم الدورى لهامتابعة شبون الوحدات ذات الطابع المالٌة واإلدارٌة والفنٌة وإجراء الت

تشجٌع الوحدات ذات الطباع الخاص على تمدٌم مشروعات وموضوعات لزٌادة الموارد الذاتٌة وووضع آلٌات 

  .لمتابعة تنفٌذها

 .مٌكٌنة كافة البٌانات الخاصة بالعاملٌن واألجهزة والمعدات بالوحدات ذات الطابع الخاص

 .لطابع الخاصالعمل على تسوٌك خدمات ومنتجات الوحدات ذات ا 

 . تنمٌة وتموٌة الروابط مع خرٌجٌن الكلٌة المغتربٌن وتوظٌفها فى دعم المدرات البحثٌة والمالٌة للكلٌة 

  . عمد ومتابعة ملتمٌات التوظٌف بالتعاون مع الجهات والهٌبات المعنٌة

دف خدمة المجتمع زٌادة تنظٌم المإتمرات والندوات العلمٌة والمحاضرات العامة وورش العمل التى تسته

  . وتنمٌة البٌبة

 إصدار نشرات بٌبٌة داخل الكلٌة تشمل العدٌد من موضوعات البٌبة  

 زٌادة الروابط بٌنها وبٌن الكلٌة إعداد وتحدٌث لواعد بٌانات عن الجهات والهٌبات المهتمة بنشاط الكلٌة

 تمدٌم استشارات فنٌة للجهات واألفراد والهٌبات

 ات األفرادتنمٌة لدرات ومهار 

 الحفاظ علً سبلمة البٌبة من خبلل تمدٌم االستشارات العلمٌة والفنٌة للمشروعات الجدٌدة

 وضع سٌاسة عامة وخطط وبرامج تحمك هدف الكلٌة فً خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة
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 زٌادة البرامج التدرٌبٌة المبنٌة على تحدٌد اإلحتٌاجات 

المحٌطة )المجتمع المحلى( إلعبلمهم بمجبلت التدرٌب وتلمى ممترحاتهم االتصال بالجهات المختلفة بالبٌبة 

 لتحدٌد نوعٌة البرامج البلزمة

متابعة شبون التدرٌب التى تعمد فى مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة المحٌطة مع تنمٌة مهارات المتدربٌن 

 بالتنسٌك مع الوحدات المختلفة

المإتمرات مع الجهات الخارجٌة بشان المضاٌا المختلفة لدعم دور  زٌادة مشاركة أعضاء هٌبة التدرٌس فى

 الكلٌة والجامعة  فى تنمٌة البٌبة المحٌطة

 تعدٌل اللوابح اإلدارٌة والمالٌة للوحدات ذات الطابع الخاص

حو الفجوات ٌمكن تحلٌل الفجوة على الن بهذة تإثر أو تتؤثر التى الفجوات اآلتٌة والتى  توضح أهم المعاٌٌر

 التالى:

 :الفجوة بٌن خرٌجى الكلٌة اآلن وبٌن تولعات سوق العمل وأصحاب المصلحة للخرٌج فى المستمبل المرٌب

على مستوى جودة الخرٌجٌن و بٌن رغبة أو تولعات المستفٌدٌن وأصحاب األعمال ٌرجع السبب فى هذه الفجوة 

من وفرة معارفهم ومعلوماتهم العلمٌة إلً  إلى المصور فى إكتساب الطالب المهارات المهنٌة ، على الرغم

التطورات التكنولوجٌة المتسارعة التً حدثت فً المجاالت العلمٌة والتمنٌة وتكنولوجٌا المعلومات مما ترتب 

علٌه تغٌٌر نظرة المستفٌدٌن فى الخرٌجٌن وتولعاتهم لمستوى الخرٌج لكى ٌواكب وٌتفاعل مع هذه التطورات 

تمٌزة من السادة أعضاء هٌبة التدرٌس  إال أنهم فى حاجة إلى المدرة على تنمٌة تلن فى ظل وجود كفاءات م

المعارف وتحوٌلها إلى مهارات تطبٌمٌة, ومن اللماءات مع أصحاب األعمال وجهات التوظٌف تبٌن أن نسبة 

ت المبادرات كبٌرة من الخرٌجٌن ٌفتمدون مهارة العمل فى فرٌك والتواصل مع اآلخرٌن, ولٌست لدٌهم مهارا

والمدرة على إتخاذ المرار. وٌرجع السبب فى هذا إلى أن معظم الطبلب تعودوا على ذلن من مرحلة التعلٌم لبل 

الجامعى, ونظام الفصل الدراسى بشكله الحالى ال ٌتٌح الفرصة للتدرٌب على مثل هذه المهارات, وعدم أخذ 

ت من العلوم األساسٌة  ،  وهذه الممررات هى التى تسهم معظم الطبلب العلوم اإلنسانٌة مؤخذ الجد ألنها لٌس

وبشكل كبٌر فى بناء الشخصٌة وتنمٌة المهارات العامة لدى الطبلب. كذلن ٌرجع غٌاب نسبة كبٌرة من الطبلب 

عن المحاضرات والعملى خبلل سنوات الدراسة بالكلٌة وعدم اإلهتمام بالتدرٌب المٌدانى إلى التؤثٌر على 

ٌج ومهاراته. وهذه المشكبلت ٌمكن تجنبها من خبلل تنمٌة لدرات أعضاء هٌبة التدرٌس فى مجال مستوى الخر

التدرٌس وتكنولوجٌا المعلومات وتطوٌر نظم االمتحانات والتمٌٌمات بشكل ٌمٌس وبفاعلٌة درجة تحمك المهارات 

 بلب.المختلفة مع التركٌز على المهارات المهنٌة وتنمٌة مهارات اإلتصال لدى الط

ٌتولع المستفٌدٌن من الكلٌة أن تمدم خدمات كثٌرة فى شتى المجاالت الصٌدلٌة والبحث العلمى والمرتبطة بعملٌة 

التنمٌة ، وكذلن أن ٌكون الخرٌج بمستوى متمٌز  وٌمثل ضعف لنوات اإلصال بٌن إدارة الكلٌة والجهات 

الربٌسٌة لوجود هذه الفجوة  ولسد هذه الفجوة  فإن المستفٌدة من الخدمات التى تمدمها الكلٌة من أهم األسباب 

 إدارة الكلٌة علٌها إتخاذ األجراءات اآلتٌة:

 إٌجاد وتفعٌل سبل اإلتصال غٌر تملٌدٌة مع الجهات المستفٌدة والتواصل معها عن طرٌك البرٌد اإللكترونى.
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ورش العمل، ٌوم  الخرٌجٌن دعوة ممثلٌن عن لطاع الدواء المصرى للمشاركة فى )المإتمرات والندوات و

واألنشطة المختلفة التى تنظمها الكلٌة من معارض ومناسبات( من خبلل المطاعات الربٌسٌة للكلٌة )الطبلب ، 

 الدراسات العلٌا ، البٌبة بالكلٌة(

العمل على إنشاء وحدة لئلتصال الخارجى مع المجتمع  المحلى المحٌط تتولى وضع نظام للتعرف على تولعات 

لبى الخدمة والمستفٌدٌن من أجل وضع ممترح مرن لتولعات المستفٌدٌن وذلن لصٌاغة خطط تناسب طا

 إحتٌاجات السوق فى ظل التطور التكنولوجى السرٌع.   

الفجوة بٌن رإٌة الكلٌة المستمبلٌة )الرٌادة على المستوى المومى والعالمى( وبٌن الوالع الفعلى وترجمتها لنظام 

 العالمىالجودة الشاملة 

 -هذه الفجوة نشؤت نتٌجة الفارق الكبٌر فى الخدمات التى تمدمها الكلٌة للمطاعات المختلفة )الطبلب والخرٌجٌن 

الخدمات البٌبٌة والمجتمعٌة(. وهذا -خدمات التدرٌب والتعلٌم المستمر  -البحث العلمى  -الخدمات اإلستشارٌة 

مستفٌدٌن وبٌن متطلباتهم )سوق العمل ، المجتمع المحلى الفرق بٌن تصورات إدارة الكلٌة فٌما ٌرضى ال

 واإلللٌمى بل والعالمى( إلى مجموعة العوامل التالٌة:

 عدم وجود الموارد المادٌة والبشرٌة الكافٌة والبلزمة لتطوٌر األجهزة والمعامل.

بالكلٌةنتٌجة  غبٌن فً االلتحاقعدم لدرة الكلٌة بمواردها الحالٌة على استٌعاب األعداد المتزاٌدة من الطلبة الرا

الطلب االجتماعً على التعلٌم العالً وبالتالى عدم التناسب بٌن أعداد الطبلب والطالة االستٌعابٌة للخدمات 

 واألنشطة التى تٌسر تمدٌم خدمة متمٌزة لكل طالب وبالتالى إنخفاض متسوى جودة الخدمة. 

 ى لتحمٌك المخرجات التعلٌمٌة العالمٌة المستهدفة.عدم طرح برامج جدٌدة تتناسب مع التطور العالم

تطابك محتوى البرنامج الدراسٌة المطرحة فً معظم الكلٌات المناظرة على مستوى الجمهورٌة وبالتالى ال تعبر 

 . عن حاجات المجتمع ولم تواكب التغٌرات التكنولوجٌة والمعرفٌة العالمٌة

اكل المجتمع لعدم تـوافر الـدعم المادى والبعد عن مشاكل تدنً مستوى مشاركة البحث العلمً فى حل مش

 المجتمع. 

نظام الفصل الدراسى المطبك ال ٌتٌح معاٌٌر أعلى من المهارة والمعرفة فى معظم الممرارات األساسٌة والهامة 

 لدى خرٌج كلٌة الصٌدلة, حٌث أن المجال التطبٌمى وبعض ممررات العلوم األساسٌة تتطلب لدر كبٌر من

 اإلستمرارٌة والتدرٌب العملى وٌتحمك ذلن من طرح الممرارات فى مدة زمنٌة أطول. 

 ووجود هذه الفجوة ٌإثر فى نوعٌة الخرٌج وفى وضعه التنافسى فى سوق العمل.

 ولعبلج هذه الفجوة تحتاج إدارة الكلٌة إلى  :

 خدمات توفٌر مصادر إلستكمال تموٌل األنشطة العلمٌة والخدمٌة لضمان جودة ال

تفعٌل ممارسات التعلم الذاتى من خبلل اإلهتمام بتطبٌك النظم األكترونٌة  فى العملٌة التعلٌمٌة )تمٌٌم األداء ، 

 المحاضرات ، العلمى ، الشفوى ، الكتاب الجامعى(

الذى  إلهتمام بمراجعة المناهج والممررات الدراسٌة وفما  للمخرجات التعلٌمٌة المستهدف تحمٌمها ، فى اإلطار

 حددته المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة للهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد
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اإلهتمام بتطبٌك  إجراءات التمٌٌم الداخلى والخارجى المستمر للبرامج  والممررات  بما ٌحمك متطلبات العمبلء 

 وتولعاتهم

اإلهتمام بتطوٌر طرق تمٌٌم الطبلب  والتوسع فى نشر ثمافة الجودة  على مستوى مجتمع الكلٌة الداخلى 

 والخارجى 

العمل على زٌادة الموارد الذاتٌة للكلٌة  على سبٌل المثال )تطوٌر نظام الخدمات التى تمدمها الوحدات ذات 

 الطابع الخاص بالكلٌة والتسوٌك الجٌد لها.

 ر فى اللوابح المالٌة واإلدارٌة الحاكمة للوحدات ذات الطابع الخاص.   إعادة النظ 

 الفجوة فى الخدمات )البحثٌة والتدرٌبٌة والخدمات األخرى(  

الخدمات التى تمدمها الكلٌة تعتبر مبلبمة بالنسبة للمستفٌدٌن  أصحاب المصلحة والفجوة بٌن جودة الخدمة التى 

الفعلٌة متوسطة ترجع الى للة الموارد الذاتٌة للكلٌة أو الوحدات الخدمٌة مما ٌإثر ٌتولعها المستفٌدٌن والخدمة 

بالسلب على جودة الخدمة  فالفجوة لكافة الخدمات التى تمدم سواء للخرٌج وللبحث العلمى وخدمات التدرٌب 

 والتعلٌم المستمر وللخدمات البٌبٌة والمجتمعٌة فجوات متوسطة.

ى والخدمات العلمٌة والبٌبٌة فٌرجع السبب فى هذه الفجوة المتوسطة أٌضا  إلى البعد على مستوى البحث العلم

اإلللٌمى للكلٌة عن العاصمة ومصانع األدوٌة وضعف التواصل مع الجهات الصناعٌة والصٌدلٌة بل والطبٌة 

ضعف الطلب  والمصور فى التموٌل البلزم لؤلنشطة البحثٌة و ضعف التواصل مع العمبلء وما ٌنتج عنه من

على الخدمات البحثٌة التى تطلب من الكلٌة، وٌتطلب األمر لتملٌص هذه الفجوة البحث عن مصادر تموٌل لدعم 

هذه األنشطة من خبلل الوحدات ذات الطابع الخاص ، وكذلن ٌمكن التغلب على هذه الفجوة بربط البحوث 

تمام  ومشاركة هذه الجهات فى تنظٌم ورعاٌة الخاصة بالماجستٌر والدكتوراه بالمشاكل والمضاٌا ذات االه

 المإتمرات العلمٌة وورش العمل.    

أما الفجوة فى الخدمات التدرٌبٌة ناتجة عن المصور التطبٌك الفعلى للبرامج التدرٌبٌة واإلعبلن واإلعبلم عن  

لتملٌص هذه الفجوة فإن الخدمات التى تمدمها الكلٌة من برامج ودورات تدرٌبٌة وكذلن اإلمكانٌات المتاحة. و

األمر ٌتطلب من الكلٌة وضع سٌاسات إعبلمٌة وتسوٌمٌة واالستفادة من وسابل اإلتصال الفعالة وتطوٌر مولع 

 الكلٌة اإللكترونى وتحدٌثة بصف دورٌة ومنتظمة. 

دلٌل اإلستفادة من المعارض والمإتمرات تعدٌل اللوابح المالٌة لبعض الوحدات ذات الطابع الخاص إصدار 

للخدمات وأسعارها والممٌزات التنافسٌة ووضعة على المولع اإللكترونى للكلٌة ، إنشاء بروتوكبلت تعاون 

وشراكة مع الجهات المختلفة والتى فى حاجة إلى خدمات الكلٌة وكذلن وضع إستراتٌجٌة لئلستفادة من البعثات 

 والت مشتركةالخارجٌة واإلعارات للدول العربٌة بتولٌع إتفالٌات وبروتوك
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: األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة معلنة وواضحة من حٌث الصٌاغة والوضوح ومبنٌة على التحلٌل الرابعى 1-5

 وتسهم فى تحمٌك رسالة الكلٌة ولابلة للمٌاس والتحمك فى المدى الزمنى للخطة:

 توجد غاٌات نهائٌة وأهداف إستراتجٌة للكلٌة: 1-5-1

تها الكلٌة لتحمٌك رإٌتها ورسالتها. ومن أمثلة األهداف اإلستراتٌجٌة التمٌز فى توجد أهداف إستراتٌجٌة تبن

األبحاث العلمٌة وتطبٌمها لخدمة المجتمع تم اإلعتماد على التحلٌل البٌبى عند صٌاغة الغاٌات النهابٌة واألهداف 

الفرص المتاحة وتجنب  اإلستراتٌجٌة وذلن بؤخذ نماط الموة والضعف فى اإلعتبار وكذلن إمكانٌة إستغبلل

 التهدٌدات.

 :اإلستراتٌجٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة إشتملت على أربع غاٌات  الغاٌات 

 جهاز أكادٌمى وإدارى فعال. 

 تخرٌج صٌدلى متمٌز لادر على اإلبتكار والمنافسة فى سوق العمل.

 وخدمة المجتمع.  تحمٌك مستوى متمٌز فى البحث العلمى

 للمإسسة التموٌم المستمر

 

 للخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة إشتملت على  واألهداف اإلستراتٌجٌة

 جهاز أكادٌمى وإدارى فعال.الغاٌة األولــى :  -1

 األهــداف:

 إحتفاظ الكلٌة وضم أعضاء هٌبة التدرٌس من ذوى الكفاءات العالٌة.: 0/0

أعضاء هٌبة التدرٌس من التخصصات تطوٌر خطط متتابعة وممتدة تعتمد على أولوٌات الكلٌة لتعٌٌن :0/1

 المختلفة.

تفعٌل نظام واضح وشفاف ٌتٌح وٌشجع على مشاركة جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس فى اإلدالء بآرابهم :0/2

 الٌجاد حلول مناسبة لمشكبلت المإسسة ووضع الخطط المستمبلٌة.

 بلل برامج تدرٌبٌة فعاله.تطوٌر لدرات أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والعاملٌن من خ:0/3

 متابعة التحمك من  المساواة فى فرص توظٌف العاملٌن.:0/4

 التوزٌع المناسب للموارد المالٌة المتاحة  وإستحداث آلٌات الحصول على موارد مالٌة إضافٌة.:0/5

اب تحمٌك ترشٌد لدعم المالى والعٌنى الغٌر مشروط من خبلل منح  من الخرٌجٌن والصناعة وأصح:0/1

 األعمال.

 زٌادة تحمٌك اإلستفادة المصوى من اإلمكانٌات البشرٌة والتكنولوجٌه المتاحة بالكلٌة.:0/2

 المحافظة على المكان والمناخ اآلمن البلزمٌن لؤلداء الجٌد داخل الكلٌة والبٌبة المحٌطة.:0/3

 العمل.تخرٌج صٌدلى متمٌز لادر على اإلبتكار والمنافسة فى سوق الغاٌة الثانٌة : 

 األهداف:

 تطوٌر برامج التعلٌم والتدرٌب حتى تظل مواكبه للمستحدثات العالمٌة. :1/0
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 اإلرتماء بالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة. :1/1

 تحسٌن نظم التمٌٌم للتحمك من جودة المخرجات التعلٌمٌة. :1/2

 وخدمة المجتمع. تحمٌك مستوى متمٌز فى البحث العلمىالغاٌة الثالثــة : 

 األهداف:

التوعٌة المستمرة بمضاٌا المجتمع والبٌبة ومتابعة إحتٌاجات السوق المحلى واإلللٌمى من الخدمات  -2/0

 المجتمعٌة.

 تفعٌل دور المراكز الخدمٌة من أجل تحمٌك التفاعل بٌن الكلٌة ومنظمات المجتمع. -2/1

 متابعة وتموٌم الخدمات واألنشطة المجتمعٌة والبٌبٌة. -2/2

 دعم نظام األبحاث  المشتركة بٌن األلسام العلمٌة المختلفة. -2/3

 الحرص على التمٌز فى األبحاث العلمٌة التطبٌمٌة لمنفعة المجتمع. -2/4

 اإلرتماء بالمستوى العلمى للخرٌج عن طرٌك تشجٌع الدراسات العلٌا والتعلٌم المستمر. -2/5

 سة.الغاٌــة الرابعــة : التموٌم المستمر للمإس

 األهداف:

 إستمرارٌة التموٌم الذاتى لآلداء الكلى للمإسسة. -3/0

 مراجعة ومنالشة مإشرات التموٌم الذاتى لآلداء. -3/1

 تؤثٌر نتابج التموٌم الذاتى المستمر على إدارة الجودة. -3/2

 (السمات الممٌزة للكلٌة ودورها فى المجتمع) ٌةلالوضع اإلستراتٌجى للك

امعة أسٌوط هى أول كلٌة صٌدلة تم إنشاإها فى صعٌد مصر . وتعتبر الكلٌة األم فى هذه ج –كلٌة الصٌدلة 

على إنشاإها أكثر من خمسة وأربعٌن عاما  ، كما تمع فى منطمة بها إثنتان من شركات المنطمة ، ولد مضى 

ثك ٌتماشى مع األدوٌة حٌث ٌتم فٌهما تدرٌب وتوظٌف بعض خرٌجى الكلٌة وبها برنامج تعلٌمى معتمد ومو

 .ISO 9001/2008المعاٌٌر األكادٌمٌة وتم الحصول على شهادة األٌزو 

 الوضع التنافسى للكلٌة )مبلمح الوضع المتمٌز(: 

 ومعاونٌهم فى جمٌع التخصصات مع توافر الخبرات التدرٌسٌة. اكتمال أعضاء هٌبة التدرٌس

 الصٌدلة )الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة(.فى الصٌدلة وبكالورٌوس  فىتمنح الكلٌة درجتى بكالورٌوس 

 وجود بنٌة تحتٌة لوٌة و أعضاء هٌبة تدرٌس أكفاء.

 وجود جهاز إدارى فعال

الكلٌة على شهادة اإلعتماد األكادٌمى من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد بجلسته رلم حصلت 

 م.11/3/1100( بتارٌخ 011)

 -وتوارٌخ الحصول علٌها على النحو التالى :  ISO 9001/2008حصول الكلٌة على شهادة
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م وكانت أول كلٌة بجامعة أسٌوط تحصل على هذه 1101م وتنتهى عام 1113لمدة ثبلث سنوات فى عام 

وٌموم فرٌك من المراجعٌٌن من لبل الشركة المانحة بزٌارة الكلٌة سنوٌا   AJA-Egyptالشهادة من شركة 

 (.1101،  1100،  1101إلجراء مراجعات داخلٌة للمواصفة خبلل األعوام )

وتنتهى عام  1102الثانٌة على التوالى لمدة ثبلث سنوات فى عام  للمرة ISO 9001/2008تم تجدٌد شهادة 

جعٌٌن من لبل الشركة المانحة بزٌارة الكلٌة سنوٌا  إلجراء مراجعات داخلٌة من المرام ، وٌموم فرٌك 1104

 (.1104،  1103،  1102للمواصفة خبلل األعوام )

م وتنتهى فى 1104لمدة ثبلث سنوات آخرى فى أكتوبر عام  ISO 9001/2008تم تجدٌد شهادة 

  ISO 9001/2015م وتم التعرف على المواصفة الجدٌدة 04/3/1102

م تعد من 04/3/1102وتنتهى فى  15/00/1104بتارٌخ  ISO 9001/2008فحصول الكلٌة على شهادة  لذا

 وٌجعلها فضمن ممدمة كلٌات الصٌدلة على مستوى الجمهورٌة أبرز مبلمح الوضع المتمٌز للكلٌة

 حصل العدٌد من أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة على جوابز متمٌزة. 

ٌس مناصب رفٌعة على المستوى الجامعى )نابب ربٌس الجامعة( كما ٌعمل شغل بعض من أعضاء هٌبة التدر

بعضا  منهم كمستشار علمى لبعض شركات األدوٌة ومشاركة بعض أعضاء هٌبة التدرٌس فى لجان الترلٌات 

 ولجان التمٌٌم التابعة للهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد.

 لكلٌة.ضمان جودة لوٌة وفعالة باوجود وحدة 

 Manamgement Inflormation System (MIS.)مٌكنة العمل اإلدارى بتطبٌك نظام 

المختلفة بعدد كبٌر من أعضاء  دعمت الكلٌة العدٌد من كلٌات الصٌدلة فى الجامعات المصرٌة والعربٌة

 هٌبةالتدرٌس الذٌن ٌشغلون مناصب هامة فى هذه الكلٌات.

 مع الكلٌة )الطبلب والموظفٌن والعمال(وجود عٌادة طبٌة بالكلٌة لخدمة مجت

 وجود الصٌدلٌة النموذجٌة المجتمعٌة لتدرٌب الطبلب لخدمة مجتمع الكلٌة والبٌبة المحٌطة بها.

  وجود خطة بحثٌة للكلٌة  وخطط بحثٌة لبللسام

 وجود خطط لتطوٌر االلسام علمٌا  وإدارٌا  

 وجود نظام مراجعة داخلً وخارجً

ضاء هٌبة التدرٌس علً شهادة مراجعٌن خارجٌٌن من لبل الهٌبة المومٌة لضمان جودة حصول بعض السادة اع

 التعلٌم واالعتماد.

 (. IT Unitحصول الكلٌة على مشروع إنشاء وحدة خدمات التكنولوجٌا ) 

ت )تابع لوحدة إدارة المشروعاإنشاء مركز متمٌز لئلتاحة الحٌوٌة والتكافإ الحٌوي حصول الكلٌة على مشروع 

 إدارة دعم التمٌز كمشروع تنافسى لتمٌز مإسسات التعلٌم العالى(.

 إشتران العدٌد من أعضاء هٌبة التدرٌس فى هٌبات تحرٌر الدورٌات العلمٌة العالمٌة المتخصصة.

هذا ولد ساهمت سٌاسات وخطط الكلٌة فى تحسٌن الوضع التنافسى ، وٌظهر ذلن من خبلل رضا المإسسات 

 ٌجو الكلٌة.التى ٌعمل بها خر
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لامت الكلٌة بتنفٌذ عملٌات اإلحبلل والتجدٌد وتحسٌنات فى البنٌة التحتٌة للكلٌة شملت المعامل الطبلبٌة والبحثٌة 

المدرجات ولاعات الشرح والمكتبات والمكاتب اإلدارٌة والوحدات ذات الطابع الخاص والصٌدلٌة المجتمعٌة 

 والعٌادة الطبٌة 

 الطوٌل:الطموحات فى األجل 

إمكانٌات الكلٌة الحالٌة من حٌث المعامل والبنٌة التحتٌة وأعضاء هٌبة التدرٌس تإهلها للتنافس فى األجل 

وتم  بنظام الساعات المعتمدة الطوٌل على مستوى الدولة كما لامت الكلٌة بإدخال برنامج الصٌدلةاإلكلٌنٌكٌة

رى الكلٌة دراسات ممارنة بٌنها وبٌن نظرابها على م كما تج1101/1100تخرٌج أول دفعة فى العام الدراسى 

 المستوى المحلى.

 

مستوى المشاركة فى صٌاغة األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة من جانب مختلف األطراف داخل وخارج : 1-5-2

 الكلٌة.

ٌلة فى كانت المشاركة فى صٌاغة الغاٌات النهابٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة للخطة اإلستراتٌجٌة الخمسٌة للك

من جانب مختلف األطراف ، ولد شارن فى هذه الصٌاغات أعضاء  (1111/1110 – 1104/1105الفترة )

 هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والمستفٌدٌن من خبلل ندوة لمراجعة الغاٌات النهابٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة 

انب األطراف المختلفة داخل عرض ومنالشة الغاٌات النهائٌة واألهداف اإلسرتٌجٌة للكلٌة من ج: 1-5-3

 وخارج الكلٌة 

كما تم عرض ومنالشة الغاٌات النهابٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة للخطة اإلستراتٌجٌة الخمسٌة للكٌلة فى الفترة 

( فى عدة ندوات لامت وحدة ضمان الجودة بالتنثٌك مع لجنة الخطة 1103-1111/ 1104-1105)

( ، 2/01/1104( ، )4/01/1104) 1104التالى كان آخرها فى عام اإلستراتٌجٌة بعمدها على النحو 

( 03/0/1105( ، )00/0/1105) 1105( وفى عام 21/00/1104( ، )2/00/1104( ، )14/01/1104)

% من 34فى وجود أطراف داخلٌة وخارجٌة ومن خبلل استطبلع رأى الطبلب والمستفٌدٌن ولد وجد أن 

لى الغاٌات النهابٌة. تم عرض الرإٌة والرسالة بعد تحدٌثها على األطراف المشاركٌن فى اإلستطبلعات وافك ع

  المجتمعٌة خارج الكلٌة )أعضاء من الخارج(
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 إعتماد وتوثٌك األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة:: 1-5-4

م وكذلن من 11/00/1112( بتارٌخ 425تم اعتماد وتوثٌك األهداف اإلستراتٌجٌة من خبلل مجلس الكلٌة رلم )

( بتارٌخ فى 431م. خبلل مجلس الكلٌة بالمرار رلنم )20/4/1113( بتارٌخ 433مجلس الكلٌة رلم )

 م.20/2/1113

م ولد تم تحدٌث 03/2/1101( بتارٌخ 424وتم تحدٌث الرإٌة والرسالة وتم إعتمادها بمرار مجلس الكلٌة رلم )

واألهداف إعتماد كل من الرإٌة والرسالة  الرإٌة والرسالة للمرة الخامسة لتتناسب مع التطور والتمٌز وتم

 م. .11/0/1105( بتارٌخ 515فً مجلس الكلٌة بالمرار رلم )اإلستراتجٌة 

 نشر األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة من خبلل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلٌة:: 1-5-5

بلل صفحة الكلٌة على اإلنترنت تم نشر الغاٌات النهابٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة داخل وخارج الكلٌة من خ

 والندوات والملصمات وكذلن لوابح اإلعبلنات فى مداخل األلسام.

 مراجعة وتحدٌث الغاٌات النهائٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة )مبررات التحدٌث / عدم التحدٌث(: 1-5-6

جٌة للكلٌة من خبلل وحدة ضمان تتوفر بالكلٌة آلٌات لمراجعة وتحدٌث الغاٌات النهابٌة واألهداف اإلستراتٌ

الجودة واللجان التنفٌذٌة المشكلة ومن خبلل المراجعة الداخلٌة والمراجعة الخارجٌة وتمارٌر اإلجراءات 

التصحٌحٌة ، وهى تبرز حاجة الكلٌة للنمو والتطوٌر طبما لمعاٌٌر الجودة واإلعتماد ، وتغطى الخطة جمٌع 

لٌة وتتضمن نظم أولوٌة األنشطة فى المهام المطلوب تنفٌذها كما تشمل الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة للك

تحدٌدا  دلٌما  لمسبولٌات تنفٌذ األنشطة والمهام التى تتضمنها الخطة ، كما تم تحدٌد المسبولٌات عن تنفٌذ األنشطة 

شرات نجاح ومخرجات المختلفة . تتضمن الخطة جدوال  زمنٌا  محددا  ومبلبما  لمراحل التنفٌذ ، كما  توجد مإ

تتضمنها الخطة لتمٌٌم عملٌات التنفٌذ. كما ٌوجد بالخطة آلٌات تتعلك بإدارة المخاطر من حٌث بدابل التموٌل 

وغٌرها ، ولد شاركت أطراف مختلفة فى وضع الخطة ، كما وضعت آلٌات لمراجعة األهداف العامة للكلٌة 

 الم التمٌز والتطوٌر.واألهداف اإلستراتٌجٌة بما ٌتواكب مع متطلبات ع

: الخطة التنفٌذٌة تتضمن األنشطة التى تحمك األهداف اإلستراتٌجٌة كما تعكس أولوٌات تنفٌذ األنشطة 1-6

 وتسلسلها المنطمى ومحدد بها مسئولٌة التنفٌذ والجدول الزمنى  والتكلفة المالٌة ومإشرات اآلداء.

 (2121-2116لتطبٌك الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة )  Action Planتوجد خطة تنفٌذٌة : 1-6-1

توجد خطة تنفٌذٌة واضحة لتطبٌك إستراتٌجٌة الكلٌة ، وهى تبرز حاجة الكلٌة للنمو والتطوٌر طبما لمعاٌٌر 

الجودة واالعتماد ، وتغطى الخطة جمٌع الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة وتتضمن نظم أولوٌة األنشطة 

مطلوب تنفٌذها كما تشمل تحدٌدا  دلٌما  لمسبولٌات تنفٌذ األنشطة والمهام التى تتضمنها الخطة ، فى المهام ال

وتتضمن الخطة جدوال  زمنٌا  محددا  ومبلبما  لمراحل التنفٌذ ، كما  توجد مإشرات نجاح ومخرجات تتضمنها 

خاطر من حٌث بدابل التموٌل وغٌرها ، الخطة لتمٌٌم عملٌات التنفٌذ. كما ٌوجد بالخطة آلٌات تتعلك بإدارة الم

ولد تمت ترجمة الخطة التنفٌذٌة الى موازنة مالٌة تمدٌرٌة محددة المعالم وذلن بعد تحدٌد تكلفة إجراءات التنفٌذ. 
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ولد شاركت أطراف مختلفة فى وضع الخطة من لٌادات أكادٌمٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس ، كما وضعت آلٌات 

 (5-0) .لمتابعة التنفٌذ

 تشمل الخطة التنفٌذٌة الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة  -1-6-2

تم إعداد الخطة التنفٌذٌة والزمنٌة للخطة اإلستراتٌجٌة الخمسٌة وتشمل على الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة 

لٌات التنفٌذ واألنشطة والمخرجات المطلوبة لتحمٌك رسالة الكلٌة وأهدافها واألولوٌات المطلوب تحمٌمها وآ

 والمسبولٌات والجدول الزمنً للتنفٌذ ومإشرات األداء والمخصصات المالٌة البلزمة لتنفٌذ الخطة.

 تتضمن الخطة التنفٌذٌة نظام األولوٌات لؤلنشطة والمهام المطلوب تنفٌذها: 1-6-3

نشطة والمهام حسب تضمنت الخطة التنفٌذٌة والزمنٌة للخطة اإلستراتٌجٌة الخمسٌة روعى فٌها ترتٌب األ

أولوٌات األنشطة المطلوب تحمٌمها كما روعى فى الخطة التنفٌذٌة جمٌع الغاٌات النهابٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة 

للكلٌة. وتم األخذ فى اإلعتبار عند وضع الخطة التنفٌذٌة أولوٌات تنفٌذ هذه األنشطة وآلٌات التنفٌذ ومسبولٌة 

 التنفٌذ ، كما وضحت الجدول الزمنً للتنفٌذ ومإشرات المتابعة وتمٌٌم األداء التنفٌذ أو اإلدارات المسبولة عن

 هنان تحدٌد لمسئولٌات تنفٌذ األنشطة والمهام التى تتضمنتها الخطة: 1-6-4

إشتملت الخطة التنفٌذٌة على تحدٌدا  دلٌما  لمسبولٌات تنفٌذ األنشطة والمهام التى تتضمنها الخطة ، كما تم تحدٌد 

ولٌات عن تنفٌذ األنشطة المختلفة . كما ٌوجد بالخطة آلٌات تتعلك بإدارة المخاطر من حٌث بدابل التموٌل المسب

 وغٌرها ، 

 تتضمن الخطة الجدول الزمنى للتنفٌذ ومإشرات التمٌٌم: 1-6-5

تتخذ المرارات تتضمن الخطة جدوال  زمنٌا  محددا  ومبلبما  لمراحل التنفٌذ ، كما تتضمن الخطة مإشرات التمٌٌم و

المناسبة التى تساعدها على تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة بناءا  على مإشرات نجاح والمخرجات المتولع 

 الحصول علٌها كما ٌتم عرضها على مجالس الكلٌة. 

 تتضمن الخطة تصرفات أو لرارات تتعلك بإدارة المخاطر: 1-6-6

من حٌث بدابل التموٌل وغٌرها ، ولد تم ترجمة الخطة التنفٌذٌة الى ٌوجد بالخطة آلٌات تتعلك بإدارة المخاطر 

موازنة مالٌة تمدٌرٌة محددة المعالم وذلن بعد تحدٌد تكلفة إجراءات التنفٌذ. ولد شاركت أطراف مختلفة فى 

  .وضع الخطة ، كما وضعت آلٌات لمتابعة التنفٌذ

 ٌرٌةترجمة الخطة التنفٌذٌة الى موازنة مالٌة تمد: 1-6-7

تم ترجمة الخطة التنفٌذٌة الى موازنة مالٌة تمدٌرٌة محددة المعالم وذلن بعد تحدٌد تكلفة إجراءات التنفٌذ. ولد 

 شاركت أطراف مختلفة فى وضع الخطة 
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 للكٌة:والخطة التنفٌذٌة اإلستراتٌجٌة الخطط إعتماد : 1-6-8

 1111 – 1105الحالٌة إعتماد الخطة 

بعد اإلنتهاء من المراجعة النهابٌة والتصوٌب اللغوى للخطة تم إعتماد الخطة وتوثٌمها من مجلس الكلٌة بتارٌخ 

 الجامعة  مجلس ( من1111 -  1105اإلستراتٌجٌة الثانٌة ) الخطة إعتماد كما  تم  03/0/1101بتارٌخ  522

 م11/1/1101 فى

م الخطط التنفٌذٌة وفماً للجدول الزمنى وتحمك مستوٌات األداء : التمارٌر الدورٌة لمتابعة تموٌم مدى تمد1-7

 المستهدفة

تتوفر تمارٌر دورٌة فنٌة )ربع سنوٌة( لمتابعة ما تم إنجازة خبلل فترات الخطة التنفٌذٌة تتضمن األنشطة التى 

تحتاج الى تحسٌن(  تم تنفٌذها واألنشطة التى لم ٌتم تنفٌذها ومعولات التنفٌذ وآلٌات التصحٌح المتبعة )نماط

 واإلجراءات التصحٌحٌة التى تم تنفٌذها وإجرابها وذلن من خبلل:

 .للمإسسة الكلى لآلداء الذاتى التموٌم :  إستمرارٌة1-7-1

  .للمإسسة السنوى الذاتى : التمرٌر0-1-0-0 

 .الداخلٌة المراجعة تمارٌر :0-1-0-1 

 الخارجٌة المراجعة :تمارٌر0-1-0-2 

 .المصلحة أصحاب مع التموٌم نتابج منالشة ارٌر:تم0-1-0-3 

 .والتعزٌز التطوٌر :خطة0-1-0-4 

 .لآلداء الذاتى التموٌم مإشرات ومنالشة : مراجعة1-7-2

 .األلسام مستوى على التطوٌر خطة تنفٌذ : متابعة0-1-1-0 

 .التغٌٌر مماومة مع : التعامل0-1-1-1 

 .الجودة إدارة على المستمر الذاتى التموٌم نتائج : تؤثٌر1-7-3

 .العمل جهات فى الخرٌجٌن كفاءة وتموٌم :لٌاس0-1-2-0 

 .التصحٌحٌة اإلجراءات :تمارٌر0-1-2-1 

 .الخرٌجٌن من العمل سوق إحتٌاجات دراسة نتابج :متابعة0-1-2-2 

 نماط الموة :

لعملٌة التخطٌط ، تتمثل فى ٌتوافر بالكلٌة فرٌك عمل للتخطٌط اإلستراتٌجى والمتابعة كما توجد آلٌات 

 االجتماعات الدورىة للجنة التخطٌط مع إدارة الكلٌة وروإساء األلسام العلمٌة واإلدارٌة.

للكلٌة رسالة ورإٌة واضحة معتمدة ومعلنة وشعار ولٌم راسخة حاكمة للكلٌة وتعكس رسالة الكلٌة ورإٌتها 

حاتها وتطلعاتها فً البحث العلمً بما ٌتفك مع احتٌاجات كٌانها ودورها األكادٌمى والتعلٌمً ومسبولٌاتها وطمو

 المجتمع.

  للكلٌة أهداف إستراتٌجٌة معتمدة ومعلنة من خبلل الوسابل المختلفة الغاٌات النهابٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة

 تعكس الرإٌة والرسالة
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 رسالة الكلٌة ورإٌتها  ترتبط وتعكس رسالة ورإٌة الجامعة.

 بنشر الرإٌة والرسالة من خبلل وسابل متعددة.تموم الكلٌة  

 وجود خطة إستراتٌجٌة خمسٌة معتمدة وموثمة تتوافك مع الخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة.

 وجود خطة تنفبذٌة سنوٌة لؤلهداف اإلستراتٌجٌة

 دراسة التحلٌل البٌبى السنوى لمجتمع الكلٌة

 للكلٌة سٌاسات وخطط متطورة تشمل المطاعات الثبلثة

 .الرباعً البٌبى التحلٌل فى المإسسة وخارج داخل األطراف مختلف مشاركة

 11/3/1100إعتماد الكلٌة من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد فى 

 03/1/1101الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد فى تجدٌد شهادة اإلعتماد من 

 لتها فً ضوء المتغٌرات المحلٌة والدولٌة.تحرص الكلٌة على مراجعة رإٌتها ورسا

تحرص الكلٌة على تنمٌة ونشر الوعً بٌن الطبلب وأعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن واألطراف 

 المجتمعٌة برإٌتها ورسالتها.

 نماط تحتاج الى تحسٌن:

 لٌة والرإٌة والرسالة.عدم وجود خطة مستمبلٌة للندوات لتعرٌف الطبلب الجدد بالخطة اإلستراتٌجٌة للك

 صعوبة نشر الوعى باألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة.

 عدم وجود تمارٌر فنٌة لمتابعة خطط الكلٌة فً المجاالت المختلفة

ضعف مستوى المشاركة فى صٌاغة الرإٌة والرسالة واألهداف اإلستراتٌجٌة من جانب مختلف األطراف من 

 خارج الكلٌة.
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 المٌادة والحوكمة:   المعٌار الثانى

جامعة أسٌوط بوجود لٌادة واعٌة تسعى إلى التطوٌر والتمٌز ولادرة على إدارة المإسسة  –تتمٌز كلٌة الصٌدلة 

بكفاءة وفاعلٌة ، وٌعد وجود لٌادة مرنة وواعٌة ومتفهمة وداعمة ألنشطة الجودة من أهم نماط الموة نحو تدعٌم 

جامعة أسٌوط فكرة توكٌد -رإٌة الكلٌة ومن أجل ذلن تبنت كلٌة الصٌدلةعملٌة التطوٌر المستمر من أجل تحمٌك 

وضمان الجودة وتمٌٌم وتطوٌر األداء الجامعى تم وضع معاٌٌر واضحة الختٌار المٌادات األكادٌمٌة فً العام 

  ، بالدولة بما ال ٌتعارض مع لانون تنظٌم الجامعات والبحته التنفٌذٌة ولانون العاملٌن  2114/2115االكادٌمً 

وذلن من لبل وحدة ضمان الجودة واللجان المنبثمة عنها والمشكلة من العمٌد والوكبلء ورإساء مجالس األلسام 

ومدٌر وحدة ضمان الجودة باإلضافة الى أعضاء من الخارج وأمٌن الكلٌة. ولد تم اعتماد هذه المعاٌٌر العلمٌة 

ٌث ٌتم ترشٌح واختٌار المٌادات األكادٌمٌة بالكلٌة بناء على ، ح 6/2101/ 10( بتارٌخ451بمجلس الكلٌة رلم )

وٌتم مراعاة هذه المعاٌٌر فً اختٌار المٌادات . لانون تنظٌم الجامعات والبحته التنفٌذٌة وفما  آلخر التعدٌبلت

عات المراكز ذات الطابع الخاص والوحدات داخل الكلٌة ومدٌر المشرو/األكادٌمٌة عند تعٌٌن مدٌري الوحدات

  .وأٌضا اختٌار منسك الجودة بكل لسم

 التغٌٌرات فى المٌادات األكادٌمٌة داخل الكلٌة 

  عمٌدا  للكلٌة  –تم تعٌٌن السٌد األستاذ الدكتور/ محمود دمحم شٌحه 

 وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة –طٌف لد البع تم تعٌٌن السٌد األستاذ الدكتور/ محمود البدرى  

 ربٌس مجلس لسم الصٌدالنٌات– جٌهان حسن فتٌح/ ةاألستاذ الدكتور ةتعٌٌن السٌد تم 

  ربٌس مجلس لسم العمالٌر –تم تعٌٌن السٌدة األستاذ الدكتورة/ أمانى سٌد دمحم 

  ربٌس مجلس لسم الصٌدلة الصناعٌىة –تم تعٌٌن السٌدة األستاذ الدكتورة/ أٌمان مصطفى سامى 

 األكادٌمٌة:إختٌار المٌادات : 2-1 

 دمحم شٌحة محمود/ اذ الدكتورتعٌٌن السٌد األستتم 

 معاٌـٌر إختٌار المٌادات: : 2-1-1

  المساهمات  –المدرات المٌادٌة واإلدارٌة  –النشاط العلمى  –إختٌار المٌادات األكادٌمٌة ٌتم عن طرٌك األلدمٌة

وهذه المعاٌٌر موثمة ومعلنة . والعبللة مع الزمبلءالتعاون  –اإللتزام والنزاهة  –فى مجال الجودة  والتطوٌر 

من خبلل لانون تنظٌم الجامعات والمرارات الصادرة من ربٌس الجامعة بتعٌٌن الوكبلء ورإساء األلسام 

 .بالكلٌة

  اختٌار المٌادات األكادٌمٌة ٌعتمد على التعٌٌن وتوجد مشاركة بالترشٌح  من العمٌد لربٌس الجامعة عند اختٌار

 .اء األلسام والوكبلءرإس

  ٌإخذ رأى السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة فى اختٌار وتعٌٌن السادة الوكبلء ورإساء األلسام وٌعمل به إلى

 .حد كبٌر
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  تم عمل استبٌان عن طرٌمة اختٌار المٌادات األكادٌمٌة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس وكذلن دراسة عن رإٌة

 .الكلٌة فى هذا الموضوع

الكلٌة معاٌٌر واضحة إلختٌار المٌادات األكادٌمٌة بما ال ٌتعارض مع لانون تنظٌم الجامعات والبحته ٌوجد ب

م( وهذه 15/01/1101( بتارٌخ )450التنفٌذٌة ولانون العاملٌن بالدولة وتم إعتمادها من مجلس الكلٌة رلم )

 المعاٌٌر هى:

امعات ٌحكم تعٌٌن بعض المٌادات مثل رإساء األلسام فى الحاالت التى ٌوجد لها نص صرٌح فى لانون تنظٌم الج -0

 ٌتم اإللتزام بهذا النص.

فى حالة تعٌٌن المٌادات األكادٌمٌة فى المراكز التى ال ٌوجد نص بالمانون ٌمضى بإختٌارهم مثل أعضاء اللجان  -1

ذات الطابع الخاص مدٌرى الوحدات  –المرشدٌن األكادٌمٌٌن  –رإساء الكنتروالت  –المنبثمة عن مجلس الكلٌة 

 ومنسك األنشطة الطبلبٌة ومنسمى البرامج األكادٌمٌة وغٌرهم ٌتم إختٌار هذه المٌادات حسب المعاٌٌر اآلتٌة:

 .السجل الوظٌفى الذى ٌشهد بالنزاهة واإللتزام -

 (.إن وجد)المدرة على التعامل مع التخصص المتربط به المنصب الجدٌد  -

 .ضمان الجودة الداخلٌةالمشاركة بفاعلٌة فى تطبٌك نظم  -

 .المشاركة بفاعلٌة فى أنشطة التطوٌر على مستوى المسم أو الكلٌة أو الجامعة -

 (.إستطبلع رأى ربٌس المسم)مشهود له بكفاءة من رإسابه  -

 .المدرة المٌادٌة -

 .المشاركة بفاعلٌة فى اللجان الداخلٌة بالمسم -

 (.إن وجدت)على األلل مناسبة الفترة العمرٌة للمرشح إلستكمال فترة واحدة  -

التمتع برإٌة واضحة ولادرة على التطوٌر على أن ٌضع ممترحا لتوجهاته فى تطوٌر األداء فى المولع  -

 .عمٌد الكلٌة لبل تسلم العمل/الجدٌد ٌعرضه على السٌد اأٍلستاذ الدكتور

 .حضور دورات لتنمٌة المدرات والمهارات اإلدارٌة -

عن طرٌك الوسابل المختلفة والتى تشمل إرسالها إلى أعضاء هٌبة التدرٌس  ولد تم اإلعبلن عن هذه المعاٌٌر

 .باإلضافة إلى إعبلنها بمولع الكلٌة بشبكة اإلنترنت

 تنمٌة المهارات اإلدارٌة للمٌادات األكادٌمٌة: 2-2

 :التدرٌب

لتزدرٌب معتمزدة بالهٌكزل اتحرص الكلٌة على تنمٌة المهزارات المٌادٌزة واإلدارٌزة للعزاملٌن بهزا وٌتزولى ذلزن لجنزة 

تموم بتحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة البلزمة لجمٌع الفبات بالكلٌزة ومزن حٌث بالكلٌة  الجودة التنظٌمى لوحدة ضمان

هنزان خطزة التزدرٌب السزنوٌة لتنمٌزة ف بٌنها الوظابف اإلدارٌة من رإسزاء األلسزام ومزدٌرى اإلدارات والمزوظفٌن

خطة مفصلة لتدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس والمٌادات األكادٌمٌة كما ٌوجد  كادٌمٌةالمهارات اإلدارٌة للمٌادات األ

 .الخ...كٌفٌة المٌادة –مهارات اإلتصال –تشمل التدرٌب على التعلٌم األلكترونى 
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تضمنت هذه الخطزة اإلحتٌاجزات التدرٌبٌزة الفعلٌزة للمٌزادات األكادٌمٌزة وتزم أخزذ رأى أعضزاء هٌبزة التزدرٌس فزى 

هنززان العدٌززد مززن البززرامج والززدورات  ات التدرٌبٌززة والبززرامج التدرٌبٌززة المطلوبززه بنززاءا  علززى إسززتبٌاناتاإلحتٌاجزز

 :التدرٌبٌة التى تضمنتها الخطة كاآلتى

وتشزمل بزرامج تزدرٌب أعضزاء هٌبزة التزدرٌس علزى تهٌبزة الكلٌزة   – الخطة التدرٌبٌةعشرون برنامجا  من خبلل 

 –ضزمان الجزودة واإلعتمزاد  -المهزارات اإلدارٌزة  –الجوانب المانونٌة بالجامعزات  –إلعادة تمٌٌم شهادة اإلعتماد 

كمززا  (FLDP)دورات مززن خززبلل برنززامج تنمٌززة لززدرات أعضززاء هٌبززة التززدرٌس بالجامعززة  - مهززارات اإلتصززال

اإلستفادة مزن إشتملت البرامج والدورات التدرٌبٌة على بعض المهارات فى المٌادة وتم عمل إستبٌان لتحدٌد مدى 

المزوارد الذاتٌزة مخصصات التدرٌب كافٌة وٌتم الحصول علٌها من ، كما تم عمل دراسة ل تلن الدورات التدرٌبٌة

لامت لجنة التدرٌب بالكلٌة بعمل خطة تدرٌبٌة بنزاء علزى  اإلحتٌاجزات الفعلٌزة لجمٌزع العزاملٌن بالكلٌزة مزن للكلٌة 

 .وأعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والعاملٌنخبلل إستبٌان خاص بالمٌادات األكادٌمٌة 

كما ٌتم تمٌٌم فاعلٌة التدرٌب عن طرٌزك اإلسزتبٌانات التزى تزوزع علزى المتزدربٌن أثنزاء الزدورات ، وتزوفر الكلٌزة 

 .المخصصات المالٌة البلزمة سواء من خبلل مشروعات التطوٌر أو التموٌل الذاتى

  :مإشرات تمٌٌم التدرٌب

دات األكادٌمٌة واإلدارٌة بكلٌزة الصزٌدلة إلزى رفزع الكفزاءة ذاتٌزا  بوضزع خطزة تزدرٌب سزنوٌة بالتعزاون تهدف المٌا

والتنسٌك مع مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة وبمشاركة مركز الحاسب اآللى الطبلبى بالكلٌة 

ي عن الدورات التزى تزم تنفٌزذها مزن الخطزة ولجنة التدرٌب التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة بتمدٌم تمرٌر سنو

  .التدرٌبٌة

ٌوجد أكثر من عشرٌن برنامجزا  تزدرٌبٌا  فزى تنمٌزة لزدرات أعضزاء هٌبزة التزدرٌس ونزدوات فزى التزدرٌس  -

 .واالعداد

 .من أعضاء هٌبة التدرٌس% 31الدورات سنوٌا  حوالى /نسبة الحاصلٌن على هذه البرامج -

 %.25 ادة المتدربٌن من الدورات وكانت النتابج إٌجابٌة بنسبةتم عمل إستبٌان لمٌاس مدى إستف -

  :نمط المٌادة وممارسات المجالس الرسمٌة: 2-3

. تتبنى الكلٌة نمط لٌادة دٌممراطى ٌشجع على المشاركة وإبداء الرأى وحرٌة النمد واإلبتكار  :نمط المٌادة

البحثٌة والخدمٌة بالكلٌة باإلضافة الى أعضاء هٌبة وٌشارن فى إتخاذ المرارات المتعلمة بالعملٌة التعلٌمٌة و

التدرٌس من خبلل مجلس الكلٌة ومجالس األلسام ، ممثلٌن من وزارة الصحة والنمابة الفرعٌة وشركات صناعة 

كما ٌشارن الطبلب فى إتخاذ بعض المرارات المتعلمة بالعملٌة . وذلن من خبلل مجالس اللجان المختلفة. الدواء

من خبلل إشتراكهم فى بعض اللجان وكذلن فى أخذ آرابهم عند وضع الجداول الدراسٌة وجداول  التعلٌمٌة

اإلمتحانات من خبلل وضع الجداول فى صورة مبدبٌة على مولع الكلٌة ألخذ اآلراء وأٌضا  من خبلل اإلجتماع 

 .مع الطبلب

 األتٌة:وتتمثل دٌممراطٌة المٌادة فى التعامل مع الطبلب من خبلل المحاور 
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( حٌث تموم اإلدارة العلٌا بالكلٌة )السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة Open Door Policyسٌاسة الباب المفتوح ) -0

والسادة وكبلء الكلٌة والسٌد األستاذ الدكتور/ مدٌر وحدة ضمان الجودة( باإلستماع لشكاوى الطبلب وآرابهم 

 خذ رأٌهم فى جداول الدراسة وجداول اإلمتحانات......الخ.وتساعدهم على حل المشاكل التى تواجههم وٌإ

حضور السٌد األستاذ الدكتور / عمٌدالكلٌة بعض مجالس األلسام للتحاور مع أعضاء هٌبة التدرٌس والتعرف على  -1

 مشاكلهم وإستمصاء آرابهم فى المضاٌا الخاصة بالتعلٌم والتعلم.

مى )اإلرشاد األكادٌمى والرٌادة العلمٌة( التابعة لوكٌل الكلٌة لشبون الدعم األكادٌمى من خبلل لجنة الدعم األكادٌ -2

 التعلٌم والطبلب.

صنادٌك الشكاوى الموزعة فى مختلف أرجاء الكلٌة والتى تفتح دورٌا  وٌتم التعامل مع هذه الشكاوى بواسطة لجنة  -3

 الشكاوى التابعة لوكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب.

سنوى لؤللسام والذى ٌشارن فٌه الطبلب وٌموم أعضاء هٌبة التدرٌس باإلستماع آلرابهم المإتمر العلمى ال -4

 ومنالشتهم فٌها وادخال ما ٌصلح منها حٌز التنفٌذ.

  نحو المٌادة والحوكمة ونمط المٌادة الدٌمولراطى تم عمل اإلستبٌانات التالٌة:

بزٌن أن عمٌزد الكلٌزة ٌتبزع الزنهج الزدٌمولراطى فزى مجلزس إستبٌان السادة أعضاء هٌبة التدرٌس عن نمط المٌزادة ولزد ت -0

 %(.31,2%( كما أن لرارات وتوصٌات ومنالشات مجلس الكلٌة تتبع األسلوب الدٌمولراطى )34,1الكلٌة )

%( 22,4إستبٌانات السادة أعضاء هٌبة التدرٌس عن نمط المٌادة الدٌمولراطى فى األلسام العلمٌة ومجالس األلسام ) -1

 هٌبة التدرٌس راضٌن عن نمط المٌادة فى األلسام العلمٌة.من أعضاء 

 العاملٌن بالكلٌة عن نمط المٌادة الدٌمولراطى فى الكلٌة. إستبٌانات -2

% تمثلزت فزى الزنمط 24ولد أظهرت نتزابج اإلستمصزاءات أن نمزط المٌزادة دٌمزولراطى فزى الكلٌزة تجزاوزت نسزبة  -

االسززتماع إلززى آراء العززاملٌن والطززبلب عززن طرٌززك صززنادٌك الززدٌمولراطى فززى مجززالس األلسززام ومجلززس الكلٌززة و

 الشكاوى واالستبٌانات واللماءات والمنالشات.

تؤخذ المٌادات بآراء وممترحزات ممثلزى األطزراف المجتمعٌزة فزى تطزوٌر أداء الكلٌزة وتمثزٌلهم فزى بعزض المجزالس  -

ان المختلفزة حٌزث ٌمثزل الطزبلب فزى الرسمٌة مثل مجلس الكلٌة كمزا تحزرص المٌزادة علزى تمثٌزل الطزبلب فزى اللجز

بعزض اللجززان مثززل مجلززس إدارة وحززدة ضززمان الجززودة واللجززان المنبثمززة عنهززا ولجززان األنشززطة الطبلبٌززة واإلتحززاد 

 الطبلبى والمإتمرات العلمٌة لؤللسام والكلٌة.

 كما تحرص المٌادة على األخذ بآراء وممترحات العاملٌن بالكلٌة وبحث شكواهم. -

ت عن رضاء العاملٌن ووضع اإلجراءات التصحٌحٌة البلزمة ولد تم عمل أربعة إسزتبٌانات فزى هزذا عمل استبٌانا -

 المجال وهى:

 .إستبٌان أعضاء هٌبة التدرٌس عن الرضا الوظٌفى -0

 .استبٌان عن األداء الوظٌفى لمدٌرى اإلدارات -2

 .استبٌان عن األداء الوظٌفى ألمٌن الكلٌة -3

 .الوظٌفى لمعاون الكلٌةاستبٌان عن األداء  -4

تموم المجالس الرسزمٌة بالكلٌزة بمنالشزة المضزاٌا المختلفزة مثزل لضزاٌا التعلزٌم والزتعلم وتطزوٌر المنزاهج كمزا تمزوم 

بإتخاذ المرارات التى تكفل فاعلٌة أدابها لدورها األكادٌمى ومتابعة تنفٌذ تلن المرارات وٌتم منالشة جمٌع المضاٌا 
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لجنزة شزبون التعلزٌم والطزبلب ، لجنزة )ع المرارات الى اللجان المنبثمزة مزن مجلزس الكلٌزة فى مجالس األلسام ورف

ثزم مجلزس الكلٌزة ( الدراسات العلٌا والبحوث ، لجنة العبللات الثمافٌة ، لجنزة شزبون خدمزة المجتمزع وتنمٌزة البٌبزة

 .الممارسات فى محاضرها الرسمٌةوصوال  الى مجلس الجامعة ، كما تموم جمٌع المجالس الرسمٌة بتوثٌك تلن 

 433 تم إعتمـاد معاٌٌـر المفاضلة فـى إختٌـار مدٌـرا  إلى مشـروع ٌنفـذ داخـل الكلٌـة بمرار مجلس الكلٌة رلم

 م.11/01/1102 بتارٌخ

 :دور  المٌادة فى تنمٌة التموٌل الذاتى

   .خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة

موعة من النماط للحفاظ على المزاٌا التنافسٌة ورفع كفاءة األداء جامعة أسٌوط مج –وضعت كلٌة الصٌدلة 

المإسسى للكلٌة حٌث ٌعد ذلن أحد الغاٌات اإلستراتٌجٌة ، وفى سبٌل ذلن تسعى الكلٌة الى تنمٌة الموارد الذاتٌة 

 :من مصادر التموٌل الذاتى وذلن من خبلل األنشطة التالٌة

 .ٌة للكلٌةهنان خطة موثمة لتنمٌة الموارد الذات -

بززرامج جدٌززدة لتنمٌززة المززوارد الذاتٌززة مثززل برنززامج الصززٌدلة اإلكلٌنٌكٌززة للطززبلب وجززارى إعتمززاد برنززامج  -

 .التصنٌع الدوابى لكى ٌعظم إستفادة الصناعة من التعلٌم وٌكون موردا  ذاتٌا  آخر

أبحاث النباتات الطبٌة تم إنشاء مركز المعلومات الدوابٌة وكذلن إعتمد مركز الخدمات الصٌدلٌة ومركز  -

 .وتم عمل البلبحة المالٌة لهذٌن المركزٌن لٌكونا من المراكز ذات الطابع الخاص

تطوٌر الخدمات الممدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص والتروٌج لهذه الخدمات من خبلل الوسابل  -

 .المختلفة

 .التموٌل الذاتى للمشارٌع البحثٌة ومشروعات  التطوٌر -

من خبلل المإتمرات )صناعة الدواء والخرٌجٌن المادرٌن  على تموٌل بعض أنشطة الكلٌة  تشجٌع لطاع -

 (.والحفبلت

 .العمل على زٌادة أعداد طبلب مرحلة البكالورٌوس لبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة -

 .العمل على زٌادة أعداد طبلب الدراسات العلٌا والطبلب الوافدٌن -

 : تبرهن على النمط الدٌممراطى السائد بالكلٌةالتى الممارسات الفعلٌة بعض من 

 :وتتمثل دٌممراطٌة المٌادة فى التعامل مع الطبلب من خبلل المحاور األتٌة

باإلسزتماع ( العمٌد والزوكبلء)حٌث تموم اإلدارة العلٌا بالكلٌة ( Open Door Policy)سٌاسة الباب المفتوح  -

كل التززى تززواجههم وٌإخززذ رأٌهززم فززى جززداول الدراسززة لشززكاوى الطززبلب وآرابهززم وتسززاعدهم علززى حززل المشززا

 .الخ......وجداول اإلمتحانات

عمٌدالكلٌززة بعززض مجززالس األلسززام للتحززاور مززع أعضززاء هٌبززة التززدرٌس / حضززور السززٌد األسززتاذ الززدكتور  -

 .والتعرف على مشاكلهم وإستمصاء آرابهم فى المضاٌا الخاصة بالتعلٌم والتعلم

 .لجنة الدعم األكادٌمى التابعة لوكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب الدعم األكادٌمى من خبلل -
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صززنادٌك الشززكاوى الموزعززة فززى مختلززف أرجززاء الكلٌززة والتززى تفززتح دورٌززا  وٌززتم التعامززل مززع هززذه الشززكاوى  -

 .بواسطة لجنة الشكاوى التابعة لوكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب

ٌشارن فٌه الطبلب وٌمزوم أعضزاء هٌبزة التزدرٌس باإلسزتماع آلرابهزم  المإتمر العلمى السنوى لؤللسام والذى -

 .ومنالشتهم فٌها وادخال ما ٌصلح منها حٌز التنفٌذ

 :نحو المٌادة والحوكمة ونمط المٌادة الدٌمولراطى تم عمل اإلستبٌانات التالٌة -

ٌتبزع الزنهج الزدٌمولراطى فزى إستبٌان السادة أعضاء هٌبة التدرٌس عن نمط المٌادة ولد تبزٌن أن عمٌزد الكلٌزة  -

 كمززا أن لززرارات وتوصززٌات ومنالشززات مجلززس الكلٌززة تتبززع األسززلوب الززدٌمولراطى %( 341)مجلززس الكلٌززة

(31.2.)% 

إستبٌانات السادة أعضاء هٌبة التدرٌس عزن نمزط المٌزادة الزدٌمولراطى فزى األلسزام العلمٌزة ومجزالس األلسزام  -

 .ن نمط المٌادة فى األلسام العلمٌةمن أعضاء هٌبة التدرٌس راضٌن ع%( 88,5)

 .إستبٌانات العاملٌن بالكلٌة عن نمط المٌادة الدٌمولراطى فى الكلٌة -

تمثلت فى النمط % 85ولد أظهرت نتابج اإلستمصاءات أن نمط المٌادة دٌمولراطى فى الكلٌة تجاوزت نسبة  -

العاملٌن والطزبلب عزن طرٌزك صزنادٌك الدٌمولراطى فى مجالس األلسام ومجلس الكلٌة واالستماع إلى آراء 

 .الشكاوى واالستبٌانات واللماءات والمنالشات

تؤخززذ المٌززادات بززآراء وممترحززات ممثلززى األطززراف المجتمعٌززة فززى تطززوٌر أداء الكلٌززة وتمثززٌلهم فززى بعززض  -

ثزل المجالس الرسمٌة مثل مجلس الكلٌة كما تحرص المٌادة على تمثٌل الطزبلب فزى اللجزان المختلفزة حٌزث ٌم

الطززبلب فززى بعززض اللجززان مثززل مجلززس إدارة وحززدة ضززمان الجززودة واللجززان المنبثمززة عنهززا ولجززان األنشززطة 

 .الطبلبٌة واإلتحاد الطبلبى والمإتمرات العلمٌة لؤللسام والكلٌة

 .كما تحرص المٌادة على األخذ بآراء وممترحات العاملٌن بالكلٌة وبحث شكواهم -

ستبٌانات فى هزذا اإلووضع اإلجراءات التصحٌحٌة البلزمة ولد تم عمل  عمل استبٌانات عن رضاء العاملٌن -

اسزتبٌان ،  ء هٌبزة التزدرٌس عزن الرضزا الزوظٌفىإستبٌان أعضزا إستباٌن أداء رإساء األلسام ، :المجال وهى

اسززتبٌان عززن األداء ،  عززن األداء الززوظٌفى ألمززٌن الكلٌززة اسززتبٌان،  عززن األداء الززوظٌفى لمززدٌرى اإلدارات

 وظٌفى لمعاون الكلٌة.ال

تموم المجالس الرسمٌة بالكلٌة بمنالشة المضاٌا المختلفة مثل لضاٌا التعلٌم والتعلم وتطوٌر المنزاهج كمزا تمزوم  -

بإتخاذ المرارات التى تكفل فاعلٌزة أدابهزا لزدورها األكزادٌمى ومتابعزة تنفٌزذ تلزن المزررات وٌزتم منالشزة جمٌزع 

لجنززة شززبون التعلززٌم )لمززرارات الززى اللجززان المنبثمززة مززن مجلززس الكلٌززة المضززاٌا فززى مجززالس األلسززام ورفززع ا

والطزبلب ، لجنززة الدراسززات العلٌززا والبحززوث ، لجنززة العبللززات الثمافٌززة ، لجنززة شززبون خدمززة المجتمززع وتنمٌززة 

ثززم مجلززس الكلٌززة وصززوال  الززى مجلززس الجامعززة ، كمززا تمززوم جمٌززع المجززالس الرسززمٌة بتوثٌززك تلززن ( البٌبززة

 .ت فى محاضرها الرسمٌةالممارسا

 566تم إعتماد معاٌٌر المفاضلة فـى إختٌار مدٌرا  إلى مشروع ٌنفـذ داخزل الكلٌزة بمزرار مجلزس الكلٌزة رلزم  -

 .م21/01/2103بتارٌخ 
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 :نماط الموة 

 وجود لٌادات واعٌة داعمة ألنشطة الكلٌة المختلفة .0

 وجود كفاءات إدارٌة متمٌزة .2

 .العدالة واألمانة والحٌادٌة فى االدارةاالسلوب الدٌمولراطى و  .3

 توافر اإلدارات والوحدات الكافٌة لممارسة أنشطة الكلٌة .4

 لواعد وآلٌات واضحة للعبللات بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة .5

تحدٌد اإلختصاصات والمسبولٌات ٌما ٌضمن عدم وجود تشابن وتداخل ٌإدى الى إعالة أو تعطٌل  .6

 العمل

 ٌض للسلطة وتطبٌك نظم البلمركزٌة فى األداء ٌوجد آلٌات تفو .2

 .9001/2008تطبٌك معاٌٌر الجودة الشاملة من خبلل شهادة األٌزو  .8

وجود لواعد بٌانات ورلٌة والكترونٌة لجمٌع اإلدارات واأللسام العلمٌة مما ٌساعد على إتخاذ المرارات  .6

 .بدلة

 آرابهم لمعرفة اللجان وبعض لجودةا ضمان مجلس إدارة وحدة وأصحاب العمل فى الطبلب تمثٌل .01

 .بممترحاتهم واألخذ

تتسم بالفاعلٌة فى مجال إتخاذ المررات ( مجالس األلسام ومجلس الكلٌة)ممارسات المجالس الحاكمة  .00

وتوثك هذه المجالس ممارساتها فى محاضرها الرسمٌة بطرق , الخاصة بالتعلٌم والتعلم والبحث العلمى

 إلكترونٌة

 .عن المستفٌدٌن من المجتمع المحلى فى مجلس الكلٌةمشاركة ممثلٌن  .02

 .توجد بروتوكوالت ُمفعلة بٌن الكلٌة والمإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة فى المجتمع المحٌط بالكلٌة .03

 .وجود إستبٌانات عن أداء المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة .04

 .توافر نظام فعال لحفظ واستدعاء وإتاحة تداول الوثابك .05

 لتنمٌة التموٌل الذاتى بالكلٌة لتدعٌم األنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌةتوجد مصادر  .06

 نماط تحتاج الى تحسٌن

 تطبٌك خطط التدرٌب للمٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة -0

 مركزٌة بعض المرارات فى الجامعة طبما  للمانون -1

 .عدم وجود محفزات للشباب لحضور الدورات التدرٌبٌة المٌادٌة -2

 الدورات التدرٌبٌة للسادة أعضاء الهٌبة المعاونةزٌادة  -3

 ربط خطط التدرٌب بمتطلبات التطوٌر والتمٌز -4

وضع خطط تدرٌبٌة موجه من أجل التدرٌب المستمر إلكثار عدد المٌادات الشابة للمشاركة فى صنع  -5

 .المرار والتً تخدم الكلٌة حاضرا ومستمببل

 التوصٌف الوظٌفً تفعٌل ضعف -1
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 .ر دلٌمة معلنة إلختٌار المٌادات األكادٌمٌةعدم وجود معاٌٌ -2

 .عدم وجود آلٌة لمراجعة محتوٌات البرامج التدرٌبٌة بناء على التغذٌة المرتجعة من المتدربٌن -3

 .عدم توافر مكان مخصٌص ومستمل لوحدة الخدمات والطوارئ -01

 عدم وضوح خطوط االتصال فً الهٌكل التنظٌمً -00

 .ل األفمً والرأسً بٌن مستوٌاته ووحداتهعدم وفاء الهٌكل بالتعاون المتباد -01

 .ندرة إستخدام التوصٌف الوظٌفً فً حاالت التعٌٌن والنمل واالنتداب للوظابف المختلفة -02

 ال ٌوجد شكل تنظٌمً للتعامل مع األزمات والكوارث. -03

 1101جارى تحدٌث كتٌب التوصٌف الوظٌفً لئلدارٌٌن واألكادٌمٌٌن للكلٌة منذ عام  -04
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 إدازة ادتْدة ّالت ْٓس:   الجالحالعٔاز 

 إدارة الجودة والتطوٌر:   المعٌار الثالث

ٌتوفر لها الكوادر المإهلة والتجهٌزات المبلئمة وٌشارن فٌها ممثلوم عن وحدة ضمان الجودة للكٌة : 3-1

 . مختلف الفئات بالكلٌة وٌراعى تباٌن الخبرات والمهارات لتغطٌة المهام المتعددة

ان الجودة من أهم أدوات الكلٌة للتموٌم المستمر للعملٌة سواء للمدرة المإسسٌة أو للفاعلٌة التعلٌمٌة تعد وحدة ضم

حٌث تعد المسبولة عن نشر ثمافة الجودة فى مجتمع الكلٌة سواء بٌن أفراد الكلٌة وتنمٌة المدرات ألعضاء هٌبة 

تعتبر الوحدة وحدة إدارٌة . رة نظم الجودة الشاملةالتدرٌس والجهاز اإلداري والطبلب أٌضا  فً كل ما ٌتعلك بإدا

وللوحدة البحة تنفٌذٌة محدثة تتضمن تحدٌد . ضمن الهٌكل الداخلً لكلٌة الصٌدلة وتابعة مباشرة لعمٌد الكلٌة

دلٌك لسلطات ومسبولٌات الوحدة ومعتمدة من مجلس الكلٌة والهٌكل التنظٌمً محدث وبه تحدٌد دلٌك لسلطات 

ولد تم اعتماده من خبلل البلبحة . ربٌس الوحدة واللجان الموجودة وتباعتٌها المباشره لعمٌد الكلٌةومسبولٌات 

 .التنفٌذٌة لوحدة ضمان الجودة

وتموم هذة اللجان بعمل خطط . وٌتم تحدٌث تشكٌل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة واللجان المنبثمة منها سنوٌا

لى مدار العام وكذا ٌوجد تمارٌر لهذة اللجان المختلفة بالوحدة وتمرٌر سنوي سنوٌة لبلعمال التً تموم بتنفٌذها ع

لوحدة ضمان الجودة كما ٌوجد خطة سنوٌة للوحدة معتمدة من مجلس الكلٌة وتٌم عمد مجلس إدارة الوحدة 

 .شهرٌا  بصفة منتظمة

ورات التدرٌبٌة التً ٌعمدها والوحدة دابما على صلة لوٌة بمركز ضمان الجودة بالجامعة لئلستفادة من الد 

مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة لتنمٌة لدرات العاملٌن بوحدة ضمان الجودة وكذلن أعضاء اللبلجان 

 . المنبثمة عن الوحدة

تشارن وحدة ضمان الجودة ممثلة فً مدٌر الوحدة أو من ٌنوب عنه فً عرض ومنالشة لضاٌا الجودة فً 

لحضور الدابم لمدٌر الوحدة فً المجلس ، كما ٌشارن مدٌر الوحدة فً مجالس األلسام مجلس الكلٌة عن طرٌك ا

لجنة التخطٌط اإلستراتٌجٌى والتطوٌر والمتابعة ، لجنة المعاٌٌر "العلمٌة المختلفة وفً العدٌد من اللجان مثل 

 .ولجنة شبون التعلٌم و الطبلب األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة ، لجنة المٌادة واإلدارة ولجنة الدراسات العلٌا

كذلن تم . وٌنبثك عن الوحدة لجنة الشكاوى التى تتولى دراسة الشكاوى عند تجمٌعها من صنادٌك الشكاوى

تصمٌم عدد من االستبٌانات الخاصة بالبرامج الدراسٌة ذلن للمساعدة فً لٌاس مستوى االداء للعلمٌة التعلٌمٌة 

 .تشمل جمٌع النواحى التعلٌمٌة واإلدارٌة 65حٌث ٌبلغ عدد اإلستبٌانات  بجوانبها المختنلفة فً البرنامج

وتفخر وحدة ضمان الجودة أنها كانت من أوابل الوحدات فً الكلٌات التً تموم بعمل مراجعات داخلٌة على 

 ISOأعوام على التوالى منذ حصول الكلٌة على شهادة  2األلسام األكادٌمٌة واالدارات المختلفة منذ 

وتفخر كلٌة الصٌدلة فى أنها كانت أول كلٌة على متسوى جامعة أسٌوط تحصل على شهادة  9001/2008
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والتً ٌتم تجدٌدها بنجاح كل عام حتى ولتها الحالى تم حصول الكلٌة على المواصفة  6110:2118األٌزو 

 .2106الجدٌدة 

لداخلٌة واخرى غٌر مخطط لها على ومإخرا تم عمل مراجعات مخطط لها طبما  للخطة الداخلٌة للمراجعة ا

كما تستعٌن . اإلدارات ولد تم عمل تعدٌبلت كثٌرة جدا فً اجراءات اإلدارات بناء على هذة المراجعات الجدٌدة

الوحدة بمراجعٌن داخلٌٌن وخارجٌٌن لممرارات وبرامج الكلٌة المختلفة سواء لمرحلة البكالورٌوس أو لمرحلة 

 .الدراسات العلٌا

لوحدة منذ أعوام فً المإتمرات الدولٌة التى تعمدها الكلٌة بعمل معرض للجودة ٌحتوى على جمٌع وتشارن ا

المطبوعات والنشرات والكتٌبات والخطط والتمارٌر ، كما ٌشارن أعضاء الوحدة فً الزٌارات المٌدانٌة التابعة 

الصٌدلة فى الجامعات المختلفة إلعتماد كلٌات ( NAQAAE)للهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد 

 .على مستوى الجمهورٌة

و ( QAAP) 2114وأٌضا  للوحدة دورا  أساسٌا  فى حصول الكلٌة على مشروعٌن لتطوٌر الكلٌة فً عامً 

2118 (CIQAP )كان نتٌجة للجهد المتواصل ألعضاء الوحدة وإدارة للكلٌة . 

لٌة صٌدلة على مستوى جمهورٌة مصر العربٌة تحصل جامعة اسٌوط تفخر فى أنها ثالث ك –وكلٌة الصٌدلة 

بناء على لرار مجلس إدارة ( NAQAAE)على االعتماد من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد 

م ، وٌعد هذا تتوٌجا  للجهد المستمر ألعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن 22/6/2100بتارٌخ ( 012)الهٌبة رلم 

مستمر مع وحدة ضمان الجودة التً لامت بإعداد الدراسة الذاتٌة واستمبال فرٌك الزٌارة مع بالكلٌة وتعاونهم ال

اإلدارة العلٌا والتوثٌك الكامل للدراسة الذاتٌة والتمارٌر السنوى والخطط اإلستراتٌجٌة وخطط التطوٌر وتوصٌف 

  .رات فرٌك الزٌارةالبرامج والممررات والتً تم على اساسها اعتماد الكلٌة والرد على استفسا

 :عملٌة التموٌم

تلتزم الكلٌة من أجل التطوٌر المستمر للعملٌة التعلٌمٌة باجراء تموٌم شامل ومستمر لمدرتها المإسسٌة بهدف 

تحدٌد نماط الموة والعمل على تعزٌزها واإلستمرار علٌها وكذلن نماط الضعف والعمل على تحسٌنها بهدف 

وحصول كلٌة الصٌدلة . نتابج التموٌم فً تطوٌر وتعزٌز نظمها الخاصة بادارة الجودةوتستخدم الكلٌة . معالجتها 

جامعة أسٌوط على االعتماد من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد هو المردود المتولع من إٌمان  –

 .الكلٌة بؤهمٌة تطوٌر وتعزٌز النظام الخاص بإدارة الجودة الشاملة بداخلها

جامعة أسٌوط على إجراء عملٌة التموٌم الذاتً بصفة مستمرة وشاملة ودورٌة ،  –رص كلٌة الصٌدلة كما تح

تموم الوحدة بإجراء هذا التموٌم ربع سنوٌا وفصلٌا  وسنوٌا  وهذه اآللٌات تم إعتمادها من مجلس الكلٌة منذ عام 

فادة من هذه النتابج فً وضع خطط م كما تحرص الكلٌة على مشاركة األطراف المجتمعٌة واالست2116/2101

 .التحسٌن والتعزٌز والتغذٌة الراجعة

 :تمرٌر البرنامج وتمارٌر الممررات

تموم األلسام العلمٌة بوضع خطة للتحسٌن فً تمارٌر الممررات بناءا  على نتابج اإلمتحانات ونتابج استبٌانات  -

 .أثناء سٌر اإلمتحانات الفصلٌةالطبلب وتمرٌر المراجع الخارجً للممرر والممٌم الخارجى 
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 :االستبٌانات

بعمل ( إحدى اللجان التنفٌذٌة)تموم الوحدة من خبلل لجنة اإلستبٌانات المنبثمة عن وحدة ضمان الجودة 

استبٌانات دورٌة لمٌاس كافة جوانب المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة وٌتم تنفٌذ االستبٌانات إلكترونٌا  عن 

تشمل هذه االستبٌانات كافة المعاٌٌر الخاصة بالمدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة للكلٌة . كلٌةطرٌك صفحة ال

وكذلن تحرص الكلٌة ممثلة فً الوحدة على توجٌه استبٌانات النماط مختلفة . وذلن فً نهاٌة كل فصل دراسً

ٌة والجهات التوظٌفٌة وشركات من أصحاب األعمال وأفراد المجتمع المتعاملٌن والمستفٌدٌن من خرٌجً الكل

  .لمٌاس وتمٌٌم كفاءة الخرٌجٌن فً جهات العمل المختلفة( األطراف ذات العبللة)األدوٌة 

وتعمل الوحدة على تحلٌل نتابج االستبٌانات وممارنة النتابج بسابمتها والخروج بنماط الموة فً كافة المعاٌٌر 

وتموم اللجنة . نماط الموة وكذلن التغلب على نماط الضعف وكذلن تحدٌد نماط الضعف ووضع خطة عمل لتعزٌز

بعد تحلٌل النتابج بعرضها على اإلدارة العلٌا التخاذ اإلجراءات البلزمة ، كما ٌموم ربٌس اللجنة بجانب إعداد 

ولد لامت اللجنة . خطة سنوٌة باعداد تمرٌر سنوي عن أعمال اللجنة  شاملة فحص وتحلٌل الشكاوى الطبلبٌة

راجعة كافة االستبٌانات وعمل كتٌب جدٌد بناء على التغذٌة الراجعة على مدار أكثر من عام ومن أمثلة نتابج بم

أعضاء هٌبة تدرٌس والهٌبة المعاونة )تحلٌل االستبٌانات استبٌان لٌاس الرضا الوظٌفً لجمٌع العاملٌن بالكلٌة 

لكلٌة ، وتم تحلٌل اإلستبٌان وتم إرسال النتابج لجمٌع والعاملٌن والذي تم توزٌعه على جمٌع األلسام العلمٌة با

رإساء مجالس األلسام العلمٌة الذٌن عرضوها فً مجالس األلسام وكذلن تم عرض نتابج استبٌان رضا 

الموظفٌن باإلدارات على أمٌن عام الكلٌة والذي لام بدوره باإلجتماع مع موظفً اإلدارات لمنالشة النتابج 

وتموم اللجنة بمنالشة النتابج مع أمٌن الكلٌة الطبلع اإلدارٌٌن من خبلل ندوة لرإساء . لمناسبةوالٌجاد الحلول ا

 األلسام اإلدارٌة لنشر آلٌة المسؤلة والمحاسبة وآلٌة الثواب والعماب وذلن لضعف نسبة معرفة اإلدارٌٌن 

  :إعداد التمارٌر السنوٌة للكلٌة

بعد حصول الكلٌة  2114/2115حرصت كلٌة الصٌدلة على إعداد وإصدار تمرٌر سنوي للكلٌة بدءا  من عام 

ومشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل لئلعتماد ( QAAP)إنشاء نظام داخلى لتوكٌد الجودة  عىعلى مشرو

حتى عام ( 2114/2115)ذلن لمدة خمس أعوام ٌتم إعداد وإصدار تمرٌر سنوى منذ عام   (CIQAP)وإستمر

/  1101وإستمرت الكلٌة فى تجهٌز وإعداد تمرٌرها السنوى الى اآلن )تمرٌرها السنوى ( 2118/2116)

وذلن للتعرف على أنشطة المطاعات الثبلثة سواء التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة وتحدٌد ما تتمتع به م(  1102

تحدٌد نماط الضعف والتً تحتاج إلى تحسٌن هذا وٌنتهى  الكلٌة من نماط لوة للمحافظة علٌها وتعزٌزها وأٌضا  

 . كل تمرٌر سنوي سنوى بخطة تحسٌن للكلٌة

كما تموم ألسام الكلٌة العلمٌة المختلفة واإلدارات والوحدات الخدمٌة وذات الطابع الخاص بتمدٌم تمرٌر سنوي 

داري والعلمً والبحثى وخدمة عن األنشطة وكل ما تم انجازه فً خبلل العام الجامعً على المستوى اإل

وتعتبر تمارٌر االلسام العلمٌة واالدارات . ٌتم تجمٌع محتوى هذه التمارٌر فً تمرٌر الكلٌة السنوي.  المجتمع فٌها

بجانب تمارٌر االنجازات التً ٌصدرها وكبلء الكلٌة للمطاعات الثبلث سنوٌا هً مجمل تمرٌر الكلٌة السنوي 

أٌضا التمارٌر الفنٌة للخطة التنفٌذٌة الزمنٌة للخطة االستراتٌجٌة لؤلنشطة . ى التمرٌروخطة التحسٌن المدرجة ف
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السنوٌة وٌتم توثٌك جمٌع هذة التمارٌر فً المجالس المختلفة سواء مجالس األلسام او الكلٌة حٌث ٌتم كل ذلن من 

كما تموم الوحدة بمتابعة أنشطة . ة بالكلٌةخبلل اللجان التنفٌذٌة المختلفة التابعة لوحدة تموٌم األداء وضمان الجود

األلسام واإلدارات والوحدات من خبلل تمارٌر ربع سنوٌة للولوف على تزامن أنشطة األلسام واأللسام 

 .والوحدات مع الخطة التنفٌذٌة

 ً  :إعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة سنوٌا

تموم وحدة ضمان الجودة بإعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة بعد حصول الكلٌة على مشروع التطوٌر المستمر 

للتمدم إلعتماد األكادٌمى ( 2116/2101)كانت أول دراسة ذاتٌة تم إعدادها عام ( CIQAP)والتؤهٌل لئلعتماد 

دراسة ذاتٌة طبما  ( 5)صدار عدد أى تم إ( 2103/2104)وإستمر إعداد وإصدار الدراسة الذاتٌة حتى عام 

 ( 2106أكتوبر )أما الدراسة الذاتٌة السادسة . لنموذج الصادر من الهٌبة الموٌمة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد

إلى الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد وإرسالها  1104طبما  لئلصدار الثالث ٌولٌو والتى تم إعدادها 

أكتوبر )الدراسة الذاتٌة تم إعداد  كما،  كل ذلن فً إطار التموٌم المإسسً للكلٌة. هادة االعتمادإلعادة تمٌٌم ش

 .1104والتى تم إعدادها طبما  لئلصدار الثالث ٌولٌو  ( 2102

 :أنشطة التعزٌز والتطوٌر إدارة نظم الجودة

تموم الكلٌة بإعداد خطط للتحسٌن والتعزٌز من خبلل الدراسات الذاتٌة والتمارٌر السنوٌة ألنشطة األلسام العلمٌة 

واإلدارات وملف اإلنجازات للمطــاعات المختلفة وأنشــطة الوحـــــدات والمراكز وتمرٌر المراجعـــة 

.  9001/2008لشهادة االٌزو   AJA –Egyptلمانحة الداخلٌـــــة لبللسام العلمٌة واالدارات وتمرٌر الشركة ا

وبناء على نتابج تحلٌل التمارٌر الكلٌة ٌتم تحدٌد الموضوعات المستمبلٌة للتطوٌر والتعزٌز ، ومن أمثلة مجاالت 

 :التعزٌز والتطوٌر التً تمت بناء على هذا التمٌٌم المستمرما ٌلً

ٌٌر إسمها الى وحدة ضمان الجودة ووضع البلبحة وتغ 2114إنشاء وحدة تموٌم األداء الجامعى عام  -0

 .الداخلٌة والهٌكل التنظٌمى للوحدة

 .إعداد الهٌكل التنظٌمى للكلٌة مع وضع اآللٌات الخاصة بتحدٌثة تمشٌا  مع آلٌات التطوٌر المستمر -2

 (.MISتنفٌذ نظام )مٌكنة العمل اإلدارى  -3

 تطوٌر وصٌانة المرافك العامة والبنٌة التحتٌة -4

 (صٌانه عاجلة ، صٌانة دورٌة ، صٌانة سنوٌة)وضع خطة للصٌانة  -5

تخصٌص لاعة تدرٌب مجهزة باألجهزة السمعٌة والبصرٌة الحدٌثة فضبل  عن أدوات اإلتصال الحدٌثة  -6

 ( . اإلنترنت)

 .تخصٌص وتجهٌز صالة للٌالة البدنٌة -2

 .اتتطوٌر الوحدات ذات الطابع الخاص من حٌث الهٌكل التنظٌمى والتجهٌز -8

وإعداد وتجهٌز الخطة االستٌراتٌجٌة  2100/2105وضع الخطة إستراتٌجٌة االولى للكلٌة لبلعوام  -6

من خبلل لجنة التخطٌط اإلستراتٌجى والتطوٌر والمتابعة ولجنة ولجنة المٌادة  2121-2106الثانٌة 
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عنٌة فضبل عن االدارة والحوكمة بالتعاون مع جمٌع اللجان المنبثمة عن الوحدة واالطراف المجتمعٌة والم

 .العلٌا بالكلٌة

إعداد الهٌكل التنظٌمً للكلٌة وتوثٌمة من مجلس الكلٌة ومجلس الجامعة وإعبلنه ووضع سٌاسات وآلٌات  -01

 .تحدٌثة وإضافة وحدات ومراكز جدٌدة للهٌكل تبعا  لئلحتٌاجات

من الصناعى وٌتم إدراج وجود لجان إلدارة األزمات والكوارث والسبلمة الصحة والمهنٌة وإدارة لؤل -00

 .تمارٌرها فً التمارٌر السنوٌة للكلٌة بواسطة وحدة ضمان الجودة

وجود كتٌب التوصٌف الوظٌفً لؤلكادٌمٌن واإلدارٌٌن وٌشتمل على جمٌع الوظابف والدرجات األكادٌمٌة  -02

تً تجرى الشركة ال)واإلدارٌة وتمت مراجعته من لبل ممثلى الشركة العربٌة لبلستشارات الهندسٌة 

 .بالتعاون فً لجنة المراجعة الداخلٌة بوحدة ضمان الجودة( عملٌة الصٌانة لنظام األٌزو طوال العام

حتى 25/00/2105وتم التجدٌد   ISO 9001/2008تحرص الكلٌة على التجدٌد السنوى لشهادة  -03

05/6/2108 . 

ل عدٌدة وخدمة األنترنت تحرص إدارة الكلٌة على توفر للطبلب وأعضاء هٌبة التدرٌس وسابل اتصا -04

وبرٌد الٌكترونى ومولع على شبكة االنترنت وٌتم حالٌا  إستخدام هذا البرٌد االلكترونً فً طرح 

 .االستبٌانات االلكترونٌة من خبلل لجنة اإلستبٌانات فً وحدة ضمان الجودة

التدرٌس واإلدارٌٌن تموم وحدة ضمان الجودة بطرح العدٌد من اإلستبٌانات إلستمصاء آراء أعضاء هٌبة  -05

. لبل لجنة اإلستبٌانات التابعة للوحدة عن نمط المٌادة بالكلٌة تبعا للخطة الموضوعة لنشر اإلستبٌانات من

كما ٌتم لٌاس الرضا الوظٌفً العضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة وكذا اإلدارٌٌن عن طرٌك 

األلسام وعرضه فً التمرٌر النهابى للجنة  استمصاء اآلراء وتحلٌل هذا االستمصاء وعرضه فً مجالس

 .اإلستبٌانات

تموم المجالس الرسمٌة لؤللسام بالكلٌة بمنالشة المضاٌا التعلٌمٌة المختلفة مثل لضاٌا التعلٌم والتعلم  -06

وتطوٌر البرامج ، كما تموم باتخاذ المرارات وآلٌات تنفٌذها والتً تكفُل فاعلٌة إداء دورها ومتابعة تنفٌذ 

وٌتم منالشة جمٌع المضاٌا فً مجالس األلسام ورفع المرارات إلى مجلس إدارة وحدة . المرراتتلن 

لجنة شبون التعلٌم والطبلب ، لجنة الدراسات العلٌا )ضمان الجودة واللجان المنبثمة عنها ورفعا الى 

رفعها لمجلس الكلٌة ثم (  والبحوث ، لجنة شبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة ، لجنة العبللات الثمافٌة

كما تموم جمٌع المجالس الرسمٌة بتوثٌك تلن المرارات . وصوال  إلى مجلس الجامعة إذا لزم األمر

 .واألنشطة والممارسات فً محاضرها الرسمٌة

وجود المٌثاق األخبللً للممارسات األخبللٌة من خبلل المصدالٌة واألخبللٌات والملكٌة الفكرٌة وتفعٌل  -02

ت البحث العلمى وإهم الممارسات الجٌدة طرح االستبٌانات الخاصة بالمصدالٌة لجمٌع لجنة أخبللٌا

 .مسبولى الكلٌة
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إعداد خطة تدرٌبٌة سنوٌة لرفع كفاءة جمٌع فبات الكلٌة بناء على إستمصاء اإلحتٌاجات التدرٌبٌة من  -08

ات والتوعٌة والتدرٌب لجنة الندوات والمإتمر)و ( لجنة تحدٌد اإلحتٌاجات)خبلل التعاون بٌن لجنتى 

 .المنبثمة عن وحدة ضمان الجودة( واإلعبلن

 :دعم المٌادات األكادٌمٌة لوحدة ضمان الجودة

 :الدعم المادى والمعنوى لوحدة ضمان الجودة

تموم الكلٌة بدعم وحدة ضمان الجودة لتإدى عملها فى متابعة األلسام العلمٌة واإلدارٌة وتطبٌمها لمعاٌٌر الجودة 

 .الكلٌة لتنمٌة المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌةداخل 

كما ( الكارت التدرٌبى –السٌر الذاتٌة )وٌتوافر لوحدة ضمان الجودة الكوادر البشرٌة المإهلة للمٌام بؤعمالها 

عمٌد / ٌتوافر للوحدة المخصصات المالٌة الكافٌة لممارسة أنشطتها حٌث صدر لرار من السٌد األستاذ الدكتور

ٌعمل اعضاء  اللجان المنبثمة عن الوحدة على . كلٌة بمعاملة الوحدة مادٌا  معاملة األلسام العلمٌة داخل الكلٌةال

محورى المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة وماتشملها من لٌاس وتمٌٌم األداء الجامعى للعملٌة التعلٌمٌة 

كما تتوافر للوحدة . ارٌر المراجعات الداخلٌة والخارجٌةواإلدارٌة داخل الكلٌة والمتابعة المستمرة من خبلل تم

مخصصات مادٌة كافٌة لممارسة انشطتها عن طرٌك دعم اإلدارة العلٌا الدابم للوحدة ، حٌث ٌتوفٌر المكان 

كما تموم اإلدارة العلٌا بصرف مكافآت شهرٌة مالٌة ألعضاء الوحدة حسب . المناسب والتجهٌزات الكافٌة للوحدة

 .ة والمسبولٌات الملماء على عاتك الوحدةاألنشط

وٌشارن مدٌر الوحدة فً منالشة الموضوعات التً تتعلك بمضاٌا الجودة عن طرٌك حضور مجلس الكلٌة 

واللجان المختلفة ولجنة االشراف على برنامج الساعات المعتمدة باإلضافة إلى مشاركتهم بعرض ومنالشة هذه 

 .نتمٌن لهاالموضوعات فً مجالس األلسام الم

البلئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة تتضمن هٌكبلً ذا تبعٌة وعبللات واضحة وتحدد عبللات الوحدة : 3-2

 . بمركز ضمان الجودة بالجامعة ، بما ٌسهم فى تفعٌل دورها وٌساند أنشطتها

 :إعتماد االئحة التنفٌذٌة للوحدة

 م22/2/2101بتارٌخ ( 553)تم اعتمـاد مجلس الكلٌة لبلبحة التنفٌذٌة لوحدة ضمان الجودة بالمرار رلم  

التى   م2106/  0/  21بتارٌخ  626م معتمد من مجلس الكلٌة برلم 2105/  02/  8واإلصدار الثانى بتارٌخ 

ٌات فرٌك العمل  والهٌكل تحتوى على توصٌف ألهداف وحدة ضمان الجودة وطبٌعة عملها وتحدٌد مسبول

اٌضا  ٌوجد بالوحدة ملف بالمراسبلت الداخلٌة وملف للمراسبلت داخل الجامعة وخارجها  .اإلدارى للوحدة

ملفات خاصة )، ( ملفات الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد)، ( ملفات مركز ضمان الجودة بالجامعة)

كما ٌتم رفع تمارٌر بؤنشطة الوحدة ( عة أو التابعة لوزارة التعلٌم العالىبإدارة المشروعات سواء التابعة للجام

 . الشهرٌة لمركز ضمان الجودة بعد إعتماده من مجلس الكلٌة المولر

 :مجلس إدارة الوحدةالهٌكل التنظٌمى وإعتماد تشكٌل و

م بتشكٌل مجلس 26/01/2114بتارٌخ ( 483)للوحدة مجلس إدارة  معتمد وموثك بمرار مجلس الكلٌة رلم  

إدارة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد ٌتم تجدٌد تشكٌله سنوٌا كما ٌتم تجدٌده كلما طرأ علٌه أى تعدٌبلت فى 
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تشكٌله سواء بالسفر فى بعثات أو مهمات علمٌة وٌتم عمد إجتماع مجلس إدارة الوحدة بصفة منتظمة وفى 

ارٌخ وساعة االنعماد كما ٌرفك بها جدول األعمال وٌشمل مواعٌد محددة وٌتم إعداد دعوة توضح ٌوم وت

( برٌد الكترونى)الموضوعات المطروحة للمنالشة وٌتم تبلٌغ جمٌع أعضاء مجلس اإلدارة بالطرٌمة  اإللكترونٌة 

كما ٌتم تسلٌم  الدعوات  بالٌد ، ٌتم إعداد محضر لكل ( تلٌفونٌا  )وباالتصال بسكرتارٌة أعضاء مجلس اإلدارة 

جتماع  ٌوضح  أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرٌن  والموضوعات التى تم منالشتها فى خبلل هذا اإلجتماع ا

 .مدٌر الوحدة/ عمٌد الكلٌة وربٌس مجلس إدارة الوحدة والسٌد الدكتور/ وٌتم إعتماده من  السٌد األستاذ الدكتور

 : إعتماد الهٌكل التنظٌمى لوحدة ضمان الجودة

 :ظٌمى للوحدة من ٌتكون الهٌكل التن

السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة ربٌس مجلس إدارة الوحدة -0  

السٌد األستاذ الدكتور/  مدٌر الوحدة -1  

السٌد الدكتور/ نابب مدٌر الوحدة -2  

اللجــان التنفٌذٌة التابعة للوحدة تختص بمحور المدرة المإسسٌة وهى: -3  

 لجنـة التخطٌط والتطوٌر والمتابعة. -

 جنة المٌادة والحوكمةل -

 لجنة تطوٌر خطط األلسام -

 لجنة األزمات والطوارئ -

 لجنة تحدٌد اإلحتٌاجات -

 لجنة المشاركة المجتمعٌة -

 لجنة الندوات والمإتمرات والتوعٌة والتدرٌب واإلعبلن -

 لجنة الموارد المادٌة والبشرٌة -

 لجنة الجهاز اإلدارى والهٌكل التنظٌمى -

 العلمٌةلجنة المختبرات واألجهزة  -

 لجنة المصدالٌة واألخبللٌات والملكٌة الفكرٌة -

 لجنة إعداد ومراجعة التمارٌر -

اللجــان التنفٌذٌة التابعة للوحدة تختص بمحور الفاعلٌة التعلٌمٌة وهى: -4  

 لجنـة الطبلب والخرٌجٌن. -

 لجنة اإلستبٌانات وتمٌٌم األداء -

 لجنة توصٌف وتمرٌر البرامج والممررات -

 الممترحات والشكاوىلجنة  -

 لجنة تموٌم ونظم اإلمتحانات -

 لجنة اإلرشاد األكادٌمى والرٌادة العلمٌة -
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 لجنة المعاٌٌر األكادٌمٌة -

 لجنة الدراسات العلٌا واألبحاث واألنشطة العلمٌة -

 لجنة أعضاء هٌبة التدرٌس -

 لجنة المتابعة الداخلٌة -

 :ممارسات النظام الداخلى إلدارة الجودة

وإدارة ضمان الجودة بالكلٌة بتطبٌك نظام إدارة الجودة الشاملة والتحسٌن المستمر للنظام وتعتبر تلتزم الكلٌة 

الكلٌة من اوابل الكلٌات التً اخذت على عاتمها عمل نظام داخلً للجودة ٌموم على أسس علمٌة ومعاٌٌر لٌاسٌة 

ى للعملٌة التعلٌمٌة ومنذ حصول الكلٌة تحت مسمى تموٌم األداء الجامع 2110، ولد بدء العمل بهذا النظام من 

وكذلن حصول الكلٌة على مشروع التطوٌر المستمر ( QAAP)على مشروع إنشاء نظام داخلى لتوكٌد الجودة 

وكان ثمرة هذا . وال ٌمر عام جامعً على الكلٌة إال وتجد ممارسات جدٌدة وجٌدة( CIQAP)والتؤهٌل لئلعتماد 

ة على االعتماد من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد فً المجهود المتواصل بحصول الكلٌ

م هذا وتعتبر كلٌة الصٌدلة جامعة أسٌوط هى ثالث كلٌة صٌدلة تحصل على اإلعتماد على 22/6/2100

 .المستوى المحلً واالللٌمً من لبل هٌبة مستملة مثل الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد

تمدٌم خدمة تعلٌمٌة متمٌزة وتخرٌج طبلب تتواكب أفكارهم فى ظل عالم متطور ومن خبلل تطوٌر ومن خبلل 

البرامج التدرٌسٌة والتدرٌبٌة فً مجاالت العلوم الصٌدلٌة بما ٌلبى إحتٌاجات ومتطلبات سوق العمل المحلى 

سٌن المستمر والمتمٌز لهذه واإلللٌمى بل والعالمى أٌضا  وتحمك تولعات وطموحات الطبلب مع التطوٌر والتح

األعمال و التً تمع ضمن مسبولٌات جمٌع العاملٌن فً الكلٌة وتطوٌر مهاراتهم و لدراتهم لتحمٌك مستوى عالً 

الجودة لؤلعمال ٌتطابك مع متطلبات نظام إدارة الجودة الشاملة وعلى هذا األساس فمد إلتزمت بتطبٌك نظام 

 :لٌةإدارة الجودة وفما  للسٌاسات التا

 (.األطراف المعنٌة)رضاء الجهات المستفٌدة  -0

تسعى إدارة الكلٌة والسادة أعضاء هٌبة التدرٌس وموظفً األلسام واإلدارات والمراكز والوحدات التابعة للكلٌة 

إلى تحمٌك متطلبات الجهات المستفٌدة األساسٌة والضمنٌة الحالٌة والمستمبلٌة وتفعٌل ذلن فً اإلجراءات 

العمل وضمان االلتزام بتطبٌك نظام إدارة الجودة بإدارات الكلٌة من خبلل آلٌات معتمدة ومعلنة لمٌاس وخطوات 

فً أداء الكلٌة من خبلل لجنتى المشاركة المجتمعٌة ولجنة ( ممدم ومستمبل الخدمة)آراء جمٌع األطراف المعنٌة 

المستفٌدٌن بوحدة تموٌم األداء وضمان الشكاوى والممترحات وجمٌع األطراف التى تتعامل مع التعامل مع 

 .الجودة

 .مواصلة التطوٌر والتحسٌن المستمر  -2

تكرس إدارة الجودة بالكلٌة جهودها للوصول إلى أهداف الجودة المنشودة لتحمٌك التطوٌر والتحسٌن المستمر 

 .وفك مفهوم الجودة الشاملة

 .تطبٌك المعاٌٌر المعتمدة  -3

 .والمعاٌٌر المعتمدة  6110:2118كلٌة فً جمٌع عملٌاتها بتطبٌك مواصفة األٌزو تلتزم إدارة الجودة بال
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 .التؤهٌل والتدرٌب -4

تعتمد اإلدارة إعتمادا  كبٌرا  على مهارات وكفاءات الموظفٌن باإلدارات المختلفة وتلتزم بتؤهٌلهم وتطوٌر 

متطلبات ومستجدات وتمنٌات العمل والمتطلبات كفاءتهم بالتدرٌب، وٌتم تحدٌد احتٌاجات التدرٌب على أساس 

 .الخاصة والتحمك من مخرجات التدرٌب وٌتم تمٌٌم نتابج التدرٌب بفاعلٌة

 .مسإولٌة التطبٌك -5

مسبولٌة تطبٌك نظام إدارة الجودة بإدارات  الكلٌة هً مسإولٌة مشتركة لجمٌع العاملٌن بها ألداء األعمال 

 .ر مباشر على جودة الخدمات الممدمة للمستفٌدٌنالمسندة إلٌهم والتً لها تؤثٌ

 :ٌتم تطبٌك نظام داخلً إلدارة الجودة لؤللٌات اآلتٌـــة 

 المتابعة الدورٌة لتمارٌر البرامج والممررات )داخلٌة وخارجٌة(. -

 متابعة إعداد ملفات الممررات ومراجعتها وتموٌمها. -

 لجتها.التعرف على الجوانب السلبٌة ووضع خطط مبلبمة لمعا -

 عرض نتابج التموٌم على المٌادات األكادٌمٌة وإفادتها بإجراءات التصحٌح. -

 تستخدم الكلٌة مإشرات موضوعٌة متنوعة للتمٌٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة وتشمل على سبٌل المثال: -

 تمارٌر المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن للممررات. -

 العملٌة التعلٌمٌة. إستطبلع الرأى الخاص بالطبلب وآرابهم فى -

 إستطبلع الرأى الخاص بالمستفٌدٌن وآرابهم فى جودة التعلٌم. -

المإتمرات العلمٌة لؤللسام والمإتمر العلمى للكلٌة حٌث تتم منالشات موسعة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس  -

 وبعضهم وبٌنهم وبٌن الطبلب لحل جمٌع المشاكل ووضع الخطط لئلرتماء بالفاعلٌة التعلٌمٌة.

لٌزززاس مزززدى إلتززززام وإنضزززباط السزززادة أعضزززاء هٌبزززة التزززدرٌس ومعزززاونٌهم فزززى أداء مهزززامهم التعلٌمٌزززة  -

 واألكادٌمٌة والبحثٌة.

 لٌاس مدى إنتظام الدراسة فى المحاضرات والدروس العملٌة وفما  للجداول الدراسٌة المعلنة. -

ى إلدارة الجزودة بالكلٌزة فزى نشزر تمارٌر المتابعة من مركز ضمان الجودة بالجامعة ٌساهم النظام الداخل -

 ثمافة الجودة فٌما ٌخص الفاعلٌة التعلٌمٌة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والطبلب والعاملٌن.

عمد ندوات وورش عمل خاصزة بتحزدٌث الرإٌزة والرسزالة واألهزداف والغاٌزات وتمزت مشزاركة جمٌزع  -

( ، 4/01/1104) 1104فزززى عززززام األطزززراف فزززى صزززٌاغة الرإٌزززة والرسززززالة علزززى النحزززو التزززالى 

 1105( وفزززززززززززززى عزززززززززززززام 21/00/1104( ، )2/00/1104( ، )14/01/1104( ، )2/01/1104)

( وتززم إعتمززاد الصززٌغة النهابٌززة للرإٌززة والرسززالة الحدٌثززة مززن مجلززس 03/0/1105( ، )00/0/1105)

 11/0/1105( بتارٌخ 515الكلٌة بالمرار رلم )

ة من خبلل لجنزة المعزاٌٌر األكادٌمٌزة والتزً تتكزون مزن أعضزاء إعداد توصٌف وتمرٌر البرامج الدراسٌ -

الوحدة ورإساء مجالس األلسام العلمٌة وتم إعتماد لجنة توصٌف وتمرٌر البرامج والممررات الدإاسزٌة 

 . 03/3/1104( بتارٌخ 501من مجلس الكلٌة رلم )
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( Normsوالمزوارد البشزرٌة )تم تجهٌز وإعتماد معاٌٌر مبلبمة مساحات وتجهٌزات المبزانى والمرافزك  -

( 512بعد تعدٌلة وتحدٌثة بئلضافة المرافك الخاصة بذوى اإلحتٌاجات الخاصة من مجلس الكلٌة رلزم )

 م.10/01/1104بتارٌخ 

تم إعداد وإعتماد الخطة التدرٌبٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونزة واإلدارٌزٌن بنزاء  علزى تمرٌزر  -

جنززة التوعٌززة والتززدرٌب واإلعززبلن وإعتمززاد الخطززة مززن مجلززس الكلٌززة رلززم لجنززة تحدٌززد اإلحتٌاجززات ول

 م.10/01/1104( بتارٌخ 512)

بمشزاركة  م1105جامعة أسٌوط المإتمر الدولى العاشر للعلزوم الصزٌدلٌة ابرٌزل  -نظمت كلٌة الصٌدلة  -

 الدولة. جمٌع لطاعات الكلٌة من أجل إنجاح المإتمر فى ظل الظروف األمنٌة واإللتصادٌة داخل

 تم إستٌفاء نموذج تمٌٌم أداء وحدة متابعة الخرٌجٌن وإرسالة الى مركز ضمان الجودة بالجامعة. -

 لوحدة ضمان الجودة خطط وتمارٌر سنوٌة عن أنشطتها ، لواعد بٌانات ألنشطتها: 3-3

ٌتم إعتماد أنشطــة وإنجــازات الكلٌة فى مجـال ضمان الجودة وكذلن :  التمرٌر السنوى لوحدة ضمان الجودة

م لتحسٌن اآلداء وتطوٌر العملٌة 2104/2105الممترحات واألنشطة المستهدفة فى العـام الجامعى المــادم 

 .التعلٌمٌة بالكلٌة

 :إعداد خطط التدرٌب السنوٌة وتحدٌد اإلحتٌاجات

خطط التدرٌب وتمارٌر المتابعة والدورات التدرٌبٌة وتوصٌف الممررات وٌتم تلتزم الوحدة بإعداد إحتٌاجاتها و

 .عرض ذلن على مجلس إدارة الوحدة ومجالس األلسام العلمٌة ومجلس الكلٌة

 :إعداد التمرٌر الربع سنوى للكلٌة

علٌم تموم وحدة ضمان الجودة بإعداد تمرٌر فنى ربع سنوى ٌشمل جمٌع أنشطة الكلٌة فى مجال جودة الت

واإلعتماد ومخرجات وعوابد الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة ومإشرات النجاح لكل مخرج وكذلن أهم 

 .، اإلٌجابٌات ، ممترحات التحسٌن والتوصٌات( السلبٌات)المشاكل ومعولات التنفٌذ 

 : إعداد التمرٌر النصف السنوى للكلٌة

( لٌاس مإشرات األداء للمرحلة الجامعٌة األولى)تحت عنوان  (فصلى)تموم الوحدة بإعداد  تمرٌر نصف سنوى 

ٌشمل تمرٌر أنشطة وحدة ضمان الجودة وتمرٌر الممررات الدراسٌة للفرق المختلفة ونتابج اإلستبٌانات وتحلٌلها 

توصٌات المإتمر العلمى التى تنظمه الكلٌة  –متابعة الخطط والدورات التدرٌبٌة  –اآلراء الحرة للطبلب  –

 سنوٌا  وٌعرض هذا التمرٌر على مجلس إدارة الوحدة لعرضه على األلسام واإلدارات المختلفة ومجلس الكلٌة

 : إعداد التمرٌر السنوى للكلٌة

لعرض كافة األنشطة التى تم تنفٌذها فى لطاعات  2115تلتزم الكلٌة كل عام بتمدٌم تمرٌرها السنوى منذ عام 

ٌا والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة ولتهٌبة الكلٌة إلستٌعاب ثمافة التعلٌم والطبلب والدراسات العل

كما تضمن إعداد . وتم تجمٌع وإعداد الوثابك البلزمة للمراجعة الخارجٌة. الجودة وللوصول الى مخرجات مناسبة

 . والضعف اإٍلستبٌانات الخاصة بتموٌم األداء الجامعى ونتابج تحلٌل اإلستبٌانات ومإشرات الموة
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من لبل   ISO 9001/2008.إجراء المراجعات الدورٌة الداخلٌة لؤللسام العلمٌة واإلدارات طبما  لنظام األٌزو

 .الوحدة حٌث ٌتم عرض نتابج المراجعة الداخلٌة لؤللسام على مجلس الكلٌة

 : اإلستبٌانات الدورٌة

بصفة ( أعضاء لجنة شبون التعلٌم والطبلب)ٌة تموم لجنة اإلستبٌانات المنبثمة عن وحدة ضمان الجودة بالكل

دورٌة بإعداد وتوزٌع اإلستبٌانات الخاصة بمٌاس جوانب المدرة المإسسٌة بالكلٌة من خبلل خطة موضوعة 

واإلدارات المرتبطة بتمدٌم الخدمات ( أعضاء هٌبة التدرٌس ، الهٌبة المعاونة ، الطبلب ، اإلدارٌٌن)تشمل 

 (، شبون الطبلب ، شبون الخرٌجٌن ، والمكتباترعاٌة الشباب )للطبلب 

 :لائمة اإلصدارات 

 الخطة البحثٌة للكلٌة -0

 كتٌب التوصٌف الوظٌفى -2

 دلٌل الممارسة الصٌدلٌة -3

 نشرات عامة عن أخبار الكلٌة -4

 كتٌب بالمعاٌٌر المٌاسٌة للدراسات العلٌا -5

 دلٌل برنامج وحدة ضمان الجودة -6

 دلٌل إنجازات وحدة ضمان الجودة -2

 توصٌف برامج وممررات الدراسات العلٌا -8

 توصٌف برامج وممررات مرحلة البكالورٌوس -6

  كتاب لسم الكٌمٌاء العضوٌة -01

 دلٌل الرســـــــــابـل العلمٌــــــــة  -00

 الوحدات ذات الطابع الخاص دلٌل  -02

 ملخصات رسابل الدرجات العلمٌة التى منحتها الكلٌة -03

 :نظام الجودة الشاملة

جامعة أسزٌوط طبمزا  لمتطلبزات المواصزفات الدولٌزة -وصٌانة نظام إدارة الجودة  بكلٌة الصٌدلةوفى ضوء تطوٌر 

مزززن خزززبلل اإلرتبزززاط مزززع الشزززركة العربٌزززة  2118/  6110وفزززً إطزززار حصزززول الكلٌزززة علزززى شزززهادة األٌززززو 

وتززم تنفٌززذ العدٌززد مززن ورش العمززل "   6110" لئلستشززارات الهندسززٌة والززنظم للحصززول علززى شززهادة األٌزززو  

والدورات التدرٌبٌة من أجل تطبٌك نظام إدارة الجودة بكلٌة الصٌدلة والتدرٌب على جمٌزع اإلجزراءات والنمزاذج 

. م2/02/2101الخاصة بسٌر العمل باأللسام اإلدارٌة كما لامت الشزركة بالمراجعزة علزى أنظمزة األٌززو بتزارٌخ 

 .م2104للعام الرابع فى شهردٌسمبر ISO-9001/2008ة وجارى اإلستعداد لتجدٌد شهاد

تلتزززم الكلٌززة بززإجراء تمززوٌم شززامل ومسززتمر لمززدرتها المإسسززٌة وتمززوم بتحدٌززد نمززاط المززوة وتعزٌزهززا وكززذلن نمززاط 

الضعف ومعالجتها ، وتستخدم نتابج  التموٌم فى تطوٌر أدابها الكلزى وتعزٌزز نظزم إدارة الجزودة بالكلٌزة ، وتزوفر 

ة كافة سبل الدعم لزنظم إدارة الجزودة بالمإسسزة ، وٌكزون للمإسسزة نظزام إلدارة الجزودة الداخلٌزة وتحزرص المٌاد
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على التموٌم الشزامل والمسزتمر للفاعلٌزة التعلٌمٌزة وتسزعى بجدٌزة الزى اإلسزتفادة مزن نتزابج هزذا التمزوٌم فزى وضزع 

 .والمسابلة بما ٌضمن حسن األداء خطط تحسٌن وتعزٌز فاعلٌة التعلٌم ، وتفعل الكلٌة آلٌات المحاسبة

خطة شاملة لتمٌٌم الفاعلٌة التعلٌمٌة ، خطة معتمدة وموثمة للتمٌٌم الشامل والمستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة ،  سٌاسة 

المإسسة لمشاركة األطراف المعنٌة فى عملٌة التموٌم الشامل للفاعلٌة التعلٌمٌة ، نظام داخلى فعال إلدارة الجودة 

 .خلى لمراجعة نظم الجودة، نظام دا

 

تموٌم أنشطة الكلٌة ٌتم بصفة دورٌة بإستخدام مإشرات أداء موضوعٌة وأدوات مبلئمة ومراجعات : 3-4

ٌعتمد نظام تمٌٌم األداء وصوال  لتحمٌك نظم الجودة فً التمٌٌم المستمر لؤلداء على مإشرات  داخلٌة وخارجٌة

لمختلفة ، االستبٌانات التً تمٌس مدى رضا طبلب مرحلة نتابج الطبلب فً الفرق الدراسٌة ا)عدٌدة 

البكالورٌوس والدراسات العلٌا عن الخدمة التعلٌمٌة الممدمة ، استبٌانات تمٌٌم الخدمات الممدمة من المكتبة ، 

خلٌة المعامل واإلدارات المختلفةكما ٌعتمد نظام تمٌٌم أداء الفاعلٌة التعلٌمٌة على نتابج زٌارات المراجعة الدا

 .لؤللسام العلمٌة وتمارٌر المراجعٌٌن الخارجٌٌن للممررات والبرامج

  ISO 9001/2008لشهادة   AJA-EGYPTٌوجد لجنة المراجعة الداخلٌة تم تدرٌبها بواسطة الشركة المانحة 

 من خبلل برنامج تم إعدادة من لبل إدارة وحدة ضمان الجودة لتدرٌب من ٌرغب من أعضاء هٌبة التدرٌس و

جمٌع روإساء االدارات على المراجعة الداخلٌة واالستعانة بهذة النخبة المدربة فى شكل فرٌك للمراجعة الدلخٌة 

تتولى زٌارات المراجعة الداخلٌة على اإلدارات واأللسام العلمٌة ، وتم إعتماد لجنة المراجعة الداخلٌة لؤللسام 

 .م06/4/2105ٌخ بتار( 602)العلمٌة بالكٌة بمرار مجلس الكلٌة رلم 

وضع سٌاسات فعالة و معلنة وواضحة لعضوٌة لجان الممتحنٌن ولجان المرالبة واالشراف على االمتحانات  -

 .واجراءات هذه اللجان وحدود ومسبولٌات اعضابها وطرق تمٌم ادابهم 

من خبلل  (Course File)مراجعة داخلٌة لؤللسام  العلمٌة للتؤكد من التزامها بإعداد ملفات الممررات  -

 .أنشطة لجنة المراجعة الداخلٌة بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة

تم فً هذه اللجنة منالشة . تم تشكٌل لجنة من رإساء األلسام منبثمة عن وحدة ضمان الجودة بالكلٌة  -

الممترحات الواردة من ربٌس لطاع العلوم الصٌدلٌة الممدمة من جمٌع الكلٌات الخاصة بتحدٌث الـ 

(NARS )توصل إلى الممترح النهابى الذي وافمت علٌه اللجنة وتم ارساله إلى الهٌبة المومٌة لضمان وال

 .جودة التعلٌم واإلعتماد

ٌوجد بالكلٌة لواعد بٌانات ورلٌة واإللكترونٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن والكتب والمراجع  العلمٌة  -

كما ٌوجد لاعدة بٌانات للرسم التفصٌلى للبنٌة التحتٌة  كلٌةوالدورٌات وكذلن لواعد بٌانات لؤلجهزة العلمٌة بال

 .لمبانى الكلٌة وتحدٌد الداخل والمخارج وبصفة خاصة مخارج الطوارئ

كما تسعى الكلٌة تطبٌك نظام اإلحتراف العلمى ألعضاء هٌبة التدرٌس المنتدبٌن فى الجامعات الخاصة أو  -

 .المتعالدٌن على مستوى الجامعات العربٌة
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الكٌمٌاء  –مٌكروبٌولوجى  –علم األدوٌة )تبذل الكلٌة جهودا  للبدء فى إنشاء مبنى خاص باأللسام العلمٌة  -

 .عن طرٌك تخصٌص مكان مجاور للكلٌة بالتعاون مع إدارة الجامعة( الحٌوٌة

 نظم ضمان الجودة والتطوٌر

وحدة توكٌد )تم تفعٌل آلٌات العمل بوحدة تموٌم وتطوٌر األداء الجامعى واإلعتماد بكلٌة الصٌدلة جامعة أسٌوط 

م وتعٌٌن مدٌرا  للوحدة بناء على 26/01/2114بتارٌخ ( 420)وتم إعتمادها بمرار مجلس الكلٌة رلم ( الجودة

بالدور ( 514)وتم تخصٌص الغرفة رلم . م5/3/2118ربٌس الجامعة بتارٌخ / لرار السٌد األستاذ الدكتور

الخامس بالمبنى اإلدارى للكلٌة وتم تجهٌزها بالكوادر البشرٌة المتمٌزة البلزمة والتجهٌزات المادٌة المطلوبة 

لطبٌعة عمل الوحدة كما تم تغٌٌر مسمى الوحدة من وحدة تموٌم وتطوٌر األداء الجامعى إلى وحدة ضمان الجودة 

وتم تعٌٌن مدٌرا   إدارٌا  ( م20/6/2101)بتارٌخ ( 561)التغٌٌر من مجلس الكلٌة بالمرار رلم  وتم إعتماد هذا

 .عمٌد الكلٌة/ للوحدة  وبذلن تعتبر الوحدة ضمن الهٌكل التنظٌمى الداخلى للكلٌة وتابعة للسٌد األستاذ الدكتور

الوصول الى تعزٌز نظامها الخاص ونظم إدارة الجودة هدف كلٌة الصٌدلة جامعة أسٌوط تلتزم به من أجل 

بإدارة الجودة ولتحمٌك ذلن تموم الكلٌة بتموٌم شامل لمدرتها المإسسٌة وتحدٌد مجاالت الموة والعمل على 

تعزٌزها وتموٌتها أما مجاالت الضعف فتلتزم الكلٌة بآلٌات لمعالجتها والمضاء علٌها أو تخفٌض نسبتها من أجل 

 .نافسٌة للكلٌة فى المحٌط اإلللٌمى لهازٌادة المدرة المإسسٌة والت

تسعى الوحده الى توفٌر ممومات التطوٌر المستمر للتعلٌم الجامعى لمواكبه التطورات العلمٌه والتكنولوجٌا 

 .المتسارعه ، وتجوٌد االداء واالرتماء بخرٌجى الكلٌه الى مستوى التمٌز والمدره التنافسٌه العالمٌة العالٌة

ابل  مختلفة وعدٌدة لممارسة أنشطتها من أجل نشر ثمافة جودة التعلٌم وتتمثل هذه الوسابل تستخدم الوحدة وس

 :فى

 .نشرات تعرٌفٌة بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة وأعمالها -0

 .نشرات دورٌة بالندوات التى تنظمها وحدة ضمان الجودة داخل الكلٌة وخارجها ومحتوى هذه الندوات -2

ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والطبلب بجمٌع الفرق والعاملٌن بالكلٌة عمد ندوات وورش عمل  -3

 .من أجل تحمٌك توعٌة كاملة بؤهمٌة تحمٌك الجودة للكلٌة

 .استخدام وسابل العرض المختلفة داخل الكلٌة وخارجها لؤلعبلن عن أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد -4

 . فى العدٌد من المناسبات والمإتمرات(  Presentations)عمل عروض تمدٌمٌة  -5

استخدام الوسابل اإللكترونٌة لنشر أنشطة الوحدة  وإنجازاتها وتوصٌف لعمل جمٌع لجان الوحدة وكذلن نشر  -6

صفحة الكلٌة على شبكة معلومات جامعة )التمارٌر التى تعدها الوحدة بصفة دورٌة على شبكة اإلنترنت 

 (.أسٌوط

نتائج تموٌم أنشطة الكلٌة تنالش مع المعنٌٌن وفى مجالسها الرسمٌة وٌستفاد منها فى توجٌه التخطٌط  :3-5

 .وإتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة والتطوٌر

 :تشمل إجراءات تفعٌل نظام المساءلة والمحاسبة ماٌؤتى -
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الشكاوى التى ترد من  بالتحمٌك فى جمٌع( كل فى تخصصه)عمٌد الكلٌة والسادة الوكبلء / د.ٌموم السٌد أ .0

أى جهة وٌتم إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة  وتعلن نتابج هذه التحمٌمات على جمٌع األطراف 

 .المعنٌة

ٌموم رإساء األلسام العلمٌة بإعداد تمارٌر شهرٌة عن إلتزام أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم بآداء  .2

عمٌد الكلٌة لرفعها للجهة المنوط بها / اذ الدكتور متطلبات جودة األداء وترفع التمارٌر للسٌد األست

كما ٌموم رإساء مجالس األلسام العلمٌة بمتابعة تنفٌذ العبء التدرٌسً المنوط . متابعة جودة األداء

 .بالسادة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة ومحاسبة كل من الٌلتزم به

نتهاء أعمال االمتحان لوكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم كما ٌموم رإساء الكنتروالت بتمدٌم تمرٌر بعد ا .3

والطبلب موضحا  به سٌر العمل ألتخاذ اإلجراءات البلزمة فً حالة التمصٌر ومكافآة الملتزمٌن وجدٌر 

بالذكر أن إدارة الكلٌة لامت برصد مكافآة مالٌة لمنسمً الممررات ممن ٌلتزمون بتسلٌم النتابج وتمرٌر 

محدد كما لامت بمتابعة الممصرٌن فً أعمال االمتحان وتكلٌفهم بؤعباء إضافٌة الممرر فً الموعد ال

 .بدٌلة

ربط األجر اإلضافى بجودة األداء بحسب التمارٌر الممدمة من السادة رإساء األلسام العلمٌة والمرفوعة  .4

 .عمٌد الكلٌة/ للسٌد األستاذ الدكتور 

صل إلى الولف عن العمل والحرمان من تجرٌم الدروس الخصوصٌة وإتخاذ إجراءات محاسبة ت .5

 .البعثات والمكافآت

تطبٌك لانون تنظٌم الجامعات والبلبحة الداخلٌة للكلٌة بالنسبة للحرمان بسبب تعدى نسبة الغٌاب الممررة  .6

 .أو الغش أو الشروع فٌه

 

 العملٌة التعلٌمٌةفى لتعزٌز للتحسٌن والتطوٌر واالممارسات الفعلٌة 

الداخلٌة باأللسام العلمٌة واإلدارٌة والممارسات البلزمة لضمان تفعٌل إجراءات ضمان تمارٌر المراجعة 

 .الجودة باأللسام العلمٌة

تولت وحدة ضمان الجودة وضع آلٌات وتمرٌرها على مجالس المسام لرفع ترتٌب جامعة أسٌوط فى التصنٌف 

 .العالمى للجامعات

السنوٌة للكلٌة إلستٌفاء نماط الضعف الواردة فى تمارٌر تموم وحدة ضمان الجودة بإعداد خطط التحسٌن  -

 المراجعة الداخلٌة والخارجٌة.

( وإعتمادها من ILOsإستٌفاء مواصفات الورلة اإلمتحانٌة ومدى تحمٌمها لمخرجات العملٌة التعلٌمٌة ) -

فصل  م وجارى العمل بها سنوٌا  مع أرسال خطابات كل10/5/1101( بتارٌخ 422مجلس الكلٌة رلم )

 دراسى على حدة إلعداد تمرٌر عن مدى تحمٌك الورلة اإلمتحانٌة لمخرجات العملٌة التعلٌمٌة.
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لٌاس آراء جمٌع األطراف المعنٌة )ممدم ومستمبل الخدمة( فً أداء الكلٌة من خبلل لجنتى اإلستبٌانات وتمٌٌم  -

الرد على الشكاوى الممدمة من األداء ولجنة الممترحات والشكاوى بوحدة ضمان الجودة ودراسة وتحلٌل و

 جمٌع فبات الكلٌة. 

وجود منسمٌن لوحدة ضمان الجودة بداخل االلسام العلمٌة )منسك جودة( وعمل توصٌف وظٌفى لهم  -

وادراجه فى كتٌب التوصٌف الوظٌفى المحدث وكذلن عمل اجتماعات دورٌة معهم بحضور السٌد االستاذ 

 ة الوحدة ومدٌر الوحدة ونابب مدٌر الوحدة. الدكتور عمٌد الكلٌة وربٌس مجلس إدار

 تم مٌكنة االستبٌانات الخاصة بالطبلب من سنوات وطرحها وتحلٌلها الكترونٌا كل فصل دراسى على حدة. -

تحمٌما  لمبادئ والمٌم الحاكمة لسٌاسات الكلٌة  وتنفٌذا  لمبدأ الشفاعٌة تم إعداد معاٌٌر المفاضلة فى إختٌار  -

 م.11/01/1102( بتارٌخ 433نفذ داخل الكلٌة بمرار مجلس الكلٌة رلم )مدٌر ألى مشروع ٌ

تسعة الكلٌة متمثلة فى وحدة ضمان الجوة فى تحمٌك التحسٌن المستمر فى سٌاسات الكلٌة من خبلل تطوٌر  -

( وتشجٌع البحوث 1103/  1104الخطط البحثٌة لؤللسام وإعداد خطة بحثٌة شاملة للكلٌة خبلل الفترة )

 م10/3/1103( بتارٌخ 501ة بٌن األلسام تم إعتماد الخطة البحثٌة للكلٌة من مجلس الكلٌة رلم )البٌنٌ

تسعى الكلٌة دابما  لتطوٌر وتدعٌم أسالٌب تطوٌر المعامل بالكلٌة وحفاظا  على البنٌة التحتٌة تحمٌما  لعناصر  -

تست وتم عرضة على مجلس الكلٌة رلم المدرة التنافسٌة للكلٌة تم تولٌع بروتوكول بٌن الكلٌة وشركة هاى 

 م12/00/1103( بتارٌخ 501)

تحرص الوحدة على تحمٌك نسب التوافك المعتمدة من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم وافعتماد بٌن السادة  -

 ( 02:   0أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة وبٌن الطلبة  ) 

 المستحدثة فً كتٌب التوصٌف الوظٌفً.إدراج التوصٌف الوظٌفً لجمٌع الوظابف  -

 3110:1112إدراج جمٌع إدارات الكلٌة المختلفة وبرنامج الساعات المعتمدة والكنتروالت فً نظام االٌزو  -

 .04/3/1102حتى  15/00/1113وحصول الكلٌة منذ 

المإسسٌة على أللسام عمل خطة زمنٌة لتوزٌع اإلستبٌانات  الخاصة بتموٌم األداء للفاعلٌة التعلٌمٌة والمدرة  -

 العلمٌة واإلدارٌة المختلفة تضم مواعٌد تسلٌم وتسلم استمارات االستبٌانات.

عمل اجتماعات دورٌة وورش عمل لمنسمً الوحدة بااللسام لزٌادة الوعى بمتطلبات الجودة وكٌفٌة إستكمال  -

غٌر مطابمة. وكذلن التدرٌب  متطلبات استمبال فرق المراجعة الداخلٌة داخل السامهم لعدم تسجٌل إجراءات

على كتابة توصٌف وتمرٌر الممررارات على برنامج الفارابى إلدارة جودة التعلٌم والتعلم والتعرٌف 

 بالدراسة الذاتٌة و التمرٌر السنوي للكلٌة والخطة اإلستراتٌجٌة.

منذ إعتماد الكلٌة لرارا  لامت الوحدة إعداد تمرٌر عن مدى التطور التى حممتة الكلٌة هبلل الفترة المنمطٌة -

 م.10/01/1104( بتارٌخ 1512مجلس الكلٌة رلم 

 ISO 9001/2008تموم وحدة ضمان الجودة بالكلٌة بإجراء المراجعات الداخلٌة على األلسام طبما  لنظام  -

 :على النحو التالى( مراجعات سنوٌا   دورٌا  )ثبلث

 .م04/00/2101مراجعة داخلٌة بتارٌخ   -0
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 .م26/01/2100الى  22/01بتارٌخ  مراجعة داخلٌة -2

 .م26/00/2102-24مراجعة داخلٌة بتارٌخ  -3

 م26/00/2103مراجعة داخلٌة بتارٌخ  -4

  22/2/2104-22مراجعة داخلٌة بتارٌخ  -5

 AJA-Egypt 3/00/2105آخر مراجعة داخلٌة لفرٌك الشركة المانحة  ٌوم الثبلثاء الموافك  -6

لى منالشة نتابج التموٌم وعرضها على المٌادات األكادٌمٌة وتحرص الكلٌة من خبلل وحدة ضمان الجودة ع

 .واإلدارٌة والمستفٌدٌن وذلن بعمد الندوات واالجتماعات

 :نماط الموة

 . وحدة ضمان الجودة مجهزة بالكوادر البشرٌة ذات الكفاءة العالٌة واألجهزة المساعدة -0

 المختلفةهٌكل تنظٌمى متكامل لوحدة ضمان الجودة ٌشمل أنشطة الكلٌة  -2

 البحة مالٌة وإدارٌة تنظم العمل وٌتحدد السلطات والمسبولٌات -3

 .وجود نظام داخلى للتموٌم الشامل المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة بالكلٌة -4

 تطبٌك نظام الممتحن والممٌم الخارجى للبرامج والممررات الدراسٌة -5

واإلدارٌة وبالً المستفٌدٌن من خبلل اجتماعات المجالس منالشة نتابج التموٌم مع المٌادات األكادٌمٌة  -6

 .الحاكمة بالكلٌة

 .وجود سٌاسات معتمدة للتحسٌن والتطوٌر فً الفاعلٌة التعلٌمٌة -2

تمدم وحدة ضمان الجودة تمارٌر فنٌة ربع سنوٌة عن أنشطة الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة موثمة  -8

 .ومعتمدة من مجلس الكلٌة

 سنوٌة بناء على التمارٌر الفنٌة خطط تحسٌن  -6

 متابعة المراجعة الدخلٌة لفاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة من خبلل وحدة ضمان الجودة -01

 .وجود مولع للكلٌة على شبكة االنترنت باللغة العربٌة واالنجلٌزٌة -00

 .تنوع عملٌة تمٌٌم الطبلب -02

 إعداد تمارٌر ربع سنوٌة ونصف سنوٌة لتمٌٌم األداء داخل الكلٌة -03

 عم معنوى وإدارى من جانب إدارة الكلٌة لوحدة ضمان الجودةد -04

 إعداد خطط التدرٌب السنوٌة وتحدٌد اإلحتٌاجات -05

 .لعرض كافة األنشطة التى تم تنفٌذها فى المطاعات الثبلثة 2115إعداد التمرٌر السنوى للكلٌة منذ عام  -06

بعض المشروعات من جهات حصول الكلٌة على مشروعات سابمة فى مجال التموٌم الذاتى من خبلل  -02

 .محلٌة بما ٌضمن زٌادة لدرتها التنافسٌة

 والعاملٌن. زٌادة ثمافة الجودة بٌن الطبلب وأعضاء هٌبة التدرٌس -08

 .توافر المخصصات المالٌة الكافٌة والتجهٌزات المبلبمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتها -06

 .كلٌةالعضوٌة البدابمة لمدٌر وحدة ضمان الجودة لمجلس ال -21

 .ٌوجد استمصاءات ألراء منظمات المجتمع المحلى حول مستوى وكفاءة خرٌجً الكلٌة -20



 

 

 

75 

 ISO (9001: 2008) (9001 : 2015) (0300431( ، )ت : 0431)ت داخلى:  كلية الصيذلة -املبهى اإلدارى الذور اخلامس  –وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد  –ضـبـط الوثائق 

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 

Phone: 002-088-2080711;002-088-2411340, 088-241129; 088-2412148, Fax.: 002-088-2080774 

WWW.aun.edu.eg/faculty/pharm/ Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com pharmacy@aun.edu.egmail: -e 
 

 

   

 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

ٌوجد خطة لتوزٌع اإلستبٌانات السنوٌة حول األنشطة المختلفة بالكلٌة لتموٌم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة  -22

 والمجتمعٌة مع تحلٌل أبعاد هذه اإلستبٌانات

 ISO 9001/2008علمٌة واإلدارات طبما  لنظام الـ إجراء المراجعات الداخلٌة لؤللسام ال -23

 تمرٌر سنوى ألنشطة وحدة ضمان الجودة وإنجازات الكلٌة فى مجال ضمان الجودة -24

 إرتباط واضح وعبللات متمٌزة مع مركز ضمان الجودة بالجامعة -25

فى أعمال ( نأعضاء هٌبة التدرٌس ، أعضاء الهٌبة المعاونة ، الطبلب ، اإلدارٌٌ)مشاركة مختلف الفبات  -26

 وأنشطة الوحدة 

 ISO)ٌتوفر لدى الكلٌة العدٌد من أنشطة التعزٌز والتطوٌر إلدارة نظم الجودة على سبٌل المثال  -22

9001/2008  ،MIS  ،MOE أجهزة البصمة ،) 

 نماط تحتاج الى تحسٌن

وصعوبة اإلجراءات التصحٌحٌة وبصفة خاصة التى تخص السادة أعضاء هٌبة  عدم لٌاس مردود خطط التحسٌن .0

التدرٌس وشكاوى الطبلب بمختلف الفرق الدراسٌة وإتخذت وحدة ضمان الجودة على عاتمها وضع وإعتماد 

 آلٌات للتعامل مع هذه النمظ بتشكٌل لجنة متابعة منبثمة عن وحدة ضمان الجودة  
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 هليئة املعاونةأعضاء هيئة التدريس وا

أػددد أ أػءدديئ ْٛلددر  نودددزٚط ٔ نٓٛلددر  نًؼئَددر ٔيدددٖ  ى دديال َعدد وٓى ىنددٗ  ن دد   ػهددٗ يعددوٕٖ  -

  نًؤظعر ٔ ألقعيو  نؼهًٛر ٔ ن س يج  نوؼهًٛٛر يغ  نًٕ ص يت  نقٛيظٛر  نصيأزة ػٍ  نٓٛلر.
نسبة أعضاء هٌبزة التزدرٌس الزى الطزبلب بالكلٌزة مزع المعزدالت المرجعٌزة  حٌزث بلزغ عزدد أعضزاء  تتفك

علزى العمزل  60عضوا منهم  030، 2102-2106هٌبة التدرٌس المابمٌن على العملٌة التعلٌمٌة فً عام 
 عضززو مززن 33مززن داخززل الكلٌززة فززً االلسززام الصززٌدلٌة المتخصصززة فززً مجززال الصززٌدلة، باإلضززافة إلززى 

االلسام المشتركة بالجامعة نظرا لطبٌعة العمل داخل جامعة اسٌوط باأللسام المشتركة، مثل لسم األدوٌزة 
عضو منتدب مزن داخزل الجامعزة،  60والسموم ولسم المٌكروبٌولوجً والمناعة ولسم الكمٌاء الحٌوٌة، و

تزدب بنصزف عامزل، علزى رأس العمزل، بعزد حسزاب المن 055بالتالً ٌصبح مجمزوع المزابمٌن بالتزدرٌس 
لبرنززامج الصززٌدلة  236طالززب فززً البرنززامج االعتٌززادي، و 3224، مززنهم 3661بٌنمززا بلززغ عززدد الطززبلب 

، 21.8:  0اإلكلٌنٌكٌة، وبالتالً تكون نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس الزى الطزبلب فزً البرنزامج االعتٌزادي 
، وعلزى الجانزب االخزر بلزغ 25.5:  0، والمجمزوع الكلٌزة للطزبلب 4.8:  0وبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 
من االلسام المشزتركة  33على رأس العمل من داخل الكلٌة و 46، منهم 60عدد أعضاء الهٌبة المعاونة 

ٌشاركون فً العملٌة التعلٌمٌة للممررات التً تدرس خارج الكلٌة، وبذلن ٌكون المزابمٌن بالتزدرٌس  24و
بة أعضززاء الهٌبززة المعاونززة إلززى طززبلب البرنززامج بعززد حسززاب المنتززدب بززنص عامززل، وتكززون  نسزز 016

 .32.4:  0، ومجموع الكلً الطبلب 6.6:  0، وفى برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 31.4:  0االعتٌادي 

فدددٙ ةيندددر ٔزدددٕأ ػضدددص أٔ فدددية  فدددٙ أػءددديئ ْٛلدددر  نوددددزٚط ٔ نٓٛلدددر  نًؼئَدددر فدددٙ أ٘ يدددٍ  -

  نوخصصيت ىركس  نًؤظعر كٛ ٛر  نوؼييم يغ ذنك. 
لززدى الكلٌززة نظززام متبززع لتعٌززٌن أعضززاء هٌبززة التززدرٌس والهٌبززة المعاونززة لسززد العجززز، فٌززتم تعٌززٌن  وٌوجززد

اعضززاء هٌبززة التززدرٌس فززً ضززوء لززانون تنظززٌم الجامعززات مززن الحاصززلٌن علززى درجززة الززدكتوراه مززن 
خرٌجٌهزا المدرسٌٌن المساعدٌن، وبالنسبة ألعضاء الهٌبة المعاونة فتعتمد الكلٌة على تعٌزٌن األوابزل مزن 

 2121 -2105طبمزا لبلحتٌاجززات الفعلٌززة لؤللسززام العلمٌززة وفزى ضززوء الخطززة الخمسززٌة لتعٌززٌن المعٌززدٌن 

، واتضح من لماء الهٌبة المعاونزة انزه توجزد 2105-2-22بتارٌخ   621والمعتمدة من مجلس الكلٌة رلم 

جززراءات للمحافظززة علززى عدالززة وشززفافٌة فززً التعٌززٌن ، وعلززى الجانززب األخززر اتخززذت الكلٌززة عززدد مززن اال
تناسب عدد اعضاء هٌبة التزدرٌس والهٌبزة المعاونزة مزع المعزدالت المرجعٌزة منهزا اعتمزاد خطزة خمسزٌة 
لتعٌٌن المعٌدٌن وموافمة مجلس الكلٌة على تملٌل االعداد الممبولة سنوٌا، وٌوجد فابض فً أعضزاء هٌبزة 

لٌزة مزن اعضزاء هٌبزة التزدرٌس فزً العزام التدرٌس معزار لجامعزات اخزرى حٌزث ٌبلزغ عزدد المعزارٌن بالك
 .سبعة وعشرون عضوا 2102-2106الجامعً 

موافمززة مجلززس الكلٌززة علززى وضززع خطززة خمسززٌة لتعٌززٌن المعٌززدٌن سززنوٌا  تعتمززد علززى احتٌاجززات األلسززام 
   .الفعلٌة

بتزززارٌخ ( 563)طلزززب مجلزززس الكلٌزززة رلزززم )محاولزززة تملزززٌص أعزززداد الطزززبلب الممبزززولٌن بالكلٌزززة سزززنوٌا  
بتززارٌخ ( 611)طلززب مجلززس الكلٌززة رلززم )، ( طالززب فمززط 311م بالموافمززة علززى لبززول 21/02/2101
 .م2104/2105طالب للعام الجامعى  311م بمبول 02/00/2103

تززم وضززع خطززة للتعامززل فززى حالززة وجززود عجززز فززى أعضززاء الهٌبززة المعاونززة باأللسززام المختلفززة وذلززن 
 .لتدرٌس الحصص العملٌة لسد العجز( لمدرسٌنا)باإلستعانة بشباب أعضاء هٌبة التدرٌس 

 

يدٖ ي ئيدر  نوخصدا  نؼهًدٙ نؼءدٕ ْٛلدر  نوددزٚط يدغ  نًقدسز ت  ندز ظدٛر  نودٙ ٚ ديز  فدٙ  -

 ىدزٚعٓي.
تتبلءم التخصصات العلمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس مع الممررات العلمٌة التزً ٌمومزون بتدرٌسزها بمعظزم 
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مالٌر والكمٌاء الطبٌة والتحلٌلٌزة والعضزوٌة، وكزل هزذه االلسزام بهزا ألسام الكلٌة كؤلسام الصٌدالنٌات والع
المشتركة هً أصبل تخصصٌة لذا ٌستعان بؤعضزاء  معدد كاف من اعضاء هٌبة التدرٌس، واٌضا األلسا

هٌبززة التززدرٌس بهززذه االلسززام للتززدرٌس الممززررات التخصصززٌة المشززتركة بالجامعززة مثززل السززام األدوٌززة 
ولوجً والمناعة والكٌمٌاء الحٌوٌة باإلضافة الى الممررات المكملة مثل الرٌاضزٌات والسموم والمٌكروبٌ

من البحة الكلٌة تنص علزى ان ٌخزتص كزل لسزم علمزً  4واللغة اإلنجلٌزٌة، هذا باإلضافة إلى أن المادة 

علزى بتدرٌس الممررات المنتمٌة الٌة، وتوجد نخبة من الممٌزٌن من أعضزاء هٌبزة التزدرٌس والحاصزلٌن 
ستفادة من وجزودهم فزً ظزل اسزتحداث لزوابح البحزث العلمزً الجدٌزدة، مثزال ذلزن بعض الجوابز ٌمكن اال

حصززول ثبلثززة مززن اعضززاء هٌبززة التززدرٌس علززى جززابزة أكززدٌما ألفضززل بحززث فززً العلززوم الصززٌدلٌة علززى 
مسززتوى الززوطن العربززً وحصززول أحززد اعضززاء  هٌبززة تززدرٌس  علززى جززابزة مكنٌززل فززً كمٌززاء النززواتج 
الطبٌعٌة من جامعة وترلو بكندا وحصول خمسة من اعضاء هٌبة التزدرٌس اٌضزا علزى مختلزف الجزوابز 
مزززن جامعزززة أسزززٌوط، واسزززتفادت الكلٌزززة مزززن تلزززن الخبزززرات فزززً تنمٌزززة لزززدرتها البحثٌزززة بؤنشزززاء مركزززز 

 .  للنانوتكنولوجً ومركز لئلتاحة الحٌوٌة

ٕ  نٓٛلدر  نًؼئَدر ػهدٗ يعدوٕٖ يدٖ ي ئير يوٕظد  ػد ئ  نؼًدم نؼءدٕ ْٛلدر  نوددزٚط ٔػءد -

  ألقعيو  نؼهًٛر ٔػهٗ يعوٕٖ  نًؤظعر بًي ٚوٛح نٓى أأ ئ  نًٓيو بك يئة.
تموم األلسام العلمٌزة بوضزع لواعزد عادلزة فزً ضزوء لزانون تنظزٌم الجامعزات لتوزٌزع تزدرٌس الممزررات 
الدراسٌة علزى أعضزاء هٌبزة التزدرٌس والهٌبزة المعاونزة العزاملٌن بالمسزم بداٌزة العزام الدراسزً، حٌزث تزتم 

عبزاء التدرٌسزٌة فزً دعوة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة بالمسم لحضور اجتماع عزام لتوزٌزع األ
كمززا ٌمززوم رإسززاء مجززالس األلسززام العلمٌززة وجززود الجمٌززع بنززاء  علززى المعززاٌٌر التززً ألرهززا مجلززس المسززم، 

أي  ٌصزدربمتابعة تنفٌذ العبء التدرٌسزً المنزوط بالسزادة أعضزاء هٌبزة التزدرٌس والهٌبزة المعاونزة، ولزم 
 .من االعباء التدرٌسٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس شكاوى

ىحدٚددد  تةوٛيزدديت  نودزٚ ٛددر ألػءدديئ ْٛلددر  نودددزٚط ٔ نٓٛلددر  نًؼئَددر  ٔي يددح   ددر  ٔظدديةم -

 ىًُٛر قدز ىٓى.
الكلٌة بتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة البلزمة لتنمٌزة لزدرات ومهزارات أعضزاء وحدة ضمان الجودة بلامت 

 لتززدرٌس بالجامعززة بالتنسززٌك مززع مركززز تنمٌززة لززدرات أعضززاء هٌبززة ا هٌبززة التززدرٌس والهٌبززة المعاونززة

مجتمع الكلٌة، وذلن من خبلل لجنزة التزدرٌب المنبثمزة مزن وحزدة ضزمان الجزودة، والعاملٌن وجمٌع فبات 
وتم ذلن من خبلل وضع خطة تدرٌبة عامة لجمٌع البرامج التدرٌبٌة والتزً تشزمل كزل الزدورات البلزمزة 

بٌانات لتحدٌززد الززدورات التدرٌبٌززة لترلززى أعضززاء هٌبززة التززدرٌس ومعززاونوهم ثززم بعززد ذلززن تززم توزٌززع اسززت
االخرى التً لزد ٌحتاجهزا عضزو هٌبزة التزدرٌس أو الهٌبزة المعاونزة، ولزد أفزرزت هزذه االجزراءات خطزة 
تدرٌبٌة واضحة  مكتملزة العناصزر تلبزى االحتٌاجزات الفعلٌزة ألعضزاء هٌبزة  التزدرٌس والهٌبزة المعاونزة، 

ن الدورات التدرٌبٌة، منهزا دورات خاصزة بزالتعلٌم واشتملت هذه الخطة على ثبلث مجموعات متنوعة م
والزتعلم وأسززالٌب التمززوٌم مثززل أنمززاط التعلززٌم وتصزمٌم المنززاهج وتمززوٌم الطززبلب، ودورات خاصززة بمضززاٌا 
الجززودة مثززل كٌفٌززة كتابززة الدراسززة الذاتٌززة وتبنززى المعززاٌٌر األكادٌمٌززة وتوصززٌف البززرامج والممززررات، 

ارات مثززل مهززارات المٌززادة ومهززارات العززرض واالتصززال، ودورات ودورات أخززرى خاصززة بتنمٌززة المهزز
 عامة مثل اجراءات االمن والسبلمة واالسعافات االولٌة والدفاع المدنً 

 ػدأ  ن س يج  نًُ رة ٔػدأ َٔع ر  نًودزبٍٛ ظًُّٕٚي يٍ كم فلر ىنٗ  نؼدأ  إلزًينٙ. -
نمٌزة لزدرات اعضزاء هٌبزة التزدرٌس بالجامعزة الدورات من خبلل مركز تالحمٌبة التدرٌبٌة وٌتم تنفٌذ تلن 

والمراكززز المتخصصززة مثززل كلٌززة التربٌززة فززً دورة اعززداد المعلززم، حصززرت الكلٌززة الززدورات المنفززذة فززً 
وعدد المتزدربٌن علزى  22حٌث بلغ عدد المتدربٌن على الساعات المعتمدة  2102الى  2102الفترة من 

مززن  32والتخطززٌط االسززتراتٌجً  35وعززدد المتززدربٌن علززى كتابززة المشززارٌع البحثٌززة  32النشززر العلمززً 
دورات تدرٌبزة مزن  8نزدوة و 21اعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونزة، وعلزى الجانزب االخزر تزم عمزد 

خبلل الكلٌة مثال ذلن ندوة عن مدى تحمك الورلة االمتحانٌة لمخرجات التعلم المسزتهدفة للممزرر بتزارٌخ 
من اعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونزة، ونزدوة اخزرى عزن كٌفٌزة االعزداد  23حضرها  4-4-2102
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-0-02، ونززدوة لمعززاونً اعضززاء هٌبززة التززدرٌس بتززارٌخ 2106-02-21المتحانززات الشززفهٌة  بتززارٌخ 

، ودورة تدرٌبززة متخصصززة بعنززوان 04بعنززوان كٌززف تطززور حٌاتززن المهنٌززة كصززٌدلً حضززرها  2104
،  ونزدوة عزن عمزل محزرن بحزث 5/2/2105-3الجزٌبٌة لتمٌٌم واكتشاف الدواء فزً الفتزرة مزن النمذجة 

  من اعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة 81جوجل حضرها 

 ٔظيةم قٛيض يسأٔأ  نودزٚ  ٔأثسِ ػهٗ  ألأ ئ. -
نظززٌم ٌززتم لٌززاس مإشززرات فاعلٌززة التززدرٌب ومززردوده بعززدة طززرق منهززا لٌززاس نسززبة الرضززا عززن إعززداد وت

أثبتززت و،  الزدورات والمززادة التدرٌبزة والمززدرب مزن خززبلل اسززتبٌانات ألعضزاء هٌبززة التزدرٌس ومعززاونٌهم
كمزا أظهزر ،  نتابج تحلٌل تلن االستبٌانات ارتفاع نسب الرضا عن الدورات والندوات التً تعمزدها الكلٌزة

ز تنمٌزة المزدرات ، كمزا ٌزتم اعضاء الهٌبة المعاونة رغبته فً تطوٌر الدورات التً تعمد مزن خزبلل مركز
اٌضا لٌاس مردود التدرٌب من خبلل استبٌانات الطبلب فً تمٌٌم عضو هٌبة التزدرٌس والهٌبزة المعاونزة  
فٌمززا ٌخززص أسززالٌب التعلززٌم والززتعلم واتضززح مززن نتٌجززة االسززتبٌانات أن نسززبة رضززا الطززبلب عززن طززرق 

الممززررات مثززال ذلززن تراوحززت النسززبة مززن التعلززٌم والززتعلم  لمختلززف اعضززاء هٌبززة التززدرٌس فززً مختلززف 
مزن  2لممزرر الصزٌدلة الصزناعٌة وكمٌزاء طبٌزة % 28 -66لممزرر الصزٌدلة الحٌوٌزة و% 85الى % 28
ثمافزة الجزودة وٌزتم لٌزاس مزردود التزدرٌب مزن أجزل نشزر ،  مما ٌدل على فاعلٌة التدرٌب%  86الى  21

 .الكلٌةالشاملة فى مجتمع 

 أػءيئ ْٛلر  نودزٚط ٔأػءيئ  نٓٛلر  نًؼئَر. يؼيٚٛس ٔآنٛيت ىقٛٛى أأ ئ -
لامت الكلٌة بوضع معاٌٌر موضوعٌة معلنة لتمٌٌم أداء أعضزاء هٌبزة التزدرٌس والهٌبزة المعاونزة، شزملت 
عدة طرق للتمٌٌم منها اسزتبٌانات الطزبلب وتمٌزٌم ربزٌس المسزم وعمٌزد الكلٌزة، وتعتمزد الكلٌزة علزى التمٌزٌم 

ٌس والتزً تمزدم لزربٌس المسزم سزنوٌا وتعتمزد مزن عمٌزد الكلٌزة واسزتمارة تمٌزٌم الذاتً ألعضاء هٌبزة التزدر
، وٌشزمل التمٌزٌم كزل األنشزطة الخاصزة بؤعضزاء هٌبزة  االنشطة أثناء التمدم للجان العلمٌزة الدابمزة للترلزً

 التدرٌس من المحاضرات واألنشطة الطبلبٌة والمجتمعٌة واألنشطة البحثٌة والمإتمرات وأعمال الجزودة

مٌزاء العضزوٌة الصزٌدلٌة، ٌ، مثال ذلزن تمزارٌر اعضزاء هٌبزة التزدرٌس بمسزم الصزٌدالنٌات والعمزالٌر والك
باإلضافة إلى تمٌٌم اعضاء الهٌبة المعاونة عن طرٌزك تمزارٌر المشزرفٌن علزى الرسزابل العلمٌزة كزل سزتة 

 اشهر

 ٔظيةم  إل  يز بُويةج  نوقٛٛى ٔيُيق وٓي يغ  ألطس ف  نًؼُٛر. -
ومعززاٌٌر التمٌززٌم رإسززاء االلسززام وعمٌززد الكلٌززة   سززال نتززابج التمززوٌٌم الززى السززٌد األسززتاذ الززدكتوروٌززتم إر

االجزراءات  بشزؤن نتزابج التمٌزٌم  فزً وٌزتم إتخزاذ  معتمدة من مجلس الكلٌة ومعلنة داخزل األلسزام العلمٌزة 
او توجٌه الشزكر  توجٌه بعض أعضاء هٌبة التدرٌس إلى المصور فً أدابهم بغرض تداركها وتصحٌحها

 .لآلخرٌن بغرض تحفٌزهم  

 َويةج  نوقٛٛى ٔأٔزّ  تظو يأة يُّ. -
عن طرٌك االسزتبٌانات، وأظهزرت نتزابج  أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونةلامت الكلٌة بمٌاس أراء 

% فٌمززا ٌخزص مصززدالٌة 31-21وجززود نسزبة رضززا عالٌزة تراوحززت مزن  1105/1101تحلٌزل اسزتبٌان 
اإلدارة والمشززاركة الفعالززة فززً السٌاسززات العامززة للكلٌززة واتخززاذ المززرارات ودعززم وتحفٌززز أعضززاء هٌبززة 

عزدم وجزود دعزم للبحزث العلمزً أو حضزور المزإتمرات وعزدم أظهرت نتزابج االسزتبٌانات  كما التدرٌس،
، ولزززد اسزززتفادت الكلٌززة مزززن نتزززابج التمٌززٌم واتخزززذت بعزززض اإلجزززراءات  مٌززةاالشززتران فزززً الموالزززع العل

التصحٌحٌة  حٌث تم وضع الٌزات تسزمح  بزٌزادة الزدعم المزالً للعملٌزة البحثٌزة مثزال ذلزن زٌزادة مٌزانٌزة 
االلسززام حٌززث تززم دعززم احززد البززاحثٌن بمسززم الصززٌدالنٌات بعشززرة االف جنٌززة، وصززرف بززدل التحالٌززل 

ً اعضاء هٌبة التدرٌس من صندوق دعم البحوث مزن الجامعزة، وزٌزادة عزدد الحاسزب والمٌاسات لمعاون
األلى، وعلى الجانب االجتماعً لامت الكلٌة بتحدٌد سزاعات معٌنزة بصزالة الجزٌم لكزل مزن اعضزاء هٌبزة 

 التدرٌس من السٌدات والرجال.

    نٕظيةم  نًعوخدير فٙ قٛيض آز ئ أػءيئ ْٛلر  نودزٚط ٔ نٓٛلر  نًؼئَر. -
تمززوم وحززدة ضززمان الجززودة واإلعتمززاد بالكلٌززة مززن ضززمن الخطززة السززنوٌة لهززا وخطززة توزٌززع اإلسززتبٌانات 
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اإلسزتبٌانات عزن طرٌزك والعزاملٌن   أعضاء هٌبزة التزدرٌس والهٌبزة المعاونزةبمٌاس أراء بمختلف أنواعه 
(  الكلٌزة ، مزدٌرى اإلدارات عمٌد الكلٌة ، السادة وكبلء الكلٌة ، رإساء األلسزام العلمٌزة ، أمزٌن)المكتوبة 

 ،للطزبلب فزى الممزررات والسزادة المزابمٌن بالتزدرٌس   (الفزارابىنظام ) كترونٌةفضبل عن اإلستبٌانات اإل

  لطبلب الفرلة الثالثة ،  إستمارة التدرٌب الصٌفى

 َويةج آ س قٛيض ٜز ئ أػءيئ ْٛلر  نودزٚط ٔ نٓٛلر  نًؼئَر ٔأٔزّ  تظو يأة يُٓي. -
فٌمززا % 61-81تراوحززت مززن   وجززود نسززبة رضززا عالٌززة 2106/2102أظهززرت نتززابج تحلٌززل اسززتبٌان 

ٌخص مصدالٌة اإلدارة والمشاركة الفعالزة فزً السٌاسزات العامزة للكلٌزة واتخزاذ المزرارات ودعزم وتحفٌزز 
س أعضزاء هٌبززة التززدرٌس، وعلززى الجانزب اآلخززر أظهززرت نتززابج االسزتبٌانات ولمززاء اعضززاء هٌبززة التززدرٌ

عززدم وجززود دعززم للبحززث العلمززً أو حضززور المززإتمرات وعززدم االشززتران فززً الموالززع والهٌبززة المعاونززة 
 ،العلمٌة
 أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ. -

 أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر
 كفاٌة وكفاءة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم -

 التى ٌتم تدرٌسها مبلبمة التخصصات العلمى للممررات -

 (العبلنٌة/ العدالة / الموضوعٌة )سٌاسات التعٌٌن والترلٌة  -

المحافظة على توافك نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة إلى الطبلب بما ٌتفك مع المعزاٌٌر  -
 .المحددة من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

اللجان العلمٌة الدابمة ولجان التحكٌم الخاصزة باألسزاتذة واألسزاتذة إختٌار بعض من اساتذة الكلٌة فى  -
 المساعدٌن

 إختٌار بعض أعضاء هٌبة التدرٌس كمستشارٌن فى بعض شركات ومصانع الدواء -

 وجود خط وبرامج لتنمٌة لدرات ومهارات أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة -

لى حضور المزإتمرات العلمٌزة وورش العمزل لرفزع تشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة ع -
 .أداإهم المتمٌز بما ٌحمك الر ضا الوظٌفى

 وجود معاٌٌر موضوعٌة وعادلة لتمٌٌم األداء -

تمتززع الكلٌززة بسززمعة أكادٌمٌززة طٌبززة وإمززدادها للعدٌززد مززن كلٌززات الصززٌدلة علززى مسززتوى الجمهورٌززة  -
 والدول العربٌة بؤعضاء هٌبة التدرٌس

 .  ن أعضاء هٌبة التدرٌس على جوابز من جهات محلٌة ودولٌةحصول العدٌد م -

 (.إستبٌانات)توافر عدة وسابل للتمٌٌم المستمر ألداء أعضاء هٌبة التدرٌس  -

وجززود آلٌززة لمٌززاس الرضززا الززوظٌفً ألعضززاء هٌبززة التززدرٌس والهٌبززة المعاونززة دورٌززا  مززن خززبلل  -
 .اإلستبٌانات

 نماط تحتاج الى تحسٌن

 هٌبة التدرٌس بالجامعات الخاصة ٌومٌن أسبوعٌا   إنتداب بعض أعضاء -

 عام 21اإلعارات الممتدة لمرافمة الزوجة أو الزوج لمدد تصل الى  -

 عدم عودة بعض المبعوثٌن بعد حصولهم على الدرجات العلمٌة -

عدم توافر الموارد المالٌة لزٌزادة وتطزوٌر حركزة المهمزات العلمٌزة والبعثزات الخارجٌزة داخزل الكلٌزة  -
 للحالة اإللتصادٌة الراهنة نظرا  

علززى رأس )زٌززادة األعبززاء التدرٌسززٌة علززى السززادة أعضززاء هٌبززة التززدرٌس المتواجززدٌن دابمززا بالكلٌززة  -
 (العمل

الصززعوبات التزززى تواجهززة أعضزززاء هٌبززة التزززدرٌس للمشززاركة فزززى المززإتمرات المحلٌزززة أو العالمٌزززة  -
 (إنخفاض الدعم المالى)
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 : اجلواز اإلداري5 معيار

أػءيئ  نضٓيش  إلأ ز٘ )بًي فّٛ يٍ فٍُٛٛ( ٔيؤْ ىٓى  ٔيددٖ ي ئيودّ نحضدى  نًؤظعدر  ػدأ -

 ٔط ٛؼر َ يطٓي.

و  223بعدد أعضاء الجهاز اإلداري والعمال، بلغ عزدد اإلدارٌزٌن المعٌنزٌن بالكلٌزة سنوٌا  بٌان ٌتم إعداد 
، وبلزغ عزدد العمزال المعٌنزٌن 36إدارٌٌن متعالدٌن، وبلغ عزدد فنٌزً المعمزل  5إدارٌٌن خدمة عامة، و  5

:  0عمال مإلتٌن، وبلغت نسبة أعضاء الجهزاز اإلداري للطزبلب  3عمال متعالدٌن، و 03، و54بالكلٌة 

، وكذلن بٌان ٌوضح الوظٌفة المإهل الحالً لئلدارٌٌن والفنٌٌن ٌوضزح مبلءمزة المإهزل مزع الوظٌفزة، 8
وثٌمزة بٌزان بؤعزداد العزاملٌن والفنٌزٌن معتمزد )فنزً مما ٌوضح مبلءمة عدد ومإهبلت الجهاز اإلداري وال

بٌان من جامعة أسٌوط بؤسماء ووظابف ومزإهبلت اإلدارٌزٌن والفنٌزٌن، وثٌمة من وحدة ضمان الجودة ، 
) 

كٛ ٛددر ىٕشٚددغ  نؼددييهٍٛ ٔ ن ُٛددٍٛ ػهددٗ  إلأ ز ت ٔ ألقعدديو  نؼهًٛددر بًددي ٚوعدد  يددغ  نوٕصددٛ   -

  نٕظٛ ٙ ٔٚءًٍ ك يئة  ألأ ئ. 
ن ٌوضززح كٌفٌززة توزٌززع اإلدارٌززٌن والفنٌززٌن وأمنززاء المعامززل والمخززازن علززى األلسززام العلمٌززة بٌززاٌوجززد 

واإلدارات، وموضح المإهل لرٌن كل منهم، لدى الكلٌزة آلٌزة توزٌزع المزوارد البشزرٌة طبمزا لبلحتٌاجزات 
اإلدارٌززٌن أن الفعلٌزة لزئلدارات والمإهززل الدراسزً والمهززارات المختلفزة، وتبزٌن مززن ممابلزة أمززٌن الكلٌزة و

توزٌع اإلدارٌٌن والفنٌٌن تم وفما للتوصٌف الوظٌفً مما ٌضمن كفاءة األداء وٌحمك توزٌع عزادل لعزبء 
بٌزززان بتوزٌزززع اإلدارٌزززٌن والفنٌزززٌن وأمنزززاء المعامزززل والمخزززازن علزززى األلسزززام العلمٌزززة للعزززام )العمزززل 
ارد البشرٌة معتمدة من عمٌد الكلٌزة آلٌة توزٌع المو  ، معتمد من أمٌن الكلٌة وخاتم الكلٌة 2106/2102

إعادة توزٌع المزوظفٌن فزى األمزاكن المناسزبة علزى مسزتوى  (.وخاتم الكلٌة، ممابلة أمٌن الكلٌة واإلدارٌٌن
 .الكلٌة لتحمٌك الرضا الوظٌفى

 يدٖ ٔزٕأ ػضص أٔ فية  فٙ أػد أ  نؼييهٍٛ ٔ ن ٍُٛٛ ٔكٛ ٛر ىؼييم  نًؤظعر يغ ذنك.  -
، وأعزدت الكلٌزة آلٌزة للتعامزل مزع العجزز والزٌزادة فزً العمزال  ض العجزز فزً العمزالتعانً الكلٌة من بعز

واإلدارٌٌن، تعتمد على محاولة التوفٌك بٌن احتٌاجات األلسزام واإلدارات بحٌزث ٌكزون الزنمص متسزاوٌا، 
 واالستعاضة ببعض العمال بالٌومٌة 

 ىًُٛر قدز ىٓى.ٔظيةم ىحدٚد  تةوٛيزيت  نودزٚ ٛر نهؼييهٍٛ ٔي يح   ر  -
استخدمت الكلٌة االستبٌانات كوسزٌلة واحزدة فزً تحدٌزد االحتٌاجزات التدرٌبٌزة ألعضزاء الجهزاز اإلداري، 

،  وٌضزمن االسزتبٌان عشزر دورات ممترحزة ٌختزار الموظزف منهزا  االستبٌان ٌشمل بٌانات عن الموظزف
ونتزابج إسزتبٌانات ،  ذه االسزتبٌاناتم الكلٌة بتحلٌل نتابج هزوتموفمرة مفتوحة ألي ممترح لدورات أخرى، 

خطزة تحدٌزد الدورات كل دورة على حدة لمٌاس مدى فاعلٌزة كزل دورة ونوعٌتهزا ومجالهزا التخصصزى و
ٌززتم سززنوٌا بصززورة دورٌززة ، توجززد وثٌمززة خطززة التززدرٌب لئلدارٌززٌن المسززتمبلٌة و االحتٌاجززات التدرٌبٌززة

 وعنوان البرنامج التدرٌبً، والفنٌٌن بكلٌة الصٌدلة، موضح بها نوعٌة الدورات 

 ػدأ  ن س يج  نًُ رة ٔػدأ َٔع ر  نًودزبٍٛ ظًُّٕٚي ىنٗ  نؼدأ  إلزًينٙ. -
وثٌمة برامج التدرٌب المنفذة ونسب المتدربٌن سنوٌا موضح بهزا أسزماء تموم وحدة ضمان الجودة بإعداد 

 وتنفٌزذ الالوثٌمزة مواعٌزد وتبزٌن ،  %25إلزى % 01دورات ولرٌن كل دورة نسبة مبوٌة تراوحزت بزٌن ال

، وتوجزد وثٌمزة أخزرى بالنزدوات التزً عمزدت بالكلٌزة مزن  أعداد الحضور و كٌفٌة حسزاب النسزب المبوٌزة
هزذه  وٌزتم الزربط بزٌندورة،  34موضح بها تارٌخ الدورة والمحاضر، احتوت على  2102حتى  2102

 ، الدورات بالخطة التدرٌبٌة 

 ػهٗ  ألأ ئ. ٔظيةم قٛيض يسأٔأ  نودزٚ  ٔأثسِ -
ٌتم تمٌٌم عملٌة التدرٌب عن طرٌك االستبٌانات التً توزع على المتدربٌن أثنزاء الزدورات التدرٌبٌزة وٌعتمزد تمٌزٌم 

 .  مردود التدرٌب على االستبٌانات التً تمٌس أثر التدرٌب على المتدربٌن
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

ٌانات الززدورات إسززتبتوجززد مإشززرات إٌجابٌززة لمززردود التززدرٌب وذلززن مززن خززبلل اإلطززبلع علززى نتززابج 
 .التدرٌبٌة للجهاز اإلدارى

وثٌمزة آلٌزة مراجعزة البزرامج تمثلزت فزى ، وسابل موضوعٌة لمٌاس مزردود التزدرٌب وأثزره علزى األداءوال
الدورة التدرٌبٌة التً لام بهزا لسزم الكٌمٌزاء العضزوٌة ومن أمثلتها التدرٌبٌة تحتوي على أربعة عناصر،  

 الصٌدلٌة فً سبتمبر تم توزٌع امتحان لام بإجابته المتدربٌن 
 .وثٌمة آلٌة مراجعة البرامج التدرٌبٌة معتمدة من عمٌد الكلٌة وخاتم الكلٌةٌتم إعداد 

 يؼيٚٛس ٔآنٛيت ىقٛٛى أأ ئ أػءيئ  نضٓيش  إلأ ز٘. -
تحتوي علزى ثبلثزة عناصزر وهزً الزواردة  2102-2106لدى الكلٌة آلٌة تمٌٌم أداء الجهاز اإلداري للعام 

فً تمرٌر كفاٌة األداء، ٌعتمد تمٌٌم أداء أعضاء الجهاز اإلداري على تمرٌر كفاٌة األداء لشاغلً وظزابف 
والوثزابك بجامعزة أسزٌوط،  من الدرجزة األولزى حتزى الرابعزة الصزادر عزن اإلدارة العامزة لشزبون األفزراد

ٌحتوي التمرٌر على ثبلثة عناصر أساسٌة وهً ما ٌختص بؤداء العمزل والمزدرات الشخصزٌة والمهزارات 
السلوكٌة األعلى، انبثك منها عشر عناصر فرعٌة، وموضح به توزٌع الدرجات وٌموم باستٌفابه الزربٌس 

 .المباشر والربٌس المختص وٌعتمده عمٌد الكلٌة

   .ىهك  نًؼيٚٛس ٔ ٜنٛيت ػهٗ  ألطس ف  نًؼُٛر ٔظيةم َ س -
تمرٌززر كفاٌززة األداء وعناصززره معلززوم لجمٌززع اإلدارٌززٌن، حٌززث ٌمززوم اإلداري باسززتٌفاء بٌانززات الخاصززة 

 بالموظف ٌضعها بنفسه فً التمرٌر

 ٔظيةم  إل  يز بُويةج  نوقٛٛى ٔيُيق وٓي يغ  ألطس ف  نًؼُٛر. -
ة التمٌٌم بعزد اعتمادهزا مزن الجامعزة، ومزن حزك اإلداري منالشزة نتزابج تموم الكلٌة بإخطار الموظف بنتٌج

 .التمٌٌم مع ربٌسه المباشر، ومن حمه تمدٌم تظلم رسمً، وتوجد حاالت تم تعدٌل نتٌجة تمدٌر الكفاٌة

 َويةج  نوقٛٛى ٔأٔزّ  تظو يأة يُّ. -
أمثلزة لتولٌزع جززاءات علزى مزوظفٌن ،  متصر االستفادة من نتابج تمرٌر الكفاٌة علزى المكافزآت والترلزًت

 ،  تخص نفس الموظف 05منها مثال  02،  بسبب الغٌاب أو االنمطاع عن العمل

ممابلزة ) ولم تمدم الكلٌة ما ٌفٌد االستفادة من نتابج التمٌزٌم مثزل المحاسزبة أو وضزع خطزط تنمٌزة المهزارات
 (.أمٌن الكلٌة ورإساء األلسام اإلدارٌة واإلدارٌٌن

 نًعوخدير فٙ قٛيض آز ئ أػءيئ  نضٓيش  إلأ ز٘.  نٕظيةم   -
  :بالكلٌةعن طرٌكآراء أعضاء الجهاز اإلدارى ٌتم لٌاس 

إجراء إجتماعات ومماببلت شخصٌة بالعاملٌن بالكلٌة وبحث شكواهم كما ٌتم بحث شزكاوى العزاملٌن مزن 
 :خبلل صندوق الشكاوى بالكلٌة وعمل إستبٌانات عن كل من 

 .للموظفٌن نحو ظروف العمل والتجهٌزات والتسهٌبلت المتاحة لٌاس الرضا العام

 .اداء السٌد أمٌن الكلٌة

 .معاون الكلٌة ومدٌر الخدمات/ اداء السٌد 

إدارة شززبون  –مززدٌرى ادارات الكلٌززة المختلفززة وشززملت تلززن اإلدارات  ادارة الدراسززات العلٌززا / السززاده
  –إدارة الحسزززززابات  –إدارة شزززززبون االفزززززراد   -ابإدارة رعاٌزززززة  الشزززززـب –إدارة المكتبزززززة  –الطزززززبلب 

 .إدارة المشترٌات  والتورٌدات

 َويةج آ س قٛيض ٜز ئ  نؼييهٍٛ ٔأٔزّ  تظو يأة يُٓي. -
 تتخذ الكلٌة عدد من اإلجراءات والوسابل التى تمكنها من تحسٌن مسزتوى الرضزا الزوظٌفى وإسزتمرارٌته

 :ةومن أهم ما تتخذة الكلٌة من إجراءات مبلبم

أجهزة كمبٌوتر ، طابعات ، ماكٌنة تصزوٌر ، أجهززة تكٌٌٌزف )تزوٌد اإلدارات بكل ما ٌلزمها من إجهزة 
تسكٌن وتوزٌع بعزض العزاملٌن   ، إعادة( ، ثبلجات ، وأثاث لضمان لٌام الموظف بعمله على أكمل وجه

 على إدارات مختلفة حسب مإهبلت العلمٌة

 ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ.أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر  -

 أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 .جهاز  إدارى متكامل ٌشمل جمٌع األلسام اإلدارٌة والوحدات والمراكز -0

 (MIS)مٌكنة العمل اإلدارى  -2

وتحدٌثه دورٌا  بإضافة وتعدٌل اإلجراءات الخاصة بمختلف   ISO 9001/2008حصول الكلٌة على شهادة -3
 (.2108)سنوٌا  لمدة ثبلث أعوام متتالٌة  6110:2118اإلدارات ، تجدٌد صبلحٌة شهادة االٌزو 

 .المتابعة المستمرة لعمل اإلدارات المختلفة من خبلل التمارٌر النصف سنوٌة ومن خبلل المراجعة الداخلٌة -4

 بالكلٌة ITا المعلومات إنشاء وحدة تكنولوجٌ -5

 (البرامج األكادٌمٌة)إستكمال إدخال جمٌع بٌانات الكلٌة  -6

 تستخدم الكلٌة نظم تموٌم صادلة لتمٌٌم أداء العاملٌن -2

 .ربط الحوافز والمكافآت اإلضافٌة بمستوى األداء -8

بالكلٌة ( IT Pharma)بإدارة الجامعة ومركز الكمبٌوتر  ICTPالتعاون مع السادة المسبولٌن عن مشروع  -6
 ومركز تطوٌر التعلٌم الجامعى . لتنمٌة لدرات العاملٌن فً مجال الحاسب اآللً

 .التموٌم الدوري المستمر إلدارات الكلٌة عن طرٌك االستبٌانات -01

 .وجود آلٌة معتمدة ومفعلة لتلمً الشكاوى والتعامل معها -00

 ٌك أعلى مستوٌات الرضا الوظٌفىوتحم.بٌبة وظروف العمل متمٌزة ومبلبمة للمتطلبات الوظٌفٌة -02

 .عبللات إنسانٌة وتعاون متمٌزة بٌن الرإساء والمرإوسٌن -03

 .وجود خطة متكاملة لتدرٌب الجهاز اإلدارى وفما  لئلحتٌاجات التدرٌبٌة -04

 .2101توجد معاٌٌر واضحة ومعلنة إلختٌار المٌادات اإلدارٌة منذ عام  -05

 نماط تحتاج الى تحسٌن

المنالصات على حساب الممارسات وتحدٌد ولت ضٌك بٌن اإلعتماد المالى وشراء اإلعتماد الزابد على  -0
 األصناف المطلوبة 

 .انمراض الخبرات اإلدارٌة ، وعدم وجود خطة لئلحبلل وتؤهٌل الصف الثانً. -2

 (.0661)إعتماد الكلٌة على مركزٌة التكٌٌف وتعددت أعطاله لمدمة وتهالكة  -3

 الغٌر مإهلٌنالكثافة العددٌة بٌن الموظفٌن  -4

 .العجز الشدٌد فى الخدمات المعاونة نظرا  لتسوٌة العمالة المإلتة -5

 نمص إستخدام اإلدارة اإللكترونٌة -6

 . إحجام العاملٌن عن اإلشتران فى الدورات التدرٌبٌة المتخصصة -2

 .غٌاب بعض الوسابل المستخدمة فى لٌاس مستوى الرضا الوظٌفً للعاملٌن -8

 .لمستخدمة لتمٌٌم أداء المٌادات اإلدارٌة والعاملٌنالٌوجد تنوع فى الوسابل ا
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 ةواملادي ة: املوارد املالي6معيار 

 نًدددٕ زأ  نًينٛددددر  نًويةدددر نهًؤظعددددر ظدددًُّٕٚي  ٔيدددددٖ ك يٚوٓدددي نوحقٛدددد  زظدددينوٓي ٔأْددددد فٓي  -

 .  طسال  نوؼييم يؼٓي تظوس ىٛضٛر  ٔفٗ ةيل ػدو ك يٚوٓي ىركس 
الداعمززة المبلبمززة لطبٌعززة نشززاط الكلٌززة وحجمهززا، والمززوارد المالٌززة للكلٌززة مواردهززا المالٌززة والتسززهٌبلت 

المتاحة سنوٌا  كافٌة لتحمٌك رسالة الكلٌة وأهدافها االسزتراتٌجٌة، ولزد اعتمزدت الكلٌزة فزً الموازنزة علزى 
( جنٌهزا  560256) وبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة ( جنٌها 6602125)دخلها من الموازنة العامة للدولة 

، وكزان أجمزالً المنصزرف مزن موازنزة ( جنٌهزا 0221405) واٌرادات الحسابات والصزنادٌك الخاصزة 
ثمانٌززة وعشززرٌن ملٌززون وثبلثمابززة وثبلثززون الززف وخمسززمابة  28331561الدولززة والصززنادٌك الخاصززة 

 االطزبلع)منصرفة علزى العملٌزة التعلٌمٌزة والبحثٌزة وخدمزة المجتمزع  2106\2105وتسعون جنٌة للعام 
ولمززاء المٌززادات  2102\5\4مولعززة ومعتمززدة بتززارٌخ  2106\2105علززى الموازنززة العامززة  للكلٌززة للعززام 

 (.االكادٌمٌة

يدددددٖ ىُيظدددد  ىٕشٚددددغ  نًددددٕ زأ  نًينٛددددر ػهددددٗ  ألَ دددد ر  نًخوه ددددر نهًؤظعددددر ٔفدددد   نخ ددددر  -

  تظوس ىٛضٛر.
بة لتنمٌتهززا، والتمزززوٌم تتززوافر آلٌززة السززتغبلل المززوارد المتاحززة ورفززع كفاءتهززا، ووضززع الخطززط المناسزز

مثززل مرونززة اسززتخدام المززوارد المالٌززة ومرالبززة اسززتخدامها والتمززوٌم المسززتمر لمسززتوى كفززاءة والمتابعززة، 
، وتزم عمزل   االستخدام، وتعدٌل أولوٌات استخدام المزوارد بنزاء علزى نتزابج التمزوٌم والمسزتجدات األخزرى

منالشزة الموازنزة بزٌن عمٌزد الكلٌزة والمسزبول المزالً  تمرٌر سنوي عن انجازات الكلٌة مالٌا وادارٌا وتزتم
وتمرٌزر سزنوي عزن انجزازات الكلٌزة للعزام 2106\5\01آلٌة الستغبلل المزوارد المتاحزة معتمزدة بتزارٌخ )

2106\2102.) 

توزع الكلٌة مواردها المالٌة على مختلف أنشزطتها التعلٌمٌزة والبحثٌزة والمجتمعٌزة، وعلزى انجزاز أنشزطة 
ولامت الكلٌة بتحدٌد نسب أوجزه الصزرف علزى مختلزف انشزطة الكلٌزة حٌزث كانزت  راتٌجٌة،الخطة االست

ثم الخدمة المجتمعٌزة %( 35)والتعلٌم والتعلم %( 32)نسب الصرف األكبر من نصٌب الدراسات العلٌا 
بٌززان بالمنصززرف علززى االنشززطة المختلفززة )%( 6)والجهززاز اإلداري %( 01)وانشززطة الجززودة %( 02)

2105\2106.) 

 يدٖ ىُٕع يصيأز  نًٕ زأ  نًينٛر  نوٙ ىٕفسْي  نًؤظعر. -
، ورسزوم  (الصزٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة)برنزامج العلزوم الصزٌدلٌة تنوعت مصادر الموارد المالٌة للكلٌزة، فشزملت 

تسززجٌل طززبلب الدراسززات العلٌززا، ورسززوم التحالٌززل مززن مركززز الخززدمات الصززٌدلٌة، والمعمززل المركزززي 
الحاسب اآللً، وموارد مركز دراسات النباتات الطبٌة ومزرعة الكلٌة، والتموٌل الزذاتً بالكلٌة، ومركز 

معمزل فزً  للمشروعات البحثٌة، وتبرعات ومساهمات شركات األدوٌة، وناتج رسوم الزدورات التدرٌبٌزة
، والممابززل المززادي السززتخدام لاعززة المنالشززات لرسززابل الماجسززتٌر والززدكتوراه MOEالنمذجززة الجزٌبٌززة 

ثبلثزة ملٌزون  3065652 الذاتٌزةوممابل تؤجٌر الكافتٌرٌا، وكان إجمالً ما تم صرفة عن طرٌك الموارد 
تمرٌزززر مزززالً )2106\2105ومابزززة وخمسزززة وتسزززعون الزززف وسزززتمابة واثنزززٌن وخمسزززون جنٌزززة للعزززام 

 (بالمنصرف من  الصٌدلة االكلٌنٌكٌة ووحدات الطابع الخاص

 ًينٛر  نر ىٛر. أَ  ر  نًؤظعر نوًُٛر يٕ زأْي  ن -
هنان خطة موثمة لتنمٌزة المزوارد الذاتٌزة للكلٌزة تعتمزد علزى عزدة محزاور منهزا تشزجٌع التموٌزل الخزارجً 
للمشروعات البحثٌة، والتوسع فً االتفالٌات مع المجتمع المحلزً، وتسزوٌك الخزدمات الممدمزة مزن الكلٌزة 

، (2105\6\05بتزارٌخ  622بمجلزس الكلٌزة رلزم خطزة تنمٌزة المزوارد الذاتٌزة للكلٌزة واعتمادهزا فحص )
للعزززام   3685662ولزززد تطزززور حجزززم المزززوارد الذاتٌزززة للكلٌزززة خزززبلل السزززنوات الزززثبلث األخٌزززرة مزززن 

خمسززة ملٌززون وتسززعمابة واحززد وسززتون الززف وثمانمابززة واثنززٌن وسززتون  5660862الززى  2104\2103
 25825426الززى جنٌززة  24256254، وبالممارنززة بالموازنززة العامززة مززن 2106\2105جنٌززة  للعززام 
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 .خمسة وعشرٌن ملٌون وثمانمابة وخمسة وسبعون الف واربعمابة وستة وسبعون جنٌة فً نفس الفترة،

 نًيضددٛر )فددٙ  رىظددٓيييت  نًؤظعددر فددٙ شٚدديأة  نًددٕ زأ  نًينٛددر  نر ىٛددر ػهددٗ يددد ز  ألػددٕ و  ن  ثدد -

 ةينر ةيزر بؼ   نًؼيٚٛس  أل سٖ نٓر   نضصئ ٚ يز ىنٗ ٔزٕأِ فٙ ْر   نًؼٛيز(.
مثلززت البنٌززة التحتٌززة التعلٌمٌززة بمززا تتضززمنه مززن مززوارد مادٌززة وتجهٌزززات جزززءا  أساسززٌا مززن المنظومززة 

إلكلٌنٌكٌزة، لاعات خاصزة ببرنزامج الصزٌدلة ا 5لاعة درس منها  04التعلٌمٌة، فٌوجد ثبلثة  مدرجات، و
معمل طبلبً، وٌوجزد سزتة عشزر معمزبل  بحثٌزا  وثبلثزة مخزازن زجاجٌزات، وثبلثزة  32 الطبلبٌة المعاملو

معامزل،  4معامزل، ولسزم الكٌمٌزاء العضزوٌة بزه  8مخازن كٌماوٌات، ففً مبنى ا، لسم الصزٌدالنٌات بزه 
بٌا  وثبلثة مخزازن زجاجٌزات معامل، وٌضم مبنى ب خمسة  عشر معمبل  طبل 4ولسم الكٌمٌاء الطبٌة به 

معامزل، ولسزم  3معامزل،  ولسزم الصزٌدلة الصزناعٌة  5وثبلثة مخازن كٌماوٌات وهً الكٌمٌاء التحلٌلٌزة 
 .معمل بحثً  26معامل، والمعامل البحثٌة عددها   8العمالٌر 

ن د   يٍد ي يَٙ  نًؤظعر ٔأػد أ  نقيػيت  ندز ظٛر ٔ نًؼييم ٔىضٓٛص ىٓي ٔيدٖ ىُيظ ٓي يدغ أػدد أ   -

 ةٛث  نوصًٛى ٔ نًعيةر ٔ نوضٓٛص ت ٔف   نًٕ ص يت  نقٛيظٛر نهٓٛلر.
مع أعزداد الطزبلب مزن حٌزث التصزمٌم والمسزاحة معاٌٌر المساحات  دراسة لمدى تناسب كلٌة الصٌدلةأعدت 

مطابمزززة المواصزززفات والنسزززب المعتمزززدة ،  NORMS المٌاسزززٌة للهٌبزززةوالتجهٌززززات وفزززك المواصزززفات 

لمساحات المدرجات والماعات والمعامل والمرافك وأماكن ممارسة األنشطة  واعداد الطبلب مع معاٌٌر 
مزن األولزى واالعتمزاد، وتزم اعتمزاد الدراسزة المساحات التً وضعتها الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم 

المخصصززة لكززل طالززب مززن طززبلب الكلٌززة  ، والمسززاحة10/3/1101( بتززارٌخ 451مجلززس الكلٌززة رلززم )
من المساحة الكلٌزة للمبزانً إلزى جانزب الفراغزات والممزرات وهزى كافٌزة ومبلبمزة النشزطة  1م 3حوالى 

( بتززارٌخ 512مززن مجلززس الكلٌززة رلززم )(  NORMS)  الثانٌززةوتززم اعتمززاد الدراسززة ،  الكلٌززة المختلفززة

10/01/1104 

  نوعٓٛ ت  ند ػًر نه س يج  نوؼهًٛٛر ٔيدٖ ي ئيوٓي.  -
، فبها صٌدلٌة تعلٌمٌزة نموذجٌزة بجزوار مكتزب للبرامج التعلٌمٌةالمبلبمة التسهٌبلت الداعمة الكلٌة  وفرت

بتزززارٌخ ( 558)البرٌزززد تزززم اعتمزززاد تشزززكٌل الهٌكزززل التنظٌمزززً لتشزززغٌل الصزززٌدلٌة بمجلزززس كلٌزززة رلزززم 
، كمزا تتبزع الكلٌزة مزرعزة للنباتزات الطبٌزة منشزؤة منزذ (والصٌدلٌة التعلٌمٌزةمكتب البرٌد )م 21/2/2101
افدنزة وذلززن لزراعززة النباتزات الطبٌززة والتزً ٌحتززاج إلٌهززا لسزم العمززالٌر للتززدرٌس  3مسززاحتها  0662عزام 

لطبلب مرحلة البكالورٌوس وألبحاث طبلب الدراسات العلٌا وٌباع الفزابض منهزا لزٌزادة المزوارد الذاتٌزة 
متززر  مجهزززة بهززا طبٌززب وحكٌمززة تمززوم   41، وتوجززد عٌززادة طبٌززة  بمسززاحة (مبلحظززة المزرعززة) للكلٌززة

وبهززا صززٌدلً وحكٌمززة وتمززوم بصززرف  2م 41باإلسززعافات األولٌززة، ووجززدت صززٌدلٌة مجتمعٌززة بمسززاحة 
 المجتمعٌززة  الصززٌدلٌة)الوصززفات الطبٌززة وبهززا بجانززب االدوٌززة اجهزززة لمٌززاس الضززغط والسززكر ومٌزززان 

 .(والعٌادة الطبٌة

ىزددس ئ ت  نًؤظعددر نصددٛيَر  ن ُٛددر  نوحوٛددر ٔ نقيػدديت ٔ ألزٓددصة ٔ نًؼددد ت ٔ نًؼييددم ٔ ٛسْددي  -

 ٔيدٖ ى ؼٛهٓي بص ر أٔزٚر.
راعت الكلٌة صٌانة البنٌة التحتٌة والتسهٌبلت المادٌة للعملٌة التعلٌمٌة والمرافزك، وتوجزد وحزدة للصزٌانة 

بززاآلالت واالدوات والعمالززة الفنٌززة المدربززة، وتززم اعززداد خطززة سززنوٌة بمبنززى أ مجهزززة  23بالكلٌززة غرفززة 

موثمة ومعتمزدة ومفعلزة لزدعم وتنمٌزة وصزٌانة البنٌزة التحتٌزة لجمٌزع مبزانً الكلٌزة ومواردهزا المادٌزة وتزم 
االطززبلع علززى االصززدار االول للخطززة، وتشززمل اعمززال كهربززاء وسززباكة و نجززارة، واالصززدار الثززانً 

، و تزتم الصزٌانة بصزورة دورٌززة 2106ت، وتزم التحززدٌث باإلصزدار الثالزث فزً اكتززوبر االجهززة والمعزدا

للمصاعد والتكٌفزات واالجهززة السزمعٌة والبصزرٌة و عمزب نهاٌزة كزل فصزل دراسزً  عزن طرٌزك وحزدة  
على الخطزة السزنوٌة للصزٌانة ومبلحظزة ادارة )الصٌانة بالكلٌة وإدارة الصٌانة باإلدارة العامة بالجامعة  

 (لصٌانة بالكلٌة ولماء االدارٌٌنا

مخززازن للمززواد الملتهبززة وبعززض  4ووجززد تبززٌن كفاٌززة وصززبلحٌة المرافززك وفززك المٌاسززات المرجعٌززة، 

الكٌماوٌات خارج المبانً األساسٌة للكلٌة روعى فٌها اجراءات االمن والسبلمة ، ووجد مصزعد فزً كزل 
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ه موزعززة بمبززانً الكلٌززة، دورتززان للمٌززاه خاصززة دورة مٌززا 56مبنززى مززن مبززانً الكلٌززة الثبلثززة، كمززا وجززد 

بالرجال، دورتان خاصة بالنساء فً كل دور من األدوار الخمسة فزً المبزانً الزثبلث، ووجزد دورة مٌزاه 
دورة مٌززاه ملحمتززان بماعززة ( 2)رجززال ودورة مٌززاه نسززاء ملحمززة بكززل مززدرج للمحاضززرات، وكززذلن عززدد 

ومبلحظززه  2102\3\06ً دورات المٌززاه معتمززدة بتززارٌخ االطززبلع علززى احصززابٌة بؤجمززال)االمتحانززات 
، ووجزد محزول كهربزاء ٌغزذى مبزانً الكلٌزة، ووجزد اسزتراحة ملحمزة (مخازن المواد الملتهبة والمصاعد 

، وملحك بالكلٌة مكتب برٌد ٌخدم الكلٌة وكلٌات الجامعة، كما وجد اماكن انتظار للسزٌارات، (جـ)بمدرج 
طالزب،  251طالب ومدرج جزـ  ٌسزتوعب  451ا وب ٌستوعب كل منهم  وملحك بالكلٌة ثبلث مدرجات

طالزب، جمٌزع المزدرجات الكبزرى والصزغرى بهزا  211تستوعب كل منهزا  2و0لاعة امتحانات  2وعدد 
 .وسبورة تفاعلٌة ومتصلة باإلنترنت ومكٌفة الهواء (Data Show)أجهزة العرض المربً والسمعً 

موثمززة ومعتمززدة لصززٌانة وتحززدٌث األجهزززة، تضززمنت عمززود شززراء ة المتمٌزززممارسززات كمززا تززم صززٌاغة لل
األجهزززة الحدٌثززة وضززمان للصززٌانة الدورٌززة لهززا، وتشززارن الكلٌززة فززً مركززز الصززٌانة بالجامعززة وتتززوافر 
كوادر مدربزة علزً اسزتخدام الوسزابل واألجهززة الخاصزة بزذلن وٌوجزد عمزود صزٌانة دورٌزة مبرمزة بزٌن 

تزززم االطزززبلع علزززى تمرٌزززر بزززاألجهزة التزززً تزززم اصزززبلحها خزززبلل العزززام الجامعزززة وشزززركات الصزززٌانة، و
مززن مسززبول الصززٌانة،  ولززد تززم عمززل صززٌانة  2102\4\5وتمرٌززر فنززى اخززر بتززارٌخ    2106\2105

لدورات المٌاه  من خبلل خطة لئلحزبلل والتجدٌزد وذلزن بالمبزانً الثبلثزة، وتزم تحزدٌث شزبكة مٌزاه الكلٌزة  
وتمرٌزر    2106\2105وحدة صٌانه األجهزة العلمٌزة تمرٌزر بزاألجهزة التزً تزم اصزبلحها خزبلل العزام )

 .(2102\4\5فنى اخر بتارٌخ 

  نًًيزظيت  نوٙ ىوخرْي  نًؤظعر نهًحيفظر ػهٗ  أليٍ ٔ نع ير. -
ابل تحمٌزك ونظم ووس توجد خطة لضمان امن وسبلمة المبانً واإلفراد، وتتمٌز مبانً الكلٌة بالتجهٌزات

وتتوافر أنظمة للمراجعة والرلابة الدورٌة، ووجدت مفاتٌح إنذار لئلبزبل  عزن الحرابزك األمن والسبلمة، 
بززاألدوار المختلفززة، ووجززدت حنفٌززات لئلطفززاء باإلضززافة إلززى أجهزززة إطفززاء جافززة بالردهززات والمعامززل 

ازن والمززدرجات بالطفاٌززات والمكتبززات وذلززن لتحمٌززك األمززان، وكززذلن تززم تزوٌززد المكتبززات وبعززض المخزز
طفاٌزة  62التلمابٌة التشغٌل، وتم نشر لوحات إرشادٌة للطرٌمة المثلى الستخدام طفاٌات الحرٌك، وٌوجزد 

تمرٌززر عززن اجهزززة )هززالون تلمززابً  8ثززانً أكسززٌد كربززون و  58بززودرة عززادي و  285بززودرة تلمززابً و 
الززدفاع المززدنً بالكلٌززة ومبلحظززة  مولززع مززن مشززرف 2102\4\22االطفززاء وامززاكن تواجززدها بتززارٌخ 

 .إجراءات األمن والسبلمة بالمبانً المختلفة

توافر المناخ الصحً فً المبانً والتهوٌة واإلضاءة الطبٌعٌة الكافٌزة، ارتفزاع سزمف المبزانً ال ٌمزل عزن 
من مسزاحة األرضزٌة، وتتصزف مبزانً الكلٌزة بالنظافزة وتنتشزر الخضزرة % 05م ونسبة النوافذ حوالً 3

ً ممرات الكلٌة، وٌموم عمال النظافة بالنظافة الدورٌة، وتم توفٌر أدوات النظافة ومستلزماتها مزن لبزل ف
 .إدارة الكلٌة

تم عمد ندوات توعٌة باحتٌاطات األمن والسبلمة تحت عنوان إدارة األزمات والطوارئ، وكزذلن دورات 
 2103\5\ 6-4وق خززبلل الفتززرة مززن تدرٌبٌززة عززن أعمززال الززدفاع المززدنً والتعامززل مززع الحرابززك والحززر

 حضرها السادة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن بالكلٌة، 
 

  .  ئ(ىشييت ٔ نكٕ زث ٔ نودزٚ  ػهٛٓي )ىُ ٛر ىضسبر يدٖ ىٕ فس   ر نإل  ئ ٔىأ زة  أل -
وتشمل توافر العبلمات اإلرشادٌة المناسبة التزً ،  اعدت الكلٌة خطة لئلخبلء وإدارة األزمات والكوارث

تساعد على سرعة اإلخبلء فً حالة حزدوث كزوارث، ومخزارج آمنزة عنزد الطزوارئ فزً شزكل تخطٌطزً 
مخززرج للطززوارئ فززً كززل لاعززات المحاضززرات وكززل المعامززل ( 2)لكززل مبنززى وكززل دور، وٌوجززد عززدد 

 دلٌزل)خاذه فزً حالزة حزدوث أعطزال بالمصزاعد الطبلبٌة، باإلضافة إلى نشر لوحات إرشادٌة لما ٌجب ات

 (.وسابل االمن والسبلمة بالمبانًل

نززدوة عززن التوعٌززة بززإجراءات اإلخززبلء عنززد الطززوارئ، إلززى جانززب تفعٌززل دور لجنززة الكززوارث  تززم تنظززٌم 
، و التدرٌب علزى إخزبلء المبزانً وتزم عمزل محاكزاة اخزبلء مزن مبنزى ا 2104\00\02واألزمات بتارٌخ 
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تبزٌن ان ، ولكزن 2104\00\21ولً الدفاع المدنً ورجزال االطفزاء ٌزوم الخمزٌس  بتزارٌخ  بحضور مسب
، وتبزٌن 2102-2105دورات مزن  3افزراد فمزط  5وحضزر   2104غالبٌة  الدورات واالنشزطة اخرهزا 

نمزوذج  محاكزاة ومحاضزر حضزور نزدوات )للة الوعى والمعرفة بتجربة  محاكاة اإلخزبلء لزدى الطزبلب 
 (.دورات تدرٌبٌة ولماء الطبلبتوعٌة و 

  ن ُٛر  نوكُٕنٕزٛر فٙ  نًؤظعر. -
وسززابل االتصززال ونظزم تكنولوجٌززا المعلومززات للنشززاط األكزادٌمً والعملٌززات اإلدارٌززة، وفززرت  بمبلتتز -

وحزدثت الكلٌزة البنٌزة التكنولوجٌززة متضزمنة وحزدة تكنولوجٌزا المعلومززات والمكتبزة اإللكترونٌزة، ولمززد 
ممزا ٌتزٌح للسزادة البزاحثٌن الحصزول علزى النصزوص  Science Directمولع  اشتركت الجامعة فً

، وشزبكة سززلكٌة MISالكاملزة لؤلبحزاث مزن بعزض المجزبلت العالمٌززة، ونظزم مٌكنزة إدارة لمعلومزات 

 لئلنترنت 
معامل الحاسب اآللً الطبلبً لعمل دورات تدرٌبٌة للطبلب والعاملٌن، باإلضزافة الزى  3تم استخدام  -

سزكانر وتزم االطزبلع  3طابعزات و 5جهزاز حاسزب الزى و 21معمل التصمٌم الدوابً، ٌوجد بالمعمل 
  2106\2105على تمرٌر سنوي عن نشزاط وحزدة الحاسزب اآللزً للطبلبزً للبرنزامجٌن خزبلل العزام 

 (.  ومعمل التصمٌم الدوابً، وفحص التمرٌر السنويمعامل الحاسب )

 .يدٖ ىٕ فس  نحيظ يت )ٔف  ط ٛؼر َ يط  نًؤظعر( -
حاسب الى متاحة بالكلٌة موزعة بالمكاتزب االدارٌزة ولاعزات المحاضزرات والمعامزل  401توافر بالكلٌة 

للطبلب واعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن، وهً نسزبة تتوافزك مزع معزاٌٌر الهٌبزة مزع إجمزالً 
ة احصزابٌة بؤعزداد اجهزز)فى برنامج الصٌدلة االكلٌنٌكٌة  0:2للبرنامج العادى و  0:01المستفٌدٌن وهى 

 (الحاسب

 

 يٕقغ  نًؤظعر ػهٗ ش كر  إلَوسَت ٔ نخدييت  نًوٕ فسة يٍ   نّ  ٔأٔزٚر ٔآنٛر  نوحدٚث.  -
، والمعلومززات الخاصززة بالمإسسززة متاحززة (وانجلٌزٌززة/ بلغززة عربٌززة )مولززع علززى شززبكة االنترنززت للكلٌززة 

السزتبٌان اإللكترونزً للجمٌع تشمل مختلف أنشطة المإسسة، وتوافر لواعد بٌانزات الكترونٌزة مختلفزة، وا
لتمٌٌم اآلداء الجامعً، ولوحظ وجود ملصمات لتوعٌة الطبلب للدخول على بعزض البزرامج علزى المولزع 

 (.المولع ومعامل الحاسب)

  نًكو ر ٔىضٓٛص ىٓي َٕٔػٛر  نًس زغ ٔأػد أْي  َٕٔػٛر  نخدييت  نًوٕ فسة بينًكو ر. -
لاعزات  3عزداد طزبلب البرنزامجٌن، حٌزث ٌوجزد مساحة وتجهٌزات المكتبة تتفزك وطبٌعزة نشزاطها وأ -

كرسً، وتعمل المكتبة حتزى السزاعة الخامسزة مزا عزدا ٌزوم الخمزٌس حتزى  235متر و 613بمساحة 
 (.مبلحظة المكتبات)لتملٌل كثافة الطبلب ( ظهرا  )الساعة الثانٌة 

تزززوافرت األعزززداد والمزززإهبلت المناسزززبة مزززن العزززاملٌن، وهزززم ذوي خبزززرة فزززً مجزززاالت المكتبزززات ت -
خدمات معاونة، كما حرصت إدارة المكتبة علزى تؤهٌزل  3ادارٌٌن و 6وتكنولوجٌا المعلومات، ٌوجد 

 وتدرٌب العاملٌن فٌها، حٌث تزم بالفعزل التنسزٌك مزع إدارة المكتبزات والوثزابك بالجامعزة لعمزد دورات
تدرٌبٌززة للعززاملٌن بالمكتبززة وذلززن لتمكٌززنهم مززن اسززتخدام التكنولوجٌززا الحدٌثززة المتاحززة بالمكتبززة، ولززد 
تززدرب بعززض العززاملٌن علززى كٌفٌززة اسززتخدام الحاسززب اآللززً بالكلٌززة، كمززا حصززلوا علززى دورات فززً 
ة اسزززتخدام تكنولوجٌزززا المعلومزززات فزززً المكتبزززات الجامعٌزززة ودورة إدارة الولزززت ودورات فزززً اللغززز

 .اإلنجلٌزٌة عمد دورات تؤهٌلٌة وتدرٌبٌة للعاملٌن بالمكتبة على أعمال التصنٌف والفهرسة 

تم تصنٌف  لوابم الكتب والدورٌات والمراجع الموجودة بالمكتبزة مشزتمبل  علزى رلزم اإلٌزداع والزرف  -
فزً  والحفظ، كما تم التنسٌك مزع األلسزام بحٌزث ٌضزع كزل لسزم مجموعزة الكتزب والمراجزع التزً تمزع

صززمٌم تخصززص المسززم داخززل المسززم نفسززه لتملٌززل الكثافززة العددٌززة وزٌززادة المسززاحة المتاحززة للكتززب 
والمراجع األخرى داخل المكتبة وٌتم التحدٌث دورٌا ، كما ٌتواجد أحزد أعضزاء الهٌبزة المعاونزة مزن 
كل لسزم إلرشزاد الطزبلب، وحرصزت إدارة المكتبزة علزى تلمزى شزكاوى الطزبلب مزن خزبلل صزندوق 
شكاوى والتراحزات، وٌمزوم مزن خزبلل لجنزة المكتبزات بدراسزتها ، وتتزوفر طابعزات وسزكانر وخدمزة 
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 التصوٌر 

تضمنت تكنولوجٌزا المعلومزات بالمكتبزة كتزب الكترونٌزة متاحزة للفبزات المختلفزة، ولزد تزم زٌزادة عزدد  -
النمزاط ب مزن مناسزوهنزان عزدد وأجهزة الحاسب اآللً والطابعات بالمكتبة، وتوجد خدمة اإلنترنت، 

، ولامت الكلٌة بتوفٌر خدمة اإلنترنت مجانٌة فً عدة لاعات بالكلٌة للمساعدة فزً الخاصة باإلنترنت
 .اجراء األبحاث المطلوبة ولتملٌل التردد على المكتبة للحصول على هذه الخدمة 

اط نزت وعزدد نم 6لامت إدارة المكتبة بإنشاء مكتبة رلمٌة بمكتبة أعضاء هٌبة التدرٌس تحتوي على  -
بمرص مدمج لٌزر خزاص بالكتزب  325أجهزة كمبٌوتر متصلة بشبكة المعلومات الدولٌة ومزودة  5

والرسزابل الجامعٌزة وبالوسزابل السزمعٌة ( International Abstracts)العلمٌة وبالدورٌات العلمٌة 
كتزاب ثمزافً ( 816)والبصرٌة، وتم إنشاء مكتبة ثمافٌزة بمكتبزة الطزبلب بالزدور الثزانً تحتزوي علزى 

 .وعلمً ومزودة بجهاز كمبٌوتر متصل بشبكة المعلومات الدولٌة

حرصززت إدارة الكلٌززة علززى أن تكززون الكتززب والمراجززع والززدورٌات المكتبززة مبلبمززة ألعززداد الطززبلب  -
ومتنوعة، كما تموم الكلٌة سنوٌا  بتوفٌر أحدث الكتب والمراجع العلمٌزة للبرنزامجٌن، وتزوٌزد المكتبزة 

رسابل الماجستٌر ودكتوراه فً التخصصات الصزٌدلٌة سزواء ورلٌزة أو إلكترونٌزةى ففزى عزام بؤحدث 
تزم شزراء  2104/2105كتاب، وفى عزام  004سبلسل علمٌة وعدد  2تم شراء عدد  2103/2104
كتاب، كما تم االنتهاء من إدخال الرسابل العلمٌة على برنامج الرسابل على الحاسزب اآللزً  58عدد 

 وتم عمل كروت للكتب الجدٌدة . رسابل العلمٌة على البرنامجومطابمة ال

وجد بالمكتبة سجبلت خاصزة بالخزدمات المكتبٌزة مثزل االسزتعارة، إجمزالً اسزتعارات اعضزاء هٌبزة ٌ -
فزً العزام  05605، وسجبلت للمتزرددٌن علزى المكتبزة بؤجمزالً 221تدرٌس وهٌبة معاونة وطبلب 

فٌها وٌموم الموظف المختص بالتولٌع أمامه فً حالة اسزتعارة ، ٌموم المتردد بالتولٌع 2105/2106
/ أعضزاء هٌبزة تزدرٌس/ ممتنٌات المكتبة، ولوحظ تطور نسبة المستفٌدٌن مزن خزدمات المكتبزة طزبلب

تززم   2105\2104خززبلل العززام  0402أعضززاء الهٌبززة المعاونززة بلززغ عززدد المتززرددٌن والمسززتعٌرٌن  
، تكفزى خزدمات المكتبزة المسزتفٌدٌن منهزا بالنسزبة 2106\2105خزبلل العزام   06165تصاعد الزى  

 للعدد اإلجمالً من المترددٌن 

تززم لٌززاس مسززتوى رضززاء المسززتفٌدٌن عززن فاعلٌززة وجززودة االداء بالمكتبززة، وذلززن باسززتطبلع رأٌهززم  -
باستبٌانات ٌمزوم المسزتفٌدون مزن المكتبزة باسزتٌفابها ووضزع أراءهزم الخاصزة بالخزدمات التزً تمزدمها 

مززن اعضززاء هٌبززة التززدرٌس والهٌبززة المعاونززة والطززبلب مززن  81لمكتبززة، وتززم توزٌززع اسززتبٌان علززى ا
، وتزززم التحلٌزززل واعتمزززاد النتزززابج بتزززارٌخ 2102\2106البرنزززامجٌن فزززً الفصزززل الدراسزززً االول 

ولكززن لززم ٌتبززٌن اتخززاد اجززراءات بنززاء علززى نتززابج الرضززا عززن األداء، % 25، وابززدى 2106\02\8
 .االستبٌان

 بسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ.أ -

 َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر -
 لواعد بٌانات شبة كاملة بالكلٌة .0
 (مجمع مدرجات+ مبانى  3)بنٌة تحتٌة متمٌزة  .2

 معامل طبلبٌة مجهزة .3

 معامل بحثٌة موزعة فى األلسام المختلفة .4

 (مٌجا 61)جهاز رنٌن نووى مغناطٌسى  .5

 ومإتمرات داخلٌةلاعة ندوات  .6

 كافترٌا ووحدة برٌد كلٌة الصٌدلة .2

 ICDLلاعات حاسب آلى ومعمل معتمد لمنح رخصة ( 4) .8

 مزرعة ومتحف للنباتات الطبٌة .6

 مكتبتان للطبلب والسادة أعضاء هٌبة التدرٌس .01

 نمطة إنترنت( 401)توافر عدد  .00
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فر التموٌززل الززذاتى ٌززو( برنززامج الصززٌدلة اإلكلٌنٌكٌززة)وجززود برنززامج خززاص للسززاعات المعتمززدة  .02

 ألنشطة الكلٌة

 وجود مخازن المواد الكٌمٌابٌة والمواد الملتهبة خارج مبانى الكلٌة .03
 (DIC)مركز المعلومات الدوابٌة  .04

 ممررات إلكترونٌة( 6)تجهٌز  .05

 التوسع فى التعلم الذاتى .06

ى تحمٌزك كفاٌة الموازنة المخصصة للكٌة سنوٌا  والموارد بما ٌتبلبم مع حجم النشاط وٌساعد عل .02
 األهداف بكفاءة

حسن إستغبلل الموارد من خبلل تعظٌم اإلستفادة منها وتملٌل الفالد والمحافظة علٌها مزن خزبلل  .08
 الصٌانة المستمرة

 النظافة والصٌانة الدورٌة لمنشآت الكلٌة ومعاملها .06

 توافر المرافك المبلبمة بالعدد المناسب .21

نشززطة الطبلبٌززة بززإدارة رعاٌززة الشززباب بالكلٌززة تززوافر األمززاكن والتسززهٌبلت المادٌززة لممارسززة األ .20
 والجامعة

 تناسب الحاسبات اآللٌة مع إجمالى عدد الطبلب  .22

تسزاهم , ٌوجد بالكلٌة وحدات ذات طابع خاص وبرنامج تعلٌمً متمٌز بنظزام السزاعات المعتمزدة .23
 .بمدٍر كبٌر فى تدبٌر جزء من الموارد الذاتٌة للكلٌة

 .بمدٍر كبٌر فى تدبٌر جزء من الموارد الذاتٌة لدعم العملٌة البحثٌةرسوم الدراسات العلٌا تسهم  .24

توافر جمٌع أشكال وسابل اإلتصال بٌن جمٌع األلسام وإدارات والوحدات بالكلٌة وجمٌع كلٌزات  .25
 .وشبكة اإلنترنت, الجامعة

وتززوافر , جمٌزع مبزانى ومنشزآت الكلٌززة ٌتزوافر بهزا المنززاخ الصزحى مزن حٌززث التهوٌزة واإلضزاءة .26
 .العبلمات اإلرشادٌة المناسبة

وجود وحدة لصٌانة األجهزة العلمٌة بالكلٌزة والكلٌزة تشزارن فزى وحزدة صزٌانة األجهززة العلمٌزة  .22
 إجتماعا  دوري شهرى بكلٌة الهندسة بالجامعة والتى تعمد

  نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ. -
المٌكروبٌولوجٌزززا  –ضزززرورة الشزززروع فزززى إنشزززاء مبزززانى أللسزززام الكٌمٌزززاء الحٌوٌزززة الصزززٌدلٌة  .0

 الصٌدلٌة وعلم األدوٌة والسموم والتى أنشات حدٌثا  بالكلٌة

 .االحتٌاج إلى إنشاء محرلة خاصة بالكلٌة .2

 اإلسراع فى إستكمال التجهٌزات الخاصة بمسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة .3

 لصٌانة السرٌعة لؤلجهزة العلمٌة بالكلٌةعدم وجود نظام فعال ل .4

 .  لجذف طبلب وافدٌنعدم إستخدام الوسابل الكافٌة للدعاٌة لبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة  .5

 اإلسراع بإنشاء لاعات  الكنتروالت بالمبنى اإلدارى للكلٌة  .6

فززى  ال توجزد خطزة معتمزدة مززن مجلزس الكلٌزة تحززدد بنزود ومصزادر اإلنفزاق لتغطٌززة خطزة الكلٌزة .2
 .المجاالت األكادٌمٌة المختلفة

مثزل معامزل الحاسزبات وبعزض المعامزل )المعامل فى حاجة إلى إعزادة توظٌزف للتشزغٌل األمثزل  .8
 (.البحثٌة

 .تمادم األجهزة والمعدات والمعامل والمصور فى األجهزة و المعدات الحدٌثة .6

 .الطلبةومعامل وجود عجز كمى ونوعى فى تجهٌزات بعض المعامل البحثٌة  .01

 .وعدم وجود خطة لئلحبلل وتؤهٌل الصف الثانى, ندرة الخبرات الفنٌة وأمناء المعامل .00
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 : املعايري األكادميية والربامج التعليمية7معيار 

 ن س يج  نوؼهًٛٛر نهًسةهر  نضييؼٛر  ألٔندٗ ٔ نًؼديٚٛس  ألكيأًٚٛدر  نًسزؼٛدر  نودٙ ى ُوٓدي )ٚ ديز  -

 نًؼديٚٛس  ألكيأًٚٛدر  نقٕيٛدر  نًسزؼٛدر  ٔىسفد  فدٙ ةيندر ى ُدٙ ىنٗ  نًؼيٚٛس فق  فٙ ةينر ى ُٙ 

 يؼيٚٛس أ سٖ(.
لمطاع الصٌدلة الصادرة عن الهٌبزة المومٌزة ( NARS)تبنت الكلٌة المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة المومٌة 

ة والخاصزة بدراسزة العلزوم الصزٌدلٌة كمعزاٌٌر أكادٌمٌز 2116فزً ٌنزاٌر  لضزمان جزودة التعلزٌم واالعتمزاد
 ،2116-3-24بتارٌخ  541لبرامج مرحلة البكالورٌوس وتم اعتمادها فً مجلس الكلٌة رلم 

  نًؼيٚٛس  ألكيأًٚٛر. ٙ إلزس ئ ت  نسظًٛر  نوٙ  ىخرىٓي  نًؤظعر نو ُ -
لامت الكلٌة بتوعٌة مجتمع الكلٌة بالمعاٌٌر األكادٌمٌة مستخدمة وسابل متنوعه مثل الندوات والمنالشزات 

مزن اعضزاء هٌبزة التزدرٌس  25حضزرها عزدد  2101-3-2حٌث تم عمد ندوة للتوعٌزة بالمعزاٌٌر بتزارٌخ 
ة، كمزا تزم مزن اعضزاء هٌبزة التزدرٌس والهٌبزة المعاونز 22حضزرها  2101-3-31وندوة اخزرى بتزارٌخ 

ومجلزس  2105-2-6بتزارٌخ  415منالشة تلن المعاٌٌر بمجالس االلسام مثل  مجلزس لسزم العمزالٌر رلزم 
بكزالورٌوس )، لامزت الكلٌزة بإعزداد وصزٌاغة اهزداف البزرامج 2104 -01-0لسم الكٌمٌاء الطبٌة بتارٌخ 

هززا بعزد منالشززتها فززً مجززالس والمخرجزات التعلٌمٌززة المسززتهدفة ل( الصزٌدلة وبرنززامج الصززٌدلة اإلكلٌنٌكٌززة
وجمٌع السزادة أعضزا ءهٌبزة التزدجرٌس 2104-2-06بتارٌخ  613االلسام واعتمادها بمجلس الكلٌة رلم 

وعى والطبلب بالمعاٌٌر االكادٌمٌة المومٌزة وكزذا المخرجزات التعلٌمٌزة المسزتهدفة  والهٌبة المعاونة عىل 
 . للبرامج

 ى ُوٓي  نًؤظعر يغ زظينوٓي ٔأْد فٓي  تظوس ىٛضٛر.يدٖ ىٕ ف   نًؼيٚٛس  ألكيأًٚٛر  نوٙ  -
المعاٌٌر المتبناة مع رسالة الكلٌة وأهدافها حٌث ٌتضح من فحص الرسالة أنها ترتكزز علزى ثزبلث  تتوافك

محاور ربٌسٌة تمثلت فً خرٌجٌن ذو لدرة تنافسٌة من خبلل تعلٌم متمٌز وخدمة المجتمع باإلضافة إلزى 
دراسزة توافزك المعزاٌٌر األكادٌمٌزة مزع رسزالة الكلٌزة ) .أخبللٌات مهنة الصٌدلة البحث العلمً تحت مظلة

 (.وأهدافها االستراتٌجٌة

 آنٛيت  ظوقس ئ يو ه يت ظٕال  نؼًم ٔكٛ ٛر ىحقٛ   ن س يج  نوؼهًٛٛر نوهك  نًو ه يت. -
مزدى مبلبمزة برامجهزا التعلٌمٌزة لمتطلبزات سزوق العمزل وذلزن مزن خزبلل  لامت الكلٌة بإعداد دراسة عزن

استبٌانات تم توزٌعها على المستفٌدٌن واصحاب العمل، وأٌضا مزن خزبلل المشزاركٌن فزً مجلزس الكلٌزة 
من الفبات المجتمعٌة حٌث ضزم تشزكٌل مجلزس الكلٌزة ممثلزٌن عزن المجتمزع مثزال ذلزن مزدٌر شزركة سزٌد 

لؤلدوٌة ونمٌب صٌادلة أسٌوط الزذي التزرح اضزافة ممزرر التغذٌزة العبلجٌزة،  T3Aلؤلدوٌة ومدٌر شركة 
، كمزا لامزت الكلٌزة بتشزكٌل  رأى المستفٌدٌن واصحاب العمل من مختلف الفبات فزً برامجهزا وإستطبلع

لجنة تطزوٌر البزرامج والممزررات لمتابعزة تطزوٌر البزرامج طبمزا الحتٌاجزات سزوق العمزل لتحمٌزك رسزالة 
ولامت الكلٌة بتغٌر فً البلبحة الداخلٌزة لبرنزامج بكزالورٌوس الصزٌدلة حٌزث تزم اسزتحداث بعزض الكلٌة، 

الممزررات كمزا ذكززر فزً المإشزر السززابك، وتتسزم البلبحززة المحدثزة بالمرونزة السززتٌعاب التغٌزر والتطززوٌر 
ل حٌث تسمح البلبحة باستحداث او حزذف ممزررات اختٌارٌزة وأٌضزا تحدٌزد محتزوى الممزررات مزن خزبل

مجالس االلسام ومجلس الكلٌة دون الرجوع الى لجنة لطاع الدراسات الصٌدلٌة كما ورد فً نص البحزة 
ثالثا، كذلن تم استحداث برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة كزً ٌواكزب  3ثانٌا بند ب و مادة  3الكلٌة مادة رلم  

صزنٌع الزدوابى مزن خزبلل التعلزٌم ، والكلٌزة فزى سزبٌلها إلدخزال برنزامج الت متطلبات تطوٌر مهنة الصٌدلة
الصٌدلى المستمر المواكب للتطورات الحدٌثزة فزى سزوق العمزل ومزا ٌلزمزه مزن تزوفٌر وتخزرٌج صزٌدلى 

 .ٌواكب التطورات المتسارعة فى مهنة الصٌدلة
ػُيصددس  نوٕصددٛ   نسةٛعددر ٔ تػوًدديأ يددٍ ٔيدددٖ شددًٕنٓي ػهددٗ ىٕصددٛ   ن ددس يج  نوؼهًٛٛددر  -

  نًضينط  نسظًٛر. 
بتوصزٌف برامجهزا التعلٌمٌزة وجمٌزع الممزررات مزن خزبلل وحزدة ضزمان الجزودة واإلعتمزاد لكلٌزة لامت ا

تبززٌن ان برنززامج العلززوم الصززٌدلٌة االساسززً و نززتج عززن ذلزن اإلجبارٌزة واالختٌارٌززة والتززدرٌب المٌززدانً، 
ممرر منهم اربعة ممررات اختٌارٌة تزم توصزٌفهم جمٌعزا، باإلضزافة  50ساعة دراسٌة تمثل  031مكون 
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ساعات معتمزدة اختٌارٌزة تمثزل  5ساعة معتمدة اجبارٌة و 022برنامج الصٌدلة االكلٌنٌكٌة والمكون من 
تزم اٌضزا توصزٌفهم جمٌعزا، وكزبل البرنزامجٌن ٌحتزوى علزى ممرر اجباري وثبلث ممررات اختٌارٌزة  11
ساعة تدرٌب مٌدانً والذى تم توصٌفه أٌضا، وتم اعتماد توصٌف تلزن البزرامج فزى مجلزس الكلٌزة  211
  .1104-01-10بتارٌخ  512رلم 

يدددٖ ىٕ فدد  ىصددًٛى  ن ددس يج  نوؼهًٛٛددر يددغ  ن ةحددر  ند  هٛددر ٔ نًؼدديٚٛس  ألكيأًٚٛددر  نًسزؼٛددر  -

  نًؼيٚٛس  ألكيأًٚٛر(. ة )يص ٕفر  ن سَييج  نوؼهًٛٙ/ نًو ُي
راعت الكلٌة عند توصٌف البرامج االلتزام بنماذج موحدة فً ضوء نماذج الهٌبزة المومٌزة لضزمان جزودة 
التعلٌم واالعتماد، واستخدام األفعزال والصزٌاغات المناسزبة للمخرجزات التعلٌمٌزة المسزتهدفة التزً تنوعزت 

م والمهزارات الذهنٌزة والمهنٌزة والعملٌزة وكزذا المهزارات العامزة، وٌتوافزك توصزٌف لتشمل المعرفة والفهز
البرامج وأهدافها مع مواصفات الخرٌج المنصوص علٌها بالمعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناة ومع رسزالة الكلٌزة 

اإلكلٌنٌكٌزة  وأهدافها االسزتراتٌجٌة، أمزا بالنسزبة لبرنزامج الصزٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة فمزد لزوحظ زٌزادة المهزارات
والطبٌة عزن مثٌبلتهزا فزً المعزاٌٌر األكادٌمٌزة نظزرا لتوسزع فزً الممزررات الطبٌزة وهزذا ٌتوافزك وطبٌعزة 

مصزفوفة توافزك أهزداف )البرنامج باإلضافة إلزى أنزه برنزامج موحزد مزن لبزل المجلزس االعلزى للجامعزات 
 .(البرامج مع مواصفات الخرٌج 

يغ  ن دس يج  نوؼهًٛٛدر )يصد ٕفر  ن سَدييج  نوؼهًٛدٙ / يدٖ ىٕ ف  ىٕصٛ   نًقسز ت  ندز ظٛر  -

  نًقسز ت  ندز ظٛر(. 
ٌوجزد توصزٌف واضززح لكزل الممززررات الدراسزٌة لمختلززف البزرامج، روعززً فٌزه اسززتخدام نمزوذج موحززد، 
ووضززحت فٌززه البٌانززات األساسززٌة وأهززداف ومحتززوى الممززرر والمخرجززات التعلٌمٌززة المسززتهدفة للممززرر 

والتعلم المتنوعة والمراجع والخرٌطة الزمنٌة للتزدرٌس ومصزفوفة توافزك محتزوى الممزرر وطرق التعلٌم 
مززع مخرجاتززه التعلٌمٌززة، وتسززاهم الطززرق المسززتخدمة فززً التعلززٌم والززتعلم علززى تنمٌززة المهززارات الذهنٌززة 
ً والمهنٌة والعامة للطبلب مثال ذلزن المحاضزرات والزدروس العملٌزة وحلمزات النمزاش والتزدرٌب الصزٌف

هزززذا باإلضزززافة تكلٌفزززات اخزززرى فزززً بعزززض الممزززررات مثزززل العمزززالٌر والصزززٌدالنٌات والفارمزززاكولوجً 
حضور جلسات تعلٌمٌة و طرق التعلزٌم والزتعلم(، كمزا اعتمزدت  –)توصٌف الممررات وملف الممررات 

،  1101-3-11بتززارٌخ  444الكلٌززة الٌززة لمراجعززة توصززٌف البززرامج والممززررات بمجلززس الكلٌززة رلززم 
أعلنت الكلٌة توصٌف الممررات الدراسٌة للطبلب فً ممدمة الكتزب مثزل الفٌزٌزاء ، والكٌمٌزاء الطبٌزة ، و

الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة  و العمالٌر كما ٌعلن  المحاضزر توصزٌف الممزرر فزً اول محاضزرة )فحزص 
 (الكتب، ولماء الطبلب

 .يٍ  نًضينط  نًؼُٛر ػوًيأ نًقسز ت  ندز ظٛر ٔ تىٕصٛ   -
ٌوجزد توصزٌف واضززح لكزل الممززررات الدراسزٌة لمختلززف البزرامج، روعززً فٌزه اسززتخدام نمزوذج موحززد، 
ووضززحت فٌززه البٌانززات األساسززٌة وأهززداف ومحتززوى الممززرر والمخرجززات التعلٌمٌززة المسززتهدفة للممززرر 

لممزرر وطرق التعلٌم والتعلم المتنوعة والمراجع والخرٌطة الزمنٌة للتزدرٌس ومصزفوفة توافزك محتزوى ا
كما اعتمدت الكلٌة الٌة لمراجعة توصٌف البرامج والممررات بمجلس الكلٌة رلزم  مع مخرجاته التعلٌمٌة،

 .2101-4-21بتارٌخ  555

 يدٖ ىٕ ف  طسال  نودزٚط ٔ نوؼهى ٔ نوقٕٚى يغ َٕ ىج  نوؼهى نهًقسز ت  ندز ظٛر. -
ولززد بٌنززت الكلٌززة أن الممززررات  ٌوجززد توافززك بززٌن توصززٌف الممززررات الدراسززٌة مززع البززرامج التعلٌمٌززة،

الدراسٌة تساهم فً استٌفاء نواتج التعلم المستهدفة للبرامج التعلٌمٌزة )مصزفوفة اتسزاق البرنزامج التعلٌمزً 
 مع الممررات الدراسٌة لكبل البرنامجٌن(.

للطززبلب وتسزاهم الطزرق المسززتخدمة فزً التعلززٌم والزتعلم علززى تنمٌزة المهززارات الذهنٌزة والمهنٌززة والعامزة 
مثززال ذلززن المحاضززرات والززدروس العملٌززة وحلمززات النمززاش والتززدرٌب الصززٌفً هززذا باإلضززافة تكلٌفززات 
اخزززرى فزززً بعزززض الممزززررات مثزززل العمزززالٌر والصزززٌدالنٌات والفارمزززاكولوجً، وتزززم اعتمزززاد توصزززٌف 

ٌف الممززررات مززن مجززالس األلسززام العلمٌززة المختصززة سززواء داخززل الكلٌززة أو األلسززام المشززتركة )توصزز
 طرق التعلٌم والتعلم(، –حضور جلسات تعلٌمٌة  –الممررات وملف الممررات ومجالس األلسام 

 ن س يج  نوؼهًٛٛر ٔ نًقسز ت  ندز ظٛر نه   .ٔظيةم ىػ ٌ ىٕصٛ    -
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توجد آلٌات معتمدة وموثمة بشؤن وسابل األعبلن عن توصٌف البزرامج والممزررات الدراسزٌة تمثلزت فزى 
برنزامج ة للكلٌزة علزى صزفحة الكلٌزة علزى شزبكة المعلومزات جامعزة أسزٌوط فضزبل  عزن البوابة اإللكترونٌ

الفارابى )برنامج إلكترونى( لجمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس المابمٌن بالتدرٌس على مستوى الكلٌة كمزا ٌزتم 
علمزى ومكتبزة الكلٌزة فضزبل عزن ملزف إرسال توصٌف البرامج التعلٌمٌة والممررات الدراسٌة بكل لسزم  

 .الممرر الذى ٌحتوى عن توصٌف الممررات الدراسٌة

 إلزس ئ ت  نسظًٛر  نًو ؼر نهًس زؼر  ندٔزٚدر نه دس يج  نوؼهًٛٛدر ٔ نًقدسز ت  ندز ظدٛر ٔةضدى  -
 ي يزكر  ألطس ف  نًؼُٛر فٙ ذنك.

لامت الكلٌزة بمراجعزة برامجهزا التعلٌمٌزة وممرراتهزا الدراسزٌة مزن خزبلل آلٌزة معتمزدة فزً مجلزس الكلٌزة 
، والتً تضزمنت مراجعزة البزرامج كزل خمسزة سزنوات ومراجعزة الممزررات دورٌزا 1101-3-10بتارٌخ 

تمزارٌر بعد انتهاء الفصل الدراسً، وذلن من خبلل مجموعة من االجراءات شملت اسزتبٌانات الطزبلب و
 المراجعة الداخلٌة والخارجٌة ولجنة تطوٌر المناهج باأللسام العلمٌة، 

 فٙ ةينر  ن س يج  نوؼهًٛٛر  نً وسكر  ىركس ضٕ ب   نًويبؼر ٔ نًس زؼر  ندٔزٚر. -
جامعة أسٌوط وكلٌة الصٌدلة بجامعزة  –ٌوجد مذكرة تفاهم للتعاون األكادٌمى والبحثى بٌن كلٌة الصٌدلة 

طبمزا   المملكة العربٌة السعودٌة )كرسى الدكتور/ ولٌد الكٌالى ألبحزاث الصزناعات الدوابٌزة(الملن سعود ب
للمواعد والضوابط المنظمة لدى الجامعى وبما الٌتعارض مع لانون الجامعات والبحتزة التنفٌذٌزة وٌكزون 

   لمدة خمس سنوات

نه ددس يج  نوؼهًٛٛددر  كٛ ٛددر  ظددو يأة  نًؤظعددر يددٍ ىقدديزٚس  نًددس زؼٍٛ  نددد  هٍٛٛ ٔ نخدديززٍٛٛ -

ٔ نًقددسز ت فددٙ ى ددٕٚس  ن ددس يج  نوؼهًٛٛددر يددغ ذكددس أي هددر يددٍ  ن ددس يج ٔ نًقددسز ت  نوددٙ ىددى 

 ى ٕٚسْي.
تمرٌزر مراجعزة خارجٌزة للبرنزامج  1تمرٌزر مراجعزة داخلٌزة وعزدد   1عزدد ٌوجد بوحزدة ضزمان الجزودة 

والزذى اوصزى بإعزادة صزٌاغة اهزداف البرنزامج  1103-4-03، تمرٌر المراجزع الخزارجً بتزارٌخ  العام
، كمززا تززم فحززص تمرٌززر مراجعززة  d3والغززاء المهززارة العامززة  03و 03ودمززج مواصززفات الخززرٌج رلززم 

واعززادة الصززٌاغة لززبعض   والززذى اوصززى بمراجعززة هٌكززل البرنززامج 1102-0-04خارجٌزة اخززر بتززارٌخ 
، كمززا تززم فحززص تمرٌززر  علٌمٌززة المسززتهدفة وتبلفززً تكززرار لززبعض المخرجززات التعلٌمٌززةالمخرجززات الت

والذى افاد بان البرنامج ٌحمك درجزة عالٌزة مزن التوافزك  1103-4-1المراجعة الداخلٌة للبرنامج بتارٌخ 
تزم  ، كمزا تحزرص الكلٌزة علزى مراجعزة برنزامج الصزٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة  حٌزث مع المعاٌٌر المٌاسٌة المومٌزة

والززذى أوصززى بمراجعززة صززٌاغة مهززارات  1103-0-12فحززص تمرٌززر للمراجعززة الخارجٌززة بتززارٌخ 
المعرفة والفهم ومراجعة نسب النجاح المرتفعة والمنخفضة لزبعض الممزررات، وتزم اٌضزا فحزص تمرٌزر 

 PT، والزذى أوصزى بمراجعزة محتزوى بعزض الممزررات مثزال ذلزن ممزرر 1101 -0-14أخزر بتزارٌخ 
 كمٌزاء فزٌابٌزة و  PC 101صٌدلى وعدم حداثة المراجع لبعض الممررات مثل ممزررات  توجٌه  202

PC306   تمرٌزر للمراجعزة الداخلٌزة لبرنزامج الصزٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة  1كمٌاء تحلٌلٌزة، كمزا تزم فحزص عزدد
الداخلٌززة الززى تززوازن هٌكززل البرنززامج وتوافمززه مززع المعززاٌٌر االكادٌمٌززة، هززذا  حٌززث أشززارت المراجعززة

إلضزافة الزى مراجعزة لجززان تطزوٌر البزرامج والممززررات داخزل االلسزام العلمٌزة مثززال ذلزن تمرٌزر لجنززة با
والززذى اوصززى بتطززوٌر ممززرر التحلٌززل  1102-0-15تطززوٌر الممززررات بمسززم الكمٌززاء التحلٌلٌززة بتززارٌخ 

كززذلن والتززراح ممززرر اختٌززاري تحززت مسززمى التحلٌززل الصززٌدلً والرلابززة الدوابٌززة، و 1الصززٌدلً اآللززً 
لمسززم الكمٌززاء الطبٌززة والززذى اوصززى  1104-4-21بتززارٌخ  1محضززر اجتمززاع تطززوٌر الممززررات رلززم 

  purity test of drugs and organic compoundبتعدٌل عملً الكٌمٌاء الطبٌزة للفرلزة الثالثزة مزن 
  .  computer aided drug designالى 

الطزبلب والتزً تزتم بصزفة دورٌزة وكزذا مراجعزة  كما تحرص الكلٌة على المراجعة مزن خزبلل اسزتبٌانات
بتزارٌخ  221الممٌم الخارجً للممررات واالمتحانات مثال  ذلزن وافزك مجلزس لسزم الكٌمٌزاء الطبٌزة رلزم 

وتدرٌس تصمٌم الدواء بالحاسزوب فزً  3,2,1على تعدٌل توصٌف ممررات  كٌمٌاء  طبٌة  2-5-1103
وكمٌزاء  2واٌضزا رأى الممزٌم الخزارجً لممزررات عمزالٌر  الجزء العملً بناء على رأى الممٌم الخزارجً

والزززذى اشزززاد بحداثزززة المحتزززوى العلمزززً وتناسزززب أسزززبلة االمتحانزززات مزززع المحتزززوى العلمزززً  2عضزززوٌة 
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 للممررات )تمارٌر المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌن ولجنة تطوٌر البرامج والممررات(.
عة من االجراءات التصحٌحٌة منهزا اسزتحداث بعزض وفى ضوء نتابج تلن المراجعة اتخذت الكلٌة مجمو

مثزل ممزرر التحلٌزل )، وتحدٌث بعزض الكتزب الجامعٌزة والمراجزع الخاصزة بهزا  الممررات كما ذكر سابما
، اضافة ملخص وأسبلة بعزد كزل وحزدة فزً ممزرر الكمٌزاء العضزوٌة الصزٌدلٌة (الصٌدلً األلى والتطبٌمً

 –لٌن فزً فتزرة االجزازة الصزٌفٌة مثزال ذلزن ألسزام الصزٌدالنٌات ، واعداد برامج بحثٌزة للطزبلب المتفزو3
تمززارٌر الممززٌم  -تمززارٌر المراجعززة الداخلٌززة والخارجٌززة( )الصززٌدلة الصززناعٌة والكمٌززاء الطبٌززة -العمززالٌر

 (.تمارٌر لجان تطوٌر الممررات -الخارجً 

  نوؼهًٛٛر.أٔزٚر ٔ كوًيل  نوقيزٚس  نعُٕٚر نهًقسز ت  ندز ظٛر ٔ ن س يج  -
أعدت الكلٌة تمارٌر سنوٌة لكبل البرنامجٌن، برنامج الكلٌة األساسً وبرنزامج الصزٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة، وكزذا 
تمارٌر الممررات الدراسٌة لكل فصل دراسً، مستخدمة نماذج الهٌبة والتً شزملت المعلومزات االساسزٌة 

التعلٌمٌزة وتعلٌزك الممزٌم الخزارجً واعداد الطبلب ونسب النجاح والرسوب ومصفوفة تحمزك المخرجزات 
وتمٌززٌم الطززبلب وخطززط التحسززٌن لكززل مززن البززرامج والممززررات، وبفحززص تمرٌززر برنززامج بكززالورٌوس 

، 2312 1105-1104الصزززٌدلٌة وجزززد ان عزززدد الطزززبلب الملتحمزززٌن بالبرنزززامج   فزززً العزززام االكزززادٌمً 
% للفرلززة 32اإلعززدادي إلززى  % للفرلززة31.1وتراوحززت نسززب النجززاح للفززرق الدراسززٌة المختلفززة مززن 

% ، 011الرابعة، وبلغت نسبة النجاح لطبلب برنزامج الصزٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة فزً الفصزل الدراسزً الثزانً 
كما تفعل الكلٌة نظام الممٌم الخارجً للبرامج والممررات واستبانات تموٌم ممرر دراسزً للطزبلب والزذي 

 التعلم.ٌشمل رأى الطبلب فً محتوى الممرر وطرق التعلٌم و
 

 

يدٖ ىأكٛد ىهك  نوقديزٚس ػهدٗ  تنودص و بينوٕصدٛ   نًؼهدٍ نهًقدسز ت يدٍ  د ل آز ئ  نًدس زؼٍٛ  -
 ٔ ظو يَيت  ن    ٔىٕ ف  يحوٕٖ  نٕزقر  تيوحيَٛر يغ َٕ ىج  نوؼهى.

جززودة التعلززٌم  ناسزتخدمت الكلٌززة نمززوذج تمرٌزر البرنززامج والممززررات الصزادر عززن الهٌبززة المومٌزة لضززما
اد، والتزً تؤكزد عناصزره مزدى االلتززام فزً تنفٌزذ توصزٌف البرنزامج والممزررات، وٌحتزوي علزى واالعتم

توافزك كما تحرص الكلٌة على تحلٌل تمرٌر المراجع واستبٌانات الطبلب )تمارٌر البرنامج والممررات(، 
لمختلفزة وربط االمتحانات بمخرجات التعلم المسزتهدفة وتزوازن توزٌزع الزدرجات علزى أجززاء االمتحزان ا

من خبلل نظام تمٌٌم الورلزة االمتحانٌزة، حٌزث ٌزتم ذلزن مزن خزبلل نمزوذج موحزد ٌزتم مزن خبللزه عزرض 
األسبلة والدرجات المخصصة لها وما تم لٌاسه من مخرجات تعلم مستهدفة عن طرٌك كزل سزإال، وٌزتم 

كنتروالت وفحزص أوراق هذا االجراء بانتظام وٌتم ربط مكافؤة االمتحانات باالنتهاء من ذلن، وبزٌارة ال
االمتحانزززات المختلفزززة تبزززٌن التززززام أعضزززاء هٌبزززة التزززدرٌس بنمزززوذج موحزززد للورلزززة االمتحانٌزززة كمزززا أن 

 .االمتحانات تغطً مخرجات التعلم المستهدفة وتتدرج من حٌث درجات

 ط ع  ألطس ف  نًؼُٛر ػهٗ ىقيزٚس  ن س يج  نوؼهًٛٛر ٔ نًقسز ت  ندز ظٛر. ٔظيةم  -
الكلٌززة نتززابج تمززوٌم أنشززطتها المختلفززة مززن تمززارٌر سززنوٌة واسززتبٌانات وتمززارٌر المراجعززة الداخلٌززة تنززالش 

واألعضزاء المشزاركٌن مزن  والخارجٌة مع األطراف المعنٌة من طبلب وأعضاء هٌبزة تزدرٌس وادارٌزٌن
تزابج التمزوٌم فً المإتمر العلمً السنوي للكلٌة، ومن خبلل رفزع ن كذلن، والخارج فى مجالسها الرسمٌة 

الى األلسام العلمٌة ، كما تتم منالشة نتابج التمزوٌم فزً مجزالس األلسزام العلمٌزة وفزً مجلزس الكلٌزة، وٌزتم 
 اصدار توصٌات ولرارات بشؤن نتابج وتمارٌر المراجعة والتراح اإلجراءات التصحٌحٌة.

 ت  ندز ظددٛر فددٙ كٛ ٛددر  ظددو يأة  نًؤظعددر يددٍ  نوقدديزٚس  نعددُٕٚر نه ددس يج  نوؼهًٛٛددر ٔ نًقددسز -

 ى ٕٚس  ن س يج  نوؼهًٛٛر يغ ذكس أي هر يٍ  ن س يج ٔ نًقسز ت  نوٙ ىى ى ٕٚسْي.
لامت الكلٌة فً ضوء نتابج التمٌٌم باعزداد خطزة شزملت العدٌزد مزن االجزراءات التصزحٌحٌة منهزا تحسزٌن 

بٌانززات جززودة الكتززب الجامعٌززة، وتطززوٌر نظززام التززدرٌب الصززٌفً واعززداد كتٌززب لززه، ووضززع  لواعززد 
إلكترونٌة للكتب الموجودة بالمكتبة، وعمد ورش عمل لتنمٌة لزدرات اعضزاء هٌبزة التزدرٌس فٌمزا ٌخزص 
التعلٌم اإللٌكترونً، وتشجٌع المحاضرٌن على ضرورة التنوٌه عن توصٌف الممرر فزً اول محاضزرة، 

كلٌنٌكٌزة ومنهزا وضزع هذا باإلضافة الى بعض االجراءات التً تم تنفٌذها فٌما ٌخص برنامج الصٌدلة اإل
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

آلٌززة معتمززدة لتمٌززٌم نتززابج التززدرٌب المٌززدانً واإلكلٌنٌكززً وذلززن عززن طرٌززك تخصززٌص جزززء مززن الدرجززة 
المخصصة لعملً مادة صٌدلة مستشفٌات للتدرٌب الصٌفً وجزء من عملزً الممزررات اإلكلٌنٌكٌزة التزً 

 IT)ت التكنولوجٌززة للمعلومززاتٌززإدى الطززبلب التززدرٌب اإلكلٌنٌكززً فززً ألسززامها، وتفعٌززل وحززدة الخززدما
unit)   و ضززع آلٌززة مفعلززة للتغلززب علززى مشززكلة الززدروس الخصوصززٌة وذلززن بزٌززادة الحلمززات النماشززٌة

Tutorialعمزل توصزٌف للصززٌدلً اإلكلٌنٌكزً ، و Job Description ًباإلضزافة الززى ممترحزات فزز ،
هٌكل البرنامج والذى ٌتعذر على الكلٌة تنفٌذها نظرا لطبٌعة البرنامج، وبفحزص تمزارٌر الممزررات وجزد 
ان تمٌٌم الطبلب لم ٌسجل أي نمص فً الوسزابل الداعمزة للعملٌزة التعلٌمٌزة بزل كلهزا مزا بزٌن كافٌزة، مثزال 

 -الصزحة العامزة -0كمٌزاء صزٌدلٌة  -باطنزة –ت الدوابٌزة المعلومزا-2ذلن ممررات كمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة 
وكافٌة الى حد مزا مثزل ممزررات التحلٌزل والتسوٌك الدوابً،  2الكمٌاء الحٌوٌة  -ممرر االسعافات االولٌة
، وفٌما ٌخص تمٌٌم الطزبلب للممزررات تبزاٌن فزً علم الحٌوان-2فارماكولوجً -الصٌدلً ورلابة الجودة 
الى اخر حٌث تطالب بعزض اآلراء بتحسزٌن جزودة الكتزاب وزٌزادة االرتبزاط بزٌن  اراء الطبلب من ممرر

ربزط المعلومزات بزالوالع  -ممدمة عزن تركٌبزات االشزكال الصزٌدلٌة  210العملً والنظري فً ممرر رلم 
ربزط الممزرر العملزً بزالنظري فزً ممزرر كٌمٌزاء تحلٌلٌزة صزٌدلٌة  -التطبٌمً فً ممرر الصٌدلة الطبٌعٌة 

عزدم التركٌزز فزً  -وٌجب تحدٌث محتزواه  3وى الممرر اكثر من الولت المتاح فً ممرر عمالٌر محت -2
تحزدٌث التمنٌزات المسزتخدمة فزً تركٌزب  –رسزم المركبزات الكٌمٌابٌزة فزً ممزرر كمٌزاء النزواتج الطبٌعٌزة 
الصزٌدلٌة تغٌٌزر اسزلوب كتزاب الكمٌزاء  -0الشكل الصٌدلً بدال من الطرق الٌدوٌة فً ممرر صزٌدالنٌات 

تزوفٌر زٌزارات مٌدانٌزة للمستشزفٌات للتزدرٌب علزى االجهززة  -واستخدام الحاسوب فً تصمٌم االدوٌزة  2
المختلفة فً ممرر االسعافات األولٌة، واستجابت االلسزام العلمٌزة لزبعض الممترحزات مثزل تحزدٌث الكتزب 

التزدرٌس وزٌزادة االهتمزام  وجودة الطباعة وزٌادة حلمات النماش وجودة الدروس العملٌزة وتحسزٌن طزرق
 .بالتدرٌب

 أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ. -
 نماط التمٌز والتنافسٌة

تبنى المعاٌٌر المومٌة األكادٌمٌة المٌاسٌة للتعلٌم الصٌدلً لجمٌع برامج الكلٌة وفك إجراءات رسمٌة موثمة  .0
 (.NARS)واعتمادها من المجالس الرسمٌة 

توافك المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناة مع برنامج الكلٌة الدراسٌة بما ٌحمك رسالة الكلٌة من خبلل المراجعات  .2
 .الداخلٌة والخارجٌة

مشاركة الكلٌة الفعالة فً وضع ممترحات المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة المومٌة فً لجنة لطاع الدراسات  .3
 .الصٌدلٌة

 ( أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة)لمعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناة إعبلن ووعً األطراف المعنٌة با .4

تعدٌل الممررات وإدخال طرق حدٌثة )وضع اآللٌات واإلجراءات البلزمة للوفاء بمتطلبات المعاٌٌر المتبناة  .5
 (.للتعلم وتوفٌر مصادر التعلم وتطوٌر طرق التموٌم

 مع رسالتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة وإحتٌاجات سوق العملإتفاق البرامج التعلٌمٌة التى تمدمها الكلٌة  .6

 .وجود توصٌف معتمد للبرامج والممررات الدراسٌة بما ٌتفك مع المعاٌٌراألكادٌمٌة .2

 .مصفوفة البرنامج تظهر تحمك مخرجات التعلم المستهدفة وتتوافك مع مواصفات الخرٌج .8

  التعلٌمٌة التى تمدمهاللبرامج   ILOsالكلٌة تحمك مخرجات التعلم المستهدفة  .6

لكل ممرر دراسى فى الفرق المختلفة فى كل البرامج التى  ILOSالكلٌة تحمك مخرجات التعلم المستهدفة  .01
 تطرحها الكلٌة

 .وجود آلٌة معتمده وموثمة التمام المراجعة الدورٌة للبرامج والممررات .00

فً تطوٌر وتحدٌث البرنامج والممررات التمارٌر  إجراء المراجعات الداخلٌة والخارجٌة واالستفادة من .02
 .الدراسٌة

 .حصول الكلٌة على االعتماد من لبل الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد .03

 وجود خطة دراسٌة لكل الممررات الدراسٌة .04

 تطبٌك نظام الممتحن والممٌم الخارجى للممررات الدراسٌة .05

 خلى والخارجى للبرامج الدراسٌةتنفٌذ آلٌات تغذٌة راجعة لتمارٌر الممٌم الدا .06



 

 

 

94 

 ISO (9001: 2008) (9001 : 2015) (0300431( ، )ت : 0431)ت داخلى:  كلية الصيذلة -املبهى اإلدارى الذور اخلامس  –وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد  –ضـبـط الوثائق 

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 

Phone: 002-088-2080711;002-088-2411340, 088-241129; 088-2412148, Fax.: 002-088-2080774 

WWW.aun.edu.eg/faculty/pharm/ Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com pharmacy@aun.edu.egmail: -e 
 

 

   

 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

تتوفر إحصابٌات ونتابج تحلٌل موثمة خاصة بتطور عدد الطبلب الملتحمٌن بكل برامج الكلٌة التعلٌمٌة ونسبة  .02
 النجاح فى الفرق الدراسٌة وتطور نسبة الخرٌجٌن فى كل برنامج خبلل الخمس سنوات 

 .تمٌٌمه تطبٌك واعتماد توصٌف التدرٌب الصٌفً المٌدانً ومعاٌٌر .08
 :نماط تحتاج الى تحسٌن

التدرٌب المستمر للتعرٌف بالمعاٌٌر األكادٌمٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة المعٌنٌن حدٌثا  أو  .0
 .العابدٌن من اجازات و الطبلب

 .عدم تحدٌد الوزن النسبى للممررات واإلكتفاء بالمعاٌٌر المومٌة األكادٌمٌة المٌاسٌة .2

دورات تدرٌبٌة عن كٌفٌة إعداد مصفوفة للمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للبرامج مع المعاٌٌر عدم تنفٌذ  .3
 .المتبناه ومصفوفة الممرر

 .عدم وجود مراجعة دورٌة دلٌمة لمخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج .3
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 : التدريس والتعلم8 معيار

 التدزٓظ

نهًؼديٚٛس  ألكيأًٚٛدر  نًسزؼٛددر ي يدح  ظدوس ىٛضٛر  نوددزٚط ٔ ندوؼهى ٔ نوقدٕٚى ٔيددٖ ي ئيوٓدي  -

 َٕ ىج  نوؼهى  نًعوٓدفر. نًو ُية ٔ
جٌة للتززدرٌس والززتعلم معتمززدة مززن  وط اسززتراٌت دلة جامعززة أسزٌز ززة الصزٌز بتززارٌخ ( 643)مجلززس الكلٌززة رلززم لكٌل

م تطبك فً تدرٌس كافة البرامج الدراسٌة بالمإسسزة، وتزتم مراجعزة اسزتراتٌجٌة التزدرٌس  22/5/2102

والتعلم دورٌا  فزى ضزوء نتزابج االمتحانزات ونتزابج االستمصزاء الموجزه للطزبلب وأعضزاء هٌبزة التزدرٌس 
ام ومعززاونٌهم  أثنززاء اشززتران الطززبلب وأعضززاء هٌبززة التززدرٌس ومعززاونٌهم فززً المززإتمرات العلمٌززة لؤللسزز

والكلٌة باالضافة الى األطراف المجتمعٌة مثل أعضزاء فزً نمابزة الصزٌادلة وكبٌزرة الصزٌادلة بالمستشزفى 
وٌزتم الجامعً وهذه االستراتٌجٌة معلنة على مولع الكلٌزة وتتضزمن أهزداف وخطزة لتنفٌزذ تلزن األهزداف، 

 .على جمٌع األلسام بعد إعتمادهااالستراتٌجٌة توزٌع 

 ظوس ىٛضٛر  نودزٚط ٔ نوؼهى ٔ نوقٕٚى ٔكٛ ٛر أػًٓي نهدوؼهى يدٖ ى  ٛ   -

  نر ىٙ ٔ كوعي  يٓيز ت  نوٕظ  ندٖ  ن   .
اسززتراتٌجٌة التززدرٌس والززتعلم تحتززوي طززرق للتززدرٌس والززتعلم والتمززوٌم تتناسززب مززع مخرجززات الززتعلم 

التزدرٌس والزتعلم المستهدفة لكبل البرنامجٌن، وذلن من خبلل مصفوفات توضح مدي التناسب بٌن طرق 
والتموٌم مع مخرجزات الزتعلم المسزتهدفة لكزل ممزرر علزى حزدة، وبفحزص تلزن المصزفوفات لزوحظ وجزود 

 .تناسك بٌن طرق التدرٌس وطرق التموٌم ومخرجات التعلم المستهدفة

وتشزززمل أهزززداف االسزززتراتٌجٌة تطزززوٌر طزززرق التزززدرٌس والزززتعلم، تشزززجٌع الزززتعلم الزززذاتً، وتحزززدٌث نظزززم 
وتطززوٌر المعامززل والماعززات الدراسززٌة، وتتضززمن االسززتراتٌجٌة أسززالٌب متنوعززة للتززدرٌس  االمتحانززات،

والزززتعلم منهزززا طزززرق تملٌدٌزززة مثزززل المحاضزززرات والزززدروس العملٌزززة وطزززرق غٌزززر تملٌدٌزززة مثزززل الزززتعلم 
االلكترونززً، والززتعلم التعززاونً، ودراسززة الحالززة، والززتعلم المٌززدانً والززتعلم الززذاتً، وهززذه االسززتراتٌجٌة 

 تتناسب مع المعاٌٌر االكادٌمٌة المتبناة وتساهم فً تحمٌك رسالة الكلٌة
 التدزٓب

يدٖ ي ئير ىصًٛى ٔىٕصٛ  بس يج  نودزٚ   نوٙ ىقديٓي  نًؤظعر نُٕ ىج  ندوؼهى  نًعدوٓدفر  -

 فٙ  ن سَييج  نوؼهًٛٙ.
تعلم المسزتهدفة، لامت كلٌة الصٌدلة جامعة أسٌوط بتوصٌف التدرٌب المٌدانً للطبلب من حٌث نزواتج الز

واشتمل التوصٌف علً المهارات المعرفٌة والمهارات الذهنٌة والمهارات المهنٌة باإلضافة الى ما سزمً 
بالمهارات المكتسبة، و التوصٌف ٌتناسزب مزع المهزارات الخاصزة بالعمزل فزً الصزٌدلٌات االهلٌزة بصزفة 

  تشزززفٌات والصزززٌدلٌات االهلٌزززةأساسزززٌة باإلضزززافة الزززى بعزززض المهزززارات المشزززتركة بزززٌن صزززٌدلٌات المس

كمززا أعززدت الكلٌززة كتٌززب للتززدرٌب المٌززدانً ٌوضززح  تخززص مصززانع األدوٌززة التززىالمهززارات المكتسززبة و
 .توصٌف التدرٌب وما ٌجب أن ٌتعلمه الطالب أثناء فترة التدرٌب،

 آنٛيت  نوُ ٛر ٔ إلشس ف ػهٗ  نودزٚ .  -
تشترط البحة الكلٌة لطبلب مرحلة البكالورٌوس أن ٌإدى الطالزب تزدرٌبا عملٌزا فزً مإسسزة صزٌدلٌة أو 

ساعة وذلن خبلل العطلتٌن الصٌفٌتٌن اللتٌن تسزبمان كزبل مزن الفزرلتٌن  051أكثر على فترتٌن كل منهما 

فزً احزدى المإسسزات الثالثة والرابعة، على أال ٌمل التدرٌب الٌومً عزن خمسزة سزاعات، وٌزتم التزدرٌب 
الصٌدلٌة التً تتضمن الصزٌدلٌات األهلٌزة وصزٌدلٌات المستشزفٌات أو مصزانع األدوٌزة، وٌكزون ذلزن مزن 
خبلل آلٌات واضحة، ٌموم بموجبها الطالب باستكمال استمارة طلب التدرٌب التً ٌحدد فٌهزا الجهزة التزً 

مزا ٌزتم تحدٌزد ك التزدرٌب ٌسزلم للطزبلب،ٌرغب فً أداء التدرٌب فٌها، وتموم الكلٌة بتحرٌر خطزاب لجهزة 
 مشرف لكل مجموعة من الطبلب، وٌتسلم كل طالب ملف تعرٌفً ٌحتوي علزً نمزاذج خاصزة بالتزدرٌب

 -:وتشمل آلٌات التنفٌذ 
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ٌموم السزٌد وكٌزل الكلٌزه لشزبون التعلزٌم بتحدٌزد أسزماء السزادة أسزاتذة الكلٌزة المشزرفٌن علزى التزدرٌب  -
 .ى حدة الصٌفى للطبلب كل لسم عل

 F - 750)ٌموم السٌد مدٌر شبون التعلٌم باألعبلن بتوزٌع استمارة التدرٌب الصزٌفً النمزوذج رلزم   -

 .الفرله الثالثه (   2)  ملحك رلم (  02 -02 –

لكزل )ٌموم الموظف المختص بتوزٌع كشوف أسماء السادة المشرفٌن علزى مخزتص الفزرق الدراسزٌة  -
 بتحدٌد أسماء الطبلب الذى سٌشرف علٌهم أساتذة  المسمثم ٌموم من خبلل هذا الكشف ( لسم

 F)ٌموم الطالب بملىء طلب رغبات التدرٌب الصٌفى طلب رغبات التدرٌب الصٌفً النموذج رلزم  -

لتحدٌد المكان الذى ٌرغب فى التدرٌب فٌة بناء علزى أتفزاق (    3)  ملحك رلم (  03 -02 – 750 -
 .ة  ثم تسلٌم النموذج لمختص الفرلةالطالب مع الجهة المابمة على تدرٌب

(  F - 750 – 02 - 04)ٌموم المختص بتفرٌغ كشف اسزماء المشزرفٌن علزى التزدرٌب النمزوذج رلزم  -

علززى كشزف أسززماء السززادة هٌبززة التزدرٌس المشززرفٌن علززى التزدرٌب لكززل أسززتاذ عززدد ( 4)ملحزك رلززم 

ه الصززٌدلٌه و تسزلٌمها لشززبون معزٌن مزن الطززبلب لؤلشزراف علززى تزدرٌبهم و اسزتٌفاء كتٌززب الممارسز
الطزبلب و ماٌثبزت لضززاءة فتزرة التززدرٌب المحزددة مززن الجهزة التزى تززدرب بهزا وتمدٌمززة الزى مخززتص 

 .الفرلة الممٌد بها بعد اعتمادة من المشرف على التدرٌب من السادة أعضاء هٌبة التدرٌس

ملحزك (  F - 750 – 02- 06)ٌموم المختص بتسلٌم نموذج التمٌٌم التدرٌب الصزٌفى   النمزوذج رلزم  -
 .الى األستاذ المشرف على التدرٌب لتمٌٌم اداء الطالب للتدرٌب الصٌفى  (6)رلم 

شهادة التدرٌب الصٌفً النمزوذج رلزم ( 5)ٌموم الطالب بتسلٌم شهادة لضاء فترة التدرٌب ملحك رلم  -
(F-750–02-05  ) الى مختص الفرلة الرفالة بملف الطالب.   

رٌب الصٌفً فً المسم بؤدارة عملٌة التدرٌب وبالتنسٌك مزع لجنزة التزدرٌب الجامعٌزة، تموم لجنة التد  -
وتنسٌب مشرفٌن علمٌٌن من السادة التدرٌسٌٌن لؤلشراف علزى الطلبزة فزً موالزع التزدرٌب بالتنسزٌك 

 .مع رباسة المسم

دراسزً الزذي التؤكد من عدم كونه ضمن لابمة الطبلب المفصولٌن من الجامعة بعزد انتهزاء الفصزل ال -
  ٌسبك فترة التدرٌب الصٌفً

 .إنهــاء جمٌــع اإلجــراءات والمتطلبات األكــادٌمٌة والتـً تختلف من لسم إلى آخر  -

 :إنهــاء جمٌـع اإلجـراءات لـدى لجنـة التدرٌـب الصٌفـــً والتـــً تتضمـــن مــاٌلـــً  -

 .الحصول على موافمة جهة التدرٌب وفك ما هو مذكور سابما   -04

استــبلم الخطاب الرسمـً الموجـه مـن الكلٌة الـــى جهـة التزدرٌب وٌتضزمن تعرٌفـزـا   -05
 .بالطالــب وتخصصه وأستمارة تموٌمه أثنــاء فترة التدرٌـب

استـبلم ملزف تعرٌفزً ٌتضزمن بعزض المعلومـزـات واإلرشـزـادات والنمزاذج التزً تتعلـزـك بالتدرٌزـب   -

 لمعرفـة المتطلبات األخرى  الصٌفــً، ومراجعة مسوإل لجنة التدرٌب فً الفرع 

  نًٕ زأ  نوٙ ىٕفسْي  نًؤظعر نهودزٚ  ٔ نضٓيت  نً يزكر فّٛ َٕٔػٛر ي يزكوٓي. -
، كمزا  زمزة للتزدرٌب المٌزدانً وذلزن فزً صزورة اشزراف أعضزاء هٌبزة التزدرٌبتوفر الكلٌزة المزوارد البل

توفر دلٌل شركات ومصانع األدوٌة والصزٌدلٌات الكبزرى، كمزا تزوفر فزرص تزدرٌب للطزبلب المتمٌززٌن 
فً مصانع األدوٌزة بزاإلللٌم، ولزد أبرمزت الكلٌزة بروتوكزوالت تعزاون مزع صزٌدلٌات ومستشزفٌات جامعزة 

 ٌة التدرٌبأسٌوط لتسهٌل عمل

 ىُٕع أظينٛ  ٔأأٔ ت ىقٕٚى  ن    فٙ  نودزٚ  ٔيدٖ ىٕ فقٓي يغ َٕ ىج  نوؼهى  نًعوٓدفر. -
ٌمدم كل طالب تمرٌر عن مدة التدرٌب ٌوضح به ما تم إنجازه ومدى االستفادة من التدرٌب وٌمٌمه اثنان 

ممرر الممارسة  من أعضاء هٌبة التدرٌس المسند إلٌهم اإلشراف على التدرٌب بخمس درجات من
 .الصٌدلٌة 

ٌتم تمٌٌم التمارٌر الممدمة من المشرفٌن بمعرفة لجنة شزبون الطزبلب بالكلٌزة وذلزن تمهٌزدا العتمادهزا مزن 
 . مجلس الكلٌة

ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس فزً العلزوم الصزٌدلٌة إال بعزد اجتٌزاز التزدرٌب فزً إحزدى المإسسزات  ال
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الصٌدلٌة بنجاح، وٌعتبر الطالب مجتازا لهذا التدرٌب بنجاح إذا أداه على وجزه مزرضِّ مزن خزبلل تمرٌزر 
كلٌززة، وذلززن المشززرفٌن الززذٌن ٌعٌززنهم مجلززس الكلٌززة لؤلشززراف علززى التززدرٌب بعززد اعتمززاده مززن مجلززس ال

باإلضافة إلى تمدٌم شهادة مولع علٌها من مدٌر المإسسة الصٌدلٌة مبٌن فٌها مسزلكه والمزدة التزً لضزاها 
، و ٌعزد المشزرف علزى التزدرٌب تمرٌزرا خاصزا  فً التدرٌب ونوع التدرٌب وأنه لد أداه على وجه مرضِّ

دتزه والخبزرات التزً اكتسزبها بكل طالب على شكل استمارة تتضمن تمٌٌم التزدرٌب مزن حٌزث مجاالتزه وم
الطالب والمشكبلت التً صادفها وكٌفٌة مواجهته لها والتراحاته لتحسزٌن التزدرٌب، كمزا ٌمزدم كزل طالزب 

مزن التزدرٌب وٌمٌمزه اثنزان مزن أعضزاء هٌبزة  تمرٌر عن التدرٌب ٌوضح به ما تم إنجازه ومدى االستفادة

م تخصٌص جزء من درجة العملً لممرر الممارسزة التدرٌس المسند إلٌهم اإلشراف على التدرٌب، كما ت
الصزززٌدلٌة لتمٌزززٌم التزززدرٌب وذلزززن بنزززاء علزززى موافمزززة مجلزززس المسزززم المخزززتص ومجلزززس الكلٌزززة بتزززارٌخ 

23/00/2101. 

درجززة تززوزع  61درجززة والصززغرى  011ٌززتم تمٌززٌم التززدرٌب اإلكلٌنبكززى بحٌززث تكززون النهاٌززة الكبززرى 
  :كاآلتً

فة بززٌن مززدٌر المإسسززة الصززٌدلٌة وبززٌن مززا ٌعٌنززه مجلززس الكلٌززة درجززة للتززدرٌب وتكززون مناصزز 51 -
 . لئلشراف على التدرٌب 

 .   درجة للحضور والسلون الشخصً للطالب أثناء التدرٌب  25 -

درجززة للممالززة التززً أعززدها الطالززب  فززً الموضززوع وٌخززتص بوضززعهما المشززرف المعززٌن مززن   25 -

 مجلس الكلٌة لئلشراف على التدرٌب

تمارٌر الممدمة من المشرفٌن بمعرفة لجنة شزبون الطزبلب بالكلٌزة وذلزن تمهٌزدا العتمادهزا مزن ٌتم تمٌٌم ال
 . مجلس الكلٌة

 أأٔ ت ٔيؤشس ت ىقٕٚى فيػهٛر  نودزٚ  َٔويةج آ س ىقٕٚى ٔأٔزّ  تظو يأة يُٓي. -
الطزبلب تستخدم الكلٌة وسابل ومإشرات متعددة لتمٌٌم فعالٌة التدرٌب تعتمد بصزفة أساسزٌة علزى رضزاء 

عن التدرٌب وذلن من خبلل استبٌانات تمٌٌم التدرٌب، وٌشتمل كتٌب التدرٌب على تلزن االسزتبٌانات كمزا 
ٌموم المشزرفون بتمٌزٌم فعالٌزة التزدرٌب، ولزد أنشزؤت الكلٌزة حزدٌثا  لجنزة التزدرٌب الطبلبزً برباسزة وكٌزل 

االكلٌنٌكٌززة والصززٌدلة الصززناعٌة  الكلٌززة لشززبون التعلززٌم والطززبلب ورإسززاء ألسززام الصززٌدالنٌات والصززٌدلة
باإلضافة الى مدٌر شبون التعلٌم والطبلب، ولد تم اعتماد تشكٌل ومهام اللجنة من األستاذ الدكتور عمٌزد 

، ومن مهام هزذه اللجنزة تحلٌزل نتزابج اسزتبٌانات تمٌزٌم التزدرٌب وكتابزة تمرٌزر 06/4/2102الكلٌة بتارٌخ 

حسززٌن التززدرٌب، ولززد تززم تعززدٌل نظززام االشززراف علززى التززدرٌب عززن التززدرٌب والتززراح وسززابل وأدوات لت
لٌكززون تحززت االشززراف االداري ( صززٌدلة اكلٌنٌكٌززة)االكلٌنٌكززً لطززبلب برنززامج بكززالورٌوس الصززٌدلة 

 ، المباشر ألعضاء هٌبة تدرٌس لسم الصٌدلة االكلٌنٌكٌة

فاعلٌة التدرٌب المٌزدانى فزى إثزراء معتمدة ومعلنة لمٌاس مدى تموٌم فاعلٌة التدرٌب مإشرات  وأدوات و
المززدرات الذاتٌززة للطززبلب مززن خززبلل إستمصززاء آراء الطززبلب وكززذلن جهززات التززدرٌب وٌززتم لٌززاس فاعلٌززة 

 :التدرٌب من خبلل اآللٌات

ٌمدم كل طالب تمرٌر عن المدة التً فً التدرٌب ٌوضح به ما تم إنجازه ومدى االستفادة من التدرٌب  -
 .وٌمٌمه اثنان من أعضاء هٌبة التدرٌس المسند إلٌهم اإلشراف على التدرٌب 

ٌتم تمٌٌم التمارٌر الممدمة من المشرفٌن بمعرفة لجنة شبون الطبلب بالكلٌة وذلن تمهٌدا العتمادها  -
 .مجلس الكلٌة  من

لضاء فترة التدرٌب المـحددة لـدى جهـــة التــدرٌب التــً عــٌنت لــــه أو تمت الموافمــة علٌهــا  -
وعـــدم االنتمــال إلـى جهة أخرى إال بعــد الحصول علــى موافمـــة رسمٌـــة من كل مــن الكلٌة  

 .وجهـــة التدرٌـــب

 .العمــل لـــدى جهــة التدرٌــب االلتزام بمـواعــــد وأنظمـــة  -

 .ٌمــوم الطالب بجمع المعلومات والعناصر البلزمة لكتابــة التمرٌـر النهابــً للتدرٌــب الصٌفـــً  -
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مراجعــة مسوإل لجنة التدرٌب الصٌفـً فً الفرع فـً بداٌة الفصل الدراسً الــذي ٌعمــب فتــرة  -
نهابــً لتسلٌــم التمـرٌـر النهـابــً، كما وانه أي تؤخٌر فً التدرٌب لمعرفــة تارٌــخ المـوعــد ال

تسلٌم النسخة النهابٌة للتمرٌر سوف ٌترتب علٌه حصول الطالب على درجة راسب مما ٌتطلب منه 
 .إعادة التدرٌب

م تزوٌــد الطــالب بالوظٌفـــة المناسبة وان ال ٌستغل وجـــود الطــالب فـــً المـــإسسة فً المٌــا  -

بؤعمــال روتٌنٌــة لٌس لها عبللة بتخصصه كتوظٌفه لطباعـــة الكتب الرسمٌة أو مؤمور ملفات، أو 
 .الخ… مترجم

تحدٌد فترة التدرٌب، وتسمٌة مشرف عملً من لبل الجهة المتدربة على ان ٌكون حاصل على   -
 .شهادة البكلورٌوس على األلل، وتنظٌم برنامج تدرٌب لكل طالب

أستمـــارة التمٌٌم الخاصة بالطالب المتدرب بعد أنتهاء فترة التدرٌب، وارسالــها الــــى مــــؤل   -
 .الكلٌة

على المإسسة أن تعمل على تحمٌك العبللة المستمرة بٌن الكلٌة والطالب وان ٌسمح للمشرف   -
 .العلمً من الكلٌة بزٌارة الطالب بشكل دوري واألطبلع على برنامج التدرٌب

 التكْٓه

 دٖ ىُٕع  ن سال  نًعوخدير نوقٕٚى  ن   .ي -
تززتم عملٌززة تمززوٌم الطززبلب بؤسززالٌب متنوعززة للتمززوٌم تتضززمن االمتحانززات التحرٌرٌززة والعملٌززة والشززفهٌة 

درجزة  45باإلضافة إلى امتحانات أعمال السنة خبلل الفصل الدراسزً، وتزوزع درجزات الطزبلب بنسزبة 
درجزززة  21درجزززة لبلمتحزززان التحرٌزززري النهزززابً و 21درجزززة المتحانزززات أعمزززال السزززنة و 05للعملزززً و

أسزالٌب التمزوٌم داخزل اسزتراتٌجٌة  -البحزة الكلٌزة )لبلمتحان الشزفهً، وٌتمٌزز توزٌزع الزدرجات بزالتوازن 
 : ومن خبلل آلٌات لتموٌم الطبلب  (التعلٌم والتعلم

وتهزتم بتوثٌزك نتزابج  –تحرص الكلٌة علزى تزوفٌر العدالزة فزى تمٌزٌم الطزبلب علزى مسزتوى المسزم والكلٌزة 
 .اإلمتحانات تم إستخدام كراسات اإلجابة ذات الرلم السرى

ورشززة عمززل للسززادة المبلحظززٌن والمززرالبٌن علززى أعمززال اإلمتحانززات وتوزٌززع التعلٌمززات الخاصززة تززم عمززد  -
ع وكٌززل الكلٌززة لشززبون التعلززٌم والطززبلب مزز/ بالمواعززد ونظززم اإلمتحانززات عززن طرٌززك السززٌد األسززتاذ الززدكتور 

 .مراعاة ضرورة عدم مشاركة األلارب من النسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة

التعتمد األلسام على أساتذتها فمط فى إجراء اإلختبارات بزل تشزرن ممتحنزٌن خزارجٌٌن مزن خزارج الجامعزة  -
ل إذا للتؤكد من حٌادٌة وضع الدرجات كما ٌتم عرض كل ذلن على المراجع الخارجى إلبداء الرأى والتعزدٌ

وال تنفرد إدارة الكلٌة بوضع جدول اإلمتحانات وفما  لما تراه بل ٌعلن لبللسام العلمٌزة والطزبلب . لزم األمر 
لبل بدء اإلمتحانات بشهر كامل فى صورته األولٌة وٌتم تلمى أٌة إلتراحات من األسزاتذة أو الطزبلب بتعزدٌل 

بٌة لبل بدء اإلمتحانات بعشرٌن ٌوما  على األلل وٌزتم الجدول لمدة أسبوع ٌلٌها إعبلن الجدول بصورته النها
 .إعبلنه باأللسام ولوحات اإلعبلنات بالكلٌة وعلى مولعها اإللكترونى

 . تعلن نتابج اإلمتحانات بالدرجات والتمدٌرات -

ٌحك للطالب التظلم من نتٌجته وٌتم ذلن فى موعد ألصاه شزهر مزن إعزبلن النتٌجزة وٌفزتح معهزا بزاب الزتظلم  -
خبلل مكتب إدارة الطبلب ومكتب وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب وٌتلمزى الطالزب ردا  علزى تظلمزه  من

بحد ألصى أسبوعٌن من تارٌخ تمزدٌم الزتظلم وٌخطزر بزه مزن خزبلل مكتزب وكٌزل الكلٌزة فزى الموعزد الممزرر  
وتعزرض نتزابج . بالجامعزةوتعلن بلوحة اإلعبلنات بعد موافمة مجلس الكلٌة ومجلس شبون التعلزٌم والطزبلب 

اإلمتحانات لتحلٌلها على األلسام العلمٌة وأٌضا  على اللجنة العلٌا للمناهج إلعادة النظزر فزى طزرق التزدرٌس 
 .والتموٌم ومدى تحمك المعاٌٌر وإتخاذ لرارات تصحٌحٌة للمسار إذا لزم األمر

عمد اإلمتحانات الفصلٌة والعملٌة وإعبلن الدرجات للطبلب مزع عزرض اإلجابزات النموذجٌزة باإلضزافة إلزى  -
 (.لوحات معلمة ، موضوعات ومماالت)اإلمتحانات التحرٌرٌة والشفهٌة واألنشطة الطبلبٌة 

رة شززبون علززى مسززتوى الجامعززات المصززرٌة بززإدا( لجززان الشززفهى)توجززد لاعززدة بٌانززات للممٌمززٌن الخززارجٌٌن  -
 .الطبلب

 . ٌتم تصمٌم اإلمتحانات لمٌاس المستوٌات المختلفة من المهارات المعرفٌة المتعلمة بمهنة الصٌدلة -
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مع محتوى الممزرر المعلزن ( عملى –شفهى  –تحرٌرى )تتوافك أسالٌب التموٌم فى جمٌع أنواع اإلختبارات   -
 .للطبلب

 (.أخرى –مشارٌع   –العملٌة   –الشفهٌة   –لتحرٌرٌة اإلختبارات ا)تتصف أسالٌب تموٌم الطبلب بالتنوع  -

 (.الشفهى كروت)تراعى العدالة والشفافٌة فى جمٌع أنواع اإلحتبارات خاصة اإلختبارات الشفهٌة  -

ٌتم إستخدام لجان الممتحنٌن وتصدر لرارات معتمزدة وموثمزة وتتكزون اللجنزة مزن أسزاتذة الممزررات ووكٌزل  -
 .والطبلب وربٌس لجنة رصد الدرجاتالكلٌة لشبون التعلٌم 

تستخدم الكلٌة نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن المشهود لهم بالكفزاءة والنزاهزه فزى اإلمتحانزات الشزفهٌة باإلضزافة  -
 .إلى تمارٌر الممٌمٌن الخارجٌٌن للممرر

صد الزدرجات تموم الكلٌة بتوثٌك النتابج من خبلل أوراق اجابة الطبلب وسجبلت النتابج بإستخدام برنامج ر -
وحفزظ الملفزات بعزد إعزداد واعزبلن النتزابج علزى  (MIS)الموحد من خبلل برامج نظزم المعلومزات االدارٌزة 

 .صفحة الكلٌة بشبكة االنترنت وعلى لوحات شبون الطبلب

كما تموم الكلٌة بتحلٌل نتابج تموٌم الطبلب وعمل احصابٌة لكل ممرر تشتمل على نسزبة الطزبلب الحاصزلٌن  -
تمدٌر ونسبة النجاح والرسزوب كمزا تمزوم بعمزل منحنزى التوزٌزع التكزرارى لنتزابج جمٌزع الممزررات على كل 

لكل الفرق الدراسٌة وعرضها على مجلزس الكلٌزة لمنالشزتها واتخزاذ المزرارات التصزحٌحٌة مزن خزبلل لجزان 
 . الممتحنٌن ، كما ٌتم ممارنة النتٌجة بالنتابج السابمة على مدار الخمس سنوات األخٌرة

من الممارسات الجٌزدة التزى لامزت بهزا الكلٌزة عمزل دراسزات احصزابٌة مكثفزة منهزا علزى سزبٌل المثزال تزؤثٌر  -
زٌادة وسابل التعلٌم والتعلم على مستوى نتزابج الطزبلب وكزذلن مزدى ارتبزاط نتٌجزة الطالزب فزى الممزرر مزع 

رجززة التحرٌززرى ومجمززوع بززٌن د( معامززل االرتبززاط)مفززردات درجاتززه ، ولززد اتضززح أن هنززان ارتبززاط لززوى 
 .  درجات الطالب فى ذات الممرر

وبعد انتهاء جمٌع أعمال الرصد واعبلن النتابج ونتابج االلتماسات تموم الكلٌة بحفزظ أوراق االمتحانزات فزى  -
 .المخازن المخصصة لذلن بحٌث ٌمكن الرجوع الٌها اذا لزم األمر

 ٖ ىٕ شٌ ىٕشٚغ  ندززيت ػهٛٓي.آنٛيت زب   تيوحيَيت بُٕ ىج  نوؼهى  نًعوٓدفر ٔيد -
تتؤكد الكلٌة من مدى توافك وربط االمتحانات بمخرجات التعلم المستهدفة وتوازن توزٌع الزدرجات علزى 

، حٌث ٌزتم ذلزن مزن خزبلل نمزوذج موحزد  أجزاء المتحان المختلفة من خبلل نظام تمٌٌم الورلة االمتحانٌة
ٌتم من خبلله عرض األسبلة والدرجات المخصصة لها وما تزم لٌاسزه مزن مخرجزات تعلزم مسزتهدفة عزن 

وٌلتززم  طرٌك كل سزإال، وٌزتم هزذا االجزراء بانتظزام وٌزتم ربزط مكافزؤة االمتحانزات باالنتهزاء مزن ذلزن، 
لورلززة االمتحانٌززة كمززا أن االمتحانززات تغطززً بنمززوذج موحززد ل جمٌززع السززادة  أعضززاء هٌبززة التززدرٌس 

نمزاذج ملف الممرر لكل ممرر دراسزى ، )مخرجات التعلم المستهدفة وتتدرج من حٌث درجات الصعوبة 
 (.نماذج من أوراق االمتحانات –من تمٌٌم الورلة االمتحانٌة 

علم المسززتهدفة مززن كمززا توجززد بالكلٌززة آلٌززات معلنززة وموثمززة لضززمان توافززك اإلمتحانززات مززع مخرجززات الززت
وٌزتم تحلٌلهزا ( الورلزة اإلمتحانٌزة)الممرر متضمنة إستٌفاء إستمارة إستبٌان للتؤكد مزن توافزك اإلمتحانزات 

إسززتٌفاء مواصززفات الورلززة اإلمتحانٌززة ومززدى تحمٌمهززا لمخرجززات العملٌززة التعلٌمٌززة للتعززرف علززى مززدى 
(ILOs ) م وجزارى العمزل بهزا سزنوٌا  مزع 20/6/2102بتزارٌخ ( 583)وإعتمادها من مجلس الكلٌة رلم

أرسال خطابات كل فصل دراسى على حدة إلعداد تمرٌر عزن مزدى تحمٌزك الورلزة افمتحانٌزة لمخرجزات 
 .العملٌة التعلٌمٌة

 : واإلسبٌان الخاص بالورلة اإلمتحانٌة 

، السزإال نفسزه 06مطبزوع علزى الحاسزب اآللزى رأس السزإال بحجزم خزط الٌمزل عزن  :من حٌثث الشثكل 
والمسززافة بززٌن األسـززـطر مسززافة ونصززف ، تتضززمن الورلززة اإلمتحانٌززة البٌانززات  04الٌمززل عززن حجززم 

تتضزمن الورلزة اإلمتحانٌزة أسزم الممزرر ، تتضزمن الورلزة اإلمتحانٌزة , األساسٌة للجامعة والكلٌة والمسزم 
زمززن اإلختبـززـار ، تحززدد الورلززة ، تتضززمن الورلززة اإلمتحانٌززة ( الفرلززة)الفبززة المسززتهدفة مززن اإلختبززار 

، تحدد الورلة اإلمتحانٌزة درجزة كزل سزإال ،  ( إذا كان أكثر من ورلة)اإلمتحانٌة عدد صفحات اإلختبار 

وضززوح تعلٌمززات اإلختبـززـار ، وجززود تولٌززع لجنززة الممتحنززٌن علززى أصززل الورلززة اإلمتحانٌززة ، وضززوح 
ٌن الممزالى والموضزوعى ، مراعزاة المسزافات البٌنبزة عبلمات الترلٌم فى اإلختبار ، التنوع فزى األسزبلة بز

 بٌن سطور الورلة
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 :من حٌث المضمون 

مراعاة الصزحة اللغوٌزة فزى صزٌاغة األسزبلة ، تمزٌس األسزبلة نزواتج الزتعلم المسزتهدفة ، األسزبلة واضزحة 
فٌززة ومحززددة ودلٌمززة ، تتززدرج األسززبلة مززن السززهولة الززى الصززعوبة ، اإلختبززار ٌغطززى المسززتوٌات المعر

المختلفزة ، ٌمزٌس اإلختبزار بعزض المهزارات الذهنٌزة ، ٌمزٌس اإلختبزار بعزض المهزارات المهنٌزة والعملٌزة 
والتطبٌمٌة ، تغطى األسبلة كل موضوعات الممرر ، مراعات األهمٌة النسزبٌة لكزل موضزوع فزى توزٌزع 

 .فولٌنالدرجات ، الزمن مناسب ألسبلة اإلختبار ، ٌشتمل على أسبلة تمٌز الطبلب المت

 يدٖ ىٕ فس أنٛم ىأ زة  تيوحيَيت. -
توفر الكلٌة دلٌزل إلدارة االمتحانزات ٌوضزح لواعزد عمزل الكنتزرول، وتبزدأ اجزراءات االمتحانزات بوضزع 

ٌعٌن مجلس الكلٌة، بعد أخذ رأى مجلس المسم المختص، أحد أسزاتذة الممزرر لٌتزولى جداول االمتحانات و
شتران مزع المزابم أو المزابمٌن بالتزدرٌس، وٌجزوز عنزد الحاجزة وضع موضوعات االمتحان التحرٌري باال

أن ٌشترن فً وضعها من ٌختاره مجلس الكلٌة لهذا الغرض، وتشكل لجنة االمتحزان فزً كزل ممزرر مزن 
عضززوٌن علززى األلززل ٌختارهمززا مجلززس الكلٌززة بنززاء علززى ترشززٌح المسززم المخززتص، وٌززتم اختٌارهمززا بمززدر 

بالكلٌة، وللعمٌد فً حالة االستعجال اختٌزار أحزد أعضزاء اللجنزة علزى  اإلمكان من أعضاء هٌبة التدرٌس
لززانون )مززن البلبحززة التنفٌذٌززة المتحانززات الفززرق النهابٌززة  82أن ٌراعززى فززً جمٌززع األحززوال نززص المززادة 

، وتكتب ورلة األسزبلة علزى الكمبٌزوتر بطرٌمزة واضزحة علزى أن ٌوضزع أمزام (م2116تنظٌم الجامعات 

الخاصة به، وٌسلم أصل أسبلة االمتحان مولعا  علٌه مزن واضزعٌه الزى عمٌزد الكلٌزة أو كل سإال الدرجة 
مززن ٌنززوب عنززه داخززل مظززروف محكززم الغلززك وعلٌززه تولٌززع واضززعً األسززبلة ضززمانا للسززرٌة لبززل عمززد 
االمتحان بؤسبوع على األلل، وٌكزون فزتح مظزارٌف األسزبلة تحزت إشزراف ربزٌس لجنزة المرالبزة العامزة 

ضززور مرالززب اللجنززة وأعضززاء لجنززة المرالبززة، وال ٌسززمح بززؤي حززال مززن األحززوال لغٌزززر للفرلززة وبح
  .المختصٌن بدخول لاعة طبع أو نسخ االمتحان مع ضمان كل السرٌة لهذه العمل

ىزس ئ ت ىأ زة  تيوحيَيت ٔ نكُوسٔتت َٔظى ػًهٓي بًدي ٚودٛح ك ديئة ٔػد ندر  ألأ ئ ٔ تةو ديظ  -

 يُر ٔظسٚر َعخٓي ٔىٕشٚؼٓي.بأٔز ال  تيوحيَيت بصٕزة يؤ
لكزل فرلزة أو لكزل لسزم أو لكزل لجنزة امتحزان حسزب " الكنتزرول"ٌشكل عمٌد الكلٌة لجان المرالبة العامة 

األحوال، وٌتولى رباسة هذه اللجان وكٌل الكلٌزة لشزبون التعلزٌم والطزبلب علزى مسزتوى الكلٌزة، علزى أن 
ن، وفى حالة عدم وجود أساتذة وأساتذة مساعدٌن بعزدد ٌرأس كل لجنة أحد األساتذة أو األساتذة المساعدٌ

كاف ٌجوز أن ٌرأس اللجنة أحد المدرسٌن، وتشكل هزذه اللجزان مزن أعضزاء هٌبزة التزدرٌس أوال وٌمكزن 
االسززتعانة بالمدرسززٌن المسززاعدٌن أو المعٌززدٌن، وٌعززٌن لكززل لجنززة معززاون أو أكثززر مززن بززٌن العززاملٌن فززً 

، وٌحظززر مشززاركة أي شززخص لززه صززلة لرابززة مززع أحززد الطززبلب حتززً  لٌززةمرالبززة الشززبون التعلٌمٌززة بالك
الدرجة الرابعة، وتموم لجزان المرالبزة العامزة بخزتم أوراق اإلجابزة بخزاتم التزارٌخ وخزاتم الحزرف السزرى 
ٌوما بٌوم، وتسلٌمها للمبلحظٌن بعد توزٌعهم وإعادة توزٌعهم ٌوما بٌوم علزى أمزاكن االمتحانزات، وتسزلم 

لة واالطمبنان على سبلمة أختامها وضمان سرٌتها وتوزٌعها على المبلحظزٌن داخزل ممزار ظروف األسب
االمتحانات لبٌل بدء االمتحان، وتموم لجان المرالبة العامة بتسلم أوراق اإلجابة من كل مبلحظ فزً ممزر 

تزدرٌس لجنة المرالبة بعد عدها ومطابمة عددها على كشوف الحضور، وال ٌجوز انفراد أي عضو هٌبة 
فحززص نمززوذج مززن توزٌززع أعمززال المرالبززة  –لمززاء أعضززاء هٌبززة التززدرٌس )بتصززحٌح أي ورلززة اجابززة 

، وتمززوم لجززان الرصززد بمراجعززة جمززع (لززرار اسززتبعاد مززن لززه لرٌززب حتززى الدرجززة الرابعززة –والمبلحظززة 

تمزوم بالتؤكزد درجات االسبلة ومطابمتها للدرجة الكلٌة والتمدٌر المثبت علزً غزبلف كراسزة االجابزة، كمزا 
من استٌفاء تولٌعات جمٌع أعضزاء لجنزة االمتحزان لكزل مزادة، وال ٌجزوز أن ٌنفزرد بالرصزد أو العملٌزات 

اللجنززة، وٌجززب أن ٌشززترن أعضززاء كززل اللجنززة فززً هززذه العملٌززات المتصززلة بززه عضززو واحززد مززن أعضززاء 
 .وتتمثل اإلجراءات فى البنود اآلتٌة مجتمعٌن

مزن الحراسزة البلزمزة لئلمتحانزات مزن العزاملٌن بزاألمن بالجامعزة وٌكزون ٌتم تدبٌر إحتٌاجزات الكلٌزة  -
 تدبٌر الحراسة لكل كلٌة بالنسبة لعدد الطبلب كما ٌلى:

 طالب وذلن لحراسة أماكن اإلمتحان. 411ٌخصص حارس أمن لكل  -
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 ساعات( 2( حارس لممار كل كنترول بمعدل فرد كل وردٌة )حارس لكل 2ٌخصص عدد ) -
 رجل أمن كوحدة إطفاء لتؤمٌن لجان اإلمتحان.( 0ٌخصص عدد ) -
تركٌب أبواب حدٌدٌزة لجمٌزع مزداخل الكلٌزة وتكلٌزف فزرد أمزن بصزفة مسزتمرة علزى األبزواب لتزوفٌر  -

سززاعة علززى الكنتززروالت خاصززة أٌززام   13األمززن بالكلٌززة والحززد مززن السززرلات والمخززاطر ، خدمززة 
   اإلمتحانات حتى ظهور النتٌجة.

بعد أخذ رأى مجلس المسم المختص أحد أساتذة المزادة لٌتزولى وضزع موضزوعات ٌعٌن مجلس الكلٌة  -
اإلمتحان التحرٌرى باإلشتران مع المابم أو المابمٌن بتدرٌسها وٌجزوز عنزد اإللتضزاء أن ٌشزترن فزى 

 وضعها من ٌختاره مجلس الكلٌة لهذا الغرض.
جلزس الكلٌزة بنزاء علزى طلزب تشكل لجنة اإلمتحان فى كل ممرر من عضوٌن على األلل ٌختارهمزا م -

المسم المخزتص وٌزتم إختٌارهمزا بمزدر اإلمكزان مزن أعضزاء هٌبزة التزدرٌس بالكلٌزة وللعمٌزد فزى حالزة 
مزن البلبحزة  21اإلستعجال إختٌار أحد أعضاء اللجنة على أن ٌراعى فى جمٌع األحوال نص المادة 

 م(1115التنفٌذٌة إلمتحانات الفرق النهابٌة )لانون تنظٌم الجامعات 
تكتب ورلة األسبلة على الكمبٌوتر بطرٌمة واضحة على أن ٌوضع أمام كزل سزإال الدرجزة الخاصزة  -

 به.
ٌسززلم أصززل أسززبلة اإلمتحززان مولعززا  علٌززه مززن واضززعٌه الززى عمٌززد الكلٌززة أو مززن ٌنززوب عنززه داخززل  -

لزى مظروف محكم الغلك وعلٌه تولٌزع واضزع األسزبلة ضزمانا للسزرٌة لبزل عمزد اإلمتحزان بؤسزبوع ع
األلل وٌراعى أن ٌتضمن أصل أسبلة اإلمتحان البٌانات التى تشكف عنه بدلة ووضوح مثل )الفرلزة 
الدراسٌة ، المسم ، تارٌخ اإلمتحان ، إسم المزادة ، الززمن المحزدد لئلمتحزان ، عزدد األسزبلة المطلزوب 

د تخلززف أو اإلجابززة علٌهززا ، نمززوذج اإلجابززة ، الطززبلب المخززاطبون بززه )مسززتجدون أو علززٌهم مززوا
 كلٌهما(.

ٌكون فتح مظارٌف األسبلةتحت إشراف ربٌس لجنة المرالبة العامة للفرلة وبحضور مرالزب اللجنزة  -
 وأعضاء لجنة المرالبة.

الٌسمح بؤى حال من األحوال لغٌر المختصٌن بدخول لاعزة طبزع أو نسزخ اإلمتحزان مزع ضزمان كزل  -
نفس ٌوم اإلمتحزان الٌجزوز أن ٌغزادر العزاملون  السرٌة لهذه العمل وفى حالة طبع أوراق األسبلة فى

الذٌن شاركوا فى كتابة أو نسخ أو تصوٌر أوراق األسبلة  لاعة الطبع لبل مضزى سزاعة علزى األلزل 
من بدء اإلمتحان وبعد أن ٌتم التحفظ علزى أصزول األسزبلة الخطٌزة والنسزخٌة وكزذلن أوراق األسزبلة 

 التالفة والزابدة.

 ػد نر َظيو  تيوحيَيت. آنٛيت / ىزس ئ ت ضًيٌ -

 .:آلٌات محددة  للتؤكد من عدالة نظام اإلمتحانات من خبلل 

ٌشززكل عمٌززد الكلٌززة لجززان المرالبززة العامززة )الكنتززرول( لكززل فرلززة أو لكززل لسززم أو لكززل لجنززة امتحززان  -
حسب األحوال وٌتولى رباسة هذه اللجان وكٌزل الكلٌزة لشزبون التعلزٌم والطزبلب علزى مسزتوى الكلٌزة 

لى أن ٌرأس كل لجنة أحد األساتذة أو األساتذة المسزاعدٌن، وفزى حالزة عزدم وجزود أسزاتذة وأسزاتذة ع
مساعدٌن بعدد كزاف ٌجزوز أن ٌزرأس اللجنزة أحزد المدرسزٌن. وتشزكل هزذه اللجزان مزن أعضزاء هٌبزة 

اف التدرٌس أوال وٌمكن االستعانة بالمدرسٌن المساعدٌن أو المعٌدٌن. وفى حالزة عزدم تزوافر عزدد كز
ٌجوز االستعانة بؤعضاء هٌبة التدرٌس من الكلٌزات األخزرى. وٌعزٌن لكزل لجنزة معزاون أو أكثزر مزن 

 .بٌن العاملٌن فى مرالبة الشبون التعلٌمٌة بالكلٌة
تمززوم لجززان المرالبززة العامززة بخززتم أوراق اإلجابززة بخززاتم التززارٌخ وخززاتم الحززرف السززرى ٌومززا بٌززوم،  -

وإعززادة تززوزٌعهم ٌومززا بٌززوم علززى أمززاكن االمتحانززات، وتسززلم  وتسززلٌمها للمبلحظززٌن بعززد تززوزٌعهم
ظروف األسبلة واالطمبنان على سبلمة أختامها وضزمان سزرٌتها وتوزٌعهزا علزى المبلحظزٌن داخزل 
ممار االمتحانات لبٌل بدء االمتحان، وعلى أعضاء لجان المرالبة العامة التواجزد المسزتمر فزى لجزان 

ئلشزراف علزى سزٌر االمتحزان والتؤكزد مزن مباشزرة المبلحظزٌن لعملهزم االمتحان بعد توزٌعهم علٌها ل
على خٌر وجه. ثم تمزوم لجزان المرالبزة العامزة بتسزلم أوراق اإلجابزة مزن كزل مبلحزظ فزى ممزر لجنزة 
المرالبة بعد عدها ومطابمة عزددها علزى كشزوف الحضزور التزى ٌولزع علٌهزا الطزبلب. والعمزل علزى 
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مكتوبزة سزواء بالنسزبة للمصزححٌن  بؤول مع تزوٌد المصححٌن بتوجٌهات تسلٌمها للسادة المصححٌن أوال

من أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة أو بالنسبة للمصححٌن من أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة أو بالنسزبة 
للمصززححٌن المنتززدبٌن مززن الخززارج. وٌراعززى الحصززول علززى تولٌززع المصززححٌن علززى تسززلم أوراق 

الغرض مبٌن فٌهزا اسزم المزادة وعزدد األوراق وتزارٌخ التسزلٌم والتزارٌخ  اإلجابة فى سجبلت تعد لهذا
التمززدٌرى إلعادتهززا بعززد التصززحٌح وأسززماء أعضززاء لجنززة امتحززان المززادة، حتززى تعززود أوراق اإلجابززة 
مسزتوفاة التولٌززع مززن جمٌزع أعضززاء اللجنززة. وٌمكزن أن تمززوم لجززان المرالبزة باإلشززراف علززى سززرعة 

 .ٌن المصححٌن بحٌث ٌتم التصحٌح فى أسرع ولت ممكنتداول أوراق اإلجابة ب

 كٛ ٛر ىٕثٛ  َويةج  تيوحيَيت ٔىأيُٛٓي ٔ ظودػيةٓي ػُد  نحيزر. -
تحتفظ الكلٌة بنتابج الطبلب فً صورة ورلٌة معتمدة وموثمة وفً صورة إلكترونٌة أٌضا مما ٌمكن مزن 

تروالت بحسن الترتٌزب وٌزتم االحتفزاظ استدعاء نتابج الطبلب فً أي ولت فً سهولة وٌسر، وتتمٌز الكن
باألوراق لمدة خمس سنوات، والكنتروالت موجودة فً مكزان آمزن ومززودة بوسزابل التزؤمٌن الكافٌزة مزن 
أبواب حدٌدٌة، وال ٌجوز دخول أي مزن أعضزاء الكنتزرول دون تولٌزع فزً سزجل معزد لزذلن، كمزا تتزوفر 

 وسابل األمن والسبلمة

بُويةج  تيوحيَديت  نًخوه در ٔىٕقٛدت ٔيحودٕٖ  نو رٚدر  نس زؼدر  ٔظيةم ىػ و ٔيُيق ر  ن    -

 ندػى ىؼهًٓى.
تستخدم الكلٌة وسابل متعددة إلعزبلم الطزبلب بنتزابج التمزوٌم، وذلزن مزن خزبلل المولزع االلكترونزً للكلٌزة 
ولوحة االعبلنات داخل الكلٌزة وصزفحات التواصزل االجتمزاعً، كمزا ٌجزوز للطالزب الرجزوع الزى ورلزة 

ته ومنالشة أستاذ المادة فً إجاباتزه فزً االختبزارات الدورٌزة أو العملٌزة بمعرفزة المسزم، وتزتم التغذٌزة إجاب
الراجعززة للطززبلب حززول نتززابج التمززوٌم مززن خززبلل منالشززة الطالززب لؤلسززاتذة بعززد إعززبلن نمززاذج اإلجابززة 

 المتحانات أعمال السنة

 صيةٛيت ٔ نوقيزٚس  نوٙ أػدىٓي  نًؤظعر.ىحهٛم َويةج  تيوحيَيت ػهٗ  نًعوٕٚيت  نًخوه ر ٔ إلة
الكلٌزة بإعزداد إحصزابٌات كاملزة لجمٌزع فزرق الكلٌزة باألعزداد والنسزب وكزذلن وحدة ضمان الجزودة بتموم 

لجمٌع الممررات الدراسٌة للفزرق سزواء فصزل دراسزى أألول وثزانى وتمزوم وحزدة ضزمان الجزودة بتحلٌزل 
وتمززوم الوحززدة ( خمززس سززنوات)وممارنتهززا بززاألعوام السززابمة هززذه النتززابج وإعززداد تمرٌززر عززام عززن النتززابج 

بعرض وإرسال هذه اإلحصابٌات الى األلسام العلمٌة كل حسب الممررات التى ٌموم المسم بتدرٌسه وٌزتم 
ومزن . عرضه وإعتماده مزن مجلزس الكلٌزة تمهٌزدا  إرسزاله الزى األلسزام العلمٌزة إلعزداد تمزارٌر الممزررات

ت ٌزتم إخطزار السزادة أعضزاء هٌبزة التزدرٌس المزابٌمن بالتزدرٌس بنسزب اإلنحزراف خبلل تمزارٌر الممارنزا
، ( إرتفزاع نسزب النجزاح)، ( إنخفزاض نسزب النجزاح)سواء إٌجابى أو سلبى والتعرف على أسباب النتابج 

 (نسب الحاصلٌن على تمدٌر إمتٌاز)

 أٔزّ  تظو يأة يٍ ىحهٛم َويةج  تيوحيَيت. -
تمززوم الكلٌززة بإعززداد إحصززابٌات كاملززة لجمٌززع فززرق الكلٌززة باألعززداد والنسززب وكززذلن لجمٌززع الممززررات 
الدراسٌة للفرق وذلن لكل فصل دراسً، وٌتم عرض االحصابٌات واعتمادها مزن مجلزس الكلٌزة، وتمزوم 

خمزس "م السابمة وحدة ضمان الجودة بتحلٌل هذه النتابج وإعداد تمرٌر عام عن النتابج وممارنتها باألعوا
، وتموم الوحدة بعرض وإرسال هذه اإلحصابٌات الى األلسام العلمٌة كل حسزب الممزررات التزً "سنوات

ٌموم بتدرٌسها، وٌزتم منالشزة النتزابج فزً مجزالس األلسزام العلمٌزة واالسزتفادة مزن ذلزن التمرٌزر فزً إعزداد 
مززن نتززابج االمتحانززات فززً تطززوٌر  نمززاذج واضززحة علززى مززدى االسززتفادةكمززا ٌوجززد   ، تمززارٌر الممززررات

 البرامج الدراسٌة أو استراتٌجٌات التدرٌس 

 ىزس ئ ت ىػ ٌ ٔيويبؼر ى  ٛ  قٕ ػد  نوؼييم يغ ىظهًيت  ن    يٍ َويةج  تيوحيَيت. -
بتزززارٌخ ( 551)توجزززد لواعزززد معلنزززة للتعامزززل مزززع تظلمزززات الطزززبلب معتمزززدة مزززن مجلزززس الكلٌزززة رلزززم 

م، وٌتم فتح باب التظلمات إلعادة رصد درجات االمتحانزات النهابٌزة بعزد إعزبلن النتزابج، 06/00/2116

حٌززث ٌتوجززه الطالززب إلززى مكتززب وكٌززل الكٌلززة لشززبون التعلززٌم والطززبلب لملززًء نمززوذج االلتمززاس، وٌمززوم 
مرفمزا  الطالب بسداد الرسوم فً خزٌنة الكلٌة، وٌوجه وكٌزل الكلٌزة االلتماسزات إلزى رإسزاء الكنتزروالت 
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بهززا خطززوات المراجعززة المطلوبززة، ٌمززوم الكنتززرول بززإجراء المراجعززة وإعززادة نمززوذج إعززادة الرصززد إلززى 
مكتب وكٌل الكلٌة، ٌتم إعبلن نتٌجة إعادة الرصد فً اللوحة المعدة لذلن فزً خزارج مكتزب وكٌزل الكلٌزة 

نمزاذج وٌجد العدٌد مزن اللطبلب لشبون التعلٌم والطبلب وأٌضا  على مولع الكلٌة وبإدارة شبون التعلٌم وا
من تظلمات الطبلب وتم تعدٌل درجات اعمال السنة الحدى الطالبات فً ممرر كٌمٌاء عضزوٌة صزٌدلٌة 

 :تتمثل فى الخطوات اآلتٌة واإلجراءات المتبعة بناء على التظلم  3

 أوال : الخطوات المتبعة لتمدم الطبلب إلعادة رصد درجات ممرر:
 مكتب وكٌل الكٌلة لشبون التعلٌم والطبلب لملء نموذج االلتماس.ٌتوجه الطالب إلى  -
ٌمززوم الطالززب بمززلء نمززوذجٌن أحززدهما موجززه إلززى الكنتززرول والثززانً موجززه إلززى الخزٌنززة لتحصززٌل  -

 الرسوم )إذن دفع(.

ٌمزوم الطالزب بتسززدٌد الرسزوم فزً خزٌنززة الكلٌزة وٌحضزر إشززعار السزداد إلزى سززكرتارٌة وكٌزل الكلٌززة  -
 التعلٌم والطبلب.لشبون 

 ٌتم تجمٌع االلتماسات وتمسٌمها إلى فرق دراسٌة. -

 ٌوجه وكٌل الكلٌة االلتماسات إلى رإساء الكنتروالت مرفما  بها خطوات المراجعة المطلوبة. -

 ٌموم الكنترول بإجراء المراجعة وإعادة نموذج إعادة الرصد إلى مكتب وكٌل الكلٌة. -

اللوحة المعزدة لزذلن فزً خزارج مكتزب وكٌزل الكلٌزة لشزبون التعلزٌم ٌتم إعبلن نتٌجة إعادة الرصد فً  -
 والطبلب وأٌضا  على مولع الكلٌة وبإدارة شبون التعلٌم والطبلب.

 ثانٌا : الخطوات المتبعة داخل الكنتروالت إلعادة رصد درجات ممرر:
 ٌتم التؤكد من أن كل جزء فً الكراسة تم تصحٌحه ووضع درجة علٌه. -
 إخراج جمٌع الدرجات داخل الكراسة على الغبلفة الخارجٌة )مرآة الكراسة(. ٌتم التؤكد من -

 ٌتم جمع الكراسة والتؤكد من رصد الدرجة الصحٌحة على النظام. -

 ٌتم التؤكد من رصد درجات العملً والنظري واألعمال الفصلٌة إن وجدت على النظام. -

 ٌتم جمع الممرر بالكامل. -

أعمال فصلٌة(  وهل  -عملً -شفهً -درجات الممرر مفصلة )تحرٌريٌتم إفادة مكتب وكٌل الكلٌة ب -
 حدث تغٌٌر فً درجات الطالب ام لم ٌحدث.

 ثالثا : ٌتم إعبلن نتٌجة إعادة الرصد فً اللوحات المعدة 
 وٌتم فتح باب إعادة الرصد بعد أسبوع من إعبلن جمٌع النتابج للفصل الدراسً ولمدة أسبوع. -

 04الرصد خارج فى لوحزة اإلعبلنزات التابعزة لشزبون التعلزٌم والطزبلب فزً خزبلل تعلن نتابج إعادة  -
 ٌوم من إغبلق باب التمدم إلعادة الرصد وأٌضا  على مولع الكلٌة.

 .أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ -

 َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر
وأهزدافها وتتفزك مزع المعزاٌٌر األكادٌمٌزة المٌاسزٌة  تحمك إستراتٌجٌة التعلٌم والزتعلم رسزالة الكلٌزة .0

 المرجعٌة
تززوافر اسززتراتٌجٌة للتعلززٌم والززتعلم وتززوافر آلٌززة للمراجعززة فززى ضززوء تحلٌززل نتززابج اإلمتحانززات  .1

 وإستمصاء آراء الطبلب وأعضاء هٌبة التدرٌس

 إتساق أسالٌب التعلٌم والتعلم والتموٌم مع نتابج التعلم المستهدفة .2

 تٌجٌات وأسالٌب التعلٌم والتعلم مهارات التعلم الذاتى وإكتساب مهارات التوظفتدعم إسترا .3

وجززود مصززادر للتموٌززل الززذاتً تززدعم الززتعلم الززذاتى )المكتبززة ، أجهزززة حاسززب آلززى ، تجهٌزززات  .4
 المعامل ( 

 أنماط غٌر تملٌدٌة للتعلم ومبلبمة أنماط التعلم لنواتج التعلم المستهدفة .5

مع مشاكل التعلٌم )الكثافة العدٌدة للطزبلب ، الكتزاب الجزامعى ، الزدروس  سٌاسة معتمدة للتعامل .1
 الخصوصٌة ، النمص أو الزٌادة فى أعضاء هٌبة التدرٌس ، ضعف حضور الطبلب(

 وجود آلٌة لضمان لٌاس تحمك المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة. .2

 كتاب جامعى مطور .3
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 إصدار دلٌل لتوصٌف لبرنامج التدرٌب المٌدانً. .01

 ع جهات التدرٌب المٌدانى ومشاركة األطراف المجتمعٌة فى التدرٌبتنو .00

تنززوع أسززالٌب وأدوات لٌززاس وتمززوٌم التززدرٌب بمززا ٌتفززك مززع نززواتج الززتعلم المسززتهدفة )إسززتبٌان  .01
 الجهات التدرٌبٌة ، درجات الطبلب فى التدرٌب(

 التعلٌم والتعلمتوجد إستراتٌجٌة تموٌم تتفك مع نواتج التعلم المستهدفة وإستراتٌجٌة  .02

 أسالٌب متنوعة للتمٌٌم تبلبم نواتج التعلم المراد لٌاسها .03

تزوازن الززدرجات المخصصززة ألنززواع التمٌززٌم المختلفززة وفمزا لمززا تمٌسززة نززواتج الززتعلم )تحرٌززرى ،  .04
 شفوى ، عملى(

تناسب أولات التمٌٌم مع الجداول الدراسٌة بحٌث ال تمثزل عزبء علزى الطزبلب أو أعضزاء هٌبزة  .05
 س.التدرٌ

 سرٌة وضع ونسخ وتوزٌع اإلمتحانات .01

وجزود آلٌزة ولواعزد معلنزة للتعامزل مزع تظلمزات الطزبلب )طرٌمزة تمزدٌم الزتظلم ، المزدى الزمنزى  .02
 لتمدٌمة ، الجهة المسبولة(

 تهتم الكلٌة بتحلٌل إستبٌانات الممتحن الخارجى وإعداد تغذٌة راجعة .03

 وجود إدارة كفء لئلمتحانات .11

 تموٌم الطبلب.وجود آلٌة لضمان عدالة  .10
 لٌاس وتمٌٌم رضا الطبلب. .11
 زٌادة أعداد الممررات اإللكترونٌة المنتجة بواسطة ألسام الكلٌة .12

 ٌتم اإلعبلن عن نتابج وسابل التموٌم المختلفة عبر الوسابل المختلفة. .13

توجد إجراءات تصحٌحٌة )تمدٌم الدعم للطزبلب ، تطزوٌر الممزرر ، تنمٌزة لزدرات أعضزاء هٌبزة  .14
 تطوٌر المحتوى العلمى(التدرٌس ، 

 َقيط ىحويج  نٗ ىحعٍٛ
 الكثافة العددٌة للطبلب برغم تمسٌمهم إلى مجموعات مما ٌإدى الى زٌادة العبء الوظٌفً. .0
االعتمزاد المبزالغ فٌزه علززى الكتزاب الجزامعى و المزذكرات المختصززرة ممزا ٌعزوق تنمٌزة مهززارات  .1

 البحث والتعلم
التعلززٌم والززتعلم بززٌن كافززة األطززراف المعنٌززة داخززل وخززارج محدودٌززة نشززر وإعززبلن إسززتراتٌجٌة  .2

 الكلٌة

ٌوجد لٌاس وتمزوٌم التزدرٌب المٌزدانى ولكزن الٌوجزد لٌزاس مزردود التزدرٌب المٌزدانى وال خطزط  .3
 .له تحسٌن
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 : الطالب واخلرجيون9 معيار
 ػُٓي.قٕ ػد  نق ٕل ٔ نوٕشٚغ ػهٗ  نوخصصيت  نًخوه ر ٔكٛ ٛر ىحدٚدْي ٔٔظيةم  إلػ ٌ  -
 

تتوافك سٌاسات المبول مع الرسالة والغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة حٌزث ٌزتم لبزول الطزبلب وفمزا  
لمواعد المبول التى ٌحددها المجلس األعلى للجامعات فى ضزوء تخصصزات الطزبلب فزى الثانوٌزة العامزة 

وتتسزم  . وعلى شزبكة االنترنزت ، وتعلن هذه السٌاسات بوسابل اإلعبلم والصحف المومٌة( علوم -علمى )
سٌاسات المبول بالشزفافٌة حٌزث أنهزا تزتم وفمزا  لمجمزوع درجزات الطزبلب ، وتمزوم الكلٌزة سزنوٌا بمخاطبزة 

 .الجامعة باألعداد المطلوب لبولها فى العام التالى وبما ٌتناسب مع موارد وخطة الكلٌة
بزدلٌل الطالزب وعلزى صزفحة الكلٌزة علزى  المعلومات المتاحة عن سٌاسزات ولواعزد المبزول كافٌزة ومعلنزة

شبكة المعلومات كما ٌوجد مكتب إسزتعبلمات بزإدارة شزبون الطزبلب لتزوفٌر الزدعم المناسزب فٌمزا ٌخزص 
سٌاسات وإجراءات المبول والتحوٌل ، وٌتوفر بكتٌبات أدلة الطالزب معلومزات كافٌزة عزن شزروط المبزول 

 .جددلكل برنامج وهذه الكتٌبات توزع على الطبلب ال
ٌوجد بالكلٌة برنامجٌن دراسٌٌن لمرحلة البكالورٌوس وهما برنامج بكالورٌوس العلوم الصٌدلٌة وٌلتحزك 

( صزٌدلة اكلٌنٌكٌزة)به جمٌع الطبلب الممبولٌن من مكتب التنسٌك، وبرنامج بكالورٌوس العلزوم الصزٌدلٌة 
ٌك، و تمبززل الكلٌززة جمٌززع وهززو مفتززوح لمززن ٌرغززب مززن طززبلب الكلٌززة الززذٌن تززم لبززولهم مززن مكتززب التنسزز

الراغبٌن لبللتحاق به بشرط الحصول على الحد األدنى للمبول بكلٌات الصٌدلة، كما ٌوجزد بالكلٌزة لواعزد 
واضحة وعادلة للتحوٌل حٌث ٌمكن لبول تحوٌل الطبلب من الكلٌات المناظرة لطبلب السزنوات األعلزى 

ألعلى للجامعات، وٌتم عمل مماصة بٌن مزا درسزه وفما لمواعد المبول التً ٌصدر بها لرار من المجلس ا
جامعزة أسزٌوط، كزذلن ٌوجزد تحوٌزل  –الطالب فً الكلٌات المناظرة وما ٌدرسه الطالب فً كلٌة الصٌدلة 

 داخلً بٌن البرنامجٌن 

 قٕ ػد  نوحٕٚم يٍ  نًؤظعر ٔىنٛٓي. -
الطالب وكذلن بشاشة العزرض سٌاسات التحوٌل من الكلٌة وإلٌها موضحة ببلبحة الكلٌة ومعلنة فى دلٌل 

 .وإدارة شبون الطبلب فى بداٌة العام الدراسى( اللوحة اإللكترونٌة)
ٌتم اإلعبلن عزن لواعزد التحوٌزل للطزبلب بمعرفزة شزبون الطزبلب المركزٌزة وسٌاسزات ولواعزد التحوٌزل 
ٌعلنها المجلس األعلى للجامعات فى الصحف المومٌزة سزنوٌا  وٌزتم التحوٌزل مركزٌزا عزن طرٌزك التنسزٌك 

 .أعوام 4االلكترونى منذ 

 ي.أػد أ  ن     نًق ٕنٍٛ ٔ نًحٕنٍٛ ظًُّٕٚ  -
األجهززززة / المعامززل / أمزززاكن الدراسززة )الطزززبلب الممبززولٌن مززع المزززوارد المتاحززة للكلٌززة مبلبمززة أعززداد 

 (:أماكن األنشطة/ والمعدات 
تموم الكلٌة بصفة سنوٌة بعزرض الممتزرح الخزاص باألعزداد الممتزرح لبولهزا للعزام الجزامعى علزى مجلزس 

 الكلٌة وإرساله الى وزارة التعلٌم العالى بمرار مجلس الكلٌة
وضزح البٌزان زٌزادة أعزداد الطزبلب المحزولٌن ٌبٌانا بؤعداد الطبلب المحزولٌن مزن وإلزى الكلٌزة، إعداد ٌتم 

الى الكلٌة ممارنة بمن ٌحولون منها  وعلى سبٌل المثال كان عدد الطبلب المحولٌن الزى الكلٌزة فزً العزام 
فززً نفززس العززام طززبلب مززن الكلٌززة الززى كلٌززات أخززرى  8طالززب بٌنمززا حززول  24 2105/2106الجززامعً 
عزي هذا االمر إللبال طبلب كلٌات الجامعات المجاورة على برنزامج الصزٌدلة االكلٌنٌكٌزة ولد  الدراسً

 (.   فحص بٌان بالتحوٌبلت ودراسة أسبابها)الذي ال ٌتوافر فً تلن الجامعات 
 ىزس ئ ت  نًؤظعر نًس زؼر قٕ ػد  نق ٕل ٔ نوحٕٚم ٔ نوٕشٚغ. -

ورغزم ذلزن ٌزتم   طالب وطالبة فمط 311ة سنوٌا عن طرٌك مجلس الكلٌة لبول وتطلب الكلٌة من الجامع
مستشزار وزٌززر الصززحة / إلحزاق أعززدادا  كبٌززرة ، لزذا فمززد تمززت هزذا العززام مخاطبززة السزٌد األسززتاذ الززدكتور 

م لتحدٌد أعداد الممبزولٌن فزى 2106/2102لشبون الصٌدلة وكذلن النمابة العامة للصٌادلة بهذا الشؤن فى 
 .لكلٌةا

 أَ  ر  نًؤظعر نضر  ٔزػيٚر  ن     نٕ فدٍٚ. -
 :تطور أعداد الطبلب الوافدٌنو جذب الطبلب الوافدٌن

  ٌتم لبول الطبلب الوافدٌن عن طرٌك ادارة الوافدٌن بوزارة التعلٌم العالى  
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 :وسابل للتروٌج تستخدمها الكلٌة لجلب الطبلب الوافدٌن
التواجزد فززى المنتزدٌات الطبلبٌززة علزى مسززتوى الزوطن العربززى  –اإلعزبلن علزى صززفحة الكلٌزة باإلنترنززت 

 (.مثال ذلن المنتدى الطبلبى العربى الذى ألٌم باألردن )
اإلعبلن عن الدرجات العلمٌة التزى تمزدمها الكلٌزة علزى مولعهزا اإللكترونزى ومخاطبزة الملحمزٌن الثمزافٌٌن 

بالمززاهرة للتززروٌج لبرنززامج الصززٌدلة اإلكلٌنٌكٌززة عززن طرٌززك طباعززة كتٌبززات عززن  لززبعض الززدول العربٌززة
وكززذلن إسززتطبلع رأٌهززم فززى الخدمززة التعلٌمٌززة التززى تمززدم . البززرامج  الممنوحززة مززن الكلٌززة وإرسززالها إلززٌهم

 .لموفدٌهم
بتزززارٌخ ( 561)رلزززم إعتمزززاد مجلزززس الكلٌزززة )تزززم إعتمزززاد سٌاسزززة وبزززرامج لجزززذب الطزززبلب الوافزززدٌن 

 (.م20/6/2101
بتزارٌخ ( 632)رلزم إعتمزاد مجلزس الكلٌزة )إعتمزاد سٌاسزة وبزرامج لجزذب الطزبلب الوافزدٌن تحزدٌث وتم 
 (.م21/02/2106

أػدد أ َٔعدد ر  ن دد    نٕ فدددٍٚ ىنددٗ  نؼدددأ  إلزًددينٙ  ٔيؼدددل  نو ٛددس فددٙ ػدددأ  ن دد    نٕ فدددٍٚ  -
    نًيضٛر. ر  ل  ألػٕ و  ن  ث

ولزد انخفزض عزدد وفرت الكلٌة احصابٌة بؤعداد ونسزب الطزبلب الوافزدٌن فزً األعزوام الثبلثزة الماضزٌة، 
، 2105/2106الى طالزب واحزد فزً  2103/2104طبلب فً  8الطبلب الوافدٌن الملتحمٌن بالكلٌة من 

 –المٌزادات  لمزاء)ولد عزي ذلن الى المولع الجغرافً لمحافظة أسٌوط  مزن بعزد المسزافة وطبٌعزة الحٌزاة 
 (.فحص احصابٌة بؤعداد ونسب الوافدٌن

َظددديو  نددددػى  ن  بدددٙ ) نخددددييت  نًينٛدددر ٔ نًيأٚدددر ٔ نصدددحٛر ٔ تزوًيػٛدددر ٔ ٛسْدددي( ٔظددد م  -
  نوؼسٚ  بّ ٔأػد أ  نًعو ٛدٍٚ يُّ ٔأتةم فيػهٛوّ.
وذلززن لطززبلب البرنززامجٌٌن  11/2/1101توجززد خطززة للززدعم الطبلبززً معتمززدة مززن عمٌززد الكلٌززة بتززارٌخ 

الدراسٌٌن تشمل الدعم االجتماعً والرعاٌة الصحٌة، مثال ذلن دعم الكتاب الجامعً والوجبزات الغذابٌزة 
لتعلزٌم والطزبلب، والرعاٌة الطبٌة، وٌوجد صندوق للتكافزل االجتمزاعً برباسزة أ.د/وكٌزل الكلٌزة لشزبون ا

وٌهدف الصندوق الى تحمٌك الضمان االجتماعً للطبلب، ولد انبثك من هذا الصندوق لجنة المسزاعدات 
االجتماعٌة وتختص تلن اللجنة بؤعداد مشروع المٌزانٌة السزنوٌة للمسزاعدات ودراسزة الطلبزات الخاصزة 

عم الرعاٌززة الصززحٌة وكٌفٌززة بالمسززاعدات ودراسززة الززنظم البدٌلززة لصززرف الززدعم، وتتضززمن لواعززد الززد
االستفادة منها، وٌوجد بالكلٌة عٌادة طبٌة باإلضافة الى مستشزفى الطلبزة والمستشزفى الجزامعً والمرالبزة 
الطبٌة التً تبلصك للكلٌة، كما أبرمت الكلٌة بروتوكول تعاون مع مركز بداٌة لئلرشاد النفسً، ٌتضمن 

 لنفسً للطبلب هذا البروتوكول عمل ندوات ودورات لئلرشاد ا
تنفذ عن طرٌك إدارات شبون الطزبلب ورعاٌزة الشزباب حسزب لواعزد موضزحة فزى دلٌزل الطالزب ودلٌزل 

 األنشطة الطبلبٌة.
الدعم المالى الممزدم للطزبلب ٌؤخزذ جمٌزع األشزكال )دعزم نمدى/سزداد مصزروفات/ كتزب دراسزٌة مجانٌزة / 

 إعانة عٌنٌة(.
 للكلٌات بنسبة أعداد الطبلب الممٌدٌن بكل كلٌة سنوٌا . تموم إدارة الجامعة بتوزٌع الدعم المالى

ولد أعلنت الكلٌة لواعد الدعم بكافة أنواعه فً دلٌل الطالب للبرنامجٌن وفزً ادارة رعاٌزة الطزبلب، ولزد 
لززدمت الكلٌززة أمثلززة لحززاالت موثمززة مززن رعاٌززة الطززبلب صززحٌا ومادٌززا، ولامززت الكلٌززة بمسززاعدة بعززض 

الدراسة فً برنامج الصٌدلة االكلٌنٌكٌة بعد دراسة حالة الطبلب، كما تزم تمزدٌم الطبلب على سداد رسوم 
فحزص  –زٌزارة ادارة رعاٌزة الشزباب -أمثلة للرعاٌة النفسٌة )لماء وكٌزل الكلٌزة لشزبون التعلزٌم والطزبلب 

 فحص نماذج موثمة للرعاٌة المادٌة والنفسٌة(. –دلٌل الطالب 
عم الطبلبً وذلن مزن خزبلل دراسزة تطزور أعزداد المسزتفٌدٌن مزن الزدعم تدرس الكلٌة فعالٌة نظام الدكما 

بٌانزا ٌوضزح ذلزن حٌزث تضزاعفت أعزداد الطزبلب المسزتفٌدٌن مزن  وٌوجدبإدارة رعاٌة الشباب الطبلبً، 
)فحزص بٌزان  1102/1103ممارنزة بعزام  1105/1101الدعم الطبلبً ثبلث مرات فً العزام الجزامعً 

 من الدعم(. بؤعداد الطبلب المستفٌدٌن

 َظيو  ندػى  ألكيأًٚٙ )ىزشيأ أكيأًٚٙ أٔ زٚيأة ػهًٛر( ٔأتةم فيػهٛوّ. -
تززوفر الكلٌززة دلٌززل الطالززب متضززمنا الززدعم واالرشززاد األكززادٌمً لطززبلب برنززامج بكززالورٌوس الصززٌدلة 

بنظام الساعات المعتمدة والرٌادة العلمٌة لطبلب بكزالورٌوس الصزٌدلة بنظزام الفصزلٌن ( صٌدلة اكلٌنٌكٌة)
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،كمززا ٌززتم اعززبلن السززاعات المكتبٌززة علززى مكاتززب أعضززاء هٌبززة التززدرٌس، كمززا أنهززا تعلززن فززً بداٌززة 
" صززٌدلة اكلٌنٌكٌززة"المحاضزرات، كمززا وفزرت الكلٌززة دلٌزل خززاص بطززبلب برنزامج بكززالورٌوس الصزٌدلة 

ساعات المعتمدة ٌحتوي على تفصٌل أكثر عزن االرشزاد االكزادٌمً وأهدافزه ومواصزفات المرشزد بنظام ال
األكادٌمً ومهام المرشد األكزادٌمً ودور الطالزب ومسزبولٌته لبزل وأثنزاء لمزاء المرشزد االكزادٌمً وٌتزاح 

لبرنزامجٌن فحص دلٌزل طزبلب ا –لماء أعضاء هٌبة التدرٌس  –لماء الطبلب )دلٌل الطالب لكافة الطبلب 
 (.  زٌارة األلسام العلمٌة –الدراسٌٌن 

فع لت الكلٌة الدعم االكادٌمً وخصوصا االرشاد األكادٌمً لطبلب برنامج الساعات المعتمدة، فتمزوم كما 
ادارة الكلٌة بتوزٌع الطبلب على المرشدٌن األكادٌمٌٌن، وٌموم المرشد األكادٌمً بمساعدة الطزبلب علزى 

ابع انجاز الطبلب على مدار البرنامج، كمزا تفعزل الكلٌزة السزاعات المكتبٌزة لجمٌزع تسجٌل الممررات، وٌت
الطبلب، وبالنسبة للرٌادة العلمٌة لطبلب برنامج بكالورٌوس الصٌدلة فٌزتم توزٌزع الطزبلب علزً أعضزاء 

   .هٌبة التدرٌس، وٌتم اعبلن ذلن فً لوحة االعبلنات بالكلٌة

 ٚدػى زٚيأة  ألػًيل ٔ نوٕظ .  دييت  نوٕزّٛ  نًُٓٙ نه    بًي  -
تمدم الكلٌة خدمات التوجٌه المهنزً ورٌزادة األعمزال عزن طرٌزك بزرامج الزدورات التدرٌبٌزة التزً تزتم مزن 
خبلل لطاع شزبون خدمزة المجتمزع وتنمٌزة البٌبزة، ومزن أمثلزة تلزن الزدورات دورة األدوٌزة التزً تصزرف 

، ودورة االسزعافات األولٌزة فزً نزوفمبر 2105وعمدت فزً دٌسزمبر ( OTC drugs)بدون وصفة طبٌة 
، ودورة للتعامززل مززع غٌبوبززة السززكر فززً اكتززوبر 2106، ودورة اللغززة اإلنجلٌزٌززة فززً مززارس 2105
،وتتاح تلن الدورات مجانزا للطزبلب كمزا تشزرن 2105، ودورة فً مهارات االتصال فً نوفمبر 2105

صزٌدلٌة التزً تنظمزه الكلٌزة كزل عزامٌن، كمزا تزم الكلٌة الطبلب فً تنظٌم المإتمرات مثل مإتمر العلوم ال
وذلن كؤحد أنشطة جمعٌة رعاٌة طبلب وخرٌجزً كلٌزة  8/4/2102عمد مإتمر ألبحاث الطبلب بتارٌخ 

   .الصٌدلة جامعة أسٌوط، وما تموم الكلٌة بتنظٌم رحبلت لشركات األدوٌة
ػى  نًقديددر نكددم فلددر آنٛدديت  كو دديف  ن دد    نًوؼ ددسٍٚ ٔ نًْٕددٕبٍٛ ٔ نًوًٛددصٍٚ ٔٔظدديةم  نددد -

 ٔػدأ  نًعو ٛدٍٚ يُٓي.
ٌتم تحدٌد الطبلب المتفولٌن والمتعثرٌن مزن خزبلل متابعزة نتزابج الطزبلب فزً االختبزارات الفصزلٌة فمزط، 
وٌتم متابعتهم بناء على ذلن، وٌتم ذلزن مزن خزبلل آلٌزة دعزم الطزبلب المتعثزرٌن التزً تزم اعتمادهزا حزدٌثا 

، كمزا ٌزتم الكلٌة لم تمزدم دلٌزل علزى تفعٌزل الٌزة االكتشزاف المبكزر للمتعثزرٌنإال أن  ،21/3/2102بتارٌخ 
تحدٌزد الطزبلب المبززدعٌن فزً األنشزطة عززن طرٌزك وكٌززل الكلٌزة لشزبون التعلززٌم والطزبلب بمسززاعدة ادارة 

   .رعاٌة الطبلب
صززرف  ٌزتم دعززم الطززبلب المتفززولٌن مادٌززا ومعنوٌززا فتمززوم الكلٌززة بتكززرٌمهم، ومززن بعززض صززور التكززرٌم 

مكافآت تفوق وتكرٌم للعشرة األوابل كل سنة وإهداء كل طالب مٌدالٌة أو شهادات تمدٌر ودعزوة العشزرة 
األوابل لحضور المإتمرات العلمٌة لؤللسام والكلٌة، وتوزٌع الجوابز على أوابل الخزرٌجٌن مزن شزركات 

اء وصزور األوابزل فزً لوحزات الدواء والنمابة العامة للصٌادلة وشهادات تمدٌر، وحفل تكرٌم ووضع أسم
شرف وكذلن نشر صور العشرة األوابل فً كل فرلة على غبلف دلٌزل اإلرشزاد األكزادٌمً الزذى ٌزوزع 
على الطبلب، كم ٌتم وضع صور األوابل على صفحة اإلنترنت بالكلٌة، وتوزع جزابزة االول فزً ممزرر 

ن أسززرة أحززد أسززاتذة الصززٌدالنٌات، جنٌززه كجززابزة ممنوحززة مزز 0111الصززٌدالنٌات الفرلززة الرابعززة بمبلززغ
، كمزا وتمزدم الكلٌزة مزنح "كتزاب دلٌزل األدوٌزة"وجابزة األول فً الكٌمٌزاء الطبٌزة لطزبلب الفرلزة الرابعزة 

دراسٌة لطبلب برنامج الصزٌدلة اإلكلٌنٌكٌزة عبزارة عزن منحتزٌن لكزل مسزتوى دراسزً ٌزتم تمسزٌمهم علزى 
% 41والثالزث % 61والثزانً % 81صزروفات أربع طبلب بحٌث ٌحصزل االول علزى منحزة تخفزٌض م

، وبالنسزبة لزدعم الطززبلب المتعثزرٌن ٌزتم ربززط عزدد السزاعات الدراسززٌة للطالزب بنزاء علززى %21والرابزع 
المعدل التراكمً مع مراعاة تخفٌض الساعات للمتعثرٌن، وٌطبك ذلزن فزً برنزامج الصزٌدلة االكلٌنٌكٌزة، 

   .اد على الساعات المكتبٌةوبالنسبة لطبلب البرنامج العام ٌتم االعتم

 آنٛر أيج ذٔ٘  تةوٛيزيت  نخيصر فٙ  نًضوًغ  ن  بٙ ٔإَٔ ع  ندػى  نًقدير نٓى. -
ٌوجززد بالكلٌززة سٌاسززة للتعامززل مززع ذوي االحتٌاجززات الخاصززة، وذلززن مززن خززبلل اتاحززة االرشززاد النفسززً 

اتاحززة ولززت أطززول فززً واالجتمززاعً، كمززا تتززٌح لهززم فززرص االشززتران فززً االنشززطة الطبلبٌززة، كمززا ٌززتم 
االمتحانات طبما للحالة كما ٌسمح بتحدٌد مساعد فً الكتابة فً االمتحانات فً حالة اإلصزابة فزً الٌزد أو 
الساعد، وٌوجد منزلمات مداخل ومخارج غٌر ربٌسٌة للطبلب ذوى االحتٌاجات الخاصة بمبنى أ ومبنزى 
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 .الخاصة على السماح لهم باستخدام المصاعدب بالكلٌة، كما أشارت آلٌة التعامل مع ذوي االحتٌاجات 
 : سٌاسة للتعامل مع ذوى اإلحتٌاجات الخاصة وذلن من خبلل وتتمثل

المرشد األكادٌمى أو الرابد العلمى والزذى ٌمزوم بتزوفٌر مرافزك لمسزاعدة الطالزب فزى حزاالت خاصزة  -
 .تحتاج إلى دعم

التزدرٌس ومعزاونٌهم ومزوظفى الكلٌززة تزوفر الكلٌزة رعاٌزة علمٌزة وصزحٌة ونفسزٌة مزن أعضزاء هٌبزة  -
فعلى سبٌل المثال تموم كل األلسام العلمٌة بالكلٌة بتمزدٌم المسزاعدات خصوصزا  فزى الزدروس العملٌزة 

 .لهإالء الطبلب
التصززرٌح للطززبلب المصززابٌن بشززلل األطفززال بإسززتخدام المصززعد مززع مرافززك فززى الززدروس العملٌززة  -

 .لةتوفٌر أخصابى إجتماعى لكل فر –للمساعدة 
 .خبلل الدراسة وأثناء اإلمتحانات( األشول)ٌوجد مماعد خاصة للطبلب العثر  -
تخصٌص مساعد للكتابة فى حالة الطالب المصاب بالساعد بشرط أن ٌكون فى مستوى تعلٌمزى ألزل  -

 .وذلن فى حاالت الحوادث
 .ٌوجد مداخل ومخارج غٌر ربٌسٌة للطبلب ذوى اإلحتٌاجات الخاصة بمبنى أ ، مبنى ب -
 .  لمداخل المدرجات الربٌسٌة بالكلٌة( منزلك)إتخذت الكلٌة إجراءات لعمل مدرج  -

ىزس ئ ت  نًؤظعر نو ؼٛم  نً يزكر  ن  بٛر ًَٔيذج ىهك  نً يزكر فٙ يخوهد   نًضديتت ذ ت  -
  نصهر بين   . 

ة ٌوجززد تمثٌززل للطززبلب فززً اللجززان المختلفززة، حٌززث ٌمثززل الطززبلب فززً مجلززس إدارة وحززدة ضززمان الجززود
واللجان المنبثمة عنها، ولجان األنشطة الطبلبٌزة واالتحزاد الطبلبزً، كمزا ٌزدعى الطزبلب الزى المزإتمرات 

   .العلمٌة لؤللسام والكلٌة حٌث ٌتم استمبال ممترحاتهم وآرابهم واألخذ بها فً عملٌة التطوٌر
 

إَٔ ع  ألَ  ر  ن  بٛر ٔيدٖ ي يزكر  ن    فٛٓي  ٔ نًعيبقيت  نوٙ شديزكت فٛٓدي  نًؤظعدر  -
 ًعوٕٖ  نضييؼٙ ٔ نقٕيٙ ٔ ندٔنٙ. نٔةصٕل  نًؤظعر ػهٗ زٕ ةص ػهٗ 

توفر الكلٌة أماكن لممارسة األنشطة الرٌاضٌة مثل صالة البلٌاردو باإلضافة الى صزالة مجهززة لؤللعزاب 
هم بممابل رمزي للطبلب، كما ٌستخدم الطبلب مبلعزب الجامعزة بالمشزاركة مزع بزالً الرٌاضٌة ٌتم اتاحت

إال أنه ال ٌوجزد طبلب الكلٌات األخرى وذلن لممارسة األاعاب الجماعٌة مثل كرة المدم والكرة الطابرة، 
تم جدول واضح للمواعٌد المخصصة لطبلب كل كلٌة وتترن عملٌة التنظٌم للطبلب أنفسهم كمزا أنزه لزم ٌز

   تخصٌص مكان للجمعٌة العلمٌة الصٌدلٌة
لامززت الكلٌززة بتشززجٌع الطززبلب علززى المشززاركة فززً األنشززطة المختلفززة، وذلززن بززاإلعبلن عززن األنشززطة و

والمسابمات المختلفة، وتكوٌن الفزرق الرٌاضزٌة، وتكزوٌن األسزر، كمزا ٌزتم تكزرٌم المتفزولٌن فزً األنشزطة 
ٌززد االمتحانززات العملٌززة والفصززلٌة للطززبلب حززال تعارضززها مززع المختلفززة، كمززا تمززوم الكلٌززة بتعززدٌل مواع

 .المسابمات التً ٌشترن فٌها الطبلب باسم الكلٌة، وٌتم تعدٌل مواعٌد الدروس العملٌة للطبلب
أعدت الكلٌة تمرٌزر عزن األنشزطة الطبلبٌزة، وتضزمن التمرٌزر بعزض الجزوابز التزً حصزلت علٌهزا الكلٌزة 

لٌة الصٌدلة على المركز الثزانً فزً مهرجزان كلٌزة الطزب بلوحزة فنٌزة، ومن أمثلة تلن الجوابز حصول ك
كما حصلت جامعة أسٌوط بمشاركة طبلب من كلٌة الصٌدلة على المركز الثانً على مستوى الجامعات 

، كمززا حصززلت الجمعٌززة الصززٌدلٌة بالكلٌززة علززى المركززز الثززانً فززً "بكززرة أفضززل"المصززرٌة فززً مبززادرة 
 .عرض التمرٌر ملخص ألنشطة اللجان المختلفةالملتمً السنوي، كما ٌ

 كفاٌة و كفاءة أماكن األنشطة الطبلبٌة
 وجود آلٌات لمٌاس كفاءة هذه األماكن من تجهٌزات -
آلٌززات وممارسززات معتمززدة وموثمززة ومفعلززة لتطززوٌر التسززهٌبلت المادٌززة واألمززاكن المتاحززة ألنشززطة  -

 الطبلب
 توافر أماكن كافٌة لممارسة األنشطة الطبلبٌة طبما إلعداد الطبلب  -
 توافر التجهٌزات المناسبة لممارسة كل نوع من األنشطة الطبلبٌة  -
 .نماذج ممارسة جٌدة لزٌادة كفاءة األنشطة وعددها -

  نٕظيةم  نًعوخدير فٙ قٛيض آز ئ  ن   .  -
رٌززك المشززاركة فززً المززإتمر العلمززً لؤللسززام تززم لٌززاس أراء الطززبلب عززن طرٌززك االسززتبٌانات وعززن ط
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والكلٌززة، وٌززتم تفعٌززل االسززتبٌانات الكترونٌززا، وتسززتخدم االسززتبٌانات لمٌززاس أراء الطززبلب فززً الممززررات 
الدراسٌة، وفً أداء أعضاء هٌبة التدرٌس، وفً طرٌمة التمزوٌم، وفزً االمكانزات المتاحزة للزتعلم، كمزا تزم 

المٌزدانً والتزدرٌب االكلٌنٌكزً وٌزتم االسزتبٌان فزً نهاٌزة كزل فصزل  استطبلع رأي الطبلب عن التزدرٌب
دراسً فً حالة تمٌٌم الممررات الدراسٌة وسنوٌا فً حالة التدرٌب المٌدانً ، كما وفرت الكلٌة صزنادٌك 

 الشكاوى للطبلب
 

 
 َويةج آ س قٛيض ٜز ئ  ن    ٔأٔزّ  تظو يأة يُٓي. -

تمزٌم اراء الطزبلب، وتسزتفٌد منهزا فزً اعزداد خطزط التحسزٌن، كمزا ٌزتم وتموم الكلٌة بتحلٌزل االسزتبٌانات و
منالشة اراء الطبلب واالستفادة منها فزً اعزداد تمزارٌر الممزررات المختلفزة،وعلى سزبٌل المثزال أظهزرت 
نتزززابج اسزززتبٌان لٌزززاس فعالٌزززة التزززدرٌب االكلٌنٌكزززً لطزززبلب برنزززامج بكزززالورٌس الصزززٌدلة االكلٌنٌكٌزززة 

ا الطبلب عن االشراف  وبناء علٌه تم اسناد األشراف لمسم الصٌدلة االكلٌنٌكٌزة عدم رض 1104/1105
مباشرة كما تم اتخاذ بعض االجزراءات التصزحٌحٌة بنزاء علزى ذلزن، ومزن أمثلزة االجزراءات التصزحٌحٌة 
حرمان أحد أعضاء هٌبة التدرٌس من التدرٌس لطبلب الكلٌة فً الفصل الدراسزً الثزانً للعزام الجزامعً 

، كما أنه تم تعدٌل طرٌمة االشراف على التدرٌب االكلٌنٌكً بناء على رأي الطبلب، كمزا 1104/1105
التغٌٌزر و،  لرر لسم الكٌمٌاء الطبٌة ولف طرح مزذكرة النظزري لحزٌن تحسزٌنها بنزاء علزى رأي الطزبلب
حٌزث مسزتوى الناتج عن االستبٌانات ٌعتبر ملموس بالنسزبة لطزبلب الصزٌدلة االكلٌنٌكٌزة وخصوصزا مزن 

التفاعل مع بعض أعضاء هٌبة التدرٌس وعدم السماح لهزم باسزتخدام البوفٌزه المجزاور للماعزات الدراسزٌة 
نمزاذج  –نمزاذج مزن تمزارٌر الممزررات  –نمزاذج مزن االسزتبٌانات وكان ذلن كنتٌجة لتحلٌزل  الخاصة بهم

أوضزح رغبزة الطزبلب فززى ثزم إستمصزاء آراء الطزبلب فزى التزدرٌب والزذى  .مزن االجزراءات التصزحٌحٌة
زٌزادة أعزداد الكتزب فززى المكتبزة الطبلبٌزة ، توصزٌل نمززاط   ،   التزدرٌب فزى مصززانع الزدواء زٌزادة فزرص

اإلنترنت فى المكتبة ، تحدٌد أحد أعضاء الهٌبزة المعاونزة لئلشزراف علزى المكتبزة باإلضزافة إلزى تحسزٌن 
 الوسابل التعلٌمٌة واألنشطة الطبلبٌة

  نخسٚضٍٛ ٔ نخدييت  نًقدير نٓى.آنٛيت  نوٕ صم يغ  -
أنشززؤت كلٌززة الصززٌدلة جامعززة أسززٌوط جمعٌززة خرٌجززً كلٌززة الصززٌدلة وأسززرهم، وتززم اشززهارها بتززارٌخ 

، وتم اتخاذ شبون الخرٌجٌن ممرا لها، وتحتفظ الكلٌة ببٌانزات عزن خرٌجزً الكلٌزة تتضزمن 01/2/1100
نززات السززتخراج الشززهادات للخززرٌجٌن عنززد سززنة التخززرج والتززارٌخ الدراسززً للخززرٌج، وتسززتخدم تلززن البٌا

الطلب، كما لامت الكلٌة عزن طرٌزك تلزن الجمعٌزة بالتعزاون مزع شزبون الخزرٌجٌن مزن اسزتحداث كزروت 
 تتبع للخرٌجٌن ٌتم استٌفابها بمعرفة الخرٌج تتضمن بٌاناته الشخصٌة ووسٌلة االتصال وعنوان العمل.

 ًَيذج نهوٕ صم ٔىظٓيييت  نخسٚضٍٛ. -
الكلٌة بمتابعة الخرٌجٌن فً سوق العمل وتمزٌس مزدى رضزا جهزات التوظٌزف عزن مسزتوى الخزرٌج تموم 

ومدي كفزاءة وكفاٌزة األداء وذلزن عزن طرٌزك اسزتطبلع أراء جهزات التوظٌزف فزً مسزتوى الخزرٌج عزن 
 طرٌك االستبٌانات وتستفٌد الكلٌة من ذلن فً تصمٌم الدورات التدرٌبٌة للخرٌجٌن، وتتواصزل الكلٌزة مزع
الخرٌجٌن حٌث ٌتم دعوتهم للمشاركة فً مإتمرات الكلٌة وفً ملتمى التوظٌف وٌكزون ذلزن عزن طرٌزك 

 إلكترونزً منتزدى إنشزاء. المولع االلكترونً وعن طرٌك النمابة، وٌساهم الخرٌجون فً تزدرٌب الطزبلب
 للخرٌجٌن تدعٌم رابطة،  الخرٌجٌن لبلرتماءبمستوي التدرٌبٌة الدوارت تنظٌم،   الكلٌة لخرٌجً

 
 

 بس يج  نوًُٛر  نًُٓٛر ٔ نوؼهٛى  نًعوًس نهخسٚضٍٛ. -
إلعزداد الخزرٌجٌن لسزوق العمزل  بزرامج "وأسزرهم الصزٌدلة كلٌة خرٌجً جمعٌة"وفرت الكلٌة من خبلل 

عن طرٌك تنظزٌم بعزض دورات التعلزٌم الصزٌدلً المسزتمر، باإلضزافة الزى دورات  فزً مجزاالت التنمٌزة 
أعضاء هٌبة التدرٌس لعمد تلن الدورات فً أماكن عمل الصٌادلة، ومن أمثلة تلزن  البشرٌة، وتوفد الكلٌة

الززدورات عززدة دورات فززً الصززٌدلة االكلٌنٌكٌززة فززً الكلٌززة وفززً المبنززى االداري للجامعززة وفززً مستشززفى 
الشرطة وأخرى بمنا، ودورات فً التركٌبات الصٌدلٌة ومستحضرات التجمٌل، ودورة فً العلوم الطبٌزة 

صٌدلٌة بالغردلة وٌتم تمٌٌم الدورات فً نهاٌة كل دورة وٌموم الخرٌجون بزالتراح دورات أخزرى ولزد وال
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التعلزٌم الصزٌدلى تزم إنشزاء لجنزة  .عكس لماء الخرٌجٌن ارتفاع معدل رضاء الخرٌجٌن عن تلن الزدورات
 اولة المهنةلزٌادة الوعى الثمافى والعلمى لمز تتبع لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبةالمستمر
 أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ. -

 َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر
 .وجود لواعد واضحة ومعلنة وموثمة تتسم بالشفافٌة للمبول ببرامج الكلٌة المختلفة وللتحوٌبلت .0
 وجود تبادل طبلبى لومى وعربى .2
 خطة معتمدة للدعم الطبلبى .3
 األنشطة الطبلبٌة المتمٌزة على مستوى الكلٌة والجامعةتشجٌع الطبلب لممارسة  .4
 وجود وحدة فعالة لشبون الخرٌجٌن .5
اسززتغبلل المززوارد المتاحززة للكلٌززة لتناسززب أعززداد الطززبلب الممبززولٌن بهززا والتعامززل مززع مشززكلة الكثافززة  .6

 .العددٌة
 وجود لاعدة بٌانات للطبلب  .2
 .وجود آلٌة معتمدة لجذب الطبلب الوافدٌن .8
كمزا توجزد آلٌزة   ة للكشف والتعامل مع الطبلب المتفزولٌن دراسزٌا والمتمٌززٌن فزً األنشزطةوجود آلٌ .6

 للتعامل مع الطبلب المتعثرٌن دراسٌا  
 .توجد برامج خاصة لرعاٌة المتفولٌن ومعاونة المتعثرٌن دراسٌا   .01
تحزدٌثهما  وجود دلٌل للطالب ٌحتوي على معلومات تفٌد الطبلب لكل من البرنامجٌن الدراسٌٌن وٌتم .00

 .سنوٌا  وإتاحتهما لجمٌع الطبلب
تطبٌك نظام اإلرشاد األكادٌمً لبرامج الكلٌة مع توافر دلٌل للمرشد األكزادٌمً وآلٌزة محزددة ومعلنزة  .02

 .لهذا النظام ووجود نظام الدعم األكادٌمً لطبلب البرامج خبلل الفصلٌن الدراسٌٌن
ص بزالخرٌجٌن علزى المولزع اإللكترونزً للكلٌزة  إلمام مكتب الخرٌجٌن بمسزإولٌاته وإنشزاء رابزط خزا .03

خاص بالخرٌجٌن ، كمزا ٌوجزد إتصزال مباشزر بزٌن الكلٌزة والنمابزة الفرعٌزة للصزٌدلة لتحزدٌث  لاعزدة 
 .بٌانات من أجل تٌسٌر التواصل مع الخرٌجٌن من خبلل المولع اإللكترونً

 .االستمرار فً إلامة ملتمى توظٌف سنوي .04
وٌززتم إعززداد وتنظززٌم , رونززى بكافززة المعلومززات الخاصززة بززالمبول والتحززوٌبلتتمٌززز مولززع الكلٌززة اإللكت .05

 برامج تعرٌفٌة للطبلب الجدد بصفة سنوٌة
 وهى تعتٌر كلٌة جاذبة للطبلب . تفوق نسبة الطبلب المحولٌن إلى الكلٌة عن المحولٌن منها .06
 .صحٌا  توفر الكلٌة نظاما  متكامبل  لدعم الطبلب أكادٌمٌا  ومادٌا واجتماعٌا و .02
 .المشاركة الفعالة ألعضاء هٌبة التدرٌس فى األنشطة الطبلبٌة .08
توجد عٌادة طبٌة بالكلٌة باإلضافة إلى مستشفى الطلبة الوالع داخل الحرم الجامعى ولرٌبزة جزدا  مزن  .06

 .الكلٌة
 توفر الكلٌة األنشطة الطبلبٌة العلمٌة والثمافٌة والرٌاضٌة واإلجتماعٌة للطبلب وتحرص على زٌادة .21

مزع حصزول الكلٌزة علزى مراكزز متمدمزة فزً األنشزطة الطبلبٌزة المختلفزة .نسبة مشاركة الطبلب فٌهزا
 .محلٌا  ودولٌا  

 .تحرص الكلٌة على تنشٌط دور اتحاد الطبلب وزٌادة مساهماته فى مجال األنشطة الطبلبٌة .20
ٌجٌن لسزوق وجود تعاون بزٌن الكلٌزة وشزركات ومصزانع الزدواء لتزوفر بزرامج متنوعزة إلعزداد الخزر .22

 .العمل
 .ٌوجد نظام لتمدٌر ومكافؤة المتفولٌن فى األنشطة الطبلبٌة .23

 نماط تحتاج الى تحسٌن

 صعوبة وضع خطط أو سٌاسات مستمبلٌة بؤعداد الخرٌجٌن تبعا  إلحتٌاجات سوق العمل .0
 عدم مبلبمة أعداد الطبلب الممبولٌن مع الموارد المتاحة للكلٌة .2
 .الخرٌجٌن بالكلٌة بعد التخرج وصعوبة تنفٌذها وجود سٌاسة محددة واضحة لربط .3
 .صعوبة المنافسة فى التروٌج للكلٌة بالدول العربٌة لجذب المزٌد من الطبلب الوافدٌن .4
صعوبة تطبٌك سٌاسة وآلٌات تتٌح للكلٌة تمدٌم منحا  دراسٌة للطزبلب مزن خزارج الزببلد نظزرا  للحالزة  .4

 اإللتصادٌة
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 واألنشطة العلمية: البحث العلمي 01معيار 

 آنٛر ٔضغ  نخ ر  ن ح ٛر نهًؤظعر ٔأٔزّ  زى يطٓي بخ ر  نضييؼر ٔأٔنٕٚيت  نًضوًغ. -
للكلٌة خطزة بحزث علمزً موثمزة وتزرتبط  بغاٌزة تطزوٌر الدراسزات العلٌزا والمزدرة البحثٌزة للجامعزة بخطزة 

وبالتوجهات المومٌة واحتٌاجات المجتمع المحٌط، و لامت الكلٌزة بمخاطبزة األلسزام االستراتٌجٌة الجامعة 
العلمٌة بوضع محاور الخطط البحثٌة لكل لسم تمهٌدا  لوضع خطزة بحثٌزة عامزة للكلٌزة، وإعزداد الصزورة 

حزة ، وتم منالشتها بمجزالس األلسزام وأجزروا التعزدٌبلت الممتر2106-2105العامة للخطة البحثٌة للكلٌة 
علٌهززا وتززم اعتمادهززا مززن مجززالس االلسززام ثززم تززم عرضززها  علززى مجلززس الكلٌززة واعتمادهززا فززً صززورتها 

، ولززد أعلنزت الكلٌزة هززذه الخطزة أٌضزا علززى 2104\6\20بتزارٌخ   601النهابٌزة مزن مجلزس الكلٌززة رلزم 
 مولعها اإللكترونً 

أهززداف الخطززة االسززتراتٌجٌة تززرتبط خطززة البحززث العلمززً بالكلٌززة بخطززة الجامعززة والمرتبطززة بغاٌززات و
، من حٌث أن كبل الخطتٌن تخزدمان التوجهزات (تطوٌر الدراسات العلٌا والمدرة البحثٌة للجامعة)للجامعة 

 .المومٌة للبحث العملً فً مجال العلوم الصٌدلٌة وصناعة الدواء ولٌاس الجودة لؤلدوٌة والمواد الطبٌة
  ٛر.يدٖ ي ئير ىيكيَيت  نًؤظعر يغ   وٓي  ن ح -

تتناسززب الخطززة مززع إمكانززات الكلٌززة المادٌززة والمالٌززة، عززن طرٌززك الموازنززة العامززة وصززندوق البحززوث 
بالجامعززة ومززن خززبلل المشززروعات التززً تززم الحصززول علٌهززا مززن وزارة التعلززٌم العززالً، باإلضززافة إلززى 

انٌة البحث العلمزً االطبلع على مٌز)مٌزانٌة برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة والوحدات ذات الطابع الخاص 
بالخطززة التنفٌذٌززة للخطززة االسززتراتٌجٌة الغاٌززة الثالثززة تحمٌززك مسززتوى متمٌززز فززً البحززث العلمززً وخدمززة 

 (المجتمع
ضٕ ب  ى كٛم ٔػًم نضُر أ  قٛيت  ن حث  نؼهًٙ )ت ٚكسز يي ىدى ذكدسِ فدٙ  نقٛديأة ٔ نحٕكًدر  -

 ٔٚقوصس ُْي ػهٗ ىزس ئ ت ػًم  نهضُر(.
علزى وكٌزل الكلٌزة ولجنزة الدراسزات العلٌزا والبحزوث، ومنالشزة البحثٌزة تمع مسبولٌة متابعزة تنفٌزذ الخطزة 

التمدم بها وكذلن أٌة ممترحات ترد من األلسام بخصزوص تعزدٌل الخطزة، وتزم وضزع خطزة زمنٌزة لتنفٌزذ 
م البحثٌززة حٌززث ٌمززدم األنشززطة البحثٌززة المختلفززة، وٌتززابع السززادة رإسززاء مجززالس األلسززام تنفٌززذ خطززة المسزز

تمرٌر سنوي عن مدى انجاز المسم للخطة، وتم فحص تمرٌر لمسم الصزٌدالنٌات معتمزد مزن ربزٌس المسزم 
، الٌزة متابعزة  لمسزم  ٌتضزمن عزدد االبحزاث المنشزورة خزبلل الزثبلث سزنوات السزابمة 1105\3\4بتارٌخ 

ٌزة متابعزة لبللتززام بمحزاور الخطزة و توجزد ال 1105\4\01الصٌدالنٌات معتمدة من عمٌد الكلٌة بتزارٌخ 
 البحثٌة للكلٌة

توجد بالكلٌة لجنة موثمة ألخبللٌات البحث العلمً وآلٌات فاعلة لنشر الزوعً بؤخبللٌزات البحزث العلمزً، 
فمزثبل تززم نشززر مطوٌزة ورلٌززة وإلكترونٌززة علززى صزفحة الكلٌززة اإللكترونٌززة عزن أخبللٌززات البحززث العلمززً 

برباسزة وكٌزل  1103\4\01طبلع علزى محاضزر اجتمزاع اللجنزة االول بتزارٌخ والملكٌة الفكرٌة، وتم اال
الكلٌة للدراسات العلٌا، وتم تحدٌث تشكٌل اللجنة ضمن اللجان المنبثمة عن وحدة ضزمان الجزودة بمجلزس 

محاضززر ، تشززكٌل لجنززة أخبللٌززات البحززث العلمززً ، )مطوٌززات  1105\0\11بتززارٌخ  515الكلٌززة رلززم 
عت اللجنززة ضززوابط عمززل وإجززراءات تشززغٌل لٌاسززٌة لهززا، مثززل االلتزززام بززاالعراف وضززو االجتماعززات. 

بتزززارٌخ  0والزززنظم الجامعٌزززة التزززى تحكزززم العمزززل البحثزززى وتزززم التوثٌزززك بمحضزززر اجتمزززاع اللجنزززة رلزززم 
وٌتم الحصول على موافمزة اللجنزة إلجزراء البحزوث العلمٌزة ومنالشزة االلتبزاس والسزرلات  1103\4\01

الممدمززة لمجلززة الكلٌززة حٌززث تززم رفززض بحززث مززن احززد اعضززاء هٌبززة التززدرٌس بززاالردن  العلمٌززة لؤلبحززاث
)مبلحظزة محاضزر لجنزة  ولكزن ال توجزد تمزارٌر سزنوٌة للجنزةلتطابمة مع بحث منشزور بمجلزة روسزٌة ، 

 اخبللٌات البحث العلمى (. 

ىكدس ز يدي ذكدس فدٙ  نًٕ زأ  نًينٛر ٔيصيأز  نوًٕٚم  نًخوه ر  نًوٕفسة نه حدث  نؼهًدٙ )ٔت ٚدوى  -
 يؼٛيز  نًٕ زأ  نًينٛر ٔنكٍ ٚ يز ىنٗ ٔزٕأِ فق (.

حٌث تمدم الجامعة مٌزانٌة سزنوٌة وفرت الكلٌة الموارد المالٌة للبحث العلمً من مصادر تموٌل مختلفة، 
ثابتة للبحزث العلمزً فزً الكلٌزة مزن مٌزانٌزة الدولزة بلغزت مزابتٌن وسزبع وثبلثزون الزف وثبلثمابزة وثمانٌزة 

، وتتوافر مصادر متنوعة لتموٌل البحث العلمً من صندوق البحزوث 2106\2105عون جنٌة للعام وتس
بالجامعززة  باإلضززافة  الززى مٌزانٌززة الجامعززة، ومززن برنززامج الصززٌدلة اإلكلٌنٌكٌززة بالكلٌززة والوحززدات ذات 
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المالٌززة ، الطززابع الخززاص ومشززارٌع التطززوٌر التززً تحصززل علٌهززا الكلٌززة طبمززا للنسززب المحززددة بززاللوابح 
والطبلب الوافدٌن وطبلب منح اكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا بالماهرة، كمزا تمزوم الجامعزة بتموٌزل 
حضور الدورات والمإتمرات والمهمات العلمٌة وتموٌل نشر البحوث ومنح جوابز مالٌة للنشزر الزدولً، 

المنصزرف مزن الصزنادٌك الخاصزة وكذلن دعم البحث العلمً بهداٌا من شزركات األدوٌزة، وبلزغ إجمزالً 
ولزوحظ زٌزادة فزً  الموازنزة  2106 2106\2105سبعمابة وخمسزون الزف وسزتة وسزبعون جنٌزة للعزام 

سززنوات سززابمة حٌززث زادت المززوارد الداتٌززة مززن  5خززبلل  المخصصززة ألغززراض أنشززطة البحززث العلمززً
سزابمة  ألنشزطة سزنوات  5موازنة سزنوٌة خزبلل )  2106عام  5660862الى  2102عام  3685662
 (البحث العلمً

 نًدددٕ زأ  نًيأٚدددر ٔ نوضٓٛدددص ت ٔ نوعدددٓٛ ت  نودددٙ ىٕفسْدددي  نًؤظعدددر نهؼًهٛدددر  ن ح ٛدددر )ىدددركس  -
  نو يصٛم ُْي ٔت ٚوى ىكس ز ْر   نضصئ فٙ يؼٛيز  ندز ظيت  نؼهٛي(.

مبلبمززة  ٌوجززد العدٌززد مززن الوحززدات المعنٌززة بالبحززث العلمززً، والمززوارد المادٌززة والتجهٌزززات والتسززهٌبلت
، مثل مركز الخدمات الصٌدلٌة وٌموم بعمل تحلٌل دراسزات التكزافإ الحٌزوي لؤلدوٌزة التزً للعملٌة البحثٌة

صزٌادلة باإلضزافة الزى مزدٌر المركزز وتزم االطزبلع علزى العٌنزات  6تنتجها بعض شركات األدوٌزة، وبزه 
، 2106\2105ل العزام عٌنزة خزبل 215جنٌة لعزدد  02812المدفوعة ونسب تخفٌضات مختلفة بؤجمالً 

وٌمززوم بعمززل نشززرات علمٌززة دورٌززة للتثمٌززف  2115ومركززز المعلومززات الدوابٌززة تؤسززس فززً سززبتمبر 
الصٌدلً للصٌادلة ومن ٌعملون فً المجزال الطبزً، و تزم عمزل اتفالٌزة مزع مركزز الٌمظزة الدوابٌزة التزابع 

داد مزن النشزرة الدورٌزة االطزبلع علزى اعز)لوزارة الصحة فزرع سزوهاج وٌصزدر نشزرات دورٌزة علمٌزة 
ونشزرات تثمٌفٌزة غٌزر .( ass.uni.bull.,vol.13, No.1, Mar.2017العلمٌة لمركز معلومزات الزدواء 

، ومعمززل النززانو تكنولززوجً ألبحززاث الصززٌدلة (النشززرة الدورٌززة العلمٌززة لمركززز معلومززات الززدواء)دورٌززة 
والطب بمركز االبحاث الطبٌة، ومركز األعشاب والنباتات الطبٌزة وٌمزوم بدراسزة علمٌزة منظمزة لزبعض 

( MOE)النباتات الطبٌة التً تنمو فزً مصزر مزع اسزتخبلص المزواد الفعالزة، ومعمزل النمذجزة الجزٌبٌزة 
المراكز البحثٌزة والخدمٌزة واحصزابٌة )ٌة باستخدام الكمبٌوترالذى ٌحاكى التركٌب الكٌمٌابً لبعض األدو
، وٌتمثل مردود المخصصات المالٌزة المنفمزة علزى البحزث  بالوحدات ذات الطابع الخاص وتارٌخ انشابها

،  وكزذلن زٌزادة عزدد  العلمً فً زٌزادة عزدد األبحزاث المنشزورة واألبحزاث المسزولة وبزراءات االختزراع
 .ختلفة التً تم منحها من الكلٌة فً الخمس سنوات األخٌرةالدرجات العلمٌة الم

 ر نً ددسٔػيت  ن ح ٛددر  نًًٕنددر يددٍ يؤظعدديت يحهٛددر ٔىقهًٛٛددر ٔأٔنٛددر  دد ل  ألػددٕ و  ن  ثدد -
  نًيضٛر.

بٌان ززا بالمشزروعات البحثٌززة الممولززة مزن مإسسززات محلٌززة وإللٌمٌزة ودولٌززة خززبلل األعززوام  ٌوجزد بالكلٌززة 
مشروعان من مشروعات دعم التمٌز بوزارة التعلٌم العالً  االول مشروع مركزز  الثبلثة الماضٌة، منها

بمبلززغ اربعززة ملٌززون وخمسززمابة  2104\02\00جامعززة اسززٌوط المتمٌززز لتتبززع جززودة االدوٌززة  بتززارٌخ 
وسزززبعون الزززف جنٌزززة، والثزززانً مشزززروع انشزززاء مركزززز االتاحزززة الحٌوٌزززة والتكزززافإ الحٌزززوي بتزززارٌخ 

بعنوان مثبطزات تشزٌٌدٌة  05165الً اربعة مبلٌٌن جنٌة، ومشروع بحثى  رلم بمبلغ إجم 2105\0\04
مبتكرة للخبلٌا الٌوزٌنٌة ذات فاعلٌة محتملة ضد الربو  بمبلغ تسعمابة وثمانٌة وتسزعون  الزف وثبلثمابزة 

 (.عمود المشروعات)وعشرون جنٌة بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمٌة التكنولوجٌة 

   ٛص  ن حث  نؼهًٙ ٔىًُٛر قدز ت  ن ية ٍٛ.أظينٛ  أػى ٔىح  -
استخدمت الكلٌة أسالٌب لدعم وتحفٌز البحث العلمً، حٌث لامت الكلٌة بتحمل تكالٌف نشر األبحزاث فزً 
المجبلت الدولٌة ذات السمعة العالمٌة، وتولً الجامعة اهتمام بالغ للباحثٌن بتشجٌع حضزور المزإتمرات، 

اعضززاء هٌبززة تززدرٌس وهٌبززة معاونززة مززإتمرات وورش عمززل داخلٌززة خززبلل الفتززرة مززن  8حٌززث حضززر 
اعضززاء هٌبززة تززدرٌس مززإتمرات خارجٌززة خززبلل العززام  2، وحضززر 2102حتززى فبراٌززر  2105\8\31

لوابم بؤسماء المزإتمرات الداخلٌزة ) 2106\2105هٌبة تدرٌس خبلل العام  4، و2102\2106الجامعً 
، ودعزم النشزر الزدولً بتخصزٌص مكافزآت  للنشزر المتمٌزز فزى (اء المرشزحٌنوالخارجٌزة واماكنهزا واسزم

مجبلت دات معامل تاثٌر عالى ، وجوابز تمدٌرٌة وتشجٌعٌة وتفوق وتمٌزز علمزً مزن صزندوق البحزوث 
لابمزة باألبحزاث التزً )نشر فصل فزى كتزاب دولزى   الساتدة بالسام الكٌمٌاء الطبٌة والصٌدالنٌات مكافاءة

ولابمززة باعضززاء هٌبززة التززدرٌس الحاصززلٌن علززى جززوابز  2106\02\21افززآت بتززارٌخ حصززلت علززى مك
، والمعمل المركزي وٌوجد به العدٌد مزن األجهززة العلمٌزة المتطزورة التزً تخزدم العملٌزة البحثٌزة (علمٌة 

وكززذلن دلٌززل األجهزززة ( NMR   ,DSC, IRجهززاز)فززً الكلٌززة والجامعززة والمراكززز البحثٌززة األخززرى 
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وتوجد بالكلٌة مكتبة للدراسات العلٌا تحتوى على العدٌد من المراجع والدورٌات العلمٌة، ولجنزة العلمٌة، 
ولكن الكلٌة فً حاجة الى الٌة لتسوٌك البحزوث، واالعزبلن عزن رعاٌة طبلب الدراسات العلٌا فً الكلٌة، 

   المراكز والخدمات البحثٌة
رات الباحثٌن للسادة أعضاء هٌبة التزدرٌس والهٌبزة وضعت الجامعة فً خطتها التدرٌبٌة برامج لتنمٌة لد

المعاونة لتنمٌة المهارات لرفع كفاءة العملٌة البحثٌة، مثل التفكٌر التحلٌلً واالبداعً، ونشر البحوث فزً 
مجبلت دولٌة، والتحلٌل اإلحصابً فً البحزث العلمزً، وكٌزف تكتزب مشزروعا بحثٌزا، وتصزمٌم واجزراء 

لفرٌك البحثً، واخبللٌات البحث العلمً تنافسٌا، وبلغ عدد المتزدربٌن  مزن العزام البحوث العلمٌة وادارة ا
عضزو هٌبزة تزدرٌس  45متزدرب وبلزغ عزدد المتزدربٌن  011فً هزذه الزدورات  2102حتى ٌناٌر  2104

حتززى ٌنززاٌر  2100بالززدورات مززن   2102\4\26بٌززان معتمززد بتززارٌخ %) 34بنسززبة  2106فززى العززام 
 (تنمٌة لدرات ونماذج من الشهادات الممنوحة اعضاء هٌبة التدرٌس والمٌاداتمن مدٌر مركز  2102
 ٔةد ت أٔ ىأ ز ت  ظوحدثت ندػى  ن حث  نؼهًٙ. -

الطبٌزة( تزم إسزتحداث مركزز تحزت إشزراف لسزم العمزالٌر تحزت إسزم )مركزالدراسزات والبحزوث للنباتزات 
هٌبززة التززدرٌس بمختلززف ألسززام الكلٌززة لززدعن البحززث العلمززى للسززادة أعضززاءء بالززدور الرابززع بمبنززى )ب( 

   وبالى كلٌات جامعة أسٌوط والكلٌات المناظرة باإلللٌم
 ٔظيةم أػى  ألبحيث  نو  ٛقٛر ٔ نً وسكر.  -

شجعت الكلٌة األبحاث التطبٌمٌة والمشروعات البحثٌة المشتركة بٌن تخصصات مختلفة فً الكلٌة أو مزع 
ل بٌن األلسام ونشر بحوث مشتركة بٌن األلسام، ولد صزدر جهات خارجٌة، ولد تم  عمد ندوة عن التكام

لرار مجلس الكلٌزة بإعفزاء البحزوث البٌنٌزة بزٌن األلسزام مزن رسزوم التحلٌزل فزً المعمزل المركززي )بٌزان 
% ولمزاء اعضززاء هٌبزة التززدرٌس والهٌبزة المعاونززة 41مركزز الخزدمات بتخفٌضززات علزى تحلٌززل العٌنزات 

عت إدارة الكلٌة أن تمد المعمل المركزي بؤجهزة حدٌثة والتً تخدم البحزوث والمٌادات االكادٌمٌة (، ورا
المشتركة بٌن األلسام العلمٌة مما ٌشجع على إجراء أبحاث مشتركة، وتوجد ابحاث مشتركة بٌن االلسام 
الكٌمٌززاء العضززوٌة والصززٌدلٌة والسززام الفارمززاكولوجً والمٌكروبٌولززوجً واٌضززا بززٌن لسززم الصززٌدالنٌات 

االلسام بكلٌة الطب، ولٌام بعض أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة بنشر أبحاث علمٌة مزع مإسسزات  وبعض
علمٌة دولٌة وأٌضا  مع جامعزات أجنبٌزة مثزل إجزراء األبحزاث للبزاحثٌن علزى نظزام المنزوات العلمٌزة، وتزم 

م فززً أكتززوبر اعتمززاد سٌاسززة تززدعٌم البحززوث البٌنٌززة بززٌن األلسززام مززن مجلززس الكلٌززة وأعلنززت علززى األلسززا
)سٌاسزة تزدعٌم البحزوث البٌنٌزة وبٌزان بؤسزماء المبتعثزٌن خزبلل   ولم تحدث السٌاسة حتى تارٌخهم، 1113

 وبٌان باألبحاث المنشورة محلٌا وعالمٌا( 1101 \3\21سنوات سابمة بتارٌخ  2
 نًيضددٛر  ٔيوٕظدد   إلَودديج ألػءدديئ ْٛلددر  رى ددٕز  إلَودديج  ن ح ددٙ نهًؤظعددر نثػددٕ و  ن  ثدد -

 نودزٚط ٔيوٕظ   نُ س  ندٔنٙ. 
من أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة فً البحث العلمً، وذلن من خزبلل اإلشزراف % 011شارن 

علزززى الرسزززابل العلمٌزززة أو مزززن خزززبلل أبحزززاث الترلٌزززة واألبحزززاث المستخلصزززة مزززن رسزززابل الماجسزززتٌر 
فً مجـزـبلت عالمٌزة  224م منها 2102إلى  2103بحثا  خبلل الفترة من  386والدكتوراه، ولد تم نشر 

وتبٌن التنالص التزدرٌجً فزً عزدد  030فً مجـبلت محلٌــة، وإجمالً عدد اعضاء هٌبة التدرٌس  05و
، متوسط اإلنتزاج البحثزً لعضزو هٌبزة التزدرٌس خبلل االعوام الثبلثة الماضٌة 22إلى  002االبحاث من 

عضزو هٌبزة  030بحزث لعزدد  23، و 2105عزام لل 0.62عضو هٌبة تدرٌس بنسبة  035بحث لعدد  84
احصزابٌة معتمزدة باألبحزاث المنشزورة محلٌزا ودولبزا ولمزاء اعضزاء ) 2106للعزام    0.56تدرٌس بنسزبة 

 .(هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة
فيػهٛر ٔظديةم ى دضٛغ ٔأػدى ي ديزكر أػءديئ ْٛلدر  نوددزٚط ٔ نٓٛلدر  نًؼئَدر ٔ ن د   فدٙ  -

  نًؤىًس ت  نؼهًٛر  نًحهٛر ٔ إلقهًٛٛر ٔ ندٔنٛر. ألَ  ر ٔ نً سٔػيت ٔ
ٌشارن أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والطبلب فً األنشطة والمشروعات والمإتمرات العلمٌزة 

اعضزاء هٌبزة تزدرٌس وهٌبزة  8وفى إصدار مجلة علمٌة دورٌة، حٌث حضر  المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة
اعضزاء  4، و2102حتى فبراٌزر  2105\8\31ٌة خبلل الفترة من معاونة مإتمرات وورش عمل  داخل

اعضاء هٌبة تدرٌس مإتمرات خارجٌة خبلل العزام  2، وحضر 2106\2105هٌبة تدرٌس خبلل العام  
 (بٌان بؤعضاء هٌبة التدرٌس المشاركٌن فً مإتمرات علمٌزة محلٌزة أو دولٌزة) ،2102\2106الجامعً 

وتخصززٌص  الصزٌدلٌة بجامعزة أسزٌوط مزن خزبلل  الجمعٌزة العلمٌزة ، شزارن  الطزبلب فزً مزإتمر العلزوم
Session  وتزم مشزاركة طزبلب البكزالورٌوس فزً جزبٌزات 2106  أبرٌزلللطبلب وكان آخرها مإتمر ،
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من األبحاث العلمٌة بإشراف أعضاء هٌبة التدرٌس فزً بعزض األلسزام العلمٌزة، ، كمزا تزم عمزل المزإتمر 
طالب واعضزاء  211حضرة اكثر من   Cبماعة المإتمرات  2102\4\8 البحثً الطبلبً  االول بتارٌخ

هٌبززة التززدرٌس ورجززال الصززناعة ومعهززد األورام، وتززم توزٌززع جززوابز ألحسززن بوسززتر و شززهادات وكتابززة 
 .(مطوٌات المإتمر وشهادات الحضور ولماء الطبلب) 2102\4\22تمرٌر عن المإتمر بتارٌخ 

 . نؼهًٙ ٔ ألَ  ر  نؼهًٛر  أل سٖىحهٛم نًحوٕٖ قٕ ػد بٛيَيت  ن حث  -
ٌوجد بالكلٌة لاعدة بٌانات إلكترونٌة وورلٌة لملخصزات رسزابل الماجسزتٌر والزدكتوراه منزذ إنشزاء الكلٌزة 

م، وتززم حصززر جمٌززع اإلنتززاج العلمززً للسززادة أعضززاء هٌبززة التززدرٌس 2106م حتززى العززام الحززالً 0665
عمززل إحصززاء بٌززانً   وٌززتم ، األبحززاث علززى مولززع الكلٌززةوالهٌبززة المعاونززة محلٌززا  ودولٌززا ، ووضززع هززذه 

ٌحزدد عزدد ونسزبة األبحزاث المشزتركة   ، للتعرف على منحنى اإلنتاج العلمً بالممارنة بالكلٌات المناظرة
كما تم إضافة السٌر الذاتٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة علزى صزفحة الكلٌزة علزى  ،والتطبٌمٌة

ولواعززد البٌانززات الورلٌززة  ٌززل الدراسززات العلٌززا وكتٌززب  ملخصززات البحززوث العلمٌززةدل)شززبكة اإلنترنززت 
ولد اشتركت الكلٌة بمشروع لواعد البٌانات التً تتٌح للباحثٌن الحصول علزى النصزوص ، (واإللكترونٌة

الكاملة لؤلبحاث من خبلل أجهزة حاسب آلزً متصزلة بشزبكة االنترنزت، كمزا ٌتزوفر بالمكتبزة دلٌزل ورلزى 
خر إلكترونً وكذا ملخصات ومستخلصزات الرسزابل العلمٌزة وهزى أٌضزا متاحزة علزى صزفحة المكتبزة وآ

 (صفحة المكتبة بالمولع اإللكترونً للكلٌة)بالمولع اإللكترونً للكلٌة، 
توجززد لواعززد بٌانززات التفالٌززات علمٌززة وبحثٌززة  بززٌن الكلٌززة ومإسسززات التعلززٌم العززالً والمراكززز البحثٌززة 

اتفالٌات بحثٌة وتعاون علمزً بزٌن كلٌزة الصزٌدلة جامعزة أسزٌوط وكلٌتزً الصزٌدلة بجزامعتً الدولٌة مثل، 
مارسززٌلٌا ومونبٌلٌززه بفرنسززا، وٌوجززد تبززادل علمززً بززٌن أسززاتذة هززذه الكلٌززات، وتززم اٌفززاد بعززض الطززبلب، 

ود جامعززة الملززن سززع –واتفالٌززة بحثٌززة وعلمٌززة بززٌن الكلٌززة والكرسززً العلمززً السززتاد فززً كلٌززة الصززٌدلة 
 بالمملكة العربٌة السعودٌة، ولد فعلت االتفالات الثبلثة

تمززوم الكلٌززة بإصززدار مجلززة علمٌززة دورٌززة تصززدر عززدد كززل سززتة أشززهر محكمززة تحززت اسززم نشززرة العلززوم 
الصززٌدلٌة جامعززة أسززٌوط، وٌززتم نشززر ملخصززات أبحاثهززا فززً الملخصززات الكٌمٌابٌززة الصززٌدلٌة لمسززاعدة 

فً نشر أبحزاثهم وذلزن بعزد تحكزٌم األبحزاث علمٌزا  علزى مسزتوى عزال، الباحثٌن من داخل وخارج الكلٌة 
وملخصات األبحزاث فزً هزذه المجلزة منشزورة فزً  ISSN-1110-0052ولهذه المجلة ترلٌما  عالمٌا  هو 

العزدد التاسزع ) ASK Z، وتم إتاحة كل األعداد الكترونٌا  بالتعالزد مزع شزركة Chemical Abstractالـ 
 (للمجلة العلمٌة 2106والثبلثون 

شززارن أعضززـاء هٌبززة التززدرٌس فززً الكلٌززة فززً تحكززٌم الززدورٌات العلمٌززة العالمٌززة والمحلٌززة ولززد بلززغ عززدد 
تسع وثبلثون بحثا، وكذلن لجان المراجعزة  2105/2106األبحاث التً تم مراجعتها وتحكٌمها فً العام 

م واالعتمزاد، وعمزل بعزض أعضزاء هٌبزة الخارجٌة العتماد الكلٌات بالهٌبزة المومٌزة لضزمان جزودة التعلزٌ
التدرٌس كخبراء لشركات األدوٌزة، كمزا ٌمزوم أعضزاء هٌبزة التزدرٌس فزً الكلٌزة بتزؤلٌف كتزب علمٌزة فزً 

 جمٌع التخصصات ومعظم هذه الكتب لها أرلام إٌداع لانونً وترلٌم دولً
 02ٌزان معتمزد بعزدد ب)حصل العدٌد من أعضاء هٌبزة التزدرٌس ومعزاونٌهم علزى جزوابز محلٌزة وعالمٌزة 

، وحصززل مززدرس بمسززم الكٌمٌززاء العضززوٌة  (2106\4\00عضززو هٌبززة تززدرٌس وهٌبززة معاونززة بتززارٌخ 
الصٌدلٌة على جابزة مكنٌل فً كٌمٌزاء النزواتج الطبٌعٌزة مزن جامعزة وترلزو بكنزداى وهزً أحزدى الجزوابز 

ألسزتاذ بمسزم الكٌمٌزاء –ً، ومشروع علمز2/5/2104األعلى التً تمنحها الجامعة فً مجال الكٌمٌاء فً 
-Development of Modified Lidocaine Anaglos as Potential Anti"الطبٌززة تحززت 

asthmatic Drugs"  وتزم لبولزه مزن طزرف Science &Technology Development Fund 
(STDF)،  نمزاذج مزن )بزراءات اختزراع  6وحصزول ابحزاث اعضزاء هٌبزة التزدرٌس بالكلٌزة علزى  عزدد
 .(وبراءات االختراع الحاصلة علٌها الكلٌة الجوابز
  نًؤىًس ت  نؼهًٛر  نًحهٛر ٔ إلقهًٛٛر ٔ ندٔنٛر  نوٙ َظًوٓي  نًؤظعر أٔ شيزكت فٙ ىُظًٛٓي. -

جامعة أسٌوط بصزفة منتظمزة ودورٌزة مإتمرهزا الزدولً للعلزوم الصزٌدلٌة فزً شزهر  –تعمد كلٌة الصٌدلة 
 01األبحززاث وٌعمززد فززً السززنة الزوجٌززة، ولززد تززم عمززد مززارس كززل عززامٌن، والززذى ٌصززدر بملخصززات 

، كمزا  م )مطوٌزات  المزإتمر والبرنزامج (1105أبرٌزل  03، 02مإتمرات حتى اآلن كان اخرها ٌزومً 
 111حضرة اكثر مزن   Cبماعة المإتمرات  1101\3\2تم عمل المإتمر البحثً الطبلبً االول بتارٌخ 
عة ومعهززد االورام وتززم توزٌززع جززوابز ألحسززن بوسززتر و طالززب واعضززاء هٌبززة التززدرٌس ورجززال الصززنا

شهادات وكتابة تمرٌر عن المإتمر، وٌشارن الطبلب فً المإتمر العلمً لؤللسام وتنظزٌم مزإتمر الجزودة 
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 .ومإتمر العلوم الصٌدلٌة
 أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ. -

 َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر
 .بحثٌة للكلٌة متكاملة مع األلسام معتمدة وموثمة تبلبم إمكانٌات الكلٌة المادٌة المتاحةوجود خطة  .0

 .ربط الخطة البحثٌة للكلٌة بالخطة البحثٌة للجامعة تعكس إحتٌاجات المجتمع .2

 .تنوع أسالٌب تشجٌع البحوث العلمٌة المشتركة بٌن األلسام دالخ وخارج الكلٌة .3

 متاحة بالمكتبة الرلمٌةلواعد بٌانات لؤلبحاث محدثة  .4

مكافؤة الباحثٌن علزى النشزر )وجود آلٌة لتشجٌع أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة على نشر األبحاث  .5
 (الدولى

 .وجود آلٌة لتشجٌع الهٌبة المعاونة والطبلب على المشاركة فى المشارٌع البحثٌة .6

 .ة واإلللٌمٌة والدولٌةٌوجد دعم مشاركة أعضاء هٌبة التدرٌس فى المإتمرات المحلٌ .2

 وجود لجنة أخبللٌات البحث العلمً .8

 وجود عدالة وتكافإ فى فرص الحصول على البعثات .6

 آلٌات التواصل بٌن المشرفٌن والمبتعثٌن لمتابعة أدابهم .01

 .حصول الكلٌة على مشروع اإلتاحة والتكافا الحٌوى .00

 لمىحصول بعض أعضاء هٌبة التدرٌس على جوابز متمٌزة فى البحث الع .02

تصدر الكلٌة نشرة دورٌة علمٌة محكمة ومإتمر جامعة أسٌوط الدولى للعلوم الصٌدلٌة ٌعمد كل عامٌن  .03
 .م0668بإنتظام منذ عام 

 وجود بروتوكوالت تعاون مع هٌبات خارجٌة .04

 تحدٌث نشرة العلوم الصٌدلٌة للكلٌة .05

 .مً بالكلٌةمساهمة الوحدات الخدمٌة والوحدات ذات الطابع الخاص فً دعم البحث العل .06

 َقيط ىحويج  نٗ ىحعٍٛ
 تجهٌز معامل األبحاث بؤحدث التمنٌات .0

 .ضعف مٌزانٌة البحث العلمى .2

 .محدودٌة إشتران الكلٌة فى الدورٌات العلمٌة .3

 .إحجام رجال األعمال والصناعة من تدعٌم التعلٌم والبحث العلمى فى الكلٌة .4

 محدودٌة إشتران الكلٌة فى مشروعات اإلتحاد األوروبى .5

 الممٌمة به( IF)للة عدد األبحاث المنشورة بنشرة العلوم الصٌدلٌة نظرا  لضعف معامل التؤثٌر  .6

 .محدودٌة دور البحوث األكادٌمٌة فى مواجهة المشكبلت المجتمعٌة .1
 

 معيار 00: الدراسات العليا

 إَٔ ع ٔأػد أ ٔيعوٕٚيت بس يج  ندز ظيت  نؼهٛي  نوٙ ىقديٓي  نًؤظعر.  -
 01بززرامج دكتززوراه و 01بززرامج ماجسززتٌر و 01برنززامج دراسززات علٌززا منهززا عززدد  21عززدد تمززدم الكلٌززة 

 450مفعلٌن وبالً الزدبلومات تزم تجمٌزدهم بمزرار مجلزس الكلٌزة رلزم  1برامج دبلومات متخصصة منها 
م 20/01/1101بتزارٌخ  512م وتمت الموافمة علٌه بمزرار مجلزس الجامعزة رلزم 15/01/1101بتارٌخ 

، وهذه البرامج ممدمزة مزن ألسزام الكلٌزة السزبع باإلضزافة إلزى األلسزام 11لً البرامج المفعلة لٌصبح إجما
الكٌمٌززاء الحٌوٌززة، وإجمززالً الممززررات العامززة  –المٌكروبٌولززوجً  –المشززتركة الززثبلث الفارمززاكولوجً 

 (1113بتارٌخ  2053)البحة الدراسات العلٌا والمعدلة بالمرار الوزاري  11والتخصصٌة 
عززدت الكلٌززة بٌان ززا عززن أنززواع وأعززداد ومسززتوٌات بززرامج الدراسززات العلٌززا التززً تمززدمها وعززدد الممٌززدٌن ا

طالبززا  لززدبلوم  43والمسززجلٌن والمجتززازٌن لكززل برنززامج لؤلعززوام الخمسززة الماضززٌة، وتززم المٌــززـد لعـــززـدد 
 5ا  لدرجززـة الماجسـززـتٌر، وطالززـب 12طالبززا  لززدبلوم التكنولوجٌززا الصززٌدلٌة، و 01الصززٌدلة اإلكلٌنٌكٌززة، و

مـوضوعزـات بحثٌزة  1موضـزـوع بحثزى لـدرجـزـة الماجسزتٌر و 05طــالبا  لدرجــة الدكتوراه، وتسجٌــل 
)احصابٌات الطبلب الممٌدٌن والمسجلٌن للزدرجات المختلفزة مزن  1104/1105لدرجـة الدكتـوراه العام  

 34، وبلزغ عزدد الزدرجات الممنوحزة  األخٌزرة(أعزوام  4أعضزاء الهٌبزة  المعاونزة ومزن الخزارج  خزبلل 
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 21ماجسزززتٌر و 50، وإجمزززالً الممنزززوحٌن  1104/1105دكتزززوراه للعزززام   1ماجسزززتٌر و 10دبلزززوم و
دكتوراه خبلل الخمسة اعوام األخٌرة، ونسبة الدرجات العلمٌة التً منحتها الكلٌزة للدارسزٌن مزن أعضزاء 

 5و الزدكتوراه  0:  2لطبلب المسجلٌن من الخارج الماجسزتٌر الهٌبة المعاونة ممارنة بالدرجات العلمٌة ل
 4)بٌان بعدد طبلب الدراسات العلٌا الممنزوحٌن مزن أعضزاء الهٌبزة  المعاونزة ومزن الخزارج  خزبلل  0: 

 ( 1101\0\04أعوام األخٌرة بتارٌخ 
ٙ  ظدوحد ث آنٛيت  نًؤظعر فٙ  ظوقس ئ ظٕال  نؼًم  ٔزب   ن س يج بًو ه يىّ ٔىزدس ئ ت  نًؤظعدر فد

 بس يج ىؼهًٛٛر زدٚدة أٔ ى ٕٚس أٔ ىن يئ بس يج قيةًر.
لم تطبك الكلٌة آلٌات الستمراء سوق العمزل مثزل االطزبلع علزى بزرامج لمإسسزات منزاظرة أو مسزتجدات 
التخصص دولًٌّزا أو تزربط برامجهزا األكادٌمٌزة بمتطلباتزه، أو تتخزذ إجزراءات السزتحداث بزرامج أكادٌمٌزة 

، 1101ر والمراجعزة للبزرامج المجمزدة مزن أو إلغزاء بزرامج لابمزة، ولزم ٌزتم اعزادة النظز جدٌدة أو تطوٌر
   .وطالبت االطراف المجتمعٌة، أثناء ممابلتها، بعمل برامج مهنٌة ودبلوم الٌمظة الدوابٌة

 ٔظيةم  نوسٔٚج نه س يج ٔيدٖ فؼينٛوٓي.
الدراسات العلٌا، منها توزٌع دلٌل الدراسزات العلٌزا اتبعت الكلٌة أسالٌب عدٌدة للتعرٌف والتروٌج لبرامج 

، وٌشمل برامج الدراسزات العلٌزا المطروحزة واللزوابح المنظمزة 1105وتم التحدٌث فً  1101فً ٌولٌو 
للدراسززات العلٌززا والعبللززات الثمافٌززة ونظززم اإلٌفززاد إلززى الخززارج وكززذلن نظززم المنززوات العلمٌززة والبعثززات 

وشززروط مززنح الززدرجات العلمٌززة مززن الكلٌززة ونظززم االمتحانززات والممززررات  الداخلٌززة والتعرٌززف بكٌفٌززة
المطروحة فً الدبلوم والماجستٌر والدكتوراه، وإصدار مطوٌات عن برامج الدراسات العلٌزا المطروحزة 
وتوزٌعهززا، وعمززل إعبلنززات علززى مولززع الكلٌززة عززن افتتززاح الززدبلومات المتخصصززة والززدرجات العلمٌززة 

تٌر والززززدكتوراه، ومخاطبززززة اإلدارات الصززززحٌة، وشززززركات تصززززنٌع الززززدواء، األخززززرى مثززززل الماجسزززز
والمستشفٌات الجامعٌة، والمزوات المسزلحة، ومستشزفى الشزرطة عزن البزرامج الدراسزٌة للدراسزات العلٌزا، 

 واإلعبلن عن برامج الدراسات العلٌا عن طرٌك صفحة الكلٌة على شبكة المعلومات الدولٌة
عزام  31تزاٌدت أعداد الطبلب الممٌدٌن فً برامج الدراسات العلٌا خاصة دبلزوم الصزٌدلة السزرٌرٌة مزن 

طالزب  1ولزوحظ للزة عزدد الطزبلب الوافزدٌن فبلغزوا ، 1101\1105خبلل العزام  11إلى  1104\1103
ن بالزدبلوم طبلب دكتزوراه خزبلل األعزوام الثبلثزة الماضزٌة )احصزابٌة بعزدد الطزبلب الممٌزدٌ 3ماجستٌر و

ومبلحظزة  1105ودلٌل الدراسات العلٌزا  1101\4\1سنوات معتمدة بتارٌخ  2والطبلب الوافدٌن خبلل 
 .صفحة الكلٌة على شبكة المعلومات ولماء المٌادات(
  نًؼيٚٛس  ألكيأًٚٛر. ٙ إلزس ئ ت  نسظًٛر  نوٙ  ىخرىٓي  نًؤظعر نو ُ

والتزً صزدرت لمطاع العلوم الصٌدلٌة المعاٌٌر المٌاسٌة االسترشادٌة لبرامج الدراسات العلٌا تتبنى الكلٌة 
، ولامزت الكلٌزة بتوثٌزك 1113من الهٌبة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتمزاد االصزدار االول مزارس 

وذلززن فززً مجلززس   دكتززوراه –ماجسززتٌر  –واعتمززاد المعززاٌٌر األكادٌمٌززة المتبنززاة للدراسززات العلٌززا دبلززوم 
 م 11/1/1101بتارٌخ  442الكلٌة رلم 

 نًؼدديٚٛس  ألكيأًٚٛددر  نًسزؼٛددر  نوددٙ ى ُوٓددي  نًؤظعددر ٔيدددٖ  ىعدديقٓي يددغ  نًؼدديٚٛس  نقٛيظددٛر  -

 .ن س يج  ندز ظيت  نؼهٛي  نصيأزة ػٍ  نٓٛلر
سترشززادا ا   ARSاتخززذت األلسززام العلمٌززة اإلجززراءات الرسززمٌة لتبنززً المعززاٌٌر األكادٌمٌززة المرجعٌززة 

بالمعاٌٌر المٌاسٌة لبرامج الدراسات العلٌزا الصزادرة عزن الهٌبزة مزن خزبلل النزدوات والمنالشزات حٌزث تزم 
مززن اعضززاء هٌبززة التززدرٌس ونززدوة  14حضززرها عززدد  1101-2-1عمززد نززدوة للتوعٌززة بالمعززاٌٌر بتززارٌخ 

عرضزززها مزززن اعضزززاء هٌبزززة التزززدرٌس والهٌبزززة المعاونزززة  11حضزززرها  1101-2-21اخزززرى بتزززارٌخ 
-1-3بتززارٌخ  314ومنالشززتها واعتمادهززا مززن مجززالس االلسززام العلمٌززة مثززل  مجلززس لسززم العمززالٌر رلززم 

بتززززارٌخ  442ومجلززززس الكلٌززززة رلززززم 1103 -01-0ومجلززززس لسززززم الكٌمٌززززاء الطبٌززززة بتززززارٌخ  1104
 ولكززن تبززٌن محدودٌززة الززوعً بالمعززاٌٌر االكادٌمٌززة المتبنززاة لززدى اعضززاء هٌبززة التززدرٌس، 11/1/1101

)لمزززاء اعضزززاء هٌبزززة التزززدرٌس والهٌبزززة المعاونزززة وطزززبلب والهٌبزززة المعاونزززة وطزززبلب الدراسزززات العلٌزززا 
 الدراسات العلٌا(

يدٖ ىٕ فد  ىصدًٛى ٔىٕصدٛ   ن دس يج  نوؼهًٛٛدر يدغ  نًؼديٚٛس  ألكيأًٚٛدر  نًسزؼٛدر  نًو ُدية )يصد ٕفر 
  نًؼيٚٛس  ألكيأًٚٛر(.   ن سَييج  نوؼهًٛٙ/

العلمٌة بتصمٌم مصفوفة المضاهاة للمعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناة لجمٌع برامجها مع المعزاٌٌر لامت األلسام 
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المٌاسززٌة لبززرامج الدراسززات العلٌززا الصززادرة عززن الهٌبززة وتتوافززك المعززاٌٌر المتبنززاه مززع رسززالة الكلٌززة وتززم 
الززتعلم المسززتهدفة )لمززاء المٌزادات االكادٌمٌززة فحززص مصززفوفة التوافزك بززٌن مخرجززات  التحمزك مززن التوافززك

 .للبرامج والمعاٌٌر المٌاسٌة للهٌبة(
يدٖ ىٕ ف  ىٕصٛ   نًقسز ت يغ  ن س يج  نوؼهًٛٛر )يص ٕفر  ن سَدييج  نوؼهًٛدٙ/  نًقدسز ت  ندز ظدٛر 

 ٔىٕصٛ   نًقسز ت  ندز ظٛر(. 
لامت الكلٌة بعمد نزدوات وورش عمزل ألعضزاء هٌبزـة التزدرٌس للتزدرٌب علزى كتابزة وصزٌاغة توصزٌف 

مدى تحمك الورلة االمتحانٌة لمخرجات الزتعلم المسزتهدفة للممزرر وتمرٌر البرامج والممررات الدراسٌة و
من اعضاء هٌبة التزدرٌس والهٌبزة المعاونزة، ونزدوة اخزرى عزن كٌفٌزة  12حضرها  1101-3-3بتارٌخ 

نمذجزززة ، ، ودورة تدرٌبزززة متخصصزززة بعنزززوان ال1105-01-11االعزززداد المتحانزززات الشزززفهٌة  بتزززارٌخ 
ي، وتززم مراجعززة توصززٌف البززرامج ،  4/1/1104-2الجزٌبٌززة لتمٌززٌم واكتشززاف الززدواء فززً الفتززرة مززن 

والممززررات للدراسززات العلٌززا مززن لبززل األلسززام العلمٌززة المختلفززة بمززا ٌتفززك والبحززة الدراسززات العلٌززا، وتززم 
ودكتزوراة  1104\5\01خ  اعتمادهم بمجالس األلسام المختلفة  مثل برامج لسم الكٌمٌزاء العضزوٌة بتزارٌ

-1-05بتزارٌخ  512واعتمادهم من مجلس الكلٌة بمجلزس الكلٌزة رلزم   1105\2\1الصٌدالنٌات بتارٌخ 
وتزتم المراجعزة الداخلٌزة والخارجٌزة ،  )توصٌف البرامج والممررات واعتمادهزا بمجلزس الكلٌزة(  1103

 .)توصٌف برامج ماجستٌر ودكتوراه( بصورة دورٌة
  نودزٚط ٔ نوؼهى يغ َٕ ىج ىؼهى  نًقسز ت  ندز ظٛر ٔ ن س يج  نوؼهًٛٛر. يدٖ ىٕ ف  طسال

تحممت وحدة ضمان الجودة من خبلل التمارٌر السزنوٌة الزواردة مزن األلسزام بتوافزك الممزررات الدراسزٌة 
وذلززن عززن طرٌززك إعززداد مصززفوفة البرنززامج التعلٌمزززً / نززواتج الززتعلم للبززرامج الدراسززات العلٌززا، مززع 

الممررات الدراسٌة وتوصٌف الممررات الدراسٌة للدبلوم والماجستٌر والدكتوراه، وتوافمهزا مزع المعزاٌٌر 
والتززً تحمززك بززدورها  11/1/1101بتززارٌخ  442األكادٌمٌززة المتبنززاة والمعتمززدة مززن مجلززس الكلٌززة رلززم 

والتززً ٌظهززر فززً تمرٌززر  ج الدراسززٌة فززى تنمٌززة المهززارات الذهنٌززة والعامززةو تسززاهم البززرامرسززالة الكلٌززة 
والمراجزع الخزارجً  1103\1102المراجع الداخلً لبزرامج وممزررات الكٌمٌزاء الطبٌزة للعزام الجزامعً 

مراجع واحد لجمٌع البزرامج بؤلسزام  وهو  1104\1103لتوصٌف برامج وتمارٌر الدراسات العلٌا، للعام 
 1101\1\01وتززم عمززل خطززة تنفٌذٌززة لتحسززٌن بززرامج الدراسززات العلٌززا معتمززدة بتززارٌخ  لفززةالكلٌززة المخت

لبززرامج وتمرٌززر المراجززع الخززارجً لبلبحززة ولبززرامج الدراسززات العلٌززا للعززام لتمرٌززر المراجززع الززداخلً )
 الخطة التنفٌذٌة لتحسٌن برامج الدراسات العلٌا( 1104\1103الجامعً 

تكنولوجٌززا الحدٌثززة فززً طززرق التززدرٌس مززن خززبلل اسززتراتٌجٌة التعلززٌم والززتعلم اهتمززت الكلٌززة باسززتخدام ال
والتمٌٌم ومن خبلل وحدة ضمان الجودة للتحمك مزن اسزتخدام مهزارات وأنمزاط الزتعلم الغٌزر تملٌدٌزة، مثزل 

وإعزداد األبحزاث والملصزمات والحلمزات  النماشزٌة مزن أجزل  tutorialالتعلٌم اإللكترونً والزتعلم الزذاتً و
تنمٌة مهارات االتصال الفعال واالطبلع على ما هو حدٌث من خبلل شبكة المعلومات الدولٌة واسزتخدام 

والشاشة التفاعلٌة، وذلن فزً بعزض الممزررات  Data show   ،Scannerالحاسب اآللً ومرفماته مثل 
 ADVANCED MEDICINAL CHEMISTRY A practical course ofمثزززل 

fundamental organic reactions  جلسزات عملٌزة بمعامزل ، جلسات تعلٌمٌة نظرٌة للدراسات العلٌا
بناء على تمرٌر مراجزع للممزررات   report presentationتم  التراح كما العمالٌر والكٌمٌاء العضوٌة 

و ،   المحاضززرات والحصززص العملٌززة، توصززٌف الممززررات ،  لبززرامج ماجسززتٌر بمسززم الكٌمٌززاء الطبٌززة
توافززك طززرق التززدرٌس والززتعلم مززع نززواتج الززتعلم للممززررات الدراسززٌة وتمززوم األلسززام  توجززد  مصززفوفات

العلمٌة بتحمٌك توافك طرق التزدرٌس والزتعلم مزع نزواتج الزتعلم التزً تحممهزا الممزررات الدراسزٌة لمرحلزة 
 .اهالدراسات العلٌا والبرامج التعلٌمٌة وٌعكس ذلن توصٌف ممررات الدبلوم ، الماجستٌر ، الدكتور

 نًددٕ زأ  نًيأٚددر ٔ نوضٓٛددص ت ٔ نوعددٓٛ ت  نوددٙ ىٕفسْددي  نًؤظعددر نهدز ظدديت  نؼهٛددي ٔ نؼًهٛددر  ن ح ٛددر 
)يٕ زأ  نوؼهى ٔ ن حث  نؼهًٙ  نًويةر ن د    ندز ظديت  نؼهٛدي ٔ ن دية ٍٛ ت ىدركس ُْدي ٔٚ ديز فقد  ىنٛٓدي 

 ٔنكٍ ىكو  ى صٛ  فٙ يؼٛيز  ن حث  نؼهًٙ(.
رٌة المادٌززة والبحثٌززة البلزمززة لبرنززامج الدراسززات العلٌززا، فبالنسززبة للمززوارد الكلٌززة المززوارد البشززوفززرت 

البشززرٌة فززإن جمٌززع السززادة أعضززاء هٌبززة التززدرٌس المززابمٌن علززى رأس العمززل ٌشززاركون فززً برنززامج 
الدراسات العلٌا ، وتتراوح نسبة السادة أعضاء هٌبة التزدرٌس إلزى إجمزالً عزدد طزبلب الدراسزات العلٌزا 

 0لزدبلومات الدراسزات العلٌزا، و  0.14:  0، ونسبة اعضاء هٌبة التدرٌس الزى الطزبلب 1.1:  0بالكلٌة 



 

 

 

119 

 ISO (9001: 2008) (9001 : 2015) (0300431( ، )ت : 0431)ت داخلى:  كلية الصيذلة -املبهى اإلدارى الذور اخلامس  –وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد  –ضـبـط الوثائق 

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 

Phone: 002-088-2080711;002-088-2411340, 088-241129; 088-2412148, Fax.: 002-088-2080774 

WWW.aun.edu.eg/faculty/pharm/ Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com pharmacy@aun.edu.egmail: -e 
 

 

   

 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

بنسزززب  1105\1104للزززدكتوراه )احصزززابٌة معتمزززدة للعزززام الدراسزززً  0.5:  0للماجسزززتٌر، و  1.11: 
(،  وٌشزارن فزً تزدرٌس 1101\3\11اعضاء هٌبة التدرٌس الى الطزبلب فزً البزرامج المختلفزة بتزارٌخ 

مررات العامة والخاصة لطزبلب الماجسزتٌر أعضزاء هٌبزة تزدرٌس تبلبزم تخصصزاتهم الممزررات التزً الم
ٌدرسونها من داخل الكلٌزة أو خارجهزا مثزل كلٌزة العلزوم، وبالنســـزـبة للمــزـوارد المادٌزة فزإن الكلٌزة تمزوم 

التموٌزل الزذاتً وتتزوافر بتوفٌر المـزـوارد المــزـادٌة البلزمزة للبحزث العلمزً مزن خزبلل الموازنزة العامزة و
الحاجزة الزى  ولتحمٌزك مبزدأ دعزم البحزث العلمزى ٌتبزٌن  المعامل البحثٌة المجهزة بجمٌع االلسزام العلمٌزة،  

 .)موازنة البحث العلمً ومبلحظة المعامل البحثٌة والتجهٌزات( زٌادة  موازنة البحث العلمً
ػدد نوٓي ٔيٕضدٕػٛوٓي ٔي ئيدر يدٖ ىُٕع طسال  يوحيَيت طد    ندز ظديت  نؼهٛدي ٔضدًيَيت  -

 .  َٕ ىج  نوؼهى  نًعوٓدفر  تيوحيَيت نقٛيض
هنان إجزراءات معتمزدة وموثمزة لمتابعزة وتمٌزٌم الطزبلب الممٌزدٌن بالدراسزات العلٌزا والمسزجلٌن لزدرجات 
علمٌة، وتنص البحة الدراسات العلٌا على إلزام طالزب الماجسزتٌر بتمزدٌم بحزث للنشزر وطالزب الزدكتوراه 

طزبلب الدراسزات بنشر بحث لبل تشزكٌل لجنزة الحكزم علزى الرسزالة، وتزم عمزل دراسزة شزاملة عزن تمٌزٌم 
% مزن المحاضزرات،  14العلٌا، حٌث ٌعتمد تمٌزٌم طالزب الزدبلوم علزى ضزرورة حضزور الطالزب بنسزبة 

وتمدٌم بحث مرجعً ٌزتم تمٌٌمزه، واجتٌزازه وامتحانزات عملٌزة وتحرٌرٌزة وشزفهٌة بنسزب درجزات محزددة  
(، وتشزمل 1105\00\2رٌخ ودراسة عن تمٌٌم طبلب الدراسات العلٌا معتمدة بتاالدراسات العلٌا )البحة 

الدراسة  حلمات نماشٌة على مستوى األلسام حٌث ٌموم الطالب بعمل حلمة نماشزٌة عزن نمطزة البحزث لبزل 
تسززجٌلها أمززام المشززرفٌن وأعضززاء مجلززس المسززم، وال ٌززتم تشززكٌل لجنززة الحكززم إال إذا لززدم الطالززب ثززبلث 

سزتٌر،  وتمرٌزر نصزف سزنوي عمزا أنجززه حلمات نماشزٌة علزى موضزوع الرسزالة للزدكتوراه واثنزٌن للماج
الطالب مزن لبزل المشزرفٌن ٌعتمزد مزن لبزل مجلزس المسزم المسزبول وٌعزرض علزى لجنزة الدراسزات العلٌزا 
وٌوضع فً سجل الطالب لدى إدارة الدراسات العلٌا، وٌتم عمل تغذٌة راجعة للمسم حسب الحالة وإبزبل  

مشززرفٌن عززن طرٌززك عمززد اجتماعززات دورٌززة للجنززه الطالززب بززذلن، وتززتم المتابعززة المسززتمرة مززن لبززل ال
اإلشراف مع الطالب وكذلن من خبلل نظزام اإلرشزاد األكزادٌمً لطزبلب الدراسزات العلٌزا، وملزف إنجزاز 

 لطبلب الدراسات العلٌا )تمرٌر نصف سنوي وملف إنجاز لطبلب الدراسات العلٌا(.
ٌزة وحلمزات النمزاش ونشزر االبحزاث العلمٌزة توافمت طرق التموٌم فً البرامج من خبلل االمتحانات النظر

و تتزززوافر وتحضزززٌر ومنالشزززة الرسزززالة العلمٌزززة مزززع المخرجزززات المسزززتهدفة للبزززرامج الدراسزززات العلٌزززا، 
مصفوفات طرق التموٌم فً بعض البرامج مثل ماجستٌر ودكتوراه الكٌمٌاء العضوٌة ودكتزوراه الكٌمٌزاء 

توصزٌف برنزامج االمتحان التحرٌري فمزط طبمزا لبلبحزة  ) الطبٌة وبعض الممررات ٌتم التموٌم من خبلل
وممززررات بززرامج ماجسززتٌر ودكتززوراه الكٌمٌززاء الطبٌززة  1105\2\1دكتززوراه صززٌدالنٌات معتمززد بتززارٌخ 
 والصٌدالنٌات والصٌدلة الصناعٌة(

توافمت االمتحانزات مزع محتزوى الممزررات المعلنزة للطزبلب والمخرجزات المسزتهدفة، وهنزان تحسزن فزً 
االلتزام بالورلة االمتحانٌة على مستوى الدراسات العلٌا خبلل األعوام األربعة السابمةى فزً الشزكل العزام 

 المتحزززان  1105\5\2و مضزززمون واسزززتٌفاء معزززاٌٌر الورلزززة اإلمتحانٌزززة )اوراق امتحانٌزززة  بتزززارٌخ 
advanced drug delivery system  ببرنززامج ماجسززتٌر بمسززم الصززٌدالنٌات واوراق دكتززوراه

 (،  Aمٌكروبٌولوجٌا صٌدلٌة  وتطبٌمات كٌمٌاء عضوٌة صٌدلٌة وكٌمٌاء طبٌة متمدمة 
توافززك االسززبلة  مززع مخرجززات الززتعلم المسززتهدفة وٌززتم اٌضززا منالشززة ممالززة وتمٌٌمهززا كمززا فززً ممززرر تو

advanced medicinal chemistry A   ببرنامج ماجستٌر الكٌمٌاء الطبٌة )مصزفوفات طزرق التمزوٌم
 لطبلب الدراسات العلٌا مع المخرجات المستهدفة للتعلم(

اتخذت الكلٌة إجراءات لضمان عدالة وموضوعٌة االمتحانات، منها عدم مشاركة اعضاء هٌبة التزدرٌس 
رب او تعارض مصالح، وٌموم بالتزدرٌس والتصزحٌح أكثزر مزن عضزو فً االمتحانات فً حالة وجود الا

هٌبة تدرٌس، وترلٌم اوراق االجابة بؤرلام سرٌة، والتمٌٌم لرسزابل الماجسزتٌر والزدكتوراه ٌزتم مزن خزبلل 
تشكٌل لجنة للحكم والمنالشة من أعضاء داخلٌٌن وخارجٌٌن، وٌموم الطالب بعمل منالشزة علنٌزة لضزمان 

 ٌة  وتموم الكلٌة بتوثٌك نتابج االمتحانات وحفظ االوراق االمتحانٌة.العدالة والشفاف
 إلزددس ئ ت  نًو ؼددر نهًس زؼدددر  ندٔزٚددر نه ددس يج  نوؼهًٛٛدددر ٔ نًقددسز ت  ندز ظددٛر )فدددٙ ةينددر  ن دددس يج 

  نوؼهًٛٛر  نً وسكر ىركس ضٕ ب   نًويبؼر ٔ نًس زؼر  ندٔزٚر(.
، وآلٌزة معتمزدة لمراجعزة 1101\1\01لٌا معتمدة بتزارٌخ توجد خطة تنفٌذٌة لتحسٌن برامج الدراسات الع
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، شززمل تشززكٌل لجنززة مراجعززة توصززٌف البززرامج 1101\3\4بززرامج وممززررات الدراسززات العلٌززا بتززارٌخ 
)خطة تنفٌذٌة لتحسزٌن بزرامج الدراسزات  وٌتم تفعٌلهاواختصاصاتها واعتماد نماط التحسٌن وخطة  عمل 

مررات الدراسزٌة لمرحلزة الدراسزات العلٌزا(، كمزا توجزد معزاٌٌر الختٌزار العلٌا وآلٌة مراجعة البرامج والم
، منهزا لواعزد بٌانزات 1102\3\2المراجعٌن  الخارجٌٌن، معتمدة من مدٌر وحدة ضمان الجودة  بتزارٌخ 

األساتذة وخبرات سابمة ومراجعٌن معتمدٌن، وٌتم ترشٌحهم من لبل األلسزام العلمٌزة طبمزا  لهزذه المعزاٌٌر 
 ر الختٌار المراجعٌن الخارجٌٌن()معاٌٌ

تمززوم وحززدة ضززمان الجززودة بمخاطبززة المززراجعٌن الززداخلٌٌن والخززارجٌٌن باختٌززارهم وإرسززال توصززٌف 
البززرامج والممززررات وملززا النمززوذج المعززد لززذلن، ومنالشززة أي تعززدٌبلت تصززحٌحٌة تمهٌززدا  العتمززاده مززن 

 (،1104\1103علٌا  للعام مجلس الكلٌة )تمرٌر مراجع لبرامج وممررات الدراسات ال
كٛ ٛر  ظو يأة  نًؤظعر يٍ ىقيزٚس  نًس زؼٍٛ  ند  هٍٛٛ ٔ نخيززٍٛٛ نه س يج  نوؼهًٛٛدر ٔ نًقدسز ت فدٙ 

 ى ٕٚس  ن س يج  نوؼهًٛٛر يغ ذكس أي هر.
األلسززام العلمٌززة بإعززداد تمززارٌر سززنوٌة تتززولى وحززدة ضززمان الجززودة بإعززداد تمرٌززر مبنٌززا  علززى تمززارٌر  

الدراسززٌة والبززرامج التعلٌمٌززة متضززمنة نتززابج تحلٌززل آراء المززراجعٌن والطززبلب ومززدى توافززك للممززررات 
محتززوى الورلززة االمتحانٌززة مززع نززواتج الززتعلم بالتوصززٌف المعلززن ونتززابج االمتحانززات وخطززة التحسززٌن 

نوٌة والتطوٌر، كما ٌوجد إجراءات موثمة لمراجعة البرامج والممررات الدراسٌة مزن خزبلل التمزارٌر السز
 والمراجعة عزن طرٌزك األلسزام العلمٌزة ووحزدة ضزمان الجزودة، و ملفزات البزرامج والممزررات  باأللسزام

، ، خطززط التحسززٌن واراء الطززبلب علززى سززبٌل المثززال 1103\1102طبمززا لنمززاذج الهٌبززة التمززارٌر للعززام 
 advanced medicinal chemistry ,introduction to organic synthesis andممزررات 

practical course of fundamental organic reaction وممززررadvanced industrial 
pharmacy   بزززدبلوم تكنولوجٌزززا صزززٌدلٌة وممزززرر مٌكروبٌولزززوجً صزززٌدلٌة بمسزززم برنزززامج دكتزززوراه
 مٌكروبٌولوجً

فزً  تموم وحدة ضمان الجودة بعرض ومنالشة التمزارٌر السزنوٌة للممزررات الدراسزٌة والبزرامج التعلٌمٌزة
مجلس الكلٌة وباأللسام العلمٌة ولجان شبون الدراسات العلٌا، وتم اعتمزاد خطزة تنفٌذٌزة لتحسزٌن البزرامج 

)الخطة التنفٌذٌزة لتحسزٌن البزرامج وتمرٌزر سزنوي  1101\1\01بناء على التمارٌر السنوٌة حدٌثا بتارٌخ 
 (1105\3\4بمجلس لسم الصٌدالنٌات بتارٌخ 

 .نعُٕٚر نهًقسز ت  ندز ظٛر ٔ ن س يج  نوؼهًٛٛرأٔزٚر ٔ كوًيل  نوقيزٚس  
لجنززة )تتززولى وحززدة ضززمان الجززودة واإلعتمززاد بالكلٌززة مززن خززبلل اللجززان المنبثمززة عززن مجلززس إدارتهززا 

مزن مجلزس الكلٌزة   توصٌف وتمرٌر البرامج والممررات الدراسٌة (عمب إعتماد النتٌجزة للفزرق الدراسزٌة
اإلحصزابٌة واآلراء الحزرة للطزبلب وإسزتبٌانات الطزبلب لكزل ممزرر تجهٌز المراسبلت الخاصة بالبٌانات 

كمزا تتزولى  دراسى على حدة وتصدٌره الزى المزابمٌن بالتزدرٌس مزن أجزل إعزداد تمرٌزر الممزرر الدراسزى 
 لجنة البرامج إعداد تمرٌر البرنامج الدراسى إعتماده من مجلس الكلٌة المولر

بينوٕصدٛ   نًؼهدٍ نهًقدسز ت يدٍ  د ل آز ئ  نًدس زؼٍٛ ٔ ن د   يدٖ ىأكٛد ىهك  نوقيزٚس ػهٗ  تنودص و 
 ٔىٕ ف  يحوٕٖ  نٕزقر  تيوحيَٛر يغ َٕ ىج  نوؼهى.

طددد ع  ألطدددس ف  نًؼُٛدددر ػهدددٗ ىقددديزٚس  ن دددس يج  نوؼهًٛٛدددر ٔ نًقدددسز ت  ٔظددديةم  -
  ندز ظٛر.

ظددٛر فددٙ كٛ ٛددر  ظددو يأة  نًؤظعددر يددٍ  نوقدديزٚس  نعددُٕٚر نه ددس يج  نوؼهًٛٛددر ٔ نًقددسز ت  ندز  -
 ى ٕٚس  ن س يج  نوؼهًٛٛر يغ ذكس أي هر يٍ  ن س يج ٔ نًقسز ت  نوٙ ىى ى ٕٚسْي.

استفادت الكلٌة  من خطط التحسٌن والتطزوٌر بالتمزارٌر السزنوٌة للبزرامج التعلٌمٌزة والممزررات الدراسزٌة 
فً تطوٌر البزرامج التعلٌمٌزة، مثزل إدخزال موضزوعات حدٌثزة فزً التخصصزات  المختلفزة بالكلٌزة وربزط 

التعلزٌم الصزٌدلً  الممررات النظرٌة بالممررات العملٌة من أجل التطوٌر ومواكبة كزل مزا هزو حزدٌث فزً
والعمل علزى الدراسزة الدلٌمزة للممزررات لعزدم حزدوث تزداخل أو تكزرار، وتبزٌن اتخزاد بعزض االجزراءات 

 Advanced drugلممزرر  MPT051التصحٌحٌة  حٌث تم عمل اكزواد للمزواد فزً كزل البزرامج  مثزل 
delivery system  وجٌزا صزٌدلٌة ودبلزوم ، وتوضزٌح تبعٌزة الزدبلومات للمسزم العلمزً مثزل دبلزوم تكنول

الصززٌدلة االكلٌنٌكٌززة تتبززع السززام الصززٌدلة الصززناعٌة والصززٌدلة االكلٌنٌكٌززة، وتحززدٌث المراجززع واضززافة 
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، تمرٌززر مراجززع الكترونٌززة ومراجعززة تصززحٌح المسززمٌات بمسززم المٌكروبٌولززوجً للممززررات الدراسززٌة ، 
وماجسززززتٌر   ,advanced analytical chemistryممززززررات ماجسززززتٌر الكٌمٌززززاء التحلٌلٌززززة 

الكٌمٌزاء العضزوٌة، تمرٌزر لممزرر  , advanced pharmaceutical organic chemistryودكتزوراه
وتزم    high resolution NMRتزم طلزب جهزاز   NMR TEQNIQ1ESدكتزوراه كٌمٌزاء عضزوٌة 

 Recent  Trends  in SARفزً ممزرر  Advanced  Computer    and softwareطلزب 
 .الى امتحان عملً وتم اتخاذ اجراءات تصحٌحٌة  Applied  Organic chemistryوحاجة ممرر,.

ٔص  يٕزص إلزس ئ ت  نوعضٛم ٔ إلشس ف ٔ نًويبؼر ن د    ندز ظديت  نؼهٛدي  يدغ ذكدس أي هدر  -
 نو ٕز ىهك  إلزس ئ ت.

للتخصزص،  عادلة لتوزٌع اإلشراف العلمً على الرسابل وفمزا  الموضوعٌة والضمانات تتبع الكلٌة كافة ال
وتشززكل لجززان اإلشززراف فززً مجززالس األلسززام العلمٌززة مززن أعضززاء هٌبززة التززدرٌس المتخصصززٌن وحسززب 
األدوار، وفً بعض األحٌان ٌتم إضافة مشرف متخصزص مزن خزارج الكلٌزة فزً حالزة الحاجزة إلزى ذلزن 

ة داخزل مثززل بنزاء علززى موافمزة المشززرفٌن، وتشزجع الكلٌززة التعزاون البحثززً المشزترن بززٌن األلسزام المختلفزز
 الكٌمٌاء والفارماكولوجى والمٌكروبٌولوجى  وخارج الكلٌة وخارج الوطن فً حالة اإلشراف المشترن 
تعلن الكلٌة عن إجراءات التسجٌل واإلشراف العلمً فً الدراسات العلٌا بهزا عزن طرٌزك البلبحزة، حٌزث 

دلٌزل الدراسزات العلٌزا والزذي ٌزوزع  تم توزٌع البلبحة على جمٌع األلسزام العلمٌزة بالكلٌزة، باإلضزافة إلزى
على طبلب الدراسات العلٌا من لبل إدارة الدراسات العلٌا، وكذلن عن طرٌك لوحات اإلعبلنزات ومولزع 

 ISOالكلٌززة اإللكترونززً علززى شززبكة المعلومززات الدولٌززة، وتوجززد نمززاذج للمٌززد والتسززجٌل طبمززا  لنظززام 
لدراسززات العلٌززا ونمززاذج للمٌززد والتسززجٌل طبمززا  لنظززام مولززع الكلٌززة اإللكترونززً ودلٌززل ا) ، 9001/2008

ISO)  وتتم إجراءات التسجٌل ورلٌا  عن طرٌك تمدٌم نموذج للـ ،ISO   ،وٌرفك به بروتوكزول الرسزالة
وتزتم الموافمزة علٌزه مزن مجلزس المسززم ثزم لجنزة الدراسزات العلٌزا ثززم ٌعتمزدها مجلزس الكلٌزة ونابزب ربززٌس 

 (ادارة الدراسات العلٌا ISOنموذج للـ  )الجامعة لشبون الدراسات العلٌا والبحوث 
وفزك  ت العلٌزا دورٌزا  بغزرض تطوٌرهزاتتـم مراجعــة إجراءات التســجٌل واإلشــراف فزً إدارة الدراسزا

، حٌث ٌتم تحدٌد أعداد طزبلب الدراسزات العلٌزا مزن الخزارج حسزب التغذٌة الراجعة من األطراف المعنٌة
إمكانٌات كل لسزم علمزً بالكلٌزة والزذي ٌضزع المواعزد التنظٌمٌزة العامزة والتزً تتبعهزا الكلٌزة لمٌزد طزبلب 

وٌشزكل كزل لسزم علمزً لجنزة مزن أعضزاء هٌبزة   ، و الزدبلوم الدراسات العلٌزا الجزدد لزدرجتً الماجسزتٌر
التدرٌس الختٌار هزإالء الطزبلب حسزب البلبحزة التنظٌمٌزة للدراسزات العلٌزا والشزروط واألولوٌزات التزً 
ٌحددها وٌوثمها المسم العلمً وتوافك علٌها لجنة الدراسات العلٌا والبحوث وٌصدق علٌها مجلزس الكلٌزة، 

درجة دكتور الفلسفة باأللسام العلمٌة المختلفة فً أي ولت خبلل العام األكادٌمً، كمزا بٌنما ٌتم التسجٌل ل
 ٌراعى التسهٌبلت للطلبة المجندٌن )البلبحة التنظٌمٌة للدراسات العلٌا(.

  نٕظيةم  نًعوخدير فٙ قٛيض آز ئ ط    ندز ظيت  نؼهٛي.  -
الدراسزات العلٌزا، منهزا عمزد اجتماعزات بزٌن المشزرفٌن مناسبة  لمٌزاس رضزا طزبلب الوسابل التتبع الكلٌة 

والطالب من خبلل نظام اإلشراف لطبلب الدراسات العلٌا، وأخزذ رأى الطزبلب فزً جزداول االمتحانزات، 
، وعمززل 1105\0\11بتززارٌخ  515وآلٌززة للززتظلم مززن نتززابج االمتحانززات معتمززدة بمجلززس الكلٌززة رلززم 

فزً فتزرة  و تزتم بصزفة دورٌزة مهٌزدي ماجسزتٌر الدراسزات العلٌزااستبٌانات لمٌاس رضا طبلب الزدبلوم وت
عمزل اسزتبٌانات ٌزتم و ٌوجد استطبلع رأى فزً الممزررات و، 1101طالب  21االمتحانات اخرها على  

 طبلب الدراسات العلٌا(لاالستبٌانات  نماذج ) لطبلب الماجستٌر والدكتوراه

 زّ  تظو يأة يُٓي.َويةج آ س قٛيض ٜز ئ ط    ندز ظيت  نؼهٛي ٔأٔ -
تم تحلٌل االستبٌانات رضا طبلب الدبلوم وتمهٌدي ماجسزتٌر الدراسزات العلٌزا حٌزث كانزت الشزكوى فزً ٌ

عززدم وجززود مزدرجات، وعززدم معرفزة بززالمنح الممدمززة لطزبلب الدراسززات العلٌززا، االسزتبٌانات متكززررة مزن 
، و تزتم اجتماعزات دورٌزة مزع  وجدول بمواعٌد المحاضرات، والحاجة الزى خطابزات تفزر  لجهزة العمزل

لتوفٌر المدرجات المناسبة توزٌزع دلٌزل للمزنح  وتم اتخاذ اجراءات تصحٌحٌة وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا
الممدمزززة مزززن إدارة البعثزززات  واإلعزززبلن عزززن جزززدول المحاضزززرات بصزززفحة الكلٌزززة اإللكترونزززى البوابزززة 

 )تحلٌل نتابج االستبٌانات(العلٌا والبحوث  الدراسات اإللكترونٌة للكلٌة بالتنسٌك مع وكٌل الكلٌة لشبون
، االستفادة من تحلٌل نتابج االستبٌانات فً تطوٌر بزرامج الدراسزات العلٌزا وتطبٌزك التغذٌزة الراجعزةوتتم 
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جامعزة أسزٌوط،  –مثل إضزافة رابزط الجامعزة الزً األبحزاث التزً ٌزتم نشزرها فزً نشزرة العلزوم الصزٌدلٌة 
وفحزص االلتماسزات الممدمزة  Google Scholar( بعمل ITالتكنولوجٌة بالكلٌة )ولامت وحدة الخدمات 

 )اجراءات تصحٌحٌة(.وٌوجد صنوق شكاوى لطبلب الدراسات العلٌا 
 أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ. -

 َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر
 الكلٌة تتبلبم مع متطلبات وإحتٌاجات سوق العملتمدم الكلٌة برامج للدراسات العلٌا تحمك رسالة  .0
 تبنى الكلٌة للمعاٌٌر المومٌة المٌاسٌة لمطاع الدراسات العلٌا .1
 وجود أسالٌب مختلفة للتعرٌف والتروٌج ببرامج الدراسات العلٌا إللٌمٌا  وعر بٌا   .2
 ٌوجد توصٌف لبرامج وممررات الدراسات العلٌا )دبلوم ، ماجستٌر ، دكتوراه( .3

 بك مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج مع أهدافة )مصفوفة البرامج(تتطا .4
 توفٌر جمٌع االمكانٌات والتسهٌبلت البحثٌة والمادٌة لطبلب الدراسات العلٌا. .5
 توافر كتٌب دلٌل طالب الدراسات العلٌا سنوٌا   .1
 وجود لواعد بٌانات محدثة بؤعداد وأنواع الدرجات العلمٌة الممنوحة  .2
ٌك نظام المراجعة الخارجٌزة لبزرامج الدراسزات العلٌزا واإلسزتفادة مزن نتزابج اإلمتحانزات وتمزارٌر تطب .3

 المراجعٌن الخارجٌٌن فى التطوٌر
 كفاٌة أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس لبلشراف على طلبة الدراسات العلٌا. .01
العلٌززا ،  آلٌززات وإجززراءات التسززجٌل واإلشززراف معلنززة بوسززابل مختلفززة )دلٌززل البحززة الدراسززات .00

 المولع اإللكترونى ، المطوٌات والنشرات(
 وجود مكتبة للدراسات العلٌا ومكتبة رلمٌة علمٌة متطورة. .01
تززوافر معامززل بحثٌززة متخصصززة مثززل المعمززل المركزززي وكززذلن المعامززل البحثٌززة مثززل مركززز  .02

بحززوث  الدراسززات الصززٌدلٌة داخززل االلسززام العلمٌززة و الوحززدات البحثٌززة ذات الطززابع الخززاص مركززز
 الدواء بالجامعة.

توافر كتٌب لجمٌع األجهزة العلمٌة بالمعمل المركززي و كزذلن مطوٌزات دعابٌزة مختلفزة لجمٌزع  .03
 المراكز و الوحدات البحثٌة بالكلٌة.

 وجود آلٌة لتلمً شكاوى طبلب الدراسات العلٌا. .04
 وجود آلٌات وإجراءات تفعٌل نظام تظلمات الدراسات العلٌا .05
 الدورى لمٌاس رضا طبلب الدراسات العلٌاالتفعٌل المستمر و .01
 آلٌات توثٌك نتابج طبلب الدراسات العلٌا وتحلٌل نتابج التموٌم   .02

 َقيط ىحويج  نٗ ىحعٍٛ
 اإللتزام بإتباع إجراءات التسجٌل اإللكترونى لطبلب الدراسات العلٌا .0
حالٌززة تطززوٌر المحتززوي العلمززً للززدبلومات التخصصززٌة لكززً تواكززب متطلبززات سززوق العمززل ال .1

 والمستمبلٌة.
 ضرورة إستكمال كتٌب توصٌف برامج وممررات الدراسات العلٌا. .2
 اإلسراع فى إخراج البحة الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة .3
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 : املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة01معيار 
نخ ددر  تظددوس ىٛضٛر   ددر  ديددر  نًضوًددغ ٔىًُٛدر  ن ٛلددر  نًوءددًُر بييددٖ ى ؼٛددم  -

 نهًؤظعر ٔ نوٙ ىس ػٙ  ةوٛيزيت ٔأٔنٕٚيت  نًضوًغ  نًحٛ  ٔ نًُٓٙ. 
خطززط سززنوٌة ألنشززطة لطززاع خدمززة المجتمززع وتنمٌززة البٌبززة )فحززص الخطززط السززنوٌة بإعززداد الكلٌززة تمززوم 

(، جمٌع الخطزط تحتزوي نفزس 1105/1101و 1104/1105و 1103/1104و 1102/1103لؤلعوام 
هززداف واألنشززطة ومكززان التنفٌززذ والمسززبول عززن التنفٌززذ والفتززرة الزمنٌززة ومإشززرات العناصززر وهززً األ

النجاح، توجد بالخطة سبع أهداف وهً حمبلت التوعٌة وتنظٌم الندوات واحٌاء مناسبات عالمٌة وتنظزٌم 
غطت الفتزرة مزن  1105/1101دورات تدرٌبٌة والموافل والمطوٌات وإدارة األزمات والكوارث، خطة 

 514اعتمادهزا مزن مجلزس الكلٌزة رلزم نشزاط وتزم  43واشزتملت علزى  1101حتى ٌونٌو  1105ر أكتوب
توضح الكلٌة اتسزاق هزذه الخطزط مزع الخطزة االسزتراتٌجٌة للكلٌزة وخطتهزا كما ،  10/01/1104بتارٌخ 

أعزدت  كمزا، احتٌاجزات المجتمزع وأولوٌاتزه، لطاع تنمٌة البٌبة  تصمٌم خطط  وتم مراعاته عندالتنفٌذٌة، 
، اعتمزدت  الكلٌة دراسة عن تحدٌد احتٌاجات أصحاب المصلحة من لطزاع خدمزة المجتمزع وتنمٌزة البٌبزة

الدراسة على إجراء استمصزاء رأي عزن طرٌزك االسزتبٌانات لعزدة لطاعزات مزن أصزحاب المصزلحة مثزل 
وخرٌجزً الكلٌزة،  الطبلب وأعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونزة واإلدارٌزٌن والفنٌزٌن وأولٌزاء األمزور

ولامززت الكلٌززة بتحلٌززل نتززابج االسززتبٌانات وحززددت األنشززطة والمخرجززات المطلوبززة، ولكززن هززذه الدراسززة 
كانت غٌر مإرخة ولزم تتضزمن أصزحاب مصزلحة هزامٌن مثزل المجتمزع المزدنً، والمجتمزع المهنزً مثزل 

انع األدوٌة ، تم تفعٌزل الصٌادلة والصٌدلٌات المجتمعٌة والمستشفٌات والوحدات الصحٌة وشركات ومص
الخطط ولدمت الكلٌة تمزارٌر نصزف سزنوٌة وسزنوٌة ألنشزطة لطزاع شزبون خدمزة المجتمزع وتنمٌزة البٌبزة 
أظهرت فٌها األنشطة التً تمت، وكان معظم األنشطة متسك مع الخطط السنوٌة )ثمانٌة تمارٌر لؤلعزوام 

دمزة المجتمزع وتنمٌزة البٌبزة ، وفحص كتٌب إنجزازات لطزاع شزبون خ1105/1101حتً  1101/1102
نشزاط ممزا ٌغطزً  23علزى  1105/1101(، احتوى التمرٌر السنوي للعام الجامعً 1103/1104للعام 

 (.السنوى المستهدف من الخطة وٌزٌد )التمرٌر

  نوٕػٛر بأَ  ر  دير  نًضوًغ ٔىًُٛر  ن ٛلر نثطس ف  نًؼُٛر. -
مزة المجتمزع وتنمٌزة البٌبزة للطزبلب أو أعضزاء هٌبزة الكلٌة على تفعٌل برامج للتوعٌة بؤنشطة خد تحرص

 .التدرٌس والهٌبة المعاونة أو األطراف المجتمعٌة
تموم الكلٌة بالتوعٌة بخدمزة المجتمزع وتنمٌزة البٌبزة مزن خزبلل بزرامج للتوعٌزة بؤنشزطة المطزاع مزن خزبلل 

ج التزى تضزعها الكلٌزة خطة معتمدة وموثمة سنوٌا  ، مزن آلٌزات وطزرق لتعرٌزف المجتمزع المحزٌط بزالبرام
 :لخدمة المجتمع حٌث ٌوجد العدٌد من البرامج التى وضعتها الكلٌة منها

بزرامج  –بزرامج خدمٌزة  –برامج تثمٌفٌزة )توجد برامج توعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة والبرامج هى 
 (.تدرٌب برامج توعٌة صحٌة وتعلن الكلٌة على مولعها اإللكترونى عن هذه البرامج

توجد العدٌد من اإلجراءات للتوعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة داخل الكلٌة منهزا الملصزمات والنشزرات 
التى ٌشارن الطبلب فى إعزدادها تحزت إشزراف وكٌزل الكلٌزة لشزبون لخدمزة المجتمزع وتنمٌزة البٌبزة منهزا 

المخزدرات باإلضزافة ملصمات للحث على الحد مزن التزدخٌن والحزث علزى النظافزة واإلنتمزاء ، ومحاربزة 
إلى المشاركة فى معسزكرات الجوالزة والموافزل الطبٌزة وحمزبلت التبزرع بالزدم وتوزٌزع المطوٌزات ضزمن 
حمبلت التوعٌة الصحٌة التى ٌموم بها الطبلب داخل وخارج الكلٌة وكذلن النشرات التزى توضزح وتعلزن 

ع كتٌبات عن الوحدات ذات الطزابع وتوز. عن الخدمات الممدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة
الخاص وكتٌب عن إنجازات لطزاع شزبون البٌبزة باإلضزافة إلزى اإلعزبلن عزن النزدوات العلمٌزة والتثمٌفٌزة 

 التى تعمد فى الكلٌة من خبلل خطط لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة المعتمدة
ومعزاونٌهم  العزاملٌن والخزرٌجٌن أعضزاء هٌبزة التزدرٌس  –الطزبلب : )المطاعات المستهدفة بالتوعٌزة هزم

والمجتمع المدنً من شزركات دواء ومستشزفٌات وصزٌادلة مجتمزع ومإسسزات صزٌدلٌة طزبلب المزدارس 
 (والجمعٌات الخٌرٌة وسكان المرى والمراكز بمحافظة أسٌوط

 
أَ  ر  نٕةد ت  إلأ زٚر أٔ  نهضديٌ  نودٙ  ظدوحدثت نددػى  ديدر  نًضوًدغ ٔنو ؼٛدم  -

  نًيضٛر. ر نًضوًؼٛر ٔىًُٛر  ن ٛلر ٔىقيزٚسْي  نعُٕٚر نثػٕ و  ن  ث نً يزكر 
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ٌوجد بالكلٌة عدة كٌانات لدعم المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌبة، منها مكتزب وكٌزل الكلٌزة لشزبون خدمزة 
ة المجتمع وتنمٌة البٌبة، ولجنة التسوٌك والخدمات المجتمعٌة، ولجنة تطوٌر أنشطة خدمة المجتمع وتنمٌز

البٌبة، ولجنة التعلٌم الصٌدلً المستمر، وكذلن الوحزدات ذات الطزابع الخزاص مثزل مركزز بحزوث الزدواء 
، ومركزز الخزدمات الصزٌدلٌة بمزرار المجلزس 0331بتزارٌخ  032بمرار المجلس األعلى للجامعزات رلزم 

جلزس أعلزى ، ومركز الحاسب اآللً واإلنترنزت بمزرار م11/3/1111بتارٌخ  14األعلى للجامعات رلم 
، ومركززز الدراسززات والبحززوث الصززٌدلٌة للنباتززات الطبٌززة بمززرار 2/1/1101بتززارٌخ  20للجامعززات رلززم 

، ووحزدة األنشززطة والخززدمات الطبٌززة بمززرار 13/5/1101بتززارٌخ  044المجلزس األعلززى للجامعززات رلززم 
ة أسزٌوط ، بجانب مراكز تحزت اإلنشزاء تابعزة لجامعزة أسزٌوط مثزل مركزز جامعز0/3/1101وزاري فً 

المتمٌززز لتتبززع جززودة األدوٌززة، ومركززز النززانوتكنولوجً التززابع لمركززز األبحززاث الطبٌززة )فحززص الهٌكززل 
التنظٌمً، مبلحظة الوحدات والمراكز، وممابلزة أد عمٌزد الكلٌزة وهزو المزابم بؤعمزال وكٌزل الكلٌزة لشزبون 

وفرت الكلٌة تمارٌر سنوٌة ألنشزطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة، زٌارة المراكز التابعة لجامعة أسٌوط(، 
الوحدات ذات الطابع خاص، بجانب التمارٌر النصف سنوٌة والسنوٌة وكذلن كتٌب ألنشطة لطاع شزبون 

تمززارٌر سززنوٌة ألنشززطة الوحززدات ذات الطززابع الخززاص، وثمانٌززة تمززارٌر الخدمززة المجتمززع وتنمٌززة البٌبززة )
إنجازات لطاع شبون خدمة المجتمع وتنمٌة ، وفحص كتٌب 1105/1101حتً  1101/1102لؤلعوام 

 (.1103/1104البٌبة للعام 
 ألَ دد ر  نوؼهًٛٛددر ٔ ن ح ٛددر  نًٕزٓددر نوًُٛددر  ن ٛلددر ٔ نخدددييت  نًضوًؼٛددر  نوددٙ  -

 ةوٛيزدديت  نًضوًددغ ٔأٔنٕٚيىددّ  نًقديددر  دد ل  ألػددٕ و  ٙىٕفسْددي  نًؤظعددر ٔىه دد
  نًيضٛر.  ر ن  ث

ة البٌبزة وخدمزة المجتمزع )الخطزط السزنوٌة والتمزارٌر ألنشزطة لطزاع نوعت الكلٌة أنشطتها الموجهة لتنمٌ
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة(، فمزن األنشزطة التعلٌمٌزة وجزود برنزامجً بكزالورٌوس ٌزوفرخرٌجٌن ٌلبزون 

، وكذلن برامج الدراسات العلٌا )توصٌف برنامجً البكزالورٌوس وبزرامج الدراسزات  احتٌاجات المجتمع
بٌانات رضاء المجتمع وجهات التوظٌف عن خرٌجً الكلٌزة( وكزذلن أنشزطة لجنزة التعلزٌم العلٌا، وتحلٌل 

الصززٌدلً المسززتمر التززً تلبززً بنززاء المززدرات والتنمٌززة المهنٌززة المسززتدامة للصززٌادلة )أنشززطة عززن األعززوام 
(، وأنشطة البحث العلمً التزً تسزاهم فزً حزل مشزكبلت المجتمزع )الخطزة البحثٌزة(، 1101حتى  1104

لموافل العبلجٌة والتثمٌفٌة )وثابك مثزل مخاطبزة مسزبولً األمزن والمحافظزة وجهزات تزوفٌر مواصزبلت وا
لافلززة لمززرى ومززدارس ومعاهززد دٌنٌززة فززً محافظززات أسززٌوط ولنززا  01وإلامزة وصززور وتمززارٌر عززن تنفٌززذ 
(، وعمد ندوات علمٌزة )إعبلنزات وتمزارٌر وصزور 1101حتى  1104وسوهاج واأللصر فً الفترة من 

مطوٌة تثمٌفٌزة عزن التعامزل مزع األدوٌزة  01ندوة(، وإصدار مطوٌات )نماذج  15واستبٌانات عن تنظٌم 
واألمراض والمشاكل الصحٌة(، وإصدار نشرات تثمٌفٌة صادرة عن مركز المعلومزات الدوابٌزة ومركزز 

 & Drug Information Bulletin and Drugالدراسززات والبحززوث البٌبٌززة و إصززدارات مثززل 
Poison Information Bulletin (02  مثال للنشرات واإلصدارات(، وعمد ورش عمزل )وثزابك عمزد

، وتفعٌززل اإلٌمٌززل األكززادٌمً فززً ٌنززاٌر 1104ورشززتً عمززل عززن اإلسززعافات األولٌززة بتززارٌخ دٌسززمبر 
( وتفعٌل وتنفٌذ حمبلت موسعة )وثابك تنفٌذ حملتٌن موسعتٌن عن اإللبلع عن التزدخٌن فزً مزاٌو 1101
(، وتصززمٌم ملصززمات )الملصززمات(، وأنشززطة مجتمعٌززة مثززل 1104ومززرض السززكر فززً نززوفمبر  1104

توزٌع أنابٌب بوتاجاز وشنط خٌرٌة وشنط رمضزان وتنظزٌم إفطزار جمزاعً وإصزدار دلٌزل تلٌفزون لكلٌزة 
الصٌدلة )وثابك تنفٌذ األنشطة المجتمعٌة(، وعمد بروتوكوالت تعاون مزع مركزز بداٌزة لئلرشزاد النفسزً، 

لؤلدوٌة، ومزذكرة تفزاهم وتعزاون أكزادٌمً وبحثزً مزع كلٌزة الصزٌدلة جامعزة الملزن سزعود  T3Aومصنع 
بالمملكة العربٌزة السزعودٌة وجزامعتً دبلزن وكزورن بإٌرلنزدا )وثزابك البروتوكزوالت ومزذكرات التفزاهم(، 

التبزرع بالزدم  كذلن لدمت الكلٌة بٌانات للخدمات المجتمعٌزة التزً شزارن فٌهزا طزبلب الكلٌزة مثزل حمزبلت
نشززاط"،  04" 1103/1104وتنظززٌم ورش العمززل النززدوات والمشززاركة فززً حمززبلت التوعٌززة لؤلعززوام 

نشززاط" )وثٌمززة خززدمات مجتمعٌززة مززن طززبلب الكلٌززة  04" 1105/1101أنشززطة"، و 3" 1104/1105و
العاشر للعلزوم  معتمدة من وكٌل الكلٌة وخاتم الكلٌة(، ووثابك لمشاركة الطبلب فً تنظٌم المإتمر الدولً

، 1105والمإتمر الدولً األول العربزً األفرٌمزً للصزٌدلة بتزارٌخ ٌولٌزو  1105الصٌدلٌة بتارٌخ أبرٌل 
، 1101، والمإتمر العلمً األول للطبلب بتزارٌخ أبرٌزل 1101والمشاركة فً معرض فارماسً إكسبو 

 Egyptian Pharmaceuticalوأنشطة جماعة أصدلاء البٌبة، وفرٌك بنن األفكار، وإحٌزاء الطبزً، و 
Students Federation  ًوثززابك أنشززطة الكٌانززات الطبلبٌززة(، ومشززاركة الطززبلب فززً المززإتمر العلمزز(

للكلٌززة )وثززابك جززدول األعمززال ومحاضززر اجتماعززات وتمززارٌرعن المززإتمرات العلمٌززة للكلٌززة بتززوارٌخ 



 

 

 

125 

 ISO (9001: 2008) (9001 : 2015) (0300431( ، )ت : 0431)ت داخلى:  كلية الصيذلة -املبهى اإلدارى الذور اخلامس  –وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد  –ضـبـط الوثائق 

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 

Phone: 002-088-2080711;002-088-2411340, 088-241129; 088-2412148, Fax.: 002-088-2080774 

WWW.aun.edu.eg/faculty/pharm/ Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com pharmacy@aun.edu.egmail: -e 
 

 

   

 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

من تطززور نسززب أعضززاء (، و بٌززان باألنشززطة الخدمٌززة ٌتضزز03/4/1105و 3/4/1104و 2/01/1103
 10إلى  1101/1102خبلل العام الجامعً  01هٌبة التدرٌس المشاركٌن فً أنشطة خدمة المجتمع من 

 1101/1102خبلل العام الجزامعً  4، وتطور نسب الطبلب المشاركٌن من 1103/1104خبلل العام 
 .1103/1104خبلل العام الجامعً  051إلى 

كوارث، وهو ٌمثل الهدف السابع للخطزط السزنوٌة ألنشزطة لطزاع خدمزة كذلن بٌانات عن إدارة األمن وال
 المجتمزززع وتنمٌزززة البٌبزززة بالكلٌزززة، تضزززمنت الوثزززابك آلٌزززة المحافظزززة علزززى األمزززن والسزززبلمة )اآللٌزززة

HGLUJL]M  (، وخطززة الكلٌززة إلدارة األزمززات والكززوارث )الخطززة(، وأسززماء فرٌززك إدارة األزمززات
 1105الكلٌززة، ودلٌززل السززبلمة والصززحة المهنٌززة فززً جامعززة أسززٌوط والكززوارث لكززل مبنززى مززن مبززانً 

، وإرشززادات السززبلمة العامززة فززً المعامززل وارشززادات اسززتخدام المززواد الكٌمٌابٌززة والزجاجٌززات  )الززدلٌل(
وكٌفٌة التخلص من النفاٌات )اإلرشادات ومبلحظتها فً المعامل(، وتمرٌر عزن صزٌانة حنفٌزات الحرٌزك 

)التمرٌر(، وبٌان بؤجهزة اإلطفاء وأماكن تواجدها )البٌان، البٌزان معتمزد مزن عمٌزد  13/3/1104بتارٌخ 
، 1104، وبرنامج تدرٌبً فً مجال إدارة األزمات بتزارٌخ فبراٌزر  الكلٌة ومشرف الدفاع المدنً بالكلٌة

 )تمرٌر عن التدرٌب(. 21/00/1103وتدرٌب عملً محكاه إلخبلء مبنً فً 

ٚ ديز  فٛٓدي  ألطدس ف  نًضوًؼٛدر ٔ نًٕضدٕػيت  نودٙ ىدى  نًضينط ٔ نهضديٌ  نودٙ  -
   . نوٙ ىى  ىخيذْيطسةٓي ٔ نقس ز ت 

لدى الكلٌة آلٌة لتمثٌل األطزراف المجتمعٌزة فزً اتخزاذ المزرارات بالكلٌزة، وتشزمل مشزاركة ثبلثزة أعضزاء 
)وثٌمززة بمجلززس الكلٌززة، ومشززاركة فززً مجلززس إدارة وحززدة ضززمان الجززودة ولجنززة البٌبززة وخدمززة المجتمززع 

، وفعزبل ضزم ثبلثزة أعضزاء لمجلزس الكلٌزة  اآللٌة معتمدة مزن عمٌزد الكلٌزة ومزدٌر وحزدة ضزمان الجزودة(
(، نمٌزب 10/5/1104بتزارٌخ  503)موافمزة مجلزس الجامعزة رلزم  T3Aتشمل مدٌر عام مصزنع شزركة 

د (، وربززٌس لطززاع شززركة سزز12/2/1105ٌبتززارٌخ  552صززٌادلة أسززٌوط )موافمززة مجلززس الجامعززة رلززم 
لس الكلٌزة موضزح فٌهزا حضزور ا(، مجز15/2/1105بتزارٌخ  513بؤسٌوط )موافمة مجلس الجامعة رلم 

األعضاء من خارج الكلٌة ، وشارن بعض األطراف المجتمعٌة فً لجنة الخدمات المجتمعٌة مثزل ممثزل 
شزركة للمستشفٌات الجامعٌة وممثل لمستشفى الطلبة ونمٌب صٌادلة أسزٌوط وممثزل لشزركة سزٌد وممثزل ل

T3A  محاضر لجنة الخزدمات المجتمعٌزة(، وهنزان مشزاركة فزً وحزدة ضزمان الجزودة ممثلزه فزً مزدٌر(
إدارة الصززٌدلة بؤسزززٌوط ومنززدوب مزززن شززركات الزززدواء )تشزززكٌل وحززدة ضزززمان الجززودة للعزززام الجزززامعً 

1105/1101.) 

 .أٔزّ  نً يزكر  نًضوًؼٛر -
 T3Aلكلٌزة(، وبروتوكزول تعزاون مزع شزركة أوجه المشاركة المجتمعٌة لصنع المرار )محاضر مجلس ا

مشزاركة كمزا ،  ومراسزبلت مزع الشزركة( 01/3/1105)البرتوكول بتارٌخ للتخلص من النفاٌات المذٌبة 
 األطراف المجتمعٌة فً تدرٌب الطبلب واحتفالٌة الخرٌجٌن وملتمى التدرٌب والتوظٌف.

)مركزز  مثزل: وحزدات ذات طزابع خزاصتوجد بعض المراكزز بالكلٌزة التزى تمزدم خزدمات مجتمعٌزة هامزة 
المعمزززل المركززززى ومركزززز  – الخزززدمات الصزززٌدلٌة( ، )مركزززز الدراسزززات والبحزززوث للنباتزززات الطبٌزززة(

 .والصٌدلٌة المجتمعٌة النموذجٌة المعلومات الدوابٌة
تمدم الصٌدلة المجتمعٌة خدمات عدٌدة بالكلٌة والجامعة من خبلل لٌاس ضغط الدم السزكر تزوفٌر  بعزض 

 .دوٌةاأل

  نٕظيةم  نًعوخدير فٙ قٛيض آز ئ  نًضوًغ ٔيُظًيت ظٕال  نؼًم. -
لٌاس أراء ورضا المجتمع ومنظمات سوق العمل عزن متمثلة فى وحدة ضمان الجودة فى الكلٌة تحرص 

تحلٌززل لنتززابج اسززتبٌانات رأي  02، وفززرت الكلٌززة  خززدماتها، اعتمززدت الكلٌززة علززى وسززٌلة االسززتبٌانات
، وأظهزرت النتزابج رضزاء عزام عزن النزدوات وتوجٌزه الشزكر  الندوات التً عمزدتها الكلٌزةالمشاركٌن فً 
تحلٌززل نتززابج اسززتبٌانات رأي المشززاركٌن فززً أمثلززة للنززدوات التززً عمززدتها الكلٌززة فززً  02)للمززابمٌن علٌهززا 

، وتحلٌل نتابج استبٌان رأي ورضاء جهات التوظٌف عزن (2102حتى مارس  2104الفترة من أكتوبر 
خرٌجً الكلٌة، االستبٌان ضم أربع عناصر ربٌسٌة مثل المستوى العلمً ومهزارات االتصزال والجوانزب 

 .الشخصٌة ومهارات العمل، وكل عنصر ٌنبثك منه من أربعة إلى خمسة عناصر ثانوٌة

 َويةج آ س قٛيض ٜز ئ  نًضوًغ ٔيُظًيت ظٕال  نؼًم ٔأٔزّ  تظو يأة يُٓي. -
ٌان رضاء عام عن الخرٌج وبلغ تمٌٌم العناصزر الثانوٌزة بتمزدٌر متمٌزز بنسزب أظهرت تحلٌل نتابج االستب

لعناصر المدرة علزى تطبٌزك مزا %" 81أكثر من "، كانت أعلى نسب التمٌز %85إلى  55تراوحت بٌن 
لعناصززر كتابززة %" 21وألززل مززن  55بززٌن "تعلمززه والمززدرة علززى العمززل فززً فرٌززك، وألززل نسززب التمٌززز 
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وثٌمزة تحلٌزل )االتصال الشفوي ، والتفكٌر المستمل، والكفاءة اإلدارٌة وضبط العمل التمارٌر والبحوث، و
 (.8/6/2105نتٌجة استبٌان جهات التوظٌف بتارٌخ 

تمٌٌم رضاء منظمات سوق العمل والجهات المسزتفٌدة والمجتمزع المزدنى عزن أداء الكلٌزة ، وذلزن بتطبٌزك 
المستشفى الجامعى ، نماٌزة الصزٌدلة ، إدارة )مع المحلى لابمة إستبٌان على عٌنة ممثلة من أعضاء المجت

. من العٌنة عبرو عن رضابهم عن أداء الكلٌة وخرٌجٌهزا%  26ولد أسفرت النتابج أن حوالى ( الصٌدلة
وكذلن تم لٌاس وتمٌٌم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المزدنى عزن مسزتوى خرٌجزى الكلٌزة وذلزن 
بتطبٌك لابمة إستبٌان على عٌنة ممثلة من أعضاء المجتمزع المحلزى والمإسسزات الطبٌزة والتعلٌمٌزة التزى 

ات عزن خرٌجزة ٌعمل بها خرٌجى الكلٌة وتبٌن من خبلل تحلٌل اإلستبٌان إرتفاع مستوى رضا هذه الجه
 %. 68الكلٌة بنسبة 

تحدٌزد متطلبزات التزدرٌب وتحسزٌن مسزتوى الخزرٌج بنزاء  علزى التحلٌزل وبناء على تحلٌزل اإلسزتبٌانات تزم 
الموضوعى إلستبٌان الجهات التوظٌفٌة لوضع  األلٌات المناسبة لرفع كفاءة وتحسٌن البرنزامج الدراسزىة 

 :ن خبلل تحلٌل اإلستٌبان تبٌنوالتدرٌبٌة لمواكبة إحتٌاجات سوق العمل وم
 ( .ضعٌف  3 –جٌد  52 –ممتاز  40) تجاوب الخرٌج للعمل طرف الهٌبة  -0
 (.غٌر راضى 31 –راضى  60)الشعور بالرضا تجاه الخرٌج  -2
 ( .ضعٌف  01 –جٌد  56 –ممتاز  31)مدى تفاعل الخرٌج مع البٌبة المحٌطة  -3
 ( .ال 46 –نعم  44)إحتٌاج سوق العمل ألعداد زٌادة من الصٌادلة  -4
 (ال  04 –نعم  80) حاجة الخرٌج إلى مهارات إضافٌة  -5
 ( .ال  26 –نعم  68)مدى مناسبة دراسة الخرٌج خمس سنوات لدى جهات العمل  -6

 .وتم وضع اآللٌات للتعرف على أسباب اآلراء الغٌر مرضٌة تجاه الخرٌج للمضاء علٌها وتحسٌنها
 ٔ نُقيط  نوٙ ىحويج ىنٗ ىحعٍٛ.أبسش َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر  -

 َقيط  نوًٛص ٔ نوُيفعٛر
 .فى الهٌكل التنظٌمى وجود وحدة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة -2
مركز الخزدمات الصزٌدلٌة   –الصٌدلٌة النموذجٌة  –المعمل المركزى )وحدات خدمات مجتمعٌة  -8

 صنادٌك اإلسعافات األوٌة بالمعامل –العٌادة الطبٌة  -
 .ر خطة إستراتٌجٌة لمطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة بالكلٌةتواف -6

 تشكٌل لجنة للتعلٌم الصٌدلى المستمر -01
 وجود وحدات ذات طابع خاص بهٌاكلها التنظٌمٌة ومجالس اإلدارة -00
البٌبة بمختلزف الوحزدات  وجود كوادر بشرٌة مدربة فى مجاالت خدمة المجتمع وتنمٌة -02

 التابعة لمطاع البٌبة
الس ولجززان الكلٌززة المختلفززة ٌضززم أطززراف مجتمعٌززة ذات العبللززة بطبٌعززة تشززكٌل مجزز -03

 .الكلٌة
 مشاركة أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة كمستشارٌن لشركات األدوٌة -04
مشزاركة ممثلززٌن عزن المجتمززع المحلزى فززى مجلزس الكلٌززة ومجلزس إدارة وحززدة ضززمان  -05

 الجودة
 لجنة إلدارة األزمات والكوارث -06
 لمٌة الموجودة بالكلٌةدلٌل محدث لؤلجهزة الع -02
 .التخلص األمن من النفاٌات الكٌمٌابٌة عبر التعالد مع شركات خاصة  -08
 لجنة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة تتبع الهٌكل التنظٌمى لوحدة ضمان الجودة -06
لززدى الكلٌززة العدٌززد مززن الممارسززات المتمٌزززة فززى مجززال  تنمٌززة وحماٌززة البٌبززة وخدمززة  -21

 .مستوى األفراد والكلٌةالمجتمع على 
للكلٌززة عبللززات وبروتوكززوالت متمٌزززة ومسززتمرة مززع العدٌززد مززن شززركات ومصززانع  -20

 األدوٌة  على المستوى المحلى ومعهد األورام
 .وأساساتها ووجود خطة لصٌانة المبانى والمنشآت فعالٌة وحدات الصٌانة فى صٌانة مرافك الكلٌة -22
 وحدة للصٌانة العاجلة والولابٌة تموم بصٌانة األجهزة وجود -23

 َقيط ىحويج  نٗ ىحعٍٛ
 محدودٌة تسوٌك الخدمات العلمٌة -0
 وشركة سٌد( T3A)محدودٌة عدد مصانع األدوٌة بالصعٌد فالعبللة والمشاركة منحصرة على مصنع  -2
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 .سسةشعف مساهمة األطراف المجتمعٌة المختلفة فى توفٌر فرص العمل لخرٌجى المإ -3
المزٌد من التواصل بٌن الكلٌزة وشزركات األدوٌزة والمستشزفٌات والمراكزز البحثٌزة إلتاحزة فزرص أوفزر  -4

 .للتدرٌب وللعمل
 .عدم وجود حمابب تدرٌبٌة متنوعة للتخصصات المختلفة لتلبى إحتٌاجات شركات ومصانع الدواء -5
 ذات الطابع الخاص غٌاب مشاركة ممثلٌن عن المجتمع المحلى فى مجلس إدارة بعض الوحدات -6
 .ضعف مشاركة األطراف المجتمعٌة فى إعداد البرامج التعلٌمٌة -2
صعوبة تطبٌك آلٌة لمٌاس رضا األطزراف المجتمعٌزة عزن جزودة الخزدمات التزى تمزدمها الكلٌزة للمجتمزع  -8

 .الخارجى
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 خطط التحسني ملعايري اجلودة 

 جامعة أسيوط  –كلية الصيذلة 

 0102نوفمرب 

 0101/  0102للعام اجلامعى 
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ا
 لمعٌار

المخرجات )مإشرات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط
 المتابعة(

 التموٌل المطلوب المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ

 الى من

لوحدة  مكان وجود عدم 
 األزمات والكوارث

 لوحدة مكان إٌجاد
 والكوارث األزمات

 األزمات والكوارث لوحدة مكان تحدٌد
 الصفحة علً وخطة العمل الوحدة أهداف نشر

 االلكترونٌة

 لبلزمات وحدة
 معتمدة والكوارث

1/11/2118 
 

29/2/2119 
 

 خدمة الكلٌة لشئون وكٌل
 البٌئة وتنمٌة المجتمع

5.111 

ى
ج
ستراتٌ

إل
ط ا

طٌ
خ
الً : الت

أو
 

 معتمدة خطة وضع وافدٌن طبلب وجود عدم
 تفعٌلها على والعمل
 .الوافدٌن لجذب

  واعتمادها الخطة إعداد
 لجذب وجٌدة مختلفة بصورة التعلٌمٌة البرامج نشر

 .الوافدٌن
 لنشر اإلللٌمٌة التعلٌمٌة والمإسسات الجامعات مخاطبة
 الكلٌة برامج

خطة معتمدة ومعلنة 
 لجذف الوافدٌن

1/9/2118 
 نشاط ممتد

31/8/2119 
 نشاط ممتد

 التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل
 والطبلب

لشئون  الكلٌة وكٌل
 العلٌا الدراسات

51.111 

التنافسً  الوضع دعم
 للكلٌة

 للكلٌة التنافسً الوضع دعم
 متمٌزة تعلٌمٌة ببرامج
 .العمل سوق متطلبات تبلءم

 للمرحلتٌن جدٌدة برامج إعداد
 علً المائمة الممارسة   (حدٌثة التعلم طرق استخدام

 EBP)دالئل
 الجدٌدة البرامج  إلعداد العلمٌة األلسام مخاطبة

 1/9/2118 برامج تعلٌمٌة متمٌزة
 نشاط ممتد

31/8/2119 
 نشاط ممتد

 السادة وكبلء الكلٌة
 البرامج التعلٌمٌة لجنة

 المجالس الحاكمة
 وحدة ضمان الجودة

51.111 

التوعٌة بالخطة 
اإلستراتٌجٌة داخل الكلٌة 

 وخارجها  

زٌادة التوعٌة بالخطة 
اإلستراتٌجٌة  ألعضاء هٌئة 
التدرٌس والهٌئة المعاونة 

 ومجتمع الكلٌة

 نشرات توعٌة األطراف المستفٌدة داخل وخارج الكلٌة
 ندوة بالخطة ورسالة الكلٌة ورإٌتها

ال بالكلٌات المإتمرات ، حفل الخرٌجٌن ، وسائل اإلتص
 المناظرة

تخصٌص جزء من أول محاضرة فى بداٌة كل فصل 
دراسى لعرض رسالة ورإٌة الكلٌة وخطتها 

 اإلستراتٌجٌة

خطط وبرامج توعٌة 
 للندوات

1/9/2118 
 نشاط ممتد

31/8/2119 
 نشاط ممتد

 المجالس الحاكمة
 وحدة ضمان الجودة
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التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ المخرجات )مإشرات المتابعة( األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط االمعٌار
 الى من المطلوب

حوكمة
ثانٌاً : المٌادة وال

 

  جمٌع األنظمة تفعٌل عدم
 بالكلٌة االلكترونٌة  المتاحة

االلكترونٌة  األنظمة تفعٌل
 الغٌر مستخدمة بالكلٌة

 1/9/2118 مفعلة الكترونٌة أنظمة األنظمة مستخدمً تدرٌب
 

31/3/2119 
 نشاط ممتد

 عمٌد الكلٌة
 مجالس األلسام

وحدة ضمان 
 الجودة

51.111 

عدم وجود لجنة لمتابعة 
 المرارات 

تفعٌل لجنة المتابعة المنبثمة 
 عن وحدة ضمان الجودة

إعادة تشكٌل لجنة المتابعة وتوصٌف 
 مسئولٌاتها وإختصاصاتها

 تشكٌل اللجنة
 إجتماعات اللجنة

1/9/2118 
 نشاط ممتد

31/8/2119 
 نشاط ممتد

 عمٌد الكلٌة
 مجالس األلسام

وحدة ضمان 
 الجودة

20111 

 اإلدارٌة المهارات تنمٌة األكادٌمٌة المٌادات دعم
 األكادٌمٌة للمٌادات

 

 للمٌادات التدرٌب خطة تنفٌذ استكمال
 األكادٌمٌة

 األكادٌمٌة المٌادات أداء عن تمٌٌم إعداد
 االستفادة التمٌٌم نتائج إعبلن
 منها

 األكادٌمٌة المٌادات
 سٌر تضمن اإلدارٌة  التً المهارات لدٌهم
 معولات دون العمل

1/9/2118 
 الربع األول

31/5/2119 
 نشاط ممتد

وحدة ضمان 
 الجودة

51.111 

 التموٌل مصادر ضعف
 الذاتً

 لزٌادة معتمدة خطة وضع
 الذاتً التموٌل مصادر

 للكلٌة المستمبلٌة الخمسٌة الخطة إعداد
 المدٌمة الخطة تعدٌلو

 لزٌادة معتمدة خطة
 الذاتً التموٌل مصادر

 صادرالتموٌل  زٌادة
 الذاتً

1/9/2118  
 نشاط ممتد

31/8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة عمٌد
 األلسام رإساء

 
 

11.111 

اللوائح المالٌة واإلدارٌة 
 ذات طابع الخاصة بالوحدات

 خاص 

تعدٌل اللوائح الخاصة 
 خاص ذات طابع بالوحدات

إعداد ممترح اللوائح من السادة أعضاء 
 هٌئة التدرٌس

دراسة عن طبٌعة الوحدات المناظرة 
 خارج الكلٌة

 العملٌة فً دعم الذاتً التموٌل استخدام
 والبحثٌة التعلٌمٌة

تنمٌة الكلٌة وزٌادة للوحات فى  فعال دور
 مواردها

1/9/2118  
 نشاط ممتد

31/8/2119 
 

 عمٌد الكلٌة
 مدٌرى الوحدات
 مجالس األلسام

وحدة ضمان 
 الجودة

21.111 

مع  الشراكة ضعف
اإلنتاجٌة  المإسسات
 والخدمٌة

 وشراكات اتفالٌات عمد
 اإلنتاجٌة المإسسات مع

 .والخدمٌة

 المإسسات مع اتفالٌات عمد
 التنمٌة البشرٌة لدعم المختلفة الصحٌة

 المستمر والتدرٌب

 1/9/2118 شراكة عمود وجود
 نشاط ممتد

31/8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة عمٌد
وكٌل الكلٌة لشئون 

خدمة المجتمع 
 وتنمٌة البٌئة

21.111 
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عن المسئول  فترة التنفٌذ المخرجات )مإشرات المتابعة( األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 التنفٌذ

التموٌل 
 الى من المطلوب

طــوٌــر
جـــودة والت

ثالثاً : إدارة ال
 

 نتائج منالشة محدوٌة
للعناصر  التموٌم

 مع المجتمع المإسسٌة
 منها واالستفادة الخارجً

 نتائج منالشة ضرورة
المإسسٌة  للعناصر التموٌم

 الخارجً المجتمع مع
 من االستفادة  والعمل علً

 التموٌمنتائج 

 المجتمعٌة المٌادات مع لماءات عمد
 الكلٌة خدمات من والمستفٌدٌن

 الورلٌة بالطرٌمة مستفٌدي الخدمة علً التموٌم نتائج نشر
 وااللكترونٌة

 نتائج المنالشات علً مبنٌة للتحسٌن خطة إعداد

 نتائج التموٌم نشر
 تحسٌن خطط

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

لجنة  رئٌس
 التموٌم

 المإسسً

51.111 

 خطط مردود لٌاس عدم
 التحسٌن

التحسٌن  خطة مردود لٌاس
 السابمة

 والعلمٌة األكادٌمٌة خبلل األلسام من التحسٌن مردود استبٌان
 والطبلب

1/9/2118 وجود نتائج للتسحٌن  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

لجنة  رئٌس
 التموٌم المإسسً

31.111 

 الدوري النظام دعم
 الداخلٌة للمراجعة

 للمراجعة دوري نظام
 الداخلٌة

  للمراجعة خطة إعدادو التصحٌحٌة واعتماد اإلجراءات توثٌك
علً  التدرٌس هٌئة أعضاء األدوار تشجٌع وتحدٌد الخطة إعبلن

 الداخلٌة بالمراجعة الخاصة التدرٌبٌة الدورات حضور
 المختلفة باإلداراتاألداء  كفاءة حول الرأى استطبلع

 المراجعة آللٌات وثٌمة و إعداد الكلٌة كفاءة تمٌٌم آلٌات نشر
 الداخلٌة

1/9/2118  داخلٌة دورٌة مراجعة  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 وحدة مدٌر
 ضمان الجودة

51.111 

 الممارسات محدودٌة
 وتطوٌر الفعلٌة لتعزٌز

 بالكلٌة الفاعلٌة التعلٌمٌة

فعلٌة  ممارسات وضع
الفاعلٌة  وتطوٌر لتعزٌز

 بالكلٌة  التعلٌمٌة
 للورلة المستمر التمٌٌم

 االمتحانٌة

 فً اللجان الطبلب مشاركة زٌادةو األكادٌمى اإلرشاد نظام
 الممتحن الخارجً دور المختصة ، تفعٌل

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم نشر

 ممارسات وجود
 التعلٌمٌة لتعزٌزالفاعلٌة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة وكٌل
 لشئون
 والطبلب التعلٌم

 
51.111 
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 
  

طــوٌــر
جـــودة والت

ثالثاً : إدارة ال
 

من  االستفادة عدم
 التعزٌز لرارات وأنشطة

 تحسٌن والتطوٌر فً
 الكلٌة أداء

من  الستفادة ألٌه إٌجاد
التعزٌز  وأنشطة لرارات

 أداءتحسٌن  فً والتطوٌر
 الكلٌة

 الكلٌة مجلس فً وأنشطة التعزٌز اعتمادلرارات
 التحسٌن عملٌة بدوره فً كل مراسلة األلسام

 أنشطة التحسٌن تنفٌذ متابعة

 التعزٌز وأنشطة لرارات
 فً بفاعلٌة تسهم
 الكلٌة وتحسٌن تطوٌر

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 التموٌم لجنة
 للفعالٌة المستمر
 التعلٌمة

 
51.111 

محدودٌة تطبٌك أسالٌب 
أخرى لتطوٌر نظم 

المسائلة المحاسبة فى 
 الفاعلٌة التعلٌمٌة

 أٌجاد أسالٌب أخرى لتطوٌر
 المساءلة والمحاسبة نظم
الفاعلٌة  ٌخص تحسن فٌما

 .التعلٌمٌة

 تفعٌل دور األلسام  
 الكلٌة علً مجتمع الطبلب رأى نشر

 إجراءات المسالة التخاذ الطبلببآراء   المسم رئٌس مخاطبة
 والمحاسبة

1/9/2118 تطوٌر نظم المحاسبة  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

لجنة التموٌم 
المستمر للفالعٌة 

 التعلٌمٌة

 
 

51.111 

نتائج  منالشة محدودٌة
األطراف   مع التموٌم
 لمعنٌة

 التموٌم نتائج منالشة
 المعنٌة األطراف مع

 هٌئة الطبلب ، أعضاء مع بنتائج التموٌم للتوعٌة ندوات عمد
 التدرٌس ، اإلدارٌٌن، مستفٌدي الخدمة

مع  التمٌٌم نتائج نشر
 من داخل الخدمة مستفٌدي

 الكلٌة وخارج

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

  لجنة التوعٌة
51.111 

المإشرات  ضعف
 للتمٌٌم الموضوعٌة

 الفاعلٌة المستمر ألداء
 .التعلٌمٌة

 المستمر للتمٌٌم دعم
 .الفاعلٌة التعلٌمٌة ألداء

 ، المماببلت، نتائج الطبلب من خبلل التمٌٌم أدوات تطوٌر
 الممتحن الخارجً ،المجتمع

 العلمً المسم الخارجً ،

 لتمٌٌم موضوعٌة أدوات
 الفعلٌة التعلٌمٌة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

التموٌم لجنة 
المستمر للفالعٌة 

 التعلٌمٌة

 
51.111 
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المسئول عن  فترة الزمنٌة المخرجات )مإشرات المتابعة( األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 التنفٌذ

التموٌل 
 الى من المطلوب

س
هٌئة التدرٌ

ء 
ضا

ع
رابعاً : أ

 

 نتائج من االستفادة ضعف
هٌئة  أعضاء التمٌٌم

 المعاونة والهٌئة التدرٌس

 التمٌٌم نتائج من االستفادة
على  اإلجراءات التصحٌحٌة للمحافظة واتخاذ
 الوظٌفً الرضا

كفاءة  ذو هٌئة التدرٌس أعضاء لتنمٌة لدراتهم تدرٌبٌة خطط إعداد
 عالٌة

 لوظٌفًا  الرضا تحمٌك

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الثانىنشاط 

 ضمان وحدة
 الجودة

 
51.111 

 بحموق التوعٌة محدودٌة
 الفكرٌة الملكٌة

 

 عن ندوة لعمد كلٌة الحموق أساتذة أحد دعوة
 الفكرٌة واإلجراءات المتبعة حموق الملكٌة

الفكرٌة  حموق الملكٌة عن الكلٌة فً
 وأخبللٌات المهنة بٌن الطبلب واإلدارٌٌن 

 األكادٌمٌةاأللسام  علً اإلجراءات نشر
 الطبلب المختلفة وأماكن واإلدارٌة

توزٌع نسخ من المٌثاق األخبللى على جمٌع 
 األطراف المعنٌة داخل الكلٌة

 التً تتبعها اإلجراءات عن ندوات
الملكٌة  حموق للمحافظة علً الكلٌة

 الفكرٌة
 حموق المحافظة علً إجراءات نشر

 الملكٌة الفكرٌة بٌن الطبلب

لجمٌع فئات  زٌادة نسبة الوعى
الكلٌة بحموق الملكٌة الفكرٌة 

 والنشر والمٌثاق األخبللى

1/9/2118  
 الربع األول

31/8/2119 
 نشاط ممتد

 لجنة ئٌس
 المصدالٌة

 واألخبللٌات

21.111 

إستبدال لجنة تطوٌر 
األلسام بلجنة تطوٌر 
التعلٌم بالكلٌة وإنشاء 

 تطوٌر التعلٌم مركز
 .بالكلٌة

عن لجنة تطوٌر األلسام تشكٌل لجنة مستملة 
 .بالكلٌة تختص بتطوٌر التعلٌم

اللجنة  لنشاط سنوٌة خطة وضع
 وإٌجاد مكان إلنشاء مركز تطوٌر

  التعلٌم
علً  العلمٌة األلسام تشجٌع

 المشاركة
 والدورات التطوعٌة الندوات تشجٌع

من دورات  الكلٌة احتٌاجات تلبٌة
 وتثمٌفٌة تدرٌبٌة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 ضمان وحدة
 الجودة

 
51.111 

 خطه تطبٌك استكمال عدم
 وتدرٌب لدرات لتنمٌة

 التدرٌس هٌئة أعضاء
 جدٌدة خطة وضع عدم
 لعام

 

وتدرٌب  لدرات  خطه لتنمٌة تطبٌك استكمال
 التدرٌس  هٌئة أعضاء
 لعام جدٌدة خطة وضع

 

 التدرٌس علً هٌئة أعضاء تشجٌع
 العملالدورات وورش  حضور

 والندوات
 أداء أعضاء لتمٌٌم فعالة آلٌة وضع
 التدرٌس هٌئة
 والحوافز للمكافآت نظام وضع
 إلجراءات للتصحٌحٌة التً حصر
 علً الرضا للمحافظة اتخذت

 الوظٌفً

 التدرٌس هٌئة أعضاء
 عالٌة كفاءة ذو

 الوظٌفً الرضا تحمٌك

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 51.111 العلمٌة األلسام
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المخرجات )مإشرات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط االمعٌار
 المتابعة(

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ
 الى من المطلوب

ى
إلدار

جهاز ا
ساً : ال

خام
 

 

 معاٌٌر نشر محدودٌة
 المٌادات وتعٌٌن اختٌار

 تطبٌمها وعدم اإلدارٌة

 اختٌار معاٌٌر نشر
 المٌادات وتعٌٌن
 وتطبٌمها اإلدارٌة

اإلدارٌة باإلدارات  وتعٌٌن المٌادات اختٌار معاٌٌر إعبلن
 االلكترونٌة الصفحة المختلفة وعلً 

 وتعٌٌن اختٌار معاٌٌر
معلنة  اإلدارٌة المٌادات
 مطبمة

1/9/2118  
 الربع األول

29/2/2119 
 الربع الثانى

 15.111 اإلداري الجهازلجنة  ئٌس ر

  بالكلٌة للعاملٌن التدرٌبٌة الخطة
 بما مرتبطة وغٌر لم ٌتم تحدٌثها 
 تدرٌب من تمدمهالجامعة

 وتحدٌث خطة تطوٌر
 التدرٌب للعاملٌن

 وتطوٌرها  التدرٌب للعاملٌن خطة دراسة وتحدٌث
 للجامعة الخطة إرسالها اعتماد

 معتمدة تدرٌبٌة خطة
 الجامعة بخطة ومرتبطة

1/12/2118  
 الربع الثانى

31/5/2119 
 الرابع الثالث

 الكلٌة أمٌن
 لجنة الجهاز رئٌس +

 اإلداري

51.111 

 برامج مراجعة محدودٌة
 بناء للعاملٌن التدرٌب

 الراجعة التغذٌة على

 التدرٌب برامج مراجعة
 على بناء للعاملٌن
 الراجعة التغذٌة

 برامج تحدٌث التدرٌب فً تمٌٌم نتائج من االستفادة
 التدرٌب

 محدثة تدرٌبٌة برامج
 العاملٌن احتٌاج تخدم

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الكلٌة أمٌن
 لجنة الجهاز رئٌس +

 اإلداري

21.111 

 الرضا نتائج منالشة عدم
 العاملٌن مع الوظٌفً

 الرضا نتائج منالشة
 مع العاملٌن الوظٌفً

 الرضاء بنتائج الوعً )ندوات( الرضاء الوظٌفً  نتائج ومنالشة نشر
  الوظٌفى

1/9/2118  
 الربع األول

31 /5/2119 
 نشاط الثالث

 الكلٌة أمٌن
 لجنة الجهاز رئٌس +

 اإلداري

5.111 

 اإلجراءات توافر عدم
 لتحسٌن التصحٌحٌة

 الوظٌفً الرضا

 اإلجراءات توافر
لتحسٌن  التصحٌحٌة

 الوظٌفً الرضا

 أخذ فً التوصٌف الوظٌفً نتائج من االستفادة
 الوظٌفً الرضا لتحسٌن البلزمة اإلجراءات

1/9/2118 الوظٌفً الرضا زٌادة  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة أمٌن
 لجنة الجهاز رئٌس +

 اإلداري

51.111 

 أداء تمٌٌم نظم دعم
 اإلدارٌة المٌادات

 والعاملٌن

 النظم مصدالٌةمدى  فً رأى العاملٌن استطبلع
 العاملٌن أداء فً تمٌٌم المستخدمة

 العاملٌن لتمٌٌم أداء مبتكرة أخرى وسائل استخدام

1/9/2118 نظم تمٌٌم فاعلة  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الكلٌة أمٌن
 لجنة الجهاز رئٌس +

 اإلداري

51.111 

 الموارد من االستفادة
 المتاحة البشرٌة

 البشرٌة من الموارد االستفادة لتعظٌم آلٌات إعداد
 المتاحة

1/9/2118 اإلستخدام األمثل للموارد  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة أمٌن
 إلداري لجنة الجهاز رئٌس +

51.111 

 تطبٌك التوصٌف التوصٌف الوظٌفً تفعٌل ضعف
 الوظٌفً إن أمكن 

 والندب والنمل التعٌٌن فً الوظٌفً التوصٌف استخدام
 المختلفة للوظائف

 إستبٌانات الرضا الوظٌفى باإلدارات 

 1/9/2118 توصٌف وظٌفى مفعل
 الربع األول

31/5/2119 
 الربع الثالث

 11.111 أمٌن الكلٌة

 اإلدارٌة البشرٌة الموارد نمص
 .المدربة بالكلٌة والفنٌة

زٌادة  على العمل
 الدورات التدرٌبٌة 

 

التدرٌبٌة والبرامج التى تلبى باإلحتٌاجات  خطة إعداد
  والفنٌة كفاءة الموارد البشرٌة اإلحتٌاجات لزٌادة

 البشرٌة الموارد تكافإ
 الكلٌة احتٌاجات مع

1/11/2118 
 الربع األول

28/2/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة عمٌد
الهٌكل  لجنة رئٌس +

 التنظٌمً
 الكلٌة أمٌن +

51.111 
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المخرجات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط االمعٌار
 )مإشرات المتابعة(

 

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ
 الى من المطلوب

ساً: الموارد المالٌة والمادٌة
ساد

 

عدم وجود خطة منظمة 
 لتنمٌة الموارد

وضع خطة إلدارة وتنمٌة الموارد 
 بالكلٌة

متماثلة لجمٌع إعداد لواعد بٌانات 
 الوحدات ذات الطابع الخاص

 إجتماعات دورٌة مع لجنة التخطٌط
 إعداد وتحدٌث  لواعد البٌانات 

 تحلٌل وتشخٌص الوضع الحالى للموارد

زٌادة تموٌل المطاع 
 البحثى

 

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الكلٌة عمٌد
وكٌل الكلٌة   +

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة + وحدة
 الخدمة
 العامة

51.111 

ضعف العائد من الوحدات 
ذات الطابع الخاص لنمص 
المعرفة المعلوماتٌة وغٌاب 
مهارات اإلتصال فى التعامل 
مع المستفٌدٌن من الخدمات 

 التى تمدمها الوحدات

 إعادة هٌكلة الوحدات 
 برامج لتنمٌة الموارد 

 إعداد وتطبٌك نظام للتمارٌر المالٌة
 دراسة اإلنعكاسات المالٌة للمشارٌع

إعداد دلٌل خاص بمطاع البٌئة ٌوضح األنشطة المختلفة 
 للوحدات ذات الطابع الخاص

زٌادة األجهزة 
 وتحدٌثها

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الكلٌة عمٌد
وكٌل الكلٌة   +

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة + وحدة
 الخدمة
 العامة

 
51.111 

ضعف إندماج الوحدات ذات 
الطابع الخاص مع المجتمع 

 ومشاكله

 عمد عدد من الندوات المتخصصة 
إعداد برامج للتسوٌك الجٌد 
للمشروعات البحثٌة التى تهم صحة 

 اإلنسان

 وخارج الكلٌةطباعة مطوٌات وملصمات داخل 
إعداد وتحدٌث البرامج التسوٌمٌة للوحدات على شبكة 

 المعلومات
 

زٌادة اإللبال على 
 صفحة الكلٌة

 
 
 

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الكلٌة عمٌد
وكٌل الكلٌة   +

لشئون خدمة 
المجتمع وتنمٌة 

 البٌئة + وحدة
 الخدمة
 العامة

51.111 
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

المخرجات )مإشرات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط االمعٌار
 المتابعة(

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ
 الى من المطلوب

ساً: الموارد المالٌة والمادٌة
ساد

 

عدم وجود إستراتٌجٌة مالٌة  
إلدارة الممتلكات لخدمة 
إستراتٌجٌة الكلٌة وضمان 
إستعمال الموارد المالٌة 

 اإلستعمال األمثل
 لتطوٌر حجم آلٌة وضع عدم

 الذاتٌة الموارد
 للكلٌة

 الذاتٌة  لتنمٌة الموارد خطة وضع
 واعبلنها لجمٌع للكلٌة وتوثٌمها

 المعنٌة  األطراف
 وزٌادة مساهمة  وحدة تفعٌل

 الخدمة العامة 

للكلٌة  الخمسٌة المستمبلٌة الخطة إعداد
(2116  /2121) 

 الخطة المدٌمة فً انجازه تم ما تمٌٌم
 الكلٌة لبرامج وأنشطة الجٌد التسوٌك

 مولع الكلٌة علً العلٌا وبرامج الدراسات
 الكترونً
 الطابع ذات إجراءات الوحدات من االنتهاء
 الخاص

 بوجود خطة الوعً زٌادة
 دخل الموارد وزٌادة لتنمٌة
 الكلٌة

 
 
 

 

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الموارد لجنة
 المالٌة

51.111 

إنشاء وحدة  فً التؤخر
للتجارب والبحوث الصٌدلٌة 

 ٌضعف تدبٌر المتمدمة مما
 الذاتٌة الموارد
 للكلٌة 

إدراج الوحدة بالخطة الخمسٌة الجدٌدة   الذاتٌة الموارد تطوٌر
(2116/2121) 

1/9/2118 زٌادة موارد الكلٌة  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الكلٌة عمٌد
+ 

 األلسام رإساء

111.111 

لتتناسب  زٌادة المرافك علً العمل غٌر كافٌة بالكلٌة المرافك
 الطبلب وأعداد

 

 لتوفٌر لطعة المعنٌة الجهات مخاطبة
 مرافك الكلٌة وإستكمالها لزٌادة األرض

المرافك  إعداد تناسب
 والعٌادة مع المٌاه ودورات

 الطبلب إعداد

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة 
لشئون خدمة المجتمع 

وتنمٌة البٌئة وأمٌن 
 الكلٌة

251.111 
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  AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

المخرجات )مإشرات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 المتابعة(

المسئول عن  فترة الزمنٌة
 التنفٌذ

التموٌل 
 الى من المطلوب

ج
ألكادٌمٌة / البرام

سابعاً : المعاٌٌر ا
 

التعلٌمٌة
الممتحن  دور محدودٌة 

 الخارجً
الممتحن  دور تحدٌد

تحمٌك  فً الخارجً
المستهدفة  المخرجات

 الممررات فً

 الخارجً الممتحن دور توصٌف
 تحدٌث معاٌٌر وآلٌات إختٌار الممتحنٌن الخارجٌٌن

الممتحن الخارجى له 
 دور محدد معلن

معاٌٌر وآلٌات إختٌار 
 الممتحنٌن الخارجٌٌن

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة وكٌل
 التعلٌم لشئون

 والطبلب

51.111 

 ثابتة آلٌات توافر عدم
 للبرنامج الدورٌة للمراجعة
 التعلٌمً

ثابتة  آلٌات وضع
للمراجعة الدورٌة 

 التعلٌمً للبرنامج

 دورٌة بصفة من المتخصصٌن للبرامج الخارجٌة المراجعة 
 .لجدول زمنً وفما

 الداخلً والخارجً المراجع  الختٌار تحدٌث معاٌٌر
 خارجٌٌن مراجعٌن  ترشٌح

 الجودة مركز ضمان لبل من السنوٌة الخارجٌة المراجعة
 بالجامعة 
 الجودة ضمان هٌئة من لبل المعدة التمٌٌم بإستمارت االستعانة
 واالعتماد

 األكادٌمٌة البرامج مع المعاٌٌر توافك تعكس تمارٌر إعداد
 والخارجٌة المراجعة الدورٌة الداخلٌة فً األلسام دور تفعٌل

 الدراسة الممررات/للبرامج التعلٌمٌة

 البرامج مراجعة
 دورٌة بصفة التعلٌمٌة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 لجنة رئٌس
 البرامج التعلٌمٌة

51.111 
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

المخرجات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
)مإشرات 

 المتابعة(

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة الزمنٌة
 الى من المطلوب

ج
ألكادٌمٌة / البرام

سابعاً : المعاٌٌر ا
 

التعلٌمٌة
 

معظم  تحوٌل عدم
 إلً الممررات الدراسٌة

 الكترونٌة

 التعلٌم فٌاستخدام التوسع
 .اإللكترونً

 الكترونٌة الدراسٌة إلً الممررات لتحوٌل خطة إعداد
 إعداد الممرر علً التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب

 علً إنتاج التدرٌس هٌئة أعضاء االلكترونً وتشجٌع
 الممررات

 الكترونً  ممرر  3  عدد إعداد
 التعلٌم مع مشكبلت التعامل كٌفٌه دراسة حول إعداد

 التعلٌم ثمافة نشر
 االلكترونً

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الكلٌة عمٌد
 وحدة التعلٌم مدٌر

 االلكترونً

 
51.111 

 التعلٌم طرق توافك عدم
 النتائج مع والتموٌم
 المستهدفة التعلٌمٌة

 كفاءة آلٌة لضمان وضع
 الممررات لضمان توصٌف

 توافك
مع  التعلٌم والتموٌم طرق
 التعلٌمٌة المستهدفة لنتائج

 دورٌة بصفة الممررات توصٌف مراجعة
 تمارٌر الممررات حول التصحٌحٌة تحدٌد اإلجراءات

 البرامج التعلٌمٌة من رأى المستفٌدٌن استطبلع
 االمتحانٌة  الورلة مراجعة تطبٌك
 ألهداف المستهدفةالتعلم  مخرجات مصفوفة اعداد

 التعلٌمً  البرنامج
 المنهج خرائط  اعداد

 الممررات توافك
مع األهداف 

 التعلٌمٌة

1/9/2119  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 الكلٌة وكٌل
 التعلٌم لشئون

 والطبلب

 
51.111 

 الئحة تطبٌك عدم
 الساعات الدراسات بنظام

 المعتمدة

الئحة  تطبٌكالبدء فى دراسة 
الدراسة بنظام الساعات 

 المعتمدة

 وضع ممترح الئحة الساعات من لبلنتهاء لجنة تشكٌل
 المعتمدة 

 المختصة بعد تدرٌب الجهات من البلئحة اعتماد
 الجدٌدة  العمل بالبلئحة علً التدرٌس هٌئة أعضاء
 البلئحة تطبٌك

تعلٌمً  برنامج
الساعات  بنظام

 المعتمدة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة لشئون وكٌل
الدراسات العلٌا 

 والبحوث

51.111 
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

المخرجات )مإشرات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 المتابعة(

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة الزمنٌة
 الى من المطلوب

 
ن :  التعلٌم والتعلم

الثام
 

فً  االمتحانات مراجعة نتائج من االستفادة
 التعلٌم والتعلم إستراتٌجٌة  تطوٌر

 االمتحانات مع مراجعة نتائج تفعٌل
 وأعضاء هٌئة العلمٌة األلسام

 التدرٌس

التدرٌس  على المائمٌن تمارٌر
مع  االمتحانات نتائج لمراجعة
 .الدراسى المحتوى

 لمنالشة المشاكل سنوٌة نصف ندوة
 لبلمتحانات العامة

 طبماً  تحسٌن خطط وجود
 للتمارٌر

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة لشئون وكٌل
 التعلٌم والطبلب

 والتعلم لجنة التعلٌم

250111 

تنمٌة  على الممررات الدراسٌة لدرة عدم
  التعلم الذاتً فً لدرات الطبلب

 التدرٌس طرق تحوٌل
 الذاتً المائم التعلم إلى بالممررات

 المشكبلت حل على

 التعلم الذاتً طرق لتطبٌك دلٌل وضع
 طرق التدرٌس  لتحدٌث عمل ورش
التدرٌس  هٌئة أعضاء تدرٌب

 المعاونة والهٌئة

لطرق  فعلى تطبٌك وجود
 مدرجة الذاتً التعلٌم
 الممررات تدرٌس بطرق

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة لشئون وكٌل
 التعلٌم والطبلب

 والتعلم لجنة التعلٌم

410111 

مع  للتعامل سٌاسات موثمة وجود عدم
 التعلٌم مشكبلت

 مع مشكبلت للتعامل سٌاسات وضع
 التعلٌم

 التعلٌم مشكبلت حصر
السٌاسات  لوضع عمل ورشة

 الكلٌة مجلس فً وتوثٌمها
 السٌاسات عن توعٌة ندوات

مع  للتعامل سٌاسات
 التعلٌم مشكبلت

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة لشئون وكٌل
 التعلٌم والطبلب

 والتعلم لجنة التعلٌم

51.111 

 لزٌادة أو خطط سٌاسات وجود عدم
 الموارد المالٌة

لزٌادة    خطة لوضع عمل ورش الموارد المالٌة لزٌادة خطة وضع
 فً مجلس وتوثٌمها المالٌة الموارد

 الكلٌة

 لتنمٌة الموارد خطة وجود
 مارس المالٌة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /5/2119 
 نشاط الثالث

 الكلٌة لشئون وكٌل
 التعلٌم والطبلب

 والتعلم لجنة التعلٌم

51.111 

 المٌدانً برامج التدرٌب وتوصٌف تصمٌم
 التعلم المستهدفة وفك مخرجات

 المٌدانً للتدرٌب دلٌل إعداد
نتائج  لتموٌم موثمة آلٌة إعداد

 المٌدانً التدرٌب
لمٌاس  واضحة مإشرات وجود
 المٌدانً للطبلب التدرٌب فاعلٌة

 توصٌف لوضع عمل ورشة
والدلٌل  المٌدانً التدرٌب برنامج 

 الكلٌة مجلس فً وتوثٌمهما

1/9/2118 المٌدانً مفعل للتدرٌب دلٌل  
 الربع األول

31 /5/2119 
 نشاط الثالث

 الكلٌة لشئون وكٌل
 والطبلبالتعلٌم 

 والتعلم لجنة التعلٌم

51.111 
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  AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 

 

المخرجات )مإشرات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 المتابعة(

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة الزمنٌة
 من من المطلوب

 
ن :  التعلٌم والتعلم

الثام
 

 من واضحة للتؤكد آلٌات توافر عدم
 لمخرجات التعلم استٌفاء االمتحانات

 المستهدفة

 خرٌطة االمتحان استخدام
 الخارجٌٌن الممتحنٌن تمٌٌم

 وضع على للتدرٌب عمل ورش
 االمتحان خرٌطة

 امتحان لجمٌع خرٌطة وجود
 الممررات

1/9/2118  
 الربع األول

31 /5/2119 
 نشاط الثالث

 الكلٌة لشئون وكٌل
 التعلٌم والطبلب

 والتعلم لجنةالتعلٌم

310111 

عدالة  لتطبٌك ممارسات فعلٌة وجود عدم
 تموٌم الطبلب

 تموٌم الطبلب  لطرق دلٌل وضع
 عدالة تموٌم لتطبٌك سٌاسات وضع

 الطبلب
 تظلمات الطبلب مع للتعامل آلٌة وجود

 االمتحانات نتائج من
 فً تموٌم الطبلب نتائج من االستفادة

اتخاذ  فً البرامج التعلٌمٌة تطوٌر
الممرر  لتطوٌر المرارات التصحٌحٌة

خطط التحسٌن  وإعداد والبرنامج
رضا  لٌاس نتائج من االستفادة

 الطبلب

 عمل ورش
 لممترحات إستمارات استبٌان

 التدرٌس هٌئة وأعضاء الطبلب
 مجلس الكلٌة فى السٌاسات توثٌك

عدالة  لضمان آلٌة وجود
 الطبلب تمٌٌم

1/9/2118  
 الربع األول

31 /5/2119 
 نشاط الثالث

 الكلٌة لشئون وكٌل
 التعلٌم والطبلب

 والتعلم لجنة التعلٌم

310111 
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  AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد
 
 
 

  

 تحتاج نماط المعٌار
 تحسٌن إلً

 ممترحات
 التحسٌن

المخرجات )مإشرات  األنشطة تنفٌذ آلٌات
 المتابعة(

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ
 الى من المطلوب

ن
جٌ

خرٌ
ب وال

بل
ط
سع : ال

التا
 

    

 وبرامج خطة
 لجذب

 الطبلب
 الوافدٌن

 خطة وضع
 وبرامج

 الطبلب لجذب
 الوافدٌن

 العدد من األلصى الحد الوافدٌن وتحدٌد الطبلب لجذب  المدى لصٌرة 1خطة. وضع
 .المطلوب
 االلكترونً المولع وتغذٌة طرٌك تحدٌث عن للكلٌة الجٌد التسوٌك

 الوافدٌن الطبلب كوسٌلة لجذب التنافسٌة والمٌزات  وتوصٌف البرامج باإلمكانٌات للكلٌة
 اإلللٌمً المستوى على التعلٌمٌة المإسسات جمٌع مراسلة 

  لجذب معتمدة خطة
 الوافدٌن الطبلب

  الطبلب البال
 الكلٌة على الوافدٌن

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة وكٌل
 الطبلب لشئون

 الكلٌة وكٌل
 لشئون الدراسات

 العلٌا

51.111 

 وجود عدم
 معتمد نظام

 الطبلبً للدعم

 معتمد نظام وضع
 الطبلبً للدعم

 مع للطبلب والثمافٌة واالجتماعٌة المادٌة النواحً تشمل الطبلبً للدعم متكاملة خطة وضع
  الطبلب واحتٌاجات ظروف االعتبار فً األخذ
 الطبلب مشاكل مع للتعامل نظام وضع
 شكاوي لتلمً إنشاء صندوق , لها حلول إلٌجاد الطبلب وعرضها شكاوي لتلمً لجنة عمل

 بالكلٌة  بارزة أماكن ووضعه فً عنه اإلعبلن ٌتم الطبلب وممترحات
 خبلل من واللجان العلمٌة الطبلبٌة بالمإتمرات  بمشاركة الطبلب اإلدارة لبل من التشجٌع
 تواجه الطبلب مثل أن الممكن من العمبات التً جمٌع وتذلٌل الكلٌة داخلبانعمادها  الترحٌب

 إعادتها بإمكانٌة وذلن والدروس العلمٌة من المحاضرات النظرٌة الغٌاب احتساب عدم
 الطبلبٌة األنشطة من انتهائهم حالة فً للطبلب

 للطبلب المالً للدعم خاص طابع ذات الوحدات عوائد من جزء تخصٌص

رضاء  نسبة ارتفاع
 بالدعم الطبلبً الطبلب
 لهم  الممدم
 مشاركة الطبلب زٌادة

 اللجان العلمٌة فً
 .والمإتمرات الطبلبٌة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة وكٌل
 التعلٌم لشئون

 +والطبلب 
 شئون لجنة

 والطبلب التعلٌم

51.111 
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 إلً تحتاج نماط المعٌار
 تحسٌن

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ المخرجات )مإشرات المتابعة( األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات
 الى من المطلوب

ن
جٌ

خرٌ
ب وال

بل
ط
سع : ال

التا
 

 برامج وجود عدم
 لرعاٌة الطبلب

 فً الدراسة المتعثرٌن

لرعاٌة  برامج تفعٌل
فً  المتعثرٌن الطبلب

 الدراسة

 مع للتعامل نظم وآلٌات بوضع العلمٌة األلسام مخاطبة
 لسم كل عمل وطبٌعة بما ٌتبلءم المتعثرٌن

 الطبلب لرعاٌة برامج وجود
 فً الدراسة المتعثرٌن

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 األلسام رإساء
 الكلٌة لشئون وكٌل +العلمٌة 

 التعلٌم والطبلب

51.111 

دعم  فاعلٌة لٌاس
 المتعثرٌن الطبلب

 الطبلب خطة دعم فاعلٌة لمٌاس األلسام مخاطبة
بالسنوات  النسبة المتعثرٌن )البالٌن لئلعادة( وممارنة

 السابمة(

 برامج فاعلة
 زٌادة الساعات المكتبٌة

 

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 +األلسام العلمٌة  رإساء
التعلٌم  الكلٌة لشئون وكٌل

 والطبلب

51.111 

 الطالب نمطى  دلٌل
 منذ سنوات

 الطالب دلٌل توزٌع
 الطبلب على جمٌع

تجهٌز إسطوانات 
 ألنشطة الكلٌة

 طبلب على الكافً توزٌعه بالعدد الطالب دلٌل طباعة
 األولى الفرلة

 إعداد إسطوانات بؤنشطة الكلٌة وتوزٌعها 

 طبلب الفرلة جمٌع حصول
 دلٌل الطالب اإلعدادٌة على

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 21.111 الطبلب الكلٌة لشئون وكٌل

 لئلرشاد نظام
 األكادٌمً

 العلمٌة الرٌادة أو

لئلرشاد  نظام إرساء
 الرٌادة أو األكادٌمً

 العلمٌة

 األكادٌمً لئلرشاد مكتب إنشاء
 األكادٌمً على اإلرشاد التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب
 لعمل المكتب معلنة ونظم واضحة آلٌة وضع
لبرنامج  المعتمدة نظام الساعات الئحة تطبٌك فً البدء

 خدمات عن الطبلب رضاء البكالورٌوس ،  تمٌٌم
 األكادٌمً اإلرشاد

 طبلبلل أكادٌمً مرشد وجود
التعلٌم  بمصادر علم على

 الموجودة بالكلٌة والتعلم
 للطبلب تعرٌفٌة برامج وجود
 الجدد

1/9/2118  
األولالربع   

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 التعلٌم الكلٌة لشئون وكٌل
 شئون التعلٌم لجنة +والطبلب 
 والطبلب

51.111 
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 المخرجات األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 )مإشرات المتابعة(

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ
 الى من المطلوب

ن
جٌ

خرٌ
ب وال

بل
ط
سع : ال

التا
 

 سٌاسة الكلٌة لدى لٌس
 لسوق الخرٌجٌن إلعداد
 العمل

إلعداد  سٌاسة وضع
 لسوق الخرٌجٌن

 العمل

 المجتمع على احتٌاجات للتعرف استبٌانات تصمٌم
 الخرٌجٌن فً ومستفٌدي الخدمة

 جهات من مختلف مسئولٌن مع دورٌة اجتماعات
 . الخرٌجٌن من لمعرفة احتٌاجاتهم التوظٌف
 ٌلبً األكادٌمً بشكل البرنامج تصمٌم مراجعة

 التوظٌف العمل وجهات سوق احتٌاجات
 ٌتبلءم والتطوٌر بما ومراجعتها البرامج تطوٌر

 فً مجال الصٌدلة والحدٌث التكنولوجً
 لسوق العمل الخرٌجٌن العداد برامج عمل
 العمل فً سوق الخرٌجٌن لمتابعة آلٌات اعداد

 الصٌدلة ٌلبًخرٌج كلٌة 
 العمل احتٌاجات سوق

 خرٌجٌن على االلبال زٌادة
 الكلٌة

 ٌتسم األكادٌمً البرنامج
بالتعدٌل  بشكل ٌسمح بالمرونة
 والتطوٌر

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

التعلٌم  الكلٌة لشئون وكٌل
 والطبلب

 والطبلب شئون التعلٌم لجنة

51.111 

 مع التواصل دعم
 الخرٌجٌن

 لخرٌجً إلكترونً منتدى إنشاء
 .الكلٌة
 لبلرتماء التدرٌبٌة رت ا الدو تنظٌم

 .الخرٌجٌن بمستوي
 للخرٌجٌن تدعٌم رابطة

1/9/2118 رابطة الخرٌجٌن  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

لجنة الطبلب  رئٌس
 والخرٌجٌن

51.111 

 سنوي ملتمً تنظٌم
 للخرٌجٌن

 للخرٌجٌن وينس ٌوم تحدٌد
 للتوظٌف مإتمر إعداد
 المجتمع ممثلً دعوة

1/9/2118 للخرٌجٌن فعال دور  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 +الطبلب  الكلٌة لشئون وكٌل
خدمة  الكلٌة لشئون وكٌل

 البٌئة المجتمع وتنمٌة

 
51.111 

ن
جٌ

خرٌ
ب وال

بل
ط
ع : ال

س
التا

 

 األنشطة تشجٌع 
بٌن  التفاعلٌة
 وأعضاءالطبلب 

 .التدرٌس هٌئة

  المكتبٌة الساعات نظام تطبٌك
 األنشطة فً التدرٌس للمشاركة هٌئة أعضاء مكافؤة

 الطبلبٌة
 للطبلب  الثمافٌة التنمٌة دعم
 األنشطة فً مراكز متمدمة على الطبلب حصول دعم

 الطبلبٌة

1/9/2118 مثالى  طبلبً مجتمع  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 410111 والطبلب شئون التعلٌم لجنة

 الطبلب دور تفعٌل
 التعلٌمٌة فً العملٌة

 الخاصة معظم اللجان فً الطبلب من العدٌد إشران
 التعلٌمٌة  بالعملٌة
 رأى الطبلب لمعرفة استبٌان

 فعالة مشاركة ذو طبلب
 

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة عمٌد
 الكلٌة وكٌل +

 التعلٌم لشئون

110111 



 

 

 

144 

 ISO (9001: 2008) (9001 : 2015) (0300431( ، )ت : 0431)ت داخلى:  كلية الصيذلة -املبهى اإلدارى الذور اخلامس  –وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد  –ضـبـط الوثائق 

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 

Phone: 002-088-2080711;002-088-2411340, 088-241129; 088-2412148, Fax.: 002-088-2080774 

WWW.aun.edu.eg/faculty/pharm/ Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com pharmacy@aun.edu.egmail: -e 
 

 

   

 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 الطبلب من الفعالة المشاركة تشجٌع
اإلجراءات  اتخاذ الطبلب فً رضاء نتائج من االستفادة

 التصحٌحٌة
 والمبدعٌن وتحفٌزالمتفولٌن دعم إستمرارٌة تفعٌل
 للعٌادة  جدٌد مكان تحدٌد
 الطارئة للحاالت العٌادة تجهٌز

 والطبلب

فً  إجراءات توافر عدم
اإللتزام عدم  حالة

 المهنة بؤخبللٌات

 للثواب آلٌة إعداد
 والعماب
الثواب  نظام تطبٌك

 والعماب

 والعماب  الثواب آلٌة المختصة بإعداد اللجنة تكلٌف
 مجتمع الكلٌة علً اآللٌة نشر

 1/9/2118 والعماب للثواب نظام
 الربع األول

31/8/2119 
 نشاط ممتد

 المصدالٌة لجنة
 واألخبللٌات

15.111 
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  AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد
 

المخرجات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 )مإشرات المتابعة(

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة الزمنٌة
 الى من المطلوب

ى
ث العلم

ح
شــر : الب

العا
 

 لتسوٌك آلٌة توافر عدم
 المإسسات فً األبحاث
 الخدمٌة

لتسوٌك  آلٌة توافر
 فً المإسسات األبحاث
 الخدمٌة

 دراسة ٌتم لتموٌل األبحاث المنظمة اللوائح جانب إلى
 العلمً وتموٌل البحث لتعزٌز مصادر آلٌة إلٌجاد أو خطة

لمعرفة  المختلفة العمل والتوظٌف لطاعات مع التواصل
 وإبرام  االتفالٌات البحثٌة االحتٌاجات

 األبحاث نتائج لتسوٌك نظام وضع
 الذي التطبٌمً ذات الجانب األبحاث خاصة عنها واإلعبلن

 المجتمع فً خدمة ٌساهم
 بالمشروعات كتابة والتمدم على الكوادر وتدرٌب تشجٌع
 دولٌا محلٌا أو الممولة

 اتفالٌات وجود
 مع مإسسات بحثٌة
وخدمٌة  علمٌة

 بالمجتمع

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 +الكلٌة  عمٌد
الكلٌة للدراسات  وكٌل

 العلمً العلٌا والبحث

250111 

للتمدم  الباحثٌن حث عدم
والمنح  التموٌل لمشارٌع
 الدولٌة

 للتمدم الباحثٌن حث
 التموٌل والمنح لمشارٌع
 الدولٌة

 للمشروعات علً التمدم التدرٌس هٌئة أعضاء تشجٌع
 المشارٌع التدرٌبٌة لكتابة والدورات  للندوات ترشٌح

 واألبحاث
 البحثٌة فً المشارٌع للمشاركة الطبلب تشجٌع

 المشارٌع زٌادة
 الممولة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الدراسات لجنة
 والبحوث العلٌا

 
51.111 

 لدعم آلٌات وجود عدم
 الدولٌة العلمٌة األبحاث

 اإلجراءات الرسمٌة إتباع
 العلمٌة دعم األبحاث فً

 عالً علمً مردود مجاالت ذات فً الدولً النشر تشجٌع
 مالٌة بتخصٌص مكافآت

 األبحاث زٌادة
 العلمٌة

 دولٌا المنشورة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة للدراسات وكٌل
 العلمً العلٌا والبحث

51.111 
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 AU-PHA-QAAU-01-01  وحذة ضماى اجلودة واإلعتماد

 التموٌل المطلوب المسئول عن التنفٌذ فترة الزمنٌة المخرجات )مإشرات المتابعة( األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار

 الى من

ى
ث العلم

ح
شــر : الب

العا
 

 داخلً نظام وضع عدم
 والجوائز للمكافآت
 .المتمٌزة للبحوث

داخلً  نظام وضع
والجوائز  للمكافآت
 .المتمٌزة للبحوث

 العلمً البحث لتموٌل خطة وضع
 والمنشورة دولٌا المتمٌزة البحوث مكافؤة

التدرٌس  هٌئة أعضاء تحفٌز
 التدرٌس هٌئة أعضاء مكافؤة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /5/2119 
 نشاط الثالث

 عمٌد الكلٌة
 الدراسات العلٌا لجنة

 والبحوث بالجامعة

1110111 

 وثائك توافر محدودٌة
 وتفعٌل بوجود تفٌد

 االتفالٌات

إلبرام  آلٌات إٌجاد
مع  الثمافٌة االتفالٌات
 علمٌة مإسسات

 وتفعٌلها ودولٌة

 درسوا التدرٌس الذٌن هٌئة أعضاء تشجٌع
 الدولٌة مع المإسسات للتواصل بالخارج

 اتفالٌات  ثمافٌة لعمد
 لتسوٌك الكلٌة الدولٌة مراسلة المإسسات

 وبرامجها

1/9/2118 دولٌة اتفالٌات وجود  
 الربع األول

31 /5/2119 
 الثالثنشاط 

 عمٌد الكلٌة
السادة الوكبلء ورإساء 

 األلسام العلمٌة
 
 

150111 

 من االستفادة محدودٌة
فً  العلمً البحث نتائج

 الممررات الدراسٌة تطوٌر

 لبلستفادة آلٌة إٌجاد
 البحث العلمً نتائج من
 تطوٌر الممررات فً

 الدراسٌة

 تطبٌك سٌتم التً الباحثٌن تكرٌم
 فً تطوٌر أبحاثهم نتائج مساهمة أو

 وخدمة المجتمع الدراسٌة الممررات

تفٌد  تطبٌمٌة أبحاث وجود
 العملٌة التعلٌمٌة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة لشئون وكٌل
العلٌا   الدراسات
 والبحوث

210111 

 مالً دعم وجود عدم
البحث  أخبللٌات للجنة

 .العلمً

 لجنة أخبللٌات دعم إٌجاد
 .البحث العلمً

 البحث العلمً  أخبللٌات لجنة فرٌك تدرٌب
طالب  بدلٌل اللجنة عمل آلٌات نشر

 .والصفحة االلكترونٌة العلٌا الدراسات
 اللجنة لعمل آلٌة وضع

 األبحاث مراجعة نتائج اعتماد

للنشر  ممبولة علمٌة أبحاث
معاٌٌر  وٌحمك الدولً

 البحث أخبللٌات

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة لشئون وكٌل
العلٌا   الدراسات
 والبحوث

 لجنة أخبللٌات رئٌس
 البحث العلمً

210111 
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التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة الزمنٌة المخرجات )مإشرات المتابعة( األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 الى من المطلوب

ت العلٌا
سا

شر : الدرا
ع
ى 

حا
ال

 

الدراسات  الئحة وجود عدم
 .المعتمدة الساعات بنظام

 الئحة وتطوٌر إعداد
 العلٌا الدراسات

 المعتمدة  الساعات تعدٌبلت الئحة من لبلنتهاء لجنة تشكٌل
 المختصة الجهات من البلئحة اعتماد
الجدٌدة  بالبلئحة علً العمل التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب
 البلئحة تطبٌك

 تعلٌمً محدثة برنامج الئحة
 المعتمدة مفعل بنظام الساعات

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 نشاط الثانى

التعلٌم  الكلٌة لشئون وكٌل
 والطبلب

410111 

 من االستفادة محدودٌة
 الطبلب رضا استبٌان

 رضا استبٌان استكمال
 منه واالستفادة الطبلب

 العملٌة التعلٌمٌة عن رضاءهم مدى عن االستبٌاناتتفعٌل 
 للطبلب الرضا نسب لمعرفة النتائج تحلٌل االستبٌانات تحلٌلو

 والتعزٌز التحسٌن خطط منها فً االستفادة الرضا وعدم

 عن إحصائٌة ودالالت لٌم وجود
 الطبلب رضا عدم أو رضا مدى

المراجعة  تحسٌن خطط وجود
 احتٌاجات بناًء على وتعزٌز

 الطبلب الفعلٌة

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 نشاط الثانى

الكلٌة للدراسات العلٌا  وكٌل
 العلمً والبحث

 وحدة ضمان الجودة
 لجنة االستبٌانات

110111 

 لضمان نظام إنشاء عدم
 الدراسات برامج جودة
 .بالكلٌة العلٌا

جودة  لضمان نظام إنشاء
العلٌا  برامج الدراسات

 .بالكلٌة

 التموٌم  لنظم المراجعة الدورٌة
 والممررات للبرامج المراجعة الدورٌة

 الدراسات العلٌا طبلب رضاء شامل لٌاس
 للكلٌة علمٌة مجله إصدار

1/9/2118 جٌدة برامج دراسات علٌا  
 الربع األول

29 /2/2119 
 نشاط الثانى

 الدراسات العلٌا لجنة
 والبحوث

310111 

 الممتحن دور محدودٌة
 الخارجً

 الممتحن دور تحدٌد
 وإعبلنه الخارجً

زٌادة مساهمة الممتحن 
الخارجى فى تطوٌر 

 العملٌة التعلٌمٌة

 الخارجً الممتحن دور توصٌف
 

 هٌئة أعضاء ووعً علم
الممتحن  بدور التدرٌس
 الخارجً

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 نشاط الثانى

العلٌا  الكلٌة للدراسات  وكٌل
 العلمً والبحث

 لجنة االستبٌانات +

250111 

 لجذب خطة وجود عدم
 المصرٌٌن والوافدٌن الطبلب

والعمل  معتمدة خطة وضع
لجذب  تفعٌلها على

 الوافدٌن

 الوافدٌن لجذب خطة وضع
 الوافدٌن جٌدة لجذب بصورة التعلٌمٌة البرامج نشر

 برامج الكلٌة لنشر والمإسسات التعلٌمٌة الجامعات مخاطبة

1/9/2118 لجذب الوافدٌن معتمدة خطة  
 الربع األول

29 /2/2119 
 نشاط الثانى

 الكلٌة للدراسات العلٌا  وكٌل
 التعلٌم  الكلٌة لشئون وكٌل

210111 

برامج الدراسات  نشر عدم
التسجٌل  ونظام العلٌا

 واإلشراف األكادٌمً

 نشر برامج الدراسات
 التسجٌل العلٌاونظام

 واإلشراف األكادٌمً

 للبحث اإلستراتٌجٌة ضمن الخطة لؤللسام البحثٌة إدراج الخطة
إتاحة لواعد الٌانات للدراسات العلٌا على صفحة ،  العلمً

 العلٌا الدراسات ودلٌلاإلنترنت 

برامج دراسات علٌا منشورة 
 ومعلنة 

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 نشاط الثانى

 الدراسات لجنة
 والبحوث العلٌا

150111 

للمراجعة  آلٌات وضع عدم
لبرامج  الدورٌة الخارجٌة
 .العلٌا الدراسات

 للمراجعة آلٌات وضع
 لبرامج  الدورٌة الخارجٌة

 .العلٌا الدراسات 

 العلٌا لبرامج الدراسات خارجٌٌن مراجعٌن اختٌار
 الممررات واالمتحانات لتمٌٌم لجنة تشكٌل

 العلٌا مراجعة برامج وممررات الدراسات

1/9/2118 مفعلة دورٌة مراجعة  
 الربع األول

29 /2/2119 
 نشاط الثانى

 310111 الجودة ضمان وحدة
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المخرجات )مإشرات  األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط المعٌار
 المتابعة(

المسئول عن  فترة التنفٌذ
 التنفٌذ

التموٌل 
 الى من المطلوب

شر : 
ع
ى 

الثان
جتمعٌة

شاركة الم
الم

 

الموجودة  خدمة المجتمع خطة توضح لم
 لتحدٌد اعتمدت علٌها التً األسالٌب

 المحٌط احتٌاجات المجتمع

 واألولوٌات التً األسالٌب تحدٌد
 لتحدٌد احتٌاجات الكلٌة تتبعها

 خطة المجتمعٌة لوضع األطراف
 وتنمٌة البٌئة  المجتمع

المجالس  فً األطراف المجتمعٌة من إشران عدد
 للكلٌة  المختلفة

 دورٌة استبٌانات
 دورٌة اجتماعات

 لتحدٌد آلٌة
األطراف  احتٌاجات
 المجتمعٌة

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 120111 رئٌس اللجنة

 للدعاٌة واإلعبلن سٌاسة وضع عدم
 تمدمها التً عن الخدمات والتسوٌك

 الكلٌة

 للدعاٌة سٌاسة وضع
 عن والتسوٌك واإلعبلن
 الكلٌة تمدمها التً الخدمات

 صفحة علً الخدمة المجتمعٌة خطة نشر
 المختلفة  والوسائل الكلٌة
 والندوات فً االجتماعات الخدمة مستفٌدي دعوة

 المجتمع تعرٌف
 بالخدمات الخارجً

 المجتمعٌة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 خدمة لجنة
 المجتمع
 البٌئة وتنمٌة

210111 

 خدمة توعٌة بؤنشطة برامج توجد ال
لكافة  معلنة البٌئة المجتمع وتنمٌة

  األطراف

الخطة  بؤنشطة لتوعٌة آلٌة
 األطراف معلنة لكافة

 للتوعٌة ندوات عمد
 االلكترونٌة والورلٌة بالطرق النشر

خدمة المجتمع  برامج
معتمدة وموثمة 

 ومعلنة 

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 110111 رئٌس اللجنة

الجهات الصحٌة إلشران  آلٌات وضع عدم
 فى صناعة المرار

إلشران الجهات  آلٌات وضع
 المرار بالكلٌة صنع فً الصحٌة

 المختلفة  مع المإسسات اتصال لنوات فتح
 الكلٌة فً مجالس المجتمع ممثلً اشتران 
 المختلفة

 الخاصة التصحٌحٌةاإلجراءات  تفعٌل
 المجتمعٌة المختلفة باألطراف 

 بروتوكوالت تعاون
 مستفٌدي مشاركة
 الخدمة

1/9/2118  
 الربع األول

31 /8/2119 
 نشاط ممتد

 110111 عمٌد الكلٌة
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المع
 ٌار

التموٌل  المسئول عن التنفٌذ فترة التنفٌذ المخرجات )مإشرات المتابعة( األنشطة تنفٌذ آلٌات التحسٌن ممترحات تحسٌن إلً تحتاج نماط
 الى من المطلوب

جتمعٌة
شاركة الم

شر : الم
ع
ى 

الثان
 

 ووضع خدمة المجتمع وحدة تفعٌل عدم
 معتمدة أدائها وتكون وتمٌٌم لمتابعة معاٌٌر
 المعنٌة األطراف لكافة ومعلنة

 المجتمع ووضع خدمة وحدة تفعٌل
 وتكون وتمٌٌم أدائها لمتابعة معاٌٌر
 المعنٌة األطراف ومعلنة لكافة معتمدة

 للعمل خطة وضع
 الوحدة لمتابعة معاٌٌر

 الوحدة أنشطة نشر

1/9/2118 عامة مفعلة خدمة وحدة  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 150111 رئٌس اللجنة

 احتٌاجات لتحدٌد استبٌانات وضع وندوات التوعٌة صحٌة لوافل دعم التوعٌة وندوات صحٌة لوافل دعم عدم
 وتحلٌلها المجتمع

 الصحٌة الموافل من عدد تنفٌذ
 وخارج داخل التوعٌة وندوات

 االحتٌاجات علً بناء الكلٌة
 المختلفة

1/9/2118 والندوات الموافل من عدد تنفٌذ  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 المجتمع خدمة لجنة
 ةالبٌئ وتنمٌة

150111 

 بٌن المجتمعً التطوعً العمل روح نشر عدم
  الطبلب

 التطوعً المجتمعً العمل روح نشر
 الطبلب بٌن

 فً المشتركٌن الطبلب مكافؤة
 المجتمعٌة التطوعٌة الخدمات

1/9/2118 للطبلب فعالة مشاركة  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 50111 الشباب رعاٌة

 لٌاس نتائج تحلٌل من االستفادة محدودٌة
 المجتمعٌة األطراف رضا

 رضا منظمات مستوى وتمٌٌم لٌاس
 منها واالستفادة أداء الكلٌة عن العمل

 منظمات رضا لمٌاس آلٌة وضع
 التحلٌل نتائج من العمل االستفادة

 العمل منظمات رضا عن بٌانات
 الكلٌة أداء عن

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الربع الثانى

 اللجنة رئٌس
 االستبٌانات لجنة

50111 

 الخطة لتطبٌك كافٌة فعلٌة ممارسات توجد ال
 البٌئة وتنمٌة المجتمع لخدمة اإلستراتٌجٌة

 تنفٌذٌة أنشطة وضع ممارسات فعلٌة إٌجاد على العمل
 الخطة تنفٌذ متابعة

 المجتمع لخدمة إستراتٌجٌة خطة
 البٌئة وتنمٌة
 مطبمة

1/9/2118  
 الربع األول

29 /2/2119 
 الثانىالربع 

 الكلٌة وكٌل
 المجتمع خدمة لجنة

 البٌئة وتنمٌة

150111 

ة واألمن فالتؤكٌد على إتباع طرق النظا وسائل األمن والسبلمة داخل المعامل
 والسبلمة للطبلب والفنٌٌن

توعٌة الطبلب داخل المعامل 
الطبلبٌة بإجراءات األمن 

 والسبلمة
وضع لائمة بمواعد األمن 

 المعاملواالسبلمة داخل كل 
تخصٌص جزء من أول محاضرة 
لشرح وسائل األمن والسبلمة 

 الواجب إتباعها داخل المعامل

 ملصمات 
 ندوات

 محاضرات

1/11/2118 
 الربع األول

28/2/2119 
 نشاط ممتد

 الكلٌة لشئون وكٌل
 وتنمٌة المجتمع خدمة
 البٌئة

 رإساء األلسام
 وحدة ضمان الجودة

 أمٌن الكلٌة

150111 


