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 مكدمـ٘ :

الخيؿٙ علٙ أسد ماّصل إلُٔ سال التعلٔه ؾٙ مضس ّناٌ البد للدّلـ٘ التـدخل عـً قسٓـل عكـد املـقوس الكـْمٙ لتطـْٓس         
 و ، ّالرٚ ناٌ مً أٍه تْصٔاتُ عسّزٗ تطْٓس التعلٔه ّحتكٔل اجلْدٗ الػامل٘ . 2000التعلٔه العاىل عاو 

أند الدنتْز / خالد قاضه مطاعد الْشٓس للتدطٔط اإلضرتاتٔذٙ ّدعه الطٔاضات ؾٙ ا لهلنـ٘ التـٙ  ألكاٍـا ىٔابـ٘ عـً      ننا 
الطٔد األضتاذ الدنتْز/ أغسف الػٔشٙ ّشٓس التعلٔه العاىل ّالبشح العلنٙ ؾٙ إؾتتاح ّزغـ٘ عنـل سـْل الٔـات التدطـٔط      

علـٙ أىـُ لتشكٔـل ىكلـ٘ ىْعٔـ٘ ؾـٙ       2030ه العـاىل ّالبشـح العلنـٙ    لتطبٔل اضرتاتٔذٔ٘ التعلٔ 2020-2017متْضط األدل 
ميعْم٘ التعلٔه العاىل ٓتطلب ذلو مساعاٗ البعد اإلقلٔنٙ ّالدّىل اليػط مً خالل تبادل املعسؾـ٘ ّإضـتدداو تهيْلْدٔـا    

 .تضادٓ٘املعلْمات ّتطبٔكاتَا ّاإلدازٗ اإلقتضادٓ٘ ملقضطات التعلٔه العاىل مً خالل مػسّعات ذات ددّٚ إق

ّأعاف الْشٓس أٌ التدطٔط مبطتْٓاتُ املدتلؿ٘ ّضٔل٘ أضاضٔ٘ لتشكٔـل األٍـداف ٍّـْ مـا ىـساِ ؾـٙ زسبـ٘ ّشازٗ التعلـٔه         
مـً خـالل دـْدٗ اخلـدمات التعلٔنٔـ٘،       2030العاىل ّالبشح العلنٙ ؾٙ إعداد اخلطـط اإلضـرتاتٔذٔ٘ للتطـْٓس ستـٙ عـاو      

شٌ بني قـدزات الطـالب ّقبٔعـ٘ الـربامر الدزاضـٔ٘ ّالتدضضـات، ّحتطـني        ّتطْٓس ىعه الكبْل باجلامعات بتشكٔل التْا
أّعاع الطالب بسعآ٘ الطالب املتؿْقني علنًٔا ّاملٍْْبني ّؾكًا للنعـآري الدّلٔـ٘، ّاإلٍتنـاو بـالطالب ذّٚ اإلستٔادـات      

 .اخلاص٘ ّمتشدٚ اإلعاق٘

ْٓس التعلـٔه ّحتكٔـل اجلـْدٗ الػـامل٘ مـً خـالل       تطـ دامعـ٘ أضـْٔط مـً أّاٜـل الهلٔـات التـٙ بـدأت ؾـٙ          –نلٔ٘ الضٔدل٘ 
إضتدداو تهيْلْدٔا املعلْمات ّتطبٔكاتَا مً خالل سضْهلا علٙ بعض مػسّعات املطسّس٘ مـً إدازٗ املػـسّعات التابعـُ    

و مـً خـالل مػـسّع    2004إدخال ىعاو داخلٙ لغـناٌ اجلـْدٗ عـاو    للَٔٝ٘ الكْمٔ٘ لغناٌ اجلْدٗ التعلٔه ّاإلعتناد مجل  
QAAPّ       الهلٔ٘ مً قالٜع الهلٔات التٙ بدات التطْٓس ؾٙ املسسل٘ األّىل مـً خـالل مػـسّع التطـْٓس املطـتنس ّالت ٍٔـل
 ( مً قبل ّشازٗ التعلٔه العاىل.CIQAPلإلعتناد )

، 2006، ثه تال ذلو التكازٓس الطيْٓ٘ لألعْاو  و2005/2006تكدمت الهلٔ٘ ب ّل تكسٓس ضيْٚ للهلٔ٘ عً العاو اجلامعٙ 
و صدزت أّل دزاض٘ ذاتٔ٘ للهلٔ٘ قبكًا ملعآري اهلٔٝ٘ الكْمٔ٘ لغناٌ دْدٗ التعلٔه 2009و ّؾٙ عاو 2008، 2007
و علٙ 2016ّإضتنست الهلٔ٘ ؾٙ تكدٓه الدزاض٘ الراتٔ٘ )التكسٓس الطيْٚ( ستٙ ضبتنرب   (NAQAAE) 0عتنادّاإل

،  2015، انتْبس  2014، أنتْبس  2013، ضبتنرب  2012ضبتنرب ،  2011، ضبتنرب  2010، ضبتنرب  2009اليشْ التاىل )ضبتنرب 
 دامع٘ أضْٔط –لهلٔ٘ الضٔدل٘  ٖو( للتكسٓس الطي2019ْىْؾنرب  (صداز  إٍّرِ اليطد٘ ٍٙ (.2017، أنتْبس  2016 ىْؾنرب

بعد   الجاىٍّٔ٘ٙ اليطد٘ للَٔٝ٘ الكْمٔ٘ لغناٌ دْدٗ التعلٔه ّاإلعتناد  ٕقبكًا لإلصداز الجاى ( صؿش107ّ٘ٓكع يف )
  ستٙ ىطتطٔع اليَْض ّالتكدو بْقييا الػاىل.ٕ اإلعتناد األنادميزدٓد سضْل الهلٔ٘ علٙ 
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 كلمة األستاذ الدكتور/ عميد الكلية

نلى مؿخىي مدافكاث ضهُض مطغ ، كما  جفسغ  ي خػاع  يحامهت ؤؾُىؽ حهخبر مغكؼ إشهام نلم -كلُت الطُضلت 

ؾُىؽ ؤبإنها زالث كلُت ضُضلت نلى مؿخىي حمهىعٍت مطغ الهغبُت مً خُث ؤلاوشاء وزالث كلُت نلى مؿخىي حامهت 

وزالث كلُت ضُضلت جدطل  م3122جدطل نلى الانخماص مً الهُئت اللىمُت لػمان حىصة الخهلُم والانخماص فى ؾبخمبر 

وؤول كلُت نلى مؿخىي حامهت ؤؾُىؽ جدطل نلى ججضًض  مً بين كلُاث الطُضلت نلى مؿخىي الجمهىعٍتنلى ؤلانخماص 

 .م3128الانخماص مً الهُئت اللىمُت لػمان حىصة الخهلُم والانخماص فى ًىلُى 

وهى  م:2:7 وكاهذ جابهت لكلُت الؿب زم ؤؾخللذ الكلُت نامم 2:72-2:71 يبضؤث الضعاؾت بالكلُت فى الهام الجامع

ت، وزغحذ الكلُت ؤول صفهت  ش ؤلاوشاء بهض كلُت الطُضلت حامهت اللاهغة وكلُت الطُضلت حامهت ؤلاؾكىضٍع الثالثت فى جاٍع

ج( :3)م 2:76/2:77ي مً ؾالبها فى الهام الجامع جيها ختى آلان  زٍغ .  28938وبلغ إحمالى زٍغ
ً
جا  زٍغ

جي م3118-3117 يالهام الجامعبضؤث الضعاؾت في بغهامج الطُضلت ؤلاكلُيُكُت في  ختى آلان  البرهامج وبلغ إحمالى زٍغ

6:5 .
ً
جا  زٍغ

 وهى ألاولى نلى مؿخىي الطُضلت وكلُت 
ً
 وإكلُمُا

ً
جخمخو بؿمهت مخميزة خللتها نلى مضي ألانىام الؿابلت مدلُا

اإلاثال )حامهت اإلاىُا، الطهُض وكض ؤمضث كلُاث الطُضلت الهضًض مً الجامهاث نلى مؿخىي الجمهىعٍت نلى ؾبُل 

ـ  حامهت ألاػهغ فغم ؤؾُىؽ، حامهت ؾىهاج وبهؼ حامهاث الضلخا مثل اإلاىطىعة، الؼكاػ ًم، ؾىؿا، كىاة الؿَى

فػال نً الجامهاث الخاضت اإلاىدشغة نلى مؿخىي الجمهىعٍت وغيرها مً الجامهاث الهغبُت بالكىاصع التى ؤضبدذ 

 كُاصاث فى هظه الجامهاث.

طضع الكلُـت نامين نلى ججضًض ؤلانخماصمغوع ؤكثر مً وآلان وبهـض 
ُ
غ الؿىى ، ج  لىمىطج عكم )  ي الخلٍغ

ً
( الطاصع  6ؾبلا

 نلى مبضؤ الشفافُت واإلاىغىنُت في نغع إهجاػاث الكلُت فى مسخلف مً الهُئت اللىمُت لػمان حىصة الخهلُم 
ً
خغضا

 و اللؿاناث، 
ً
 وإكلُمُا

ً
اصة كضعة الكلُت الخىافؿُت مدلُا غ اإلاؿخمغ لخدلُم الخىمُت  لٍؼ  وزضمت ؤغغاع الخؿٍى

ً
وصولُا

اإلاؿخضامت للهملُت الخهلُمُت نلى ؤضهضة ألاوشؿت الخهلُمُت والبدثُت واملجخمهُت، وللحفاف نلى ؤلانخماص ألاكاصًمي 

 لهالم الخميز. 
ً
 وضىال

 عنٔد الهلٔـــ٘

  ــُد غــٔشــذلنــْد ذلنأ.د./ 
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 ميَذٔ٘ 
 الطيْٖ التكسٓسإعداد 
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 التكسٓس الطيْٚ:ميَذٔ٘ إعداد 
 صـاحلاً صْز عسض البٔاىات بعد حتْٓلَا إىل معلْمات، ّمً ثه ؾهلنا أزدىـا تكسٓـسًا ناؾٔـًا     أٍهالتكازٓس مً  تعترب 

بطسٓك٘ صشٔش٘ ثه عسعَا يف غهل  البٔاىاتّمؿٔدًا ؾئًا ّغهلًٔا ّمْعْعًٔا نلنا اقتغٙ األمس مجع أنرب قدز مً 
 مياضب.

 يف: التكسٓسمساسل إعداد  ّتتنجل 

 تؿسٓؼ البٔاىات ّتبْٓبَا .ب  مجٔع البٔاىات املستبطُ بُ .أ 
 إضتدساز اليتاٜر ّالتْصٔات .د  ٔاىاتبحتلٔل ال .ز 
 إعتناد التكسٓس ّإعالىُ .ّ  نتابُ التكسٓس .ِ 

 

 :ٍٕ ٘ٔوس عنلٔ٘ إعداد ّنتاب٘ التكسٓس ب زبع٘ مساسل أضاض 

 ّالبياٛ اهلٔهلٕمسسل٘ التيعٔه  .ب  مسسل٘ اإلعداد ّالتذَٔص .أ 
 مسسل٘ املسادع٘ .د  مسسل٘ الهتاب٘ .ز 

 

 بياٛ علٙ إسضأٜ٘ أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ )علٙ زأع العنل(  ّمت مجع لذاٌ التػهٔل حتدٓح ُ ؾكد مت ّٔبياٛ عل
ّإعداد التكسٓس الطيْٚ قبكًا لتكازٓس إعداد الدزاض٘ الراتٔ٘ مً اإلدازٗ العلٔا للهلٔ٘ ّّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بٔاىات 

اللذاٌ امليبجك٘ عً ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ ّتكازٓس ب ىػط٘ نل جلي٘ ّنل ، باإلعاؾ٘ إىل األقطاو العلنٔ٘ ّاإلدازات 
 جلي٘ أخسٚ للنسادع٘ ّالضٔاغ٘.قطاع باإلعاؾ٘ اىل 

 الطيْٚ للهلٔ٘:خطْات نتاب٘ تكسٓس 
 اضٔ٘ للتكْٓه الراتٙاحملاّز األض -2   امليَذٔ٘ املطتددم٘ -1

 ٘ٔاملطتددم٘: امليَذ 

 :التكسٓس الطيْٚاخلطْات اإلدسأٜ٘ التٙ إتبعتَا الهلٔ٘ إلدساٛ 
 خطْات تيؿٔر الدزاض٘ب(   )جلاٌ( الدزاض٘ ؾسمتػهٔل  ( أ

 )الٔات مجع البٔاىات( ز( أدّات مجع البٔاىات
 :تكسٓس الطيْٚأٍداف إعداد ال

 ٓ عسض جملنل أىػط٘ الهلٔ٘ ؾٙ الكطاعات املدتلؿ٘ داخل الهلٔ٘ ننا ٓتغنً مبجاب٘ التكسٓس الطيْٚ للهلٔ٘ عترب
لطــريٗ الراتٔــ٘ للهلٔــ٘ مــً سٔــح تعسٓؿَــا ّإٓغــاح مــدٚ حتكٔــل زضــالتَا ّزؤٓتَــا مــً خــالل ذلاّزٍــا الــجالخ  ا

التعــسف علــٙ ىكــاط الكــْٗ ّالغــعـ ؾــٙ ذلــاّز الكــدزٗ املقضطــٔ٘   ّ)التعلٔنٔــ٘ ا البشجٔــ٘ ّخدمــ٘ اجملتنــع( ،  
اعلٔ٘ التعلٔنٔـ٘ ّذلـو بَـدف إ ـاذ اإلدـساٛات الالشمـ٘ للنشاؾعـ٘ علـٙ ىكـاط الكـْٗ ّالتػلـب علـٙ ىكـاط              ّالؿ

 الغعـ.

        ٙإسدٚ الْضاٜل األضاضٔ٘ للتكْٓه الراتٙ للربىامر ، ّتعتند أضاضًا علـٙ تْصـٔـ ّتػـدٔط الْعـع الـساًٍ ؾـ
ٔنُ ّعنلٔاتـُ التعلٔنٔـ٘ ، ّمضـادز    الربىامر ، ّحتدٓد دلاالت الكـْٗ ّالغـعـ ؾـٙ إمهاىٔاتـُ ّإدازتـُ ّتضـن      
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تغنً حتدٓد دقٔل جملاالت التشطني ٓالبد ّأٌ  االتكسٓسالتعله التٙ ٓطتددمَا ّغريٍا . إعاؾ٘ إىل ذلو ؾإٌ ٍر
 ّالتطْٓس املنهي٘ ، ّمكرتسات ّّضاٜل ّمطْٝلٔات التعصٓص ّالتطْٓس  .

 
 :ٕللهلٔ٘ علٙ اليشْ التال ٖالتكسٓس الطيْؾسٓل إعداد 

 املسادع٘:إلعداد ّاؾسٓل 

 عنٔد الهلٔ٘   ذلنْد ذلند غــٔشُأ.د./  .1

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ الدزاضات العلٔا ّالبشْخ                          ذلسّع عجناٌ أمحد أ.د./ .2

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ التعلٔه ّالطالب                          أمحد ذلند عبد املْىل أ.د./ .3

 املطلب                   ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ذلنْد البدزٖ عبد  أ.د./  .4

 ّاإلعتناد مدٓس ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ–أضتاذ ّزٜٔظ دللظ قطه الهٔنٔاٛ التشلٔلٔ٘ الضٔدلٔ٘   د./ سطً زؾعت سطً علٕأ. .5

 األضتاذ املتؿسؽ بكطه الهٔنٔاٛ التشلٔلٔ٘ الضٔدلٔ٘  عصقل ٕأ.د./ سطً ؾسغل .6

 زٜٔظ جلي٘ مسادع٘ التكازٓس عبد العاٍس عبد السمحً ٕأ.د./  عل .7

 

 أدّات مجع البٔاىات:

 ىْع األداٗ
 أضه األداٗ )ٓرنس ٍيا األمساٛ التؿضٔلٔ٘

 لألدّات املطتددم٘ لهل ىْع(
 املقغسات التٙ أضتددمت ؾَٔا املعآري التٙ إضتددمت ؾَٔا

 اإلضتبٔاىات

 (،زعا املطتؿٔدًٓ) )الطالب(، إضتبٔاىات
 )العاملني(، )أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ(،

)املسادع اخلازدٙ(،  )املكٔه الداخلٙ(،
 جلي٘ التدزٓب ّالتْظٔـ

التدطٔط اإلضرتاتٔذ٘ ،  اجلَاش 
اإلدازٚ ، املػازن٘ اجملتنعٔ٘ ، 
 الطالب ّاخلسجيني ،

، إعداد حتلٔل اإلضتبٔاىات  ،إضتبٔاىات 
 -تػهٔل اللذاٌ،  التػرٓ٘ السادع٘التكازٓس ، 
 ، لْاٜح ّمعآري. ْد  قْاعد بٔاىاتّد

 املالسع٘
ّالتطذٔل ّمجع البٔاىات ّإعداد  املالسع٘

 التكازٓس

الطالب ّاخلسجيني ، الدزاضات 
العلٔا ، اجلَاش اإلدازٚ ، البشح 
 العلنٙ ، الكٔادٗ ّاحلْنن٘

ّإعداد تكسٓس  تطذٔل املالسعات ّحتلٔلَا
 بيتاٜر التشلٔل

املكابالت 
 الؿسدٓ٘

مع مطْٝل  – اإلدازات ّالْسداتمع مدٓس 
املتعاملني مع  –املطتؿٔدًٓ –الدؾاع املدىٙ 

 البٔٝ٘ احملٔط٘

الطالب ّاخلسجيني ، اجلَاش اإلدازٚ 
، املػازن٘ اجملتنعٔ٘ ، الكٔادٗ 

 ّاحلْنن٘
 ّإعداد تكسٓس حتلٔل ىتاٜر املياقػ٘

املياقػات 
 اجلناعٔ٘

 ،  دّزات ، معازض ، ّزش عنل ،ىدّات 
 لكاٛات

التدطٔط اإلضرتاتٔذٙ ، الكٔادٗ 
ّاحلْنن٘ ، الطالب ّاخلسجيني ، 
 البشح العلنٙ ، املػازن٘ اجملتنعٔ٘

 ّأعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ زعا املطتؿٔدًٓ

حتلٔل 
 الْثاٜل

 حتلٔل إضتبٔاىات متلكٙ اخلدم٘
الطالب ّاخلسجيني ، الكٔادٗ 
 ّاحلْنن٘ ، أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ

 الكٔاضٔ٘اليطب ّاملقغسات 
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 (جامعة دمحم على باشا)جامعة أسٌوط 

 تارٌخ التفكٌر فً إنشاء الجامعة

بمناسبة الذكرى المئوٌة لوفاة دمحم علً )تمدمت لجنة االحتفاالت المومٌة بوزارة المعارؾ  9191فً سنة

، وألر مجلس "دمحم علً جامعة"ٌطلك علٌها اسم  أسٌوط بمشروع إلنشاء جامعة بمدٌرٌة( الكبٌر والً مصر

ولد نص ذلن المرسوم على فترة 9191 لسنة 951وع وصدر به المرسوم بمانون رلمالوزراء هذا المشر

تحضٌر تتراوح بٌن أربع وسبع سنوات إلعداد اإلمكانات الالزمة الفتتاح الدراسة، كما نص على أن تتكون 

الطب ، كلٌة كلٌة اآلداب ، كلٌة التجارة ، كلٌة الحموق ، كلٌة الزراعة ، كلٌة ) الجامعة من الكلٌات اآلتٌة 

 (العلوم ، كلٌة الهندسة 

كٌلومتر  575بصعٌد مصر التً تمع على بعد أسٌوط ةفً مدٌن جامعة مصرٌة هً فجامعة أسٌوط

تم  9151 ثورة  ، إال انه بعددمحم علًجامعة تحت اسم 9151 عام العمل بها رسمٌاانتهى  .الماهرة جنوب

بعد )حكومٌة مصرٌة من حٌث تارٌخ اإلنشاء  جامعة ، وهً بذلن رابعجامعة اسٌوط تؽٌٌر 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 

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

 .الجامعة ترتفع ساطعة نحو الضٌاءإشعاعات على هٌئة أٌٍد تعطً الخٌر، كما أن أحرؾ اسم 

 الرؤٌة

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 خالل تمدٌم تعلٌم مواكب لمتطلبات 

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

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

 .تنمى المعرفة وتسهم فً تطوٌر المجتمع

 :الغــاٌــات اإلستراتٌجٌة

 .در على اإلبتكار والمنافسة فى سوق العملخرٌج متمٌز لا .0

 .تطوٌر الدراسات العلٌا والمدرة البحثٌة للجامعة .2

 .تعمٌك الترابط بٌن الجامعة والمجتمع .3

 .جهاز إداري فعال .4

 .ترسٌخ المٌم والتمالٌد الجامعٌة .5

 .دعم كلٌات ومعاهد الجامعة للتؤهل لالعتماد .6

  

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/%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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 كلٌة الصٌدلة 

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

وثالث كلٌة على مستوى جامعة اسٌوط  تحصل على االعتماد من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد فى 

 .2100سبتمبر 

م وهى الثالثة فى تارٌخ اإلنشاء بعد كلٌة الصٌدلة جامعة الماهرة 0960-0961بدأت  الدراسة بالكلٌة فى العام الجامعى 

م وٌبلػ إجمالى 0965/0966وكلٌة الصٌدلة جامعة اإلسكندرٌة ، وخرجت الكلٌة أول دفعة من طالبها فى العام الجامعى 

 . خرٌجا    04834خرٌجٌها حتى اآلن  

م ، ثم مشروع التطوٌر المستمر 1009ى مارس عام ف (QAAP) حصلت الكلٌة علً مشروع إنشاء نظام داخلً للجودة

حصلت الكلٌة علً . م95/90/1090 وتم اإلنتهاء منه وتسلٌمه فً م5/5/1002 بتارٌخ (CIQAP) والتؤهٌل لإلعتماد

م وتم التجدٌد 92/99/1001فً العملٌة التعلٌمٌة كؤول كلٌة علً مستوي جامعات الصعٌد ف1002/1009ً شهادة األٌزو

طبما  للمواصفة 1009كما تم منح الكلٌة شهادة األٌزو 5/99/1095ابعةعلى التوالى كان آخرها للمرة الر

، حصلت الكلٌة علً شهادة االعتماد األكادٌمً من الهٌئة المومٌة لضمان م 95/1/1092 والتى تنتهى فى 1091الجدٌدة

وتم مراجعة وتجدٌد  م17/1/1099 بتارٌخ (901)جودة التعلٌم واالعتماد وذلن بموافمة مجلس إدارة الهٌئة فً جلسته رلم

 . م91/7/1097( بتارٌخ 12) وذلن بموافمة مجلس إدارة الهٌئة فً جلسته رلمشهادة اإلعتماد األكادٌمى 

 : الشـعار

حٌث كان االؼرٌك ٌعتمدون فى السحر .. الكاس والثعبان ٌرجع أصل رمز الحٌة والكؤس الى المرن السابع لبل المٌالد

الذى كان  ”اسكٌالبٌوس”وكان من بٌن هإالء الذٌن ٌمارسون هذه الوسٌلة الحكٌم االؼرٌمى .والشعوذة لعالج االمراض

ولمد عثر على تماثٌل كثٌرة لهذا . ٌعالج المرضى بلمسة من ٌده او عصاه او بلمسة من لسان حٌته التى كانت ترافمه دائما

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

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

نما استملت الصٌدلة عن الطب وحٌ..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 لائما بذاته

 .وبه جرعة دواء ”اسكٌالبٌوس“باعتبار ان هذا الكاس هو الذى كانت تحمله ابنة 

 :رؤٌة الكلٌة

 .ى وخدمة المجتمع على المستوى المومى والعالمىالرٌادة فى التعلٌم الصٌدلى والبحث العلم

 : رسالة الكلٌة 

فةى  المسةاهمة علةى لةادرٌن عالٌةة كفةاءة ذوى صةٌادلة صٌدلى متمٌز من خالل برامج علمٌةة معتمةدة لتؤهٌةل توفــٌر تعلٌم

 مهنةة وترسةٌخ  أخاللٌةاتالمستوى المةومى والعةالمى،  على العمل مجاالتً ف والمنافسة للمجتمع الرعاٌة الصحٌة تحسٌن

خرٌجٌها وؼرس لٌم التعلٌم الذاتى والمستمر وإجراء أبحاث علمٌة متطورة تساهم فى تطةوٌر صةناعة الةدواء ً الصٌدلة ف

 .وتلبى اإلحتٌاجات الصحٌة للمجتمع

 :  الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة

 . جهاز أكادٌمى وإدارى فعال .0

 .اإلبتكار والمنافسة فى سوق العملتخرٌج صٌدلى متمٌز لادر على  .2

 . تحمٌك مستوى متمٌز فى البحث العلمىوخدمة المجتمع .3
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 التموٌم المستمر للمإسسة .4

 :تسعى الكلٌة الى تأكٌد مجموعة من المٌم وهى

 الفرٌك روح .9 والفاعلٌة والكفاءة الجدٌة .5 اإلبداعٌة الممارسة .1 اآلخر وتمبل التسامح .9

  والعدالةة المساوا .7 .العامة المصلحة تؽلٌب .1 المستمر والتطوٌر التمٌز .5

 
  



 

 دامع٘ أضْٔط  –نلٔ٘ الضٔدل٘ 

                      11                                                                                                                                                      و                    2018/2019التكسٓس الطيْٖ عً العاو اجلامعٕ  107

 

 الْصؿٔ٘ للهلٔ٘بٔاىات ال
 9201/  8201 ٕللعاو اجلامع  

 
 ضه الهلٔ٘: نلٔ٘ الضٔدل٘إ -1

        :٘معَد متْضط  معَد عاىل   نلٔ٘ ىْع املقضط  
 
 ضه اجلامع٘ التابع٘ هلا الهلٔ٘:          دامع٘ أضْٔطإ 

             ٘خاص٘   سهْمٔ٘ىْع اجلامع  
 

 : عيْاٌ الهلٔ٘  -2

        املدٓي٘: أضْٔط       احملاؾع٘: أضْٔط 

   :و1960( لطي٘ 1295نَْزٚ زقه )اجلكساز التازٓذ الت ضٔظ 

  مدٗ الدزاض٘: مخظ ضيْات 

  ٘ٓلػ٘ الدزاض٘: اإلزللٔص 

 

 الكٔادات اآلنادمئ٘:   -3

 الدزد٘ العلنٔ٘ االضه الْظٔؿ٘

 أضتاذ غــٔشُأ.د./ ذلنْد ذلند  عنٔد الهلٔ٘
 أضتاذ أ.د./ ذلسّع عجناٌ أمحد الدزاضات العلٔا ّالبشْخّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ  -
 أضتاذ أ.د./ أمحد ذلند عبد املْىل ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ التعلٔه ّالطالب -
 أضتاذ أ.د./ ذلنْد البدزٚ عبد املطلب ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ -
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 :بالهلٔ٘املْازد البػسٓ٘  -4

 :(9109ًىفوبر ) ببلكلٍت هٍئت التدرٌسعدد أعضبء 

 مَن٘ علنٔ٘ إداشٗ معاز ميتدب دصًٜٔا اليطب٘ علٙ زأع العنل العـــدد البٔاٌ
 - 4 6 - %5ا12 12 22 أضتاذ 

 - - 6 1 %8ا44 43 49 أضتاذ متؿسؽ
 1 3 8 - %11.5 11 23 أضتاذ مطاعد

 - - - - %1ا2 2 2 أضتاذ مطاعد متؿسؽ
 1 7 2 1 %1ا29 28 38 مدزع

 - - - - %0ا00 - - مدزع متؿسؽ
 2 14 22 2 %100 96 134 إمجاىل

 

 :(9109ًىفوبر ) عدد أعضبء الهٍئت الوعبوًت ببلكلٍت

 إداشٗ دزاضٔ٘ بعج٘ إداشٗ خاص٘ اليطب٘ علٙ زأع العنل العـــدد البٔاٌ
 7 10 4 %5ا34 20 41 مدزع مطاعد
 3 - - %5ا65 38 41 معٔد
 10 10 4 %100 58 82 إمجاىل

 

 و2019/ 2018  ٍٔٝ٘ التدزٓظ قبكًا لتْشُٓ علٙ األقطاو العلنٔ٘ للعاو اجلامعٙ بٔاٌ إسضاٜٕ بالطادٗ أعغاٛ
 

 الضٔدالىٔات العكاقري الْظٔؿ٘
 الضٔدل٘
 الضياعٔ٘

الهٔنٔاٛ 
 العغْٓ٘

الهٔنٔاٛ 
 التشلٔلٔ٘

الهٔنٔاٛ 
 الطبٔ٘

الضٔدل٘ 
 اإلنلٔئهٔ٘

املٔهسّبْٔلْدٔا 
 ّاملياع٘

الهٔنٔاٛ 
 احلْٔٓ٘

عله األدّٓ٘ 
 ّالطنْو

 اإلمجاىل

 47 - - - - 5 9 1 4 12 16 أضتاذ متؿسؽ
 24 - - - 1 4 4 3 3 5 4 أضتاذ

 2 - - - - 1 - - - - 1 أضتاذ مطاعد متؿسؽ

 22 - - - - 3 4 3 1 7 4 أضتاذ مطاعد

 39 1 - 1 3 3 5 6 4 9 7 مدزع

 134 1 - 1 4 16 22 13 12 33 32 اإلمجاىل

 
 

 و2019/ 2018  اهلٔٝ٘ املعاّى٘ قبكًا لتْشُٓ علٙ األقطاو العلنٔ٘ للعاو اجلامعٙ بٔاٌ إسضاٜٕ بالطادٗ أعغاٛ

 الضٔدالىٔات العكاقري الْظٔؿ٘
 الضٔدل٘
 الضياعٔ٘

الهٔنٔاٛ 
 العغْٓ٘

الهٔنٔاٛ 
 التشلٔلٔ٘

الهٔنٔاٛ 
 الطبٔ٘

الضٔدل٘ 
 اإلنلٔئهٔ٘

املٔهسّبْٔلْدٔا 
 ّاملياع٘

الهٔنٔاٛ 
 احلْٔٓ٘

عله األدّٓ٘ 
 ّالطنْو

 اإلمجاىل

 37 5 - 2 3 4 4 4 2 5 8 مدزع مطاعد

 45 4 3 5 2 6 6 4 4 7 4 معٔد

 82 9 3 7 5 10 10 8 6 12 12 اإلمجاىل

 

  



 

 دامع٘ أضْٔط  –نلٔ٘ الضٔدل٘ 

                      13                                                                                                                                                      و                    2018/2019التكسٓس الطيْٖ عً العاو اجلامعٕ  107

 

 ببلكلٍت :أفراد الجهبز اإلداري والفًٌ عدد 

   (53)  الداٜنني العنـــال   (،30)  الؿئني الداٜنني                                  (،198) الداٜنني اإلدازٓني

 (281)بالهلٔ٘  الداٜنني ّالعنال ّالؿئني إمجاىل اإلدازٓني

                 ( 8مققـتني )عنال                 ( ، 1عنال متعاقدًٓ )(،                     -)  متعاقدًٓ ؾئني  ،       (1إدازٓني متعاقدًٓ )

 (   18(،                    عنال بالْٔمٔ٘  )11(،                          ؾئني بالْٔمٔ٘  )11إدازٓني بالْٔمٔ٘ )

 

 :األىػط٘ األنادمئ٘ بالهلٔ٘ -5
 :٘ٔالدزدات العلنٔ٘ التٙ ويشَا الهل 

 

  بهالْزْٓع  لٔطاىظ    دبلْمات متدضض٘
 

  دنتْزاِ  مادطتري  دبلْو
 

 أّاًل: املسسل٘ اجلامعٔ٘ األّىل:
 

  :أعًبء انجشايح انزعهًٛٛخ انزٗ رقذيٓب انكهٛخ 

  دسخخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انظٛذنخثشَبيح  .0

 )طٛذنخ إكهُٛٛكٛخ( دسخخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انظٛذنخثشَبيح  .2

 ( :2انعذد اإلخًبنٗ نهجشايح انزعهًٛٛخ انزٗ رقذيٓب انكهٛخ) 

  (2انًطجقخ ثبنفعم: )عذد انجشايح 
 

 (  بربىامر بهالْزْٓع يف الضٔدل٘:تسو أّل 2019/2020 : 2016/2017)طيْات لل  الهلٔ٘عدد قالب  -

 اإلمجالٕ الؿسق٘ السابع٘ الؿسق٘ الجالج٘ الؿسق٘ الجاىٔ٘ الؿسق٘ األّلٕ اإلعدادٓ٘ الؿسق٘ العاو اجلامعٙ

2016/2017 610 555 630 593 836 3224 
2017/2018 403 554 558 616 574 2705 
2018/2019 350 383 554 540 607 2434 
2019/2020 272 303 394 545 528 2042 

 

 بسىامر بهالْزْٓع يف الضٔدل٘ )صٔدل٘ إنلٔئهٔ٘(:تسو أّل(   2019/2020:  2016/2017للطيْات )  الهلٔ٘عدد قالب  -

 اإلمجالٕ املطتْٚ اخلامظ املطتْٚ السابع الجالحاملطتْٚ  املطتْٚ الجاىٕ املطتْٚ األّل العاو اجلامعٙ

2016/2017 229 167 139 91 110 736 
2017/2018 185 218 173 136 100 812 
2018/2019 177 179 218 171 153 898 
2019/2020 114 176 180 218 198 724 
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 الضٔدل٘:اخلسجيني خالل اخلنظ ضيْات األخريٗ لربىامر بهالْزْٓع يف طالب العدد  -

 اإلمجاىل 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 العاو الدزاضٙ
 2993 581 538 827 809 238 العدد

 

 اخلسجيني خالل اخلنظ ضيْات األخريٗ لربىامر بهالْزْٓع يف الضٔدل٘ )صٔدل٘ إنلٔئهٔ٘(:طالب العدد  -

 اإلمجاىل 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 العاو الدزاضٙ
 443 127 86 96 101 33 العدد

 

(  بربىامر بهالْزْٓع يف 2018/2019:  2016/2017للجالخ ضيْات ) العلنٔ٘ لدزداتَه ّؾكا ّمعاّىَٔه التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعغاٛ عدد -
ًّ العغْ ٓته سطاب)ملشْظ٘:  الضٔدل٘ ًّٔا عغْ الا بيضـ امليتدب دصٜ  (املعني أّ املعاز نل

 الصفة العام الجامعي
 هًئة أعضاء إجمالى

 التدزيع
 ؤلاجمالى

 هًئة أعضاء نظتة

 للطالب التدزيع

إجمالى الهًئة 

 اإلاعاونة
 ؤلاجمالى

الهًئة  نظتة

 للطالب اإلاعاونة

6104/6105 

(3224) 

الفصل الدزاس ي 

 ألاول 

 662 معين بالكلًة
53053 0  :7 

21 
31 0  :43 

 61/6 053/6 منتدب

الفصل الدزاس ي 

 الثاني

 662 معين بالكلًة
53053 0  :7 

21 
31 0  :43 

 61/6 053/6 منتدب

6105/6106 

(2705) 

الفصل الدزاس ي 

 ألاول 

 651 معين بالكلًة
553 0  :6 

53 
2653 0  :42 

 03/6 051/6 منتدب

الفصل الدزاس ي 

 الثاني

 651 معين بالكلًة
553 0  :6 

53 
2653 0  :42 

 03/6 051/6 منتدب

6106/6107 

(2434) 

الفصل الدزاس ي 

 ألاول 

 631 معين بالكلًة
502 0  :6 

63 
50 0  :55 

 06/6 066/6 منتدب

الفصل الدزاس ي 

 الثاني

 631 معين بالكلًة
502 0  :6 

63 
50 0  :55 

 06/6 066/6 منتدب

 
(  بربىامر بهالْزْٓع يف 2018/2019:  2016/2017للجالخ ضيْات ) العلنٔ٘ لدزداتَه ّؾكا ّمعاّىَٔه التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعغاٛ عدد -

 )صٔدل٘ إنلٔئهٔ٘( الضٔدل٘

 

 الصفة العام الجامعي
 هًئة أعضاء إجمالى

 التدزيع
 ؤلاجمالى

 هًئة أعضاء نظتة

 للطالب التدزيع

إجمالى الهًئة 

 اإلاعاونة
 ؤلاجمالى

الهًئة  نظتة

 للطالب اإلاعاونة

6104/6105 

(736) 

الفصل الدزاس ي 

 ألاول 

 35 معين بالكلًة
77 0  :5 

55 
5053 0  :01 

 55/6 76/6 منتدب

الفصل الدزاس ي 

 الثاني

 44 معين بالكلًة
01453 0  :5 

57 
45 0  :00 

 34/6 60/6 منتدب
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6105/6106 

(812) 

الفصل الدزاس ي 

 ألاول 

 42 معين بالكلًة
00353 0  :5 

52 
51 0  :06 

 56/6 015/6 منتدب

الفصل الدزاس ي 

 الثاني

 44 معين بالكلًة
01253 0  :6 

50 
4153 0  :05 

 37/6 55/6 منتدب

6106/6107 

(898) 

الفصل الدزاس ي 

 ألاول 

 37 معين بالكلًة
01453 0  :7 

50 
4653 0  :05 

 53/6 73/6 منتدب

الفصل الدزاس ي 

 الثاني

 56 بالكلًةمعين 
73 0  :7 

52 
36 0  :05 

 54/6 24/6 منتدب

 
 

 

 ثاىًٔا: مسسل٘ الدزاضات العلٔا:
 

( يف بدآـ٘ العـاو اجلـامعٕ    23ّأصـبشت )  - ( بسىـامر للـدبلْو  2( مـً بـسامر الدزاضـات العلٔـا ميَـا عـدد )      22عـدد ) الهلٔـ٘  ويح  -
عـدد )   10ّعـدد )  -الدّأٜــ٘ و بعـد ؾـتح دبلـْو التشلٔـل اآللـٕ ّالسقابـ٘       2019/2020 ِ يف  10( بسىـامر مادطـتريّ  ( بسىـامر دنتــْزا

 (.  2التدضضات املبٔي٘ يف اجلدّل )

ّعـدد   ،( قالـب دبلـْو  98مـيَه عـدد )   طالبال( مً 349( عدد )2018/2019مكٔد بالهلٔ٘ ّؾل إسضأٜات العاو الدزاضٕ ) -
 ( قالب دنتْزاِ.58ّعدد ) ،( قالب مادطتري193)

 

  :ٗعدد الدزدات اليت مت ميشَا خالل الطيْات اخلنظ األخري 

 اإلمجالٕ 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 الدزاضٕ العاو

 271 72 69 41 45 44 دبلْو
 58 17 18 1 11 11 مادطتري
 46 8 4 17 7 10 دنتْزاِ

 
 (2ددّل )

 الدبلْمات املَئ٘ الدبلْوبسامر  طتريبسامر املاد بسامر الدنتْزاِ

عدد  اضه الربىامر
عدد  الربىامر اضه الطالب

عدد  ربىامرله اضا الطالب
 طالبلا

اضه 
 الربىامر

عدد 
 بالطال

   72 الضٔدل٘ الطسٓسٓ٘ )اإلنلٔئهٔ٘( 3 ـــــــاتـــدالىٔــــــــالضٔـ 4 ـــــــاتـــدالىٔــــــــالضٔـ

   26 التهيْلْدٔا الضٔدلٔ٘ 3 ـــــــــــــســــالعكـاقـٔـــــــ - ـــــــــــــســــالعكـاقـٔـــــــ

ًٛ مً التشلٔل اآللٕ ّالسقاب٘ الدّأٜ٘  - ٘ الضياعٔــــ٘ـــــالضٔدل - ٘ الضياعٔــــ٘ـــــالضٔدل بد
   13 و2019/2020العاو اجلامعٕ 

     - ٘ــــالطبٔـــاٛ ــــــالهٔنٔ 1 ٘ــــاٛ الطبٔـــــــــالهٔنٔ
     - الهٔنٔاٛ العغْٓ٘ الضٔدلٔ٘ 1 الهٔنٔاٛ العغْٓ٘ الضٔدلٔ٘
     - الهٔنٔاٛ التشلٔل٘ الضٔدلٔ٘ - الهٔنٔاٛ التشلٔل٘ الضٔدلٔ٘

     2 ٘ـ٘ اإلنلٔئهـٔــالضٔــدل - ٘ـ٘ اإلنلٔئهـٔــالضٔــدل
     10 ّاملياع٘ ٔااملٔهسّبْٔلْدـ 1 ّاملياع٘ ٔااملٔهسّبْٔلْدـ
     6 اٛ احلْٔٓــــــ٘ــالهٔنٔـــ 2 اٛ احلْٔٓــــــ٘ــالهٔنٔـــ
     2 ٘ ّالطـــنْوـاألدّٓعله  - ٘ ّالطـــنْوـاألدّٓعله 
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  :(  )دبلْو(2019/  2018للعاو اجلامعٕ ) عدد قالب الدزاضات العلٔا بالهلٔ٘ -
 املكٔدًٓ ؾٙ دبلْو
 التهيْلْدٔا الضٔدلٔ٘

 املنيْسني لدبلْو
 التهيْلْدٔا الضٔدلٔ٘

 املكٔدًٓ ؾٙ دبلْو
 الضٔدل٘ الطسٓسٓ٘

املنيْسني لدبلْو الضٔدل٘ 
 الطسٓسٓ٘

26 23 72 49 
 

 :( )مادطتري / دنتْزاِ(2019/  2018للعاو اجلامعٕ   ) عدد قالب الدزاضات العلٔا بالهلٔ٘ -
 املنيْسني للدنتْزاِ للدنتْزاِاملطذلني  املنيْسني للنادطتري املطذلني للنادطتري

73 17 9 8 
 

إسضأٜ٘ بإمجاىل عدد املكٔدًٓ ّاملنيْسني لدزد٘ الدبلْو )التهيْلْدٔا الضٔدلٔ٘( آلخس ضت ضيْات :   

 العاو اجلامعٙ
املكٔدًٓ ؾٙ دبلْو التهيْلْدٔا 

 الضٔدلٔ٘
املنيْسني لدبلْو التهيْلْدٔا 

 الضٔدلٔ٘
2014/2015 14 5 

2015/2016 12 13 

2016/2017 7 11 

2017/2018 7 6 

2018  /2019 26 23 

2019/2020 5  

  71 إمجاىل
 

 إسضأٜ٘ بإمجاىل عدد املكٔدًٓ ّاملنيْسني لدزد٘ الدبلْو )الضٔدل٘ الطسٓسٓ٘( آلخس ضت  ضيْات :

 الطسٓسٓ٘املنيْسني لدبلْو  الضٔدل٘  املكٔدًٓ ؾٙ لدبلْو الضٔدل٘ الطسٓسٓ٘ العاو اجلامعٙ

2014/2015 36 39 

2015/2016 54 32 

2016/2017 72 30 

2017/2018 72 63 

2018  /2019 72 49 

2019/2020 145  

  451 إمجاىل
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 سضأٜ٘ بإمجاىل عدد املطذلني ّاملنيْسني لدزد٘ املادطتري آلخس ضت  ضيْات :إ

 املنيْسني للنادطتري املطذلني للنادطتري العاو اجلامعٙ
2014/2015 9 11 
2015/2016 73 21 
2016/2017 34 1 
2017/2018 84 18 
2018  /2019 73 17 
2019/2020 26 2 

 60 299 إمجاىل

 

 سضأٜ٘ بإمجاىل عدد املطذلني ّاملنيْسني لدزد٘ الدنتْزاِ آلخس مخظ  ضيْات :إ

 املنيْسني للدنتْزاِ املطذلني للدنتْزاِ العاو اجلامعٙ
2014/2015 10 10 
2015/2016 6 7 
2016/2017 5 17 
2017/2018 4 4 
2018  /2019 9 8 
2019/2020 1 1 

 47 34 إمجاىل
 

 ٛو2019/ 2018  ُ علٙ األقطاو العلنٔ٘ للعاو اجلامعٙعٍٔٝ٘ التدزٓظ قبكًا لتْشٓ بٔاٌ إسضاٜٕ بالطادٗ أعغا 

 الضٔدالىٔات العكاقري الْظٔؿ٘
 الضٔدل٘
 الضياعٔ٘

الهٔنٔاٛ 
 العغْٓ٘

الهٔنٔاٛ 
 التشلٔلٔ٘

الهٔنٔاٛ 
 الطبٔ٘

الضٔدل٘ 
 اإلنلٔئهٔ٘

املٔهسّبْٔلْدٔا 
 ّاملياع٘

الهٔنٔاٛ 
 احلْٔٓ٘

عله األدّٓ٘ 
 ّالطنْو

 اإلمجاىل

 47 - - - - 5 9 1 4 12 16 أضتاذ متؿسؽ
 24 - - - 1 4 4 3 3 5 4 أضتاذ

 2 - - - - 1 - - - - 1 أضتاذ مطاعد متؿسؽ

 22 - - - - 3 4 3 1 7 4 أضتاذ مطاعد

 39 1 - 1 3 3 5 6 4 9 7 مدزع

 134 1 - 1 4 16 22 13 12 33 32 اإلمجاىل

 
 ٛو2019/ 2018  ُ علٙ األقطاو العلنٔ٘ للعاو اجلامعٙعاهلٔٝ٘ املعاّى٘ قبكًا لتْشٓ بٔاٌ إسضاٜٕ بالطادٗ أعغا 

 الضٔدالىٔات العكاقري الْظٔؿ٘
 الضٔدل٘
 الضياعٔ٘

الهٔنٔاٛ 
 العغْٓ٘

الهٔنٔاٛ 
 التشلٔلٔ٘

الهٔنٔاٛ 
 الطبٔ٘

الضٔدل٘ 
 اإلنلٔئهٔ٘

املٔهسّبْٔلْدٔا 
 ّاملياع٘

الهٔنٔاٛ 
 احلْٔٓ٘

عله األدّٓ٘ 
 ّالطنْو

 اإلمجاىل

 37 5 - 2 3 4 4 4 2 5 8 مدزع مطاعد

 45 4 3 5 2 6 6 4 4 7 4 معٔد

 82 9 3 7 5 10 10 8 6 12 12 اإلمجاىل
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  ( يف بدآ٘ 23ّأصبشت ) ( 22ّالربامر املطبك٘ بالؿعل: )  (29التعلٔنٔ٘ التٙ تكدمَا الهلٔ٘ؾٙ مسسل٘ الدزاضات العلٔا: )الربامـر
 .و بعد ؾتح دبلْو التشلٔل اآللٕ ّالسقاب٘ الدّا2019/2020ٜ٘ٔالعاو اجلامعٕ 

 

  ( :5عدد الْسدات ذات الطابع اخلاظ )  اتّســد. 
 مسنص احلاضب اآلىل الطالبٙ   -2  ٘مسنص اخلدمـــــات الضٔدلٔ -1

 مسنص الدزاضات ّالبشْخ لليباتات الطبٔ٘  -4     مسنص األىػــــط٘ الطالبٔـــ٘  -3
 مسنص اخلدم٘ العام٘  -5
 

 إقشاس:

  انٕاسدح أعالِ طحٛحخ أقش أٌ كبفخ انجٛبَبد

 دمحم شـٛحّيحًٕد : أ.د / ٔسئٛظ يدهظ إداسح ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ٔاإلعزًبد عًٛذ انكهٛخ

 )sheha185@hotmail.com(انجشٚذ اإلنكزشَٔٗ نعًٛذ انكهٛخ: 

 10199484091ْبرف عًٛذ انكهٛخ: 

 انزٕقٛع:

 

 يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح ٔاإلعزًبد : أ.د./ حغٍ سفعذ حغٍ

 )hareha11374@gmail.com(انجشٚذ اإلنكزشَٔٗ نًُغق انضٚبسح: 

 10169436333ْبرف يُغق انضٚبسح:  

 انزٕقٛع:

 

 

 األّل: تازٓذ تكدٓه قلب اإلعتناد
 :تازٓذ احلضْل علُٔ ّزقه الكساز

 2010أنتْبس  
 (102و بالكساز زقه )2011/  9/  27مت اإلعتناد األّل بتازٓذ  

 الجاىٕ: تازٓذ تكدٓه قلب اإلعتناد
 :ّزقه الكسازتازٓذ احلضْل علُٔ 

 2016أنتْبس  
 (168و بالكساز زقه )2017/  7/  19مت اإلعتناد الجاىٕ بتازٓذ  

 

 

 

 

 

 

د نا إلعت ا ّ  ٗ د اجلْ  ٌ عنا مظ  - ّسدٗ  اخلا ز  ّ د ل ا  ٖ ز ا إلد ا  ٙ ي ب مل ٘ -ا دل ضٔ ل ا  ٘ ٔ ل :    ن ت  (24 1 13 4 0) 

Phone: 002-088-2411340,          002-088-2411867,         

E-mail: 
Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com 

Web site: 
http://www.aun.edu.eg/faculty_pharmacy/arabic/qu_ass/index.htm 

 

  

 

 كلٍتخبتن ال

 وسائل اإلتصال بالكلٌة

79511ص . ب:  –جامعة أسٌوط  –العنوان البرٌدى: كلٌة الصٌدلة   
Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, 71526, Egypt; 

E-mail: pharmacy@aun.edu.eg Web site: http://www.aun.edu.eg/faculty_pharmacy/arabic/  

 

Direct: 002-088-2345622,             Fax.: 002-088-2345631 

mailto:sheha185@hotmail.com
mailto:Faculty_pharm_ciqap@yahoo.com
http://www.aun.edu.eg/faculty_pharmacy/arabic/qu_ass/index.htm
mailto:pharmacy@aun.edu.eg
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 رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها:

 :رإٌة الكلٌة

 الكْمٙ ّالعاملٙ.السٓادٗ ؾٙ التعلٔه الضٔدىل ّالبشح العلنٙ ّخدم٘ اجملتنع علٙ املطتْٚ 

 : رسالة الكلٌة 

السعآ٘  ؾٙ حتطني املطاٍن٘ علٙ قادزًٓ عالٔ٘ نؿاٖٛٗ ذّ صٔادل٘ صٔدىل متنٔص مً خالل بسامر علنٔ٘ معتندٗ لت ٍٔل تْؾــري تعلٔه

خسجئَا ّغسع قٔه  الضٔدل٘ يف مَي٘ املطتْٚ الكْمٙ ّاالقلٔنٙ، ّتسضٔذ  أخالقٔات علٙ العنل دلاالت ؾٙ ّاملياؾط٘ للنذتنع الضشٔ٘

 التعلٔه الراتٙ ّاملطتنس ّإدساٛ أحباخ علنٔ٘ متطْزٗ تطاٍه ؾٙ تطْٓس صياع٘ الدّاٛ ّتلبٙ اإلستٔادات الضشٔ٘ للنذتنع.

 الغاايت واألهداف اإلسرتاتيجية واألنشطة واملهام:
 :الغاايت
  .دَاش أنادميٙ ّإدازٚ ؾعال 

  ّاملياؾط٘ ؾٙ ضْم العنل. سٓر صٔدىل متنٔص قادز علٙ اإلبتهاز 

  .حتكٔل مطتْٚ متنٔص ؾٙ البشح العلنْٚخدم٘ اجملتنع 

 ٘التكْٓه املطتنس للنقضط 

 دَاش أنادميٙ ّإدازٚ ؾعال.:  الغاية األولــى
 :األهــداف

ـ مً طوي الكفاءاث الهالُت. -2/2  إخخفاف الكلُت وغم ؤنػاء هُئت الخضَع

اث -3/2 غ زؿـ مخخابهت وممخضة حهخمض نلى ؤولٍى ـ مً الخسططاث املخخلفت. جؿٍى  الكلُت لخهُين ؤنػاء هُئت الخضَع

ـ فى ؤلاصالء بأعائهم الًجاص خلىل مىاؾبت  -4/2 شجو نلى مشاعكت حمُو ؤنػاء هُئت الخضَع جفهُل هكام واضح وشفاف ًدُذ َو

 إلاشكالث اإلاؤؾؿت ووغو الخؿـ اإلاؿخلبلُت.

ـ والهُئت اإلاهاوهت والهامل -5/2 غ كضعاث ؤنػاء هُئت الخضَع بُت فهاله.جؿٍى  ين مً زالل بغامج جضٍع

 مخابهت الخدلم مً  اإلاؿاواة فى فغص جىقُف الهاملين. -6/2

 الخىػَو اإلاىاؾب للمىاعص اإلاالُت اإلاخاخت  وإؾخدضار آلُاث الحطىل نلى مىاعص مالُت إغافُت. -7/2

جين والطىانت وؤصحاب ألا  -8/2  نمال.جدلُم جغشُض الضنم اإلاالى والهُنى الغير مشغوؽ مً زالل مىذ  مً الخٍغ

ت والخكىىلىحُه اإلاخاخت بالكلُت. -9/2 اصة جدلُم ؤلاؾخفاصة اللطىي مً ؤلامكاهُاث البشٍغ  ٍػ

 املحافكت نلى اإلاكان واإلاىار آلامً الالػمين لؤلصاء الجُض صازل الكلُت والبِئت املحُؿت. -2/:

 :األنشطة

ـ مً طوي الكفاءاث الهالُت. -2/2  إخخفاف الكلُت وغم ؤنػاء هُئت الخضَع

 مخابهت زؿت لخدضًث الهُكل الخىكُمى باألكؿام. -2/2/2

 جدضًث مؿخمغ لبُاهاث الهُاكل ألاكاصًمُت بكل كؿم. -2/2/3

ـ واإلاهاوهين بكل كؿم.  -2/2/4  جدضًث كانضة بُاهاث ؤنػاء هُئت الخضَع

 الحفاف نلى كفاءة اإلايشأث وملحلاتها. -2/2/5

ـ ومهاوهيهم.مىاءمت ما ٌؿخجض مً إخخُاحاث فى  ؤنػاء هُ -2/2/6  ئت الخضَع

ـ والحض مً قاهغة هجغة الهلىل. -2/2/7  مخابهت آلُاث جىكُم ؤلاؾخفاصة مً زبراث ؤنػاء هُئت الخضَع

ـ ومهاوهيهم. -2/2/8  الحغص نلى إؾخمغاع  كُاؽ عغا ؤنػاء هُئت الخضَع
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اث الكلُت لخهُين ؤنػاء هُئت   -2/3 غ زؿـ مخخابهت وممخضة حهخمض نلى ؤولٍى ـ مً الخسططاث املخخلفت.جؿٍى  الخضَع

ـ والهُئت اإلاهاوهت. -2/3/2  مىاءمت زؿـ  حهُين ؤنػاء هُئت الخضَع

ـ ومهاوهيهم. -2/3/3  مغاكبت غىابـ حهُين ؤنػاء هُئت الخضَع

ـ ومهاوهيهم. -2/3/4  الخإكض مً ؤلالتزام بألُت مغاحهت ؾُاؾاث الخهُين ألنػاء هُئت الخضَع

ـ فى ؤلاصالء بأعائهم الًجاص خلىل مىاؾبت إلاشكالث جفهُل هكام واضح  -2/4 شجو نلى مشاعكت حمُو ؤنػاء هُئت الخضَع وشفاف ًدُذ َو

 اإلاؤؾؿت ووغو الخؿـ اإلاؿخلبلُت.

ت. -2/4/2  الخىؾو فى جؿبُم الىمـ الضًملغاؾى فى نملُت إجساط اللغاعاث والخهاون بين الكىاصع الاكاصًمُت وؤلاصاٍع

 لكلُت وألاكؿام واللغاعاث اإلاىكمت للهمل لػمان  الشفافُت فى نملُت إجساط اللغاع.جىزُم مجالـ ا -2/4/3

ـ ومهاوهيهم نً همـ اللُاصة وإصاعة الكلُت. -2/4/4 غ آلُاث مىزلت ومؿخدضزت للُاؽ عغا ؤنػاء هُئت الخضَع  جىكُم وجؿٍى

ـ  -2/4/5  ومهاوهيهم والؿالب.جفهُل هكام لػمان الهضالت ونضم الخمُيز بين ؤنػاء هُئت الخضَع

 مغاحهت صوعٍت لالبدت نضم الخمُيز واإلاُثاق ألازالقى. -2/4/6

بُت فهاله. -2/5 ـ والهُئت اإلاهاوهت والهاملين مً زالل بغامج جضٍع غ كضعاث ؤنػاء هُئت الخضَع  جؿٍى

ب مبيُت نلى ؤلاخخُاحاث. -2/5/2  جدضًث زؿت جضٍع

ب لخىمُت م -2/5/3 ت مخابهت جىفُظ بغامج الخضٍع ـ ومهاوهيهم والهاملين فى اإلاؤؾؿت فى ألامىع اإلاهىُت وؤلاصاٍع هاعاث ؤنػاء هُئت الخضَع

 وجؿبُم الجىصة فى الخهلُم والبدث الهلمى.

ـ ومهاوهيهم والهاملين فى اإلاؤؾؿت فى إؾخسضام الخلىُاث وألاؾالُب الخكىىلىحُت الحضًثت. -2/5/4  جىمُت مهاعاث ؤنػاء هُئت الخضَع

بُت.مخاب -2/5/5 ـ ومهاونهُم وكُاؽ مغصوص البرامج الخضٍع  هت جلُُم ؤنػاء هُئت الخضَع

ب اإلاىاؾبت لخىمُت مهاعاث اللُاصاث ألاكاصًمُت. -2/5/6  مخابهت زؿـ الخضٍع

ت والهاملين. -2/5/7  جفهُل جلُُم آصاء اللُاصاث  ألاكاصًمُت وؤلاصاٍع

 جفهُل ؾُاؾاث عبـ الحىافؼ باآلصاء. -2/5/8

 مخابهت الخدلم مً  اإلاؿاواة فى فغص جىقُف الهاملين. -2/6

 إلاهاًير زابخت ومهخمضة. -2/6/2
ً
ت وإزخُاعهم ؾبلا  جىفير الهاملين بإنضاص مىاؾبت فى الىخضاث ؤلاصاٍع

ت واإلاؤهالث والخبراث اإلاؿلى  -2/6/3 ف باإلضضاعاث اإلاىزلت واإلاهخمضة نً إزخطاضاث الىخضاث ؤلاصاٍع  بت.مخابهت وشغ  والخهٍغ

ٍت. -2/6/4  إجبام الىكام ؤلاصاعي اإلاىاؾب لئلؾخفاصة مً اإلاىاعص البشٍغ

 مغاكبت ؾُاؾاث الثىاب والهلاب -2/6/5

 الخىػَو اإلاىاؾب للمىاعص اإلاالُت اإلاخاخت  وإؾخدضار آلُاث الحطىل نلى مىاعص مالُت إغافُت. -2/7

 مخابهت جىفُظ زؿت  واكهُت لخىمُت اإلاىاعص الظاجُت. -2/7/2

 مخابهت وجلُُم كفاءة إؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت. -2/7/3

جين والطىانت وؤصحاب ألانمال. -2/8  جدلُم جغشُض الضنم اإلاالى والهُنى الغير مشغوؽ مً زالل مىذ  مً الخٍغ

ؼ الهالكاث مو اللؿاناث ؤلاهخاحُت والخضمُت املخخلفت. -2/8/2  جيشُـ ؤؾالُب فهالت لخهٍؼ

 غوابـ بين ألاكاصًمُين  واللؿاناث ؤلاهخاحُت والخضمُت.الؿعى لخىزُم ال -2/8/3

غ ؤهكمت لئلجطال واإلاخابهت. -2/8/4  جؿٍى

و  بدثُت. -2/8/5 ل مً زالل مشاَع ـ نلى إًجاص مطاصع للخمٍى  جدفيز ؤنػاء هُئت الخضَع

ً وجىمُت اإلاىاعص الظاجُت. -2/8/6 و ؤؾالُب مكافأث اإلاخميًز  جىَى

اصة جدلُم ؤلاؾخفاص -2/9 ت والخكىىلىحُه اإلاخاخت بالكلُت.ٍػ  ة اللطىي مً ؤلامكاهُاث البشٍغ

اصة فانلُت الىخضاث طاث الؿابو الخاص فى جىمُت اإلاىاعص الظاجُت. -2/9/2 غ آلُاث لٍؼ  جؿٍى

ف باإلمكاهُاث اإلاخاخت بالكلُت.  -2/9/3  صنم وؾابل الخهٍغ

م للمىخجاث  وزضماث  -2/9/4  الىخضاث طاث الؿابو الخاص.جفهُل زؿت التروٍج والدؿٍى

 املحافكت نلى اإلاكان واإلاىار آلامً الالػمين لؤلصاء الجُض صازل الكلُت والبِئت املحُؿت. -:/2

 جىفير ضُاهت اإلاباوى واإلايشأث اإلاخاخت بالكلُت.  -2/:/2

 جدلُم الخىاغم بين ؤكؿام وإصاعة الكلُت. -3/:/2

ب نلى زؿت الؿىاعا إلا -4/:/2  ىاحهت املخاؾغ املحخملت فى اإلاؤؾؿت.إؾخمغاع الخضٍع
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ت.  -5/:/2 ب الكىاصع البشٍغ  مخابهت بغامج  جضٍع

 .جىفير ؤحهؼة ومهضاث إجطال ومخابهت والخإكض مً ضالخُتها بطفت صوعٍت -6/:/2

 
 :  سٓر صٔدىل متنٔص قادز علٙ اإلبتهاز ّاملياؾط٘ ؾٙ ضْم العنل. الغاية الثانية

 األهداف:
غ بغامج -3/2 ب ختى جكل مىاكبه للمؿخدضزاث الهاإلاُت. جؿٍى  الخهلُم والخضٍع

 ؤلاعجلاء باملخغحاث الخهلُمُت اإلاؿتهضفت. -3/3

 جدؿين هكم الخلُُم للخدلم مً حىصة املخغحاث الخهلُمُت. -3/4

 األنشطة:
ب ختى جكل مىاكبه للمؿخدضزاث الهاإلاُت. -3/2 غ بغامج الخهلُم والخضٍع  جؿٍى

بى للىفاء بئخخُاحاث ؾىق الهمل.مغاحهت البرها -3/2/2  مج الخهلُمى والخضٍع

 إؾخدضار بغامج حضًضة مىاؾبت إلخخُاحاث ؾىق الهمل. -3/2/3

ب اإلاُضاوى زالل ؾىىاث الضعاؾت. -3/2/4  عفو كفاءة الخضٍع

 الخىؾو فى ؾُاؾت الخهلُم الظاحى والخفانلى. -3/2/5

 واإلاهاوهت.صنم الخىاضل مو ألاكؿام اإلاشتركت  -3/2/6

 ؤلاعجلاء باملخغحاث الخهلُمُت اإلاؿتهضفت. -3/3

ت للؿالب. -3/3/2  جؿبُم بهؼ هخابج ألابدار  فى الضعاؾت الهملُت والىكٍغ

و ؤؾالُب الخهلُم والخهلم للخإكُض نلى اإلاهاعاث اإلاؿلىبت لؿىق الهمل. -3/3/3  جىَى

 ُت.جدؿين هكم الخلُُم للخدلم مً حىصة املخغحاث الخهلُم -3/4

 صوع فهال للملُم الخاعجى. -3/4/2

غ ؾغق الخلُُم وجدلُم عغاء الؿالب. -3/4/3  جؿٍى

 

 ّخدم٘ اجملتنع. : حتكٔل مطتْٚ متنٔص ؾٙ البشح العلنٙ الغاية الثالثــة

 األهداف:
 املجخمهُت.الخىنُت اإلاؿخمغة بلػاًا املجخمو والبِئت ومخابهت إخخُاحاث الؿىق املحلى وؤلاكلُمى مً الخضماث  -4/2

 جفهُل صوع اإلاغاكؼ الخضمُت مً ؤحل جدلُم الخفانل بين الكلُت ومىكماث املجخمو. -4/3

م الخضماث وألاوشؿت املجخمهُت والبُئُت. -4/4  مخابهت وجلٍى

 صنم هكام ألابدار  اإلاشتركت بين ألاكؿام الهلمُت املخخلفت. -4/5

 لُت إلاىفهت املجخمو.الحغص نلى الخميز فى ألابدار الهلمُت الخؿبُ -4/6

م حشجُو الضعاؾاث الهلُا والخهلُم اإلاؿخمغ. -4/7 ج نً ؾٍغ  ؤلاعجلاء باإلاؿخىي الهلمى للخٍغ

 األنشطة:
 الخىنُت اإلاؿخمغة بلػاًا املجخمو والبِئت ومخابهت إخخُاحاث الؿىق املحلى وؤلاكلُمى مً الخضماث املجخمهُت. -4/2

 وجىمُت البِئت. صنم زؿـ مخؿىعة لخضمت املجخمو -4/2/2

4/2/3- .
ً
 كُاؽ عغا مخللى الخضمت نً الخضماث املجخمهُت اإلالضمت مً اإلاؤؾؿت صوعٍا

 جفهُل صوع اإلاغاكؼ الخضمُت مً ؤحل جدلُم الخفانل بين الكلُت ومىكماث املجخمو. -4/3

 جفانل اإلاؤؾؿت مو مىكماث املجخمو. -4/3/2

غ وخضاث الخضماث املجخمهُت. -4/3/3  جؿٍى

م الخضماث وألاوشؿت املجخمهُت والبُئُت. -4/4  مخابهت وجلٍى

ت إلاخابهت ؤوشؿت زضمت املجخمو وجىمُت البِئت. -4/4/2  جىافغ إنخباعاث جىكُمُت وإصاٍع

 صنم هكام ألابدار  اإلاشتركت بين ألاكؿام الهلمُت املخخلفت. -4/5



 

 دامع٘ أضْٔط  –نلٔ٘ الضٔدل٘ 

                      22                                                                                                                                                      و                    2018/2019التكسٓس الطيْٖ عً العاو اجلامعٕ  107

 

 نلى إخخُاحاث املج -4/5/2
ً
 خمو.حشجُو البدىر البُيُت والخؿبُلُت بىاءا

 الحغص نلى الخميز فى ألابدار الهلمُت الخؿبُلُت إلاىفهت املجخمو. -4/6

 جفهُل الخؿت البدثُت اإلاهلىت لؤلكؿام والكلُت لخلبى إخخُاحاث املجخمو. -4/6/2

 اإلاغاحهت الضوعٍت للخؿـ البدثُت وجلُُم مغصوصها. -4/6/3

 جدضًث كانضة البُاهاث لؤلبدار. -4/6/4

 اإلاىكو الكترووى الخاص باألبدار وألاوشؿت الهلمُت.جدضًث وصنم  -4/6/5

غ وشغة الهلىم الطُضلُت. -4/6/6  جؿٍى

 آلُت لئلجطال بمؿئىلى اإلاؤؾؿاث الخاضت بالغناًت الصحُت وضىانت الضواء. -4/6/7

م حشجُو الضعاؾاث الهلُا والخهلُم اإلاؿخمغ. -4/7 ج نً ؾٍغ  ؤلاعجلاء باإلاؿخىي الهلمى للخٍغ

 إؾخدضار آلُت للمغاحهت الضوعٍت لبرامج الضعاؾاث الهلُا. -4/7/2

4/7/3- .
ً
 وزاعحُا

ً
 وؾابل مخؿىعة للتروٍج لبرامج الضعاؾاث الهلُا صازلُا

غ آلُت للمدافكت نلى ألاصاء صازل الكلُت وزاعحها باألؾالُب التى جدافل نلى البِئت. -4/8  جؿٍى

غ والخىمُت اإلاؿخضامت.مخابهت جدضًض ؤلاخخُاحاث البُئُت اإلاىا -4/8/2  ؾبت وجدلُم الخؿٍى

 مخابهت زؿت جىنُت البُئُت للهاملين بالكلُت. -4/8/3

غ اإلاهامل الؿالبُت والبدثُت إلحغاء الخجاعب وألابدار جدذ قغوف نلمُت ؾلُمت جدافل نلى البِئت. -4/8/4  جؿٍى

 مخابهت زؿت الخسلظ مً الىفاًاث. -4/8/5

 

 التكْٓه املطتنس للنقضط٘.:  الغايــة الرابعــة

 األهداف:
م الظاحى لآلصاء الكلى للمؤؾؿت. -5/2 ت الخلٍى  إؾخمغاٍع

م الظاحى لآلصاء. -5/3  مغاحهت ومىاكشت مؤشغاث الخلٍى

م الظاحى اإلاؿخمغ نلى إصاعة الجىصة. -5/4  جإزير هخابج الخلٍى

 األنشطة:
م الظاحى لآلصاء الكلى للمؤؾؿت. -5/2 ت الخلٍى  إؾخمغاٍع

غ الظاحى الؿىىي والىطف ؾىىي والغبو ؾىىي للمؤؾؿت.  -5/2/2  الخلٍغ

غ اإلاغاحهت الضازلُت.  -5/2/3  جلاٍع

غ اإلاغاحهت الخاعحُت.  -5/2/4  جلاٍع

م مو ؤصحاب اإلاطلحت.  -5/2/5 غ مىاكشت هخابج الخلٍى  جلاٍع

ؼ. -5/2/6 غ والخهٍؼ  زؿت الخؿٍى

م الظاحى  -5/3  لآلصاء.مغاحهت ومىاكشت مؤشغاث الخلٍى

غ نلى مؿخىي ألاكؿام. -5/3/2  مخابهت جىفُظ زؿت الخؿٍى

 الخهامل مو ملاومت مىدؿبى الكلُت للخغُير.-5/3/3

م الظاحى اإلاؿخمغ نلى إصاعة الجىصة. -5/4  جإزير هخابج الخلٍى

جين فى حهاث الهمل. -5/4/2 م كفاءة الخٍغ  كُاؽ وجلٍى

غ ؤلاحغاءاث الخصحُدُت والخغظًت  -5/4/3  الغاحهت.جلاٍع

جين. -5/4/4  مخابهت هخابج صعاؾت إخخُاحاث ؾىق الهمل مً الخٍغ
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 ٖطيْلللتكسٓس ااحملاّز األضاضٔ٘ 
 )الكدزٗ املقضطٔ٘ ، الؿاعلٔ٘ التعلٔنٔ٘(

 
 التدطٔط اإلضرتاتٔذٙ  .1

 الكٔادٗ ّاحلْنن٘  .2
 إدازٗ اجلْدٗ ّالتطْٓس  .3
 أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  .4
 ٖاجلَاش اإلداز  .5

 املالٔ٘ ّاملادٓ٘املْازد   .6

 الربامر التعلٔنٔ٘ / املكسزات الدزاضٔ٘/ املعآري األنادمئ٘  .7

 التدزٓظ ّالتعله   .8

 الطالب ّاخلسجيٌْ  .9

 البشح العلنٙ ّاألىػط٘ العلنٔ٘ األخسٚ  .10

 الدزاضات العلٔا  .11

 املػازن٘ اجملتنعٔ٘ ّتينٔ٘ البٔٝ٘  .12

 

  



 

 دامع٘ أضْٔط  –نلٔ٘ الضٔدل٘ 

                      24                                                                                                                                                      و                    2018/2019التكسٓس الطيْٖ عً العاو اجلامعٕ  107

 

 املعٔاز األّل  : التدطٔط االضرتاتٔذٕ
 :للكلٌةالخطة اإلستراتٌجٌة 

 إستراتٌجٌة الكلٌة:

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

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

 خطٌط االستراتٌجً ٌجعل األهداؾ العامة للمإسسة واضحة للجمٌع وبالتالً ٌإدى الى تكون الهدؾ العام إن الت

الذي ٌحكم جمٌع المرارات وتنبثك منه خطط اإلدارات أو لطاعات العمل مما ٌجعل جمٌع العاملٌن ٌعملون لتحمٌك هدؾ 

 واحد.

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

وهى التحلٌل البٌئى، رإٌة ورسالة ولٌم الكلٌة، الؽاٌات النهائٌة واألهداؾ اإلســتراتٌجٌة باإلضافة إلى الخطة التنفٌذٌة 

)الخطة التنفٌذٌة للخطة ، 1091/1010 - 1095/1091)الخطـة اإلسـتراتٌجٌة للكلٌة  لتطبٌك إســـتراتٌجٌة الكلٌـة

 والعمل على ربط الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة بالخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة( 1091/1010 - 1095/1091اإلستراتٌجٌة 

حٌث تم تحدٌث لجنة إعداد  1019/1015 – 1010/1019)وٌجري اآلن العمل على إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة 

 .(وبدأت اللجنة إجتماعتها للبدء فً إعداد الخطة الجدٌدة الخطة اإلستراتٌجٌة

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

مجتمعٌة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والجهاز اإلدارى والطالب من داخل الكلٌة وممثلٌن من األطراؾ ال

عمٌد كلٌة  –)المستفٌدٌن( من خارج الكلٌة. ولد إستعانت الكلٌة بالسٌد األستاذ الدكتور / عادل رٌان أستاذ إدارة األعمال 

التجارة جامعة أسٌوط والخبٌر فى التخطٌط اإلستراتٌجى وكذلن األستاذ الدكتور / دمحم عبد العظٌم طلب المدٌر التنفٌذى 

جٌة لجامعة أسٌوط وذلن لتدرٌب أعضاء لجنة الخطة اإلستراتٌجٌة بالكلٌة والسادة أعضاء هٌئة لمشروع الخطة اإلستراتٌ

التدرٌس ومعاونٌهم وفئات أخرى من الكلٌة على كٌفٌة وضع الخطة اإلستراتٌجٌة وذلن من خالل ورش عمل وندوات ، 

وأصبحت ترتبط وتتماشى وتتسك مع إستراتٌجٌة وفى إطار التطوٌر الدائم والمستمر تم تحدٌث الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة 

جامعة أسٌوط. ولد تم عمل العدٌد من اإلستبٌانات وإستمصاء اآلراء لألطراؾ المختلفة من خالل أنشطة لجنة الخطة 

اإلستراتٌجٌة فى إعداد الخطة ، فضال  عن التدرٌب لفرٌك عمل اللجنة داخل وخارج كلٌة الصٌدلة وخارج جامعة أسٌوط 

 التدرٌب(.)سجل 

ولد روعى اإلرتباط بٌن إستراتٌجٌة الكلٌة وإستراتٌجٌة الجامعة وذلن من خالل التواصل مع األستاذ الدكتور/ رئٌس 

شعبة التخطٌط اإلستراتٌجى بالجامعة عن طرٌك ممابالت وورش عمل وإتصاالت هاتفٌة وندوات وإستشارات. وتموم كلتا 

التعلٌم والتعلم والبحث العلمى وخدمة المجتمع )الخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة الخطتٌن على محاور أساسٌة مشتركة وهى 

أسٌوط(. لدمت الكلٌة التمارٌر الفنٌة عن أنشطة الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة )الحادى عشر فى الفترة من 

الث عشر فى الفترة ( ، )الث59/91/1095 – 9/90/1095( ، ) الثانى عشر فى الفترة من 50/1/1095 – 9/7/1095

الخامس عشر فى  (( ،50/1/1099 – 9/9/1099( ، ) الرابع عشر فى الفترة من 59/5/1099 – 9/9/1099من 

السابع  (( ،59/91/1099 – 9/90/1099السادس عشر فى الفترة من  ((  ،50/1/1099  –  9/7/1099الفترة من  

التاسع  (( ،50/1/1095 – 9/9/1095عشر فى الفترة من الثامن  (( ،59/5/1095 – 9/9/1095عشر فى الفترة من 

 .(59/91/1095 – 9/90/1095العشرون فى الفترة من  (( ،50/1/1095 – 9/7/1095عشر فى الفترة من 
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 .نبذة تارٌخٌة عن الخطة اإلستراتٌجٌة السابمة

اؼة الرإٌة والرسالة واألهداؾ تم إعادة تشكٌل لجنة التخطٌط اإلستراتٌجى لصٌ 1091/  1095بداٌة العام الجامعى 

م تلتها العدٌد من 97/1/1095وكانت أول ندوة فى   1091/1010 - 1095/1091 اإلستراتٌجٌة للخطة اإلستراتٌجٌة

( ، 50/99/1095( / )2/99/1095( ، ) 15/90/1095( ، )2/90/1095( ، )5/90/1095الندوات )

(99/9/1091( ، )91/9/1091( ، )1/99/1091( ، )1/99/1091 .) 

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

لكلٌة الصٌدلة رسالة ورإٌة واضحة ومعلنة من خالل مختلؾ وسائل اإلعالن وشارن فى صٌاؼة الرإٌة والرسالة العدٌد 

ى مختلؾ المجاالت كما لها خطة من األطراؾ داخل الكلٌة وخارجها  والتى تعبر عن دورها ورسالتها ورإٌتها ف

إستراتٌجٌة والعٌة لابلة للتنفٌذ تحتوى على أهداؾ وؼاٌات محددة مرتبطة مع أهداؾ الجامعة اإلستراتٌجٌة وإستخدم فى 

نشرها العدٌد من الوسائل المتاحة للكلٌة داخل الكلٌة وخارجها  )دلٌل الطالب ، دلٌل الكلٌة ، دلٌل وحدة ضمان الجودة ، 

ب الجامعى ، شبكة المعلومات الدولٌة ، اللوحات اإلرشادٌة  واللوحات اإلعالنٌة داخل األلسام العلمٌة واإلدارٌة الكتا

وكذلن إستخدمت شاشات العرض فى مداخل مبانى الكلٌة )المبنى اإلدارى ، مبنى أ ، مبنى ب( وتم اإلعداد والصٌاؼة 

جٌة إعداد الرإٌة والرسالة والؽاٌات( ورش عمل إجتماعات للرإٌة والرسالة من خالل العدٌد من المراحل )منه

 إستبٌانات.

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

 من مؤسسات التعلٌم العالى وتسهم الرسالة فى تحمٌك رسالة الجامعة 

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

توفــٌر تعلٌم صٌدلى متمٌز من خالل برامج علمٌة معتمدة لتؤهٌل صٌادلة ذوى كفاءةعالٌة لادرٌن على المساهمة  الرسالة:

المومى واإلللٌمى، وترسٌخ  أخاللٌات  فى تحسٌن الرعاٌة الصحٌة للمجتمع والمنافسة فى مجاالت العمل على المستوى

مهنة الصٌدلة فً خرٌجٌها وؼرس لٌم التعلٌم الذاتى والمستمر وإجراء أبحاث علمٌة متطورة تساهم فى تطوٌر صناعة 

 الدواء وتلبى اإلحتٌاجات الصحٌة للمجتمع.

ٌتفك مع التولعات المجتمعٌة من  رسالة الكلٌة واضحة، وهى تعكس دورها التعلٌمى والبحثى ومسئولٌتها المجتمعٌة بما

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.

 :هىتسعى الكلٌة الى تأكٌد مجموعة من المٌم و

 الفرٌكروح  .9 والكفاءة والفاعلٌةالجدٌة  .5 اإلبداعٌةالممارسة  .1 التسامح وتمبل اآلخر .9

  والعدالةالمساواة  .7 .المصلحة العامةتؽلٌب  .1 والتطوٌر المستمرالتمٌز  .5

 

 مستوى المشاركة فى صٌاغة الرؤٌة والرسالة للكلٌة من جانب مختلف األطراف داخل وخارج الكلٌة.

كانت المشاركة فى صٌاؼة الرإٌة والرسالة من جانب مختلؾ األطراؾ ، ولد شارن فى هذه الصٌاؼات أعضاء هٌئة 

التدرٌس ومعاونٌهم والمستفٌدٌن من خالل ندوات لمراجعة الرإٌة والرسالة والؽاٌات النهائٌة واألهداؾ اإلستراتٌجٌة 

مرة والمستمرة طبما  لخطة الندوات السنوٌة وكان آخرها فى م عند صٌاؼة الرإٌة والرسالة ألول 5/7/1001بدأت فى 

 (. 50/99/1095( ، )2/99/1095( ، )15/90/1095( ، )2/90/1095( ، )5/90/1095) 1095عام 
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 عرض ومنالشة الرؤٌة والرسالة مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكلٌة :

م فى وجود أطراؾ داخلٌة وخارجٌة ومن خالل 91/1/1095تم عرض ومنالشة الرإٌة والرسالة فى أول ورشة عمل فى

% من المشاركٌن فى اإلستطالعات وافك على الرإٌة والرسالة  بعد 15استطالع رأى الطالب والمستفٌدٌن ولد وجد أن 

تحدٌثها وعرضها على األطراؾ المجتمعٌة خارج الكلٌة )أعضاء من الخارج( ، مع وضع آلٌات للتحدٌث الدورى للرإٌة 

 والرسالة وتوارٌخ عمد هذه الندوات وورش العمل ومشار الٌها فى البند السابك مباشرة.

 اعتماد وتوثٌك الرؤٌة والرسالة:

 .م10/9/1091( بتارٌخ 111تم اعتماد وتوثٌك الرإٌة والرسالة من خالل مجلس الكلٌة رلم )

 :نشر الرؤٌة والرسالة داخل وخارج الكلٌة من خالل الوسائل المختلفة 

من خالل صفحة الكلٌة على اإلنترنت ومن خالل الملصمات ودلٌل الطالب ، وعلى ؼالؾ الكتاب الجامعى ومداخل الكلٌة 

 واأللسام وفى لوحة اإلعالنات الرئٌسٌة.

 نبذة تارٌخٌة عن إعتماد وتوثٌك الرؤٌة والرسالة.

 م ،11/5/1005تارٌخ ( ب910تم اعتماد وتوثٌك الرإٌة والرسالة من خالل مجلس الكلٌة رلم )

 م92/91/1002( بتارٌخ 551تم اعتمادها وتوثٌمها بعد التحدٌث من مجلس الكلٌة رلم )

 م.59/2/1001( بتارٌخ 599تم إعتماد التحدٌث للرإٌة والرسالة من مجلس الكلٌة رلم )

 م.99/2/1091( بتارٌخ 525تم اعتمادها وتوثٌمها بعد التحدٌث من مجلس الكلٌة رلم )

 .10/9/1091( بتارٌخ 111فً مجلس الكلٌة بالمرار رلم ) وتوثٌمهاتماد إعتم 

 إعتماد وتوثٌك األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة:

م وكذلن من مجلس 10/99/1002( بتارٌخ 551تم اعتماد وتوثٌك األهداؾ اإلستراتٌجٌة من خالل مجلس الكلٌة رلم )

 م.59/2/1001( بتارٌخ فى 597لكلٌة بالمرار رلنم )م. خالل مجلس ا59/5/1001( بتارٌخ 599الكلٌة رلم )

م ولد تم تحدٌث الرإٌة 99/2/1091( بتارٌخ 525وتم تحدٌث الرإٌة والرسالة وتم إعتمادها بمرار مجلس الكلٌة رلم )

فً مجلس واألهداؾ اإلستراتجٌة والرسالة للمرة الخامسة لتتناسب مع التطور والتمٌز وتم إعتماد كل من الرإٌة والرسالة 

 م. .10/9/1091( بتارٌخ 111الكلٌة بالمرار رلم )

 نشر األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلٌة:

تم نشر الؽاٌات النهائٌة واألهداؾ اإلستراتٌجٌة داخل وخارج الكلٌة من خالل صفحة الكلٌة على اإلنترنت والندوات 

 ح اإلعالنات فى مداخل األلسام.والملصمات وكذلن لوائ

 :لكلٌةاإستراتٌجٌة الخطة التنفٌذٌة لتطبٌك 

، وهً تبرز حاجة الكلٌة للنمو والتطوٌر طبما  لمعاٌٌر الجودة لكلٌةاإستراتٌجٌة توجد خطة تنفٌذٌة واضحة لتطبٌك 

لوٌة األنشطة فً المهام المطلوب واإلعتماد، وتؽطً الخطة جمٌع الؽاٌات واألهداؾ اإلستراتٌجٌة للكلٌة وتتضمن نظم أو

جدوال  زمنٌا  محددا  تنفٌذها كما تشمل تحدٌدا  دلٌما  لمسئولٌات تنفٌذ األنشطة والمهام التً تتضمنها الخطة، وتتضمن الخطة 

ومالئما  لمراحل التنفٌذ، كما توجد مإشرات نجاح ومخرجات تتضمنها الخطة لتمٌٌم عملٌات التنفٌذ. كما ٌوجد بالخطة 

آلٌات تتعلك بإدارة المخاطر من حٌث بدائل التموٌل وؼٌرها. وتمت ترجمة الخطة التنفٌذٌة إلى موازنة مالٌة تمدٌرٌة 

 محددة المعالم وذلن بعد تحدٌد تكلفة إجراءات التنفٌذ لهذه الخطة.
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 الوضع التنافسى للكلٌة )مالمح الوضع المتمٌز(:

ومعتمدة  بالخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة مرتبطة( 1091/1010 - 1095/1091) عن الفترة إستراتٌجٌةخطة للكلٌة  .9

كما ٌجري اآلن العمل على إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة  .91/9/1097( بتارٌخ 152مجلس الكلٌة بالمرار رلم )من 

اعتها حٌث تم تحدٌث لجنة إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة وبدأت اللجنة إجتم 1019/1015 – 1010/1019للكلٌة 

 .للبدء فً إعداد الخطة الجدٌدة(

 للكلٌة خطة إستراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم. .1

 اكتمال أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فى جمٌع التخصصات مع توافر الخبرات التدرٌسٌة. .5

 الصٌدلة )صٌدلة إكلٌنٌكٌة(.فى الصٌدلة وبكالورٌوس  فىتمنح الكلٌة درجتى بكالورٌوس  .9

 .ومعاونٌهم على درجة عالٌة من الكفاءةة وأعضاء هٌئة تدرٌس وجود بنٌة تحتٌة لوٌ .5

 .وجود جهاز إدارى فعال .1

من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد بتارٌخ  ًحصلت الكلٌة على شهادة اإلعتماد األكادٌم .7

من الهٌئة المومٌة لضمان  ًشهادة اإلعتماد األكادٌموتم تجدٌد  .)اإلعتماد األول(( 901بالمرار رلم ) م17/1/1099

 )اإلعتماد الثانً(.( 912بالمرار رلم )م 1097/  7/  91بتارٌخ جودة التعلٌم واإلعتماد 

  -:على النحو التالىوالتجدٌد وتوارٌخ الحصول علٌها   ISO 9001/2008حصول الكلٌة على شهادة .2

  امعة أسٌوط تحصل على هذه الشهادة من م وكانت أول كلٌة بج1091م وتنتهى عام 1001لمدة ثالث سنوات فى عام

لكلٌة إلجراء مراجعات ل ةسنوٌ اتزٌارعمل فرٌك من المراجعٌن من لبل الشركة المانحة ب لامو AJA-Egyptشركة 

  (.1091،  1099،  1090داخلٌة للمواصفة خالل األعوام )

  تم تجدٌد شهادةISO 9001/2008 م ، 1095وتنتهى عام  1095الثانٌة على التوالى لمدة ثالث سنوات فى عام  للمرة

إلجراء مراجعات داخلٌة للمواصفة خالل لكلٌة ل ةسنوٌ اتزٌارعمل فرٌك من المراجعٌن من لبل الشركة المانحة ب لامو

 (.1095،  1099،  1095األعوام )

  تم تجدٌد شهادةISO 9001/2008 م وتم 95/1/1092م وتنتهى فى 1095أكتوبر عام  لمدة ثالث سنوات آخرى فى

 وٌجري تطبٌمها حالٌا  بالكلٌة. ISO 9001/2015التعرؾ على المواصفة الجدٌدة 

 حصل العدٌد من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة على جوائز متمٌزة. .1

كما ٌعمل بعضا  شؽل بعض من أعضاء هٌئة التدرٌس مناصب رفٌعة على المستوى الجامعى )نائب رئٌس الجامعة(  .90

منهم كمستشار علمى لبعض شركات األدوٌة ومشاركة بعض أعضاء هٌئة التدرٌس فى لجان الترلٌات ولجان التمٌٌم 

 التابعة للهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد.

 .ٌةمسئولة عن متابعة تطبٌك آلٌات الجودة الشاملة بالكل وجود وحدة ضمان جودة لوٌة وفعالة بالكلٌة .99

 Manamgement Inflormation System (MIS.)مٌكنة العمل اإلدارى بتطبٌك نظام  .91

دعمت الكلٌة العدٌد من كلٌات الصٌدلة فى الجامعات المصرٌة والعربٌة المختلفة بعدد كبٌر من أعضاء هٌئةالتدرٌس  .95

 الذٌن ٌشؽلون مناصب هامة فى هذه الكلٌات.

 .الكلٌة )الطالب والموظفٌن والعمال(وجود عٌادة طبٌة بالكلٌة لخدمة مجتمع  .99

 وجود الصٌدلٌة النموذجٌة المجتمعٌة لتدرٌب الطالب لخدمة مجتمع الكلٌة والبٌئة المحٌطة بها. .95

 .لساموجود خطة بحثٌة للكلٌة  وخطط بحثٌة لأل .91

 .لسام علمٌا  وإدارٌا  ألوجود خطط لتطوٌر ا .97

 .وجود نظام مراجعة داخلً وخارجً .92
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ضاء هٌئة التدرٌس علً شهادة مراجعٌن خارجٌٌن من لبل الهٌئة المومٌة لضمان جودة عأحصول بعض السادة  .91

 التعلٌم واالعتماد.

تؤهٌل مركز الخدمات الصٌدلٌة كمركز نموذجً لمٌاسات ومعاٌرات األدوٌة والسموم  حصول الكلٌة على مشروع .10

 مإسسات التعلٌم العالى(.)تابع لوحدة إدارة المشروعات إدارة دعم التمٌز كمشروع تنافسى لتمٌز 

 إشتران العدٌد من أعضاء هٌئة التدرٌس فى هٌئات تحرٌر الدورٌات العلمٌة العالمٌة المتخصصة. .19

 إنشاء وحدة للشئون المانونٌة مستملة داخل الكلٌة. .11

لالئحة برنامج درجة البكالورٌوس فً الصٌدلة ولتوصٌؾ وتمرٌر  تفعٌل نظام الفارابً إلدارة جودة التعلٌم والتعلم .15

 الممررات الدراسٌة بهذه الالئحة.

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

 بها خرٌجو الكلٌة.

التحتٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس تإهلها للتنافس فى األجل الطوٌل على إمكانٌات الكلٌة الحالٌة من حٌث المعامل والبنٌة 

وتم تخرٌج أول دفعة فى العام  بنظام الساعات المعتمدة اإلكلٌنٌكٌة مستوى الدولة كما لامت الكلٌة بإدخال برنامج الصٌدلة

اهم هذا فً تحسٌن م وٌس1092/1091، وتم تخرٌج تسع دفعات حتى العام الجامعً الحالً م1090/1099 الجامعً

 الخدمة الصحٌة بالمجتمع المحٌط.

كما تجرى الكلٌة دراسات ممارنة بٌنها وبٌن  وتساعد سٌاسات وخطط الكلٌة على تحمٌك هذه الطموحات فً األمد الطوٌل

 نظرائها على المستوى المحلى.

جمٌع مرافك الكلٌة من ٌة للكلٌة شملت بتنفٌذ عملٌات اإلحالل والتجدٌد وتحسٌنات فى البنٌة التحتمإخرا  لامت الكلٌة 

المكاتب اإلدارٌة والوحدات ذات الطابع بعض  طالبٌة وبحثٌة والمكتبات ومعامل و تدرٌسمدرجات ولاعات مبانً و

 وكذلن دورات المٌاه. الخاص والصٌدلٌة المجتمعٌة والعٌادة الطبٌة
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 الكٔادٗ ّاحلْنن٘:  املعٔاز الجاىٙ
جامعة أسٌوط بوجود لٌادة واعٌة تسعى إلى التطوٌر والتمٌز ولادرة على إدارة المإسسة بكفاءة  –تتمٌز كلٌة الصٌدلة 

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

جامعة أسٌوط فكرة ضمان الجودة وتمٌٌم وتطوٌر -ومن أجل ذلن تبنت كلٌة الصٌدلة .المستمر من أجل تحمٌك رإٌة الكلٌة

حٌث ٌتم ترشٌح واختٌار المٌادات األكادٌمٌة بالكلٌة معاٌٌر واضحة الختٌار المٌادات األكادٌمٌة تم وضع و ،األداء الجامعى

وٌتم مراعاة هذه المعاٌٌر فً اختٌار المٌادات . تبناء على لانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة وفما  آلخر التعدٌال

المراكز ذات الطابع الخاص والوحدات داخل الكلٌة ومدٌر المشروعات وأٌضا /األكادٌمٌة عند تعٌٌن مدٌري الوحدات

 .اختٌار منسك الجودة بكل لسم

 :التغٌٌرات فى المٌادات األكادٌمٌة داخل الكلٌة

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

 وكٌال  للكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة – لمطلبد ابع تم تعٌٌن السٌد األستاذ الدكتور/ محمود البدرى 

 رئٌس مجلس لسم الصٌدالنٌات– جٌهان حسن فتٌح/ ةاألستاذ الدكتور ةتم تعٌٌن السٌد 

 رئٌس مجلس لسم العمالٌر –لسٌدة األستاذ الدكتورة/ أمانى سٌد دمحم تم تعٌٌن ا 

  رئٌس مجلس لسم الصٌدلة الصناعٌة –تم تعٌٌن السٌدة األستاذ الدكتورة/ إٌمان مصطفى سامى 

 معاٌـٌر إختٌار المٌادات:

الجامعات والئحته التنفٌذٌة معاٌٌر واضحة الختٌار المٌادات األكادٌمٌة بما ال ٌتعارض مع لانون تنظٌم ٌوجد بالكلٌة 

 رحذٚث كًب رى .11/01/2101 ( بتارٌخ519. ولد تم اعتماد هذه المعاٌٌر بمجلس الكلٌة رلم )ولانون العاملٌن بالدولة

( 111رلم )اإلدارٌة وإعتمادها من مجلس الكلٌة  الختٌار المٌاداتووضع معاٌٌر  الختٌار المٌادات األكادٌمٌةيعبٚٛش 

  .10/0/2106 بتارٌخ

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

وهذه المعاٌٌر موثمة ومعلنة من خالل لانون . التعاون والعاللة مع الزمالء –اإللتزام والنزاهة  –الجودة  والتطوٌر 

 .الصادرة من رئٌس الجامعة بتعٌٌن الوكالء ورإساء األلسام بالكلٌةتنظٌم الجامعات والمرارات 

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

 .األلسام والوكالء

 الوكالء ورإساء األلسام وٌعمل به إلى حد كبٌر ٌإخذ رأى السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة فى اختٌار وتعٌٌن السادة. 

  تم عمل استبٌان عن طرٌمة اختٌار المٌادات األكادٌمٌة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وكذلن دراسة عن رإٌة الكلٌة فى هذا

 .الموضوع

 هذه المعاٌٌر هى:ضمن بنود و

تعٌٌن بعض المٌادات مثل رإساء األلسام ٌتم اإللتزام فى الحاالت التى ٌوجد لها نص صرٌح فى لانون تنظٌم الجامعات ٌحكم  -9

 بهذا النص.

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

الخاص ومنسك األنشطة الطالبٌة مدٌرى الوحدات ذات الطابع  –المرشدٌن األكادٌمٌٌن  –رإساء الكنتروالت  –مجلس الكلٌة 

 ومنسمى البرامج األكادٌمٌة وؼٌرهم ٌتم إختٌار هذه المٌادات حسب المعاٌٌر اآلتٌة:
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 .السجل الوظٌفى الذى ٌشهد بالنزاهة واإللتزام -

 (.إن وجد)بط به المنصب الجدٌد تالمدرة على التعامل مع التخصص المر -

 .الداخلٌة المشاركة بفاعلٌة فى تطبٌك نظم ضمان الجودة -

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

 (.إستطالع رأى رئٌس المسم)مشهود له بكفاءة من رإسائه  -

 .المدرة المٌادٌة -

 .المشاركة بفاعلٌة فى اللجان الداخلٌة بالمسم -

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

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

 .عمٌد الكلٌة لبل تسلم العمل/على السٌد اأٍلستاذ الدكتور

 .حضور دورات لتنمٌة المدرات والمهارات اإلدارٌة -

 بتارٌخ511 مدٌـرا  إلى مشـروع ٌنفـذ داخـل الكلٌـة بمرار مجلس الكلٌة رلمتم إعتمـاد معاٌٌـر المفاضلة فـى إختٌـار 

 م.10/90/1095

ولد تم اإلعالن عن هذه المعاٌٌر عن طرٌك الوسائل المختلفة والتى تشمل إرسالها إلى أعضاء هٌئة التدرٌس باإلضافة 

 .إلى إعالنها بمولع الكلٌة بشبكة اإلنترنت

 :جالس الرسمٌةنمط المٌادة وممارسات الم

وٌشارن فى إتخاذ المرارات . تتبنى الكلٌة نمط لٌادة دٌممراطى ٌشجع على المشاركة وإبداء الرأى وحرٌة النمد واإلبتكار

المتعلمة بالعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة والخدمٌة بالكلٌة باإلضافة الى أعضاء هٌئة التدرٌس من خالل مجلس الكلٌة ومجالس 

كما . وذلن من خالل مجالس اللجان المختلفة. ن وزارة الصحة والنمابة الفرعٌة وشركات صناعة الدواءاأللسام ، ممثلٌن م

ٌشارن الطالب فى إتخاذ بعض المرارات المتعلمة بالعملٌة التعلٌمٌة من خالل إشتراكهم فى بعض اللجان وكذلن فى أخذ 

وضع الجداول فى صورة مبدئٌة على مولع الكلٌة ألخذ  آرائهم عند وضع الجداول الدراسٌة وجداول اإلمتحانات من خالل

 .اآلراء وأٌضا  من خالل اإلجتماع مع الطالب

 وتتمثل دٌممراطٌة المٌادة فى التعامل مع الطالب من خالل المحاور األتٌة:

عمٌد الكلٌة والسادة  ( حٌث تموم اإلدارة العلٌا بالكلٌة )السٌد األستاذ الدكتور /Open Door Policyسٌاسة الباب المفتوح ) -9

وكالء الكلٌة والسٌد األستاذ الدكتور/ مدٌر وحدة ضمان الجودة( باإلستماع لشكاوى الطالب وآرائهم وتساعدهم على حل 

 المشاكل التى تواجههم وٌإخذ رأٌهم فى جداول الدراسة وجداول اإلمتحانات......الخ.

األلسام للتحاور مع أعضاء هٌئة التدرٌس والتعرؾ على مشاكلهم  حضور السٌد األستاذ الدكتور / عمٌدالكلٌة بعض مجالس -1

 وإستمصاء آرائهم فى المضاٌا الخاصة بالتعلٌم والتعلم.

الدعم األكادٌمى من خالل لجنة الدعم األكادٌمى )اإلرشاد األكادٌمى والرٌادة العلمٌة( التابعة لوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم  -5

 والطالب.

زعة فى مختلؾ أرجاء الكلٌة والتى تفتح دورٌا  وٌتم التعامل مع هذه الشكاوى بواسطة لجنة الشكاوى صنادٌك الشكاوى المو -9

 التابعة لوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب.

المإتمر العلمى السنوى لأللسام والذى ٌشارن فٌه الطالب وٌموم أعضاء هٌئة التدرٌس باإلستماع آلرائهم ومنالشتهم فٌها  -5

 ٌصلح منها حٌز التنفٌذ. وادخال ما
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بتارٌخ  511تم إعتماد معاٌٌر المفاضلة فـى إختٌار مدٌرا  إلى مشروع ٌنفـذ داخل الكلٌة بمرار مجلس الكلٌة رلم  -1

 م.10/90/1095

 نحو المٌادة والحوكمة ونمط المٌادة الدٌمولراطى تم عمل اإلستبٌانات التالٌة:

المٌةةادة ولةةد تبةةٌن أن عمٌةةد الكلٌةةة ٌتبةةع الةةنهج الةةدٌمولراطى فةةى مجلةةس الكلٌةةة  إسةةتبٌان السةةادة أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس عةةن نمةةط -9

 %(.1752%( كما أن لرارات وتوصٌات ومنالشات مجلس الكلٌة تتبع األسلوب الدٌمولراطى )1557)

%( مةةن 2255إسةتبٌانات السةةادة أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس عةن نمةةط المٌةةادة الةةدٌمولراطى فةةى األلسةام العلمٌةةة ومجةةالس األلسةةام ) -1

 أعضاء هٌئة التدرٌس راضٌن عن نمط المٌادة فى األلسام العلمٌة.

 العاملٌن بالكلٌة عن نمط المٌادة الدٌمولراطى فى الكلٌة. إستبٌانات -5

% تمثلةت فةى الةنمط الةدٌمولراطى 25ولد أظهرت نتائج اإلستمصاءات أن نمط المٌادة دٌمولراطى فى الكلٌة تجاوزت نسةبة  -

ومجلةةس الكلٌةةة واالسةةتماع إلةةى آراء العةةاملٌن والطةةالب عةةن طرٌةةك صةةنادٌك الشةةكاوى واالسةةتبٌانات فةةى مجةةالس األلسةةام 

 واللماءات والمنالشات.

تؤخذ المٌادات بآراء وممترحات ممثلى األطراؾ المجتمعٌة فى تطوٌر أداء الكلٌة وتمثٌلهم فى بعةض المجةالس الرسةمٌة مثةل  -

الطالب فى اللجان المختلفةة حٌةث ٌمثةل الطةالب فةى بعةض اللجةان مثةل مجلةس مجلس الكلٌة كما تحرص المٌادة على تمثٌل 

إدارة وحدة ضمان الجةودة واللجةان المنبثمةة عنهةا ولجةان األنشةطة الطالبٌةة واإلتحةاد الطالبةى والمةإتمرات العلمٌةة لأللسةام 

 والكلٌة.

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

عمل استبٌانات عن رضاء العاملٌن ووضع اإلجراءات التصةحٌحٌة الالزمةة ولةد تةم عمةل أربعةة إسةتبٌانات فةى هةذا المجةال  -

 وهى:

 .إستبٌان أعضاء هٌئة التدرٌس عن الرضا الوظٌفى -0

 .استبٌان عن األداء الوظٌفى لمدٌرى اإلدارات -2

 .استبٌان عن األداء الوظٌفى ألمٌن الكلٌة -3

 .استبٌان عن األداء الوظٌفى لمعاون الكلٌة -4

تمةةوم المجةةالس الرسةةمٌة بالكلٌةةة بمنالشةةة المضةةاٌا المختلفةةة مثةةل لضةةاٌا التعلةةٌم والةةتعلم وتطةةوٌر المنةةاهج كمةةا تمةةوم بإتخةةاذ 

مجةالس  المرارات التى تكفل فاعلٌة أدائها لدورها األكةادٌمى ومتابعةة تنفٌةذ تلةن المةرارات وٌةتم منالشةة جمٌةع المضةاٌا فةى

لجنةةة شةةئون التعلةةٌم والطةةالب ، لجنةةة الدراسةةات العلٌةةا )األلسةةام ورفةةع المةةرارات الةةى اللجةةان المنبثمةةة مةةن مجلةةس الكلٌةةة 

ثم مجلس الكلٌة وصةوال  الةى مجلةس الجامعةة ( والبحوث ، لجنة العاللات الثمافٌة ، لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 .ة بتوثٌك تلن الممارسات فى محاضرها الرسمٌة، كما تموم جمٌع المجالس الرسمٌ

 تنمٌة المهارات اإلدارٌة للمٌادات األكادٌمٌة

 :التدرٌب

لتةدرٌب معتمةدة بالهٌكةل التنظٌمةى اتحرص الكلٌة على تنمٌة المهارات المٌادٌةة واإلدارٌةة للعةاملٌن بهةا وٌتةولى ذلةن لجنةة 

اإلحتٌاجةات التدرٌبٌةة الالزمةة لجمٌةع الفئةات بالكلٌةة ومةن بٌنهةا الوظةائؾ تمةوم بتحدٌةد حٌةث بالكلٌةة  الجودة لوحدة ضمان

هنان خطة التدرٌب السنوٌة لتنمٌة المهارات اإلدارٌةة للمٌةادات ف اإلدارٌة من رإساء األلسام ومدٌرى اإلدارات والموظفٌن

تشةةمل التةةدرٌب علةةى التعلةةٌم  خطةةة مفصةةلة لتةةدرٌب أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس والمٌةةادات األكادٌمٌةةةكمةةا ٌوجةةد  األكادٌمٌةةة

 .الخ...كٌفٌة المٌادة –مهارات اإلتصال –األلكترونى 
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تضمنت هذه الخطة اإلحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة للمٌادات األكادٌمٌة وتم أخةذ رأى أعضةاء هٌئةة التةدرٌس فةى اإلحتٌاجةات 

مةن البةرامج والةدورات التدرٌبٌةة التةى تضةمنتها  هنةان العدٌةد التدرٌبٌة والبرامج التدرٌبٌةة المطلوبةه بنةاءا  علةى إسةتبٌانات

 :الخطة كاآلتى

وتشمل برامج تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس على تهٌئة الكلٌةة إلعةادة تمٌةٌم   – الخطة التدرٌبٌةعشرون برنامجا  من خالل 

 - مهةارات اإلتصةةال –ضةمان الجةودة واإلعتمةاد  -المهةةارات اإلدارٌةة  –الجوانةب المانونٌةة بالجامعةات  –شةهادة اإلعتمةاد 

إشةةتملت البةةرامج والةةدورات كمةةا  (FLDP)دورات مةةن خةةالل برنةةامج تنمٌةةة لةةدرات أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس بالجامعةةة 

، كما تم عمل  التدرٌبٌة على بعض المهارات فى المٌادة وتم عمل إستبٌان لتحدٌد مدى اإلستفادة من تلن الدورات التدرٌبٌة

لامةت لجنةة التةدرٌب بالكلٌةة بعمةل خطةة الموارد الذاتٌة للكلٌة وٌتم الحصول علٌها من مخصصات التدرٌب كافٌة دراسة ل

تدرٌبٌة بناء على  اإلحتٌاجات الفعلٌة لجمٌع العاملٌن بالكلٌة من خالل إسةتبٌان خةاص بالمٌةادات األكادٌمٌةة وأعضةاء هٌئةة 

 .التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن

عن طرٌك اإلستبٌانات التى توزع على المتدربٌن أثناء الدورات ، وتوفر الكلٌة المخصصةات  كما ٌتم تمٌٌم فاعلٌة التدرٌب

 .المالٌة الالزمة سواء من خالل مشروعات التطوٌر أو التموٌل الذاتى

 :مؤشرات تمٌٌم التدرٌب

سنوٌة بالتعةاون والتنسةٌك مةع تهدؾ المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة بكلٌة الصٌدلة إلى رفع الكفاءة ذاتٌا  بوضع خطة تدرٌب 

مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة وبمشاركة مركز الحاسب اآللى الطالبى بالكلٌة ولجنة التدرٌب التابعةة 

 .لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة بتمدٌم تمرٌر سنوي عن الدورات التى تم تنفٌذها من الخطة التدرٌبٌة

 .تدرٌبٌا  فى تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس وندوات فى التدرٌس واالعدادٌوجد أكثر من عشرٌن برنامجا   -

 .من أعضاء هٌئة التدرٌس% 46الدورات سنوٌا  حوالى /نسبة الحاصلٌن على هذه البرامج -

 %.19 تم عمل إستبٌان لمٌاس مدى إستفادة المتدربٌن من الدورات وكانت النتائج إٌجابٌة بنسبة -

ب بالكلٌة بعمل خطة تدرٌبٌة بناء  على اإلحتٌاجات الفعلٌة لجمٌع العاملٌن بالكلٌةة مةن خةالل إسةتبٌان كما لامت لجنة التدرٌ

 خاص بالمٌادات األكادٌمٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن.

وتةوفر الكلٌةة المخصصةات كما ٌتم تمٌٌم فاعلٌة التدرٌب عن طرٌك اإلستبٌانات التً توزع على المتدربٌن أثناء الدورات، 

 المالٌة الالزمة سواء من خالل مشروعات التطوٌر أو التموٌل الذاتً.

 :دور  المٌادة فى تنمٌة التموٌل الذاتى

 .خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة

جامعة أسٌوط مجموعة من النماط للحفاظ على المزاٌا التنافسٌة ورفع كفاءة األداء المإسسى  –وضعت كلٌة الصٌدلة 

للكلٌة حٌث ٌعد ذلن أحد الؽاٌات اإلستراتٌجٌة ، وفى سبٌل ذلن تسعى الكلٌة الى تنمٌة الموارد الذاتٌة من مصادر التموٌل 

 :الذاتى وذلن من خالل األنشطة التالٌة

 .هنان خطة موثمة لتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة -

ٌنٌكٌةةة للطةةالب وجةةارى إعتمةةاد برنةةامج التصةةنٌع بةةرامج جدٌةةدة لتنمٌةةة المةةوارد الذاتٌةةة مثةةل برنةةامج الصةةٌدلة اإلكل -

 .الدوائى لكى ٌعظم إستفادة الصناعة من التعلٌم وٌكون موردا  ذاتٌا  آخر

تم إنشاء مركز المعلومات الدوائٌة وكذلن إعتمد مركز الخدمات الصٌدلٌة ومركز أبحاث النباتات الطبٌة وتم عمل  -

 .لمراكز ذات الطابع الخاصالالئحة المالٌة لهذٌن المركزٌن لٌكونا من ا

 .تطوٌر الخدمات الممدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص والتروٌج لهذه الخدمات من خالل الوسائل المختلفة -
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 .التموٌل الذاتى للمشارٌع البحثٌة ومشروعات  التطوٌر -

 (.مإتمرات والحفالتمن خالل ال)تشجٌع لطاع صناعة الدواء والخرٌجٌن المادرٌن  على تموٌل بعض أنشطة الكلٌة  -

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

 .العمل على زٌادة أعداد طالب الدراسات العلٌا والطالب الوافدٌن -

 :فً هذا المعٌار تتمثل فًنماط لوة وللكلٌة 

 .وجود لٌادات واعٌة داعمة ألنشطة الكلٌة المختلفة .0

 .إدارٌة متمٌزةوجود كفاءات  .2

 .االسلوب الدٌمولراطى و العدالة واألمانة والحٌادٌة فى االدارة .3

 .توافر اإلدارات والوحدات الكافٌة لممارسة أنشطة الكلٌة .4

 .لواعد وآلٌات واضحة للعاللات بٌن المستوٌات اإلدارٌة المختلفة .5

 .لة أو تعطٌل العملتحدٌد اإلختصاصات والمسئولٌات ٌما ٌضمن عدم وجود تداخل ٌإدى الى إعا .6

  .ٌوجد آلٌات تفوٌض للسلطة وتطبٌك نظم الالمركزٌة فى األداء .7

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

 .وجود لواعد بٌانات ورلٌة والكترونٌة لجمٌع اإلدارات واأللسام العلمٌة مما ٌساعد على إتخاذ المرارات بدلة .9

 واألخذ آرائهم لمعرفة اللجان وبعض الجودة ضمان مجلس إدارة وحدة وأصحاب العمل فى الطالب تمثٌل .01

 .بممترحاتهم

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

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

 .مشاركة ممثلٌن عن المستفٌدٌن من المجتمع المحلى فى مجلس الكلٌة .02

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

 .وجود إستبٌانات عن أداء المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة .04

 .دعاء وإتاحة تداول الوثائكتوافر نظام فعال لحفظ واست .05

 .توجد مصادر لتنمٌة التموٌل الذاتى بالكلٌة لتدعٌم األنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة .06

 :نماط تحتاج الى تحسٌنكما توجد 

 .تطبٌك خطط التدرٌب للمٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة -9

 .مركزٌة بعض المرارات فى الجامعة طبما  للمانون -1
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 إدازٗ اجلْدٗ ّالتطْٓس:   الجالحاملعٔاز 
عن مختلؾ  نمالئمة وٌشارن فٌها ممثلوالتجهٌزات المإهلة والكوادر الواإلعتماد بالكلٌة وحدة ضمان الجودة لٌتوفر 

 .الفئات بالكلٌة وٌراعى تباٌن الخبرات والمهارات لتؽطٌة المهام المتعددة

إٌ رطجٛق َظى إداسح اندٕدح ْٕ يب رهزضو ثّ انكهٛخ يٍ أخم انٕطٕل إنٗ رعضٚض َظبيٓب انخبص ثئداسح اندٕدح ٔنزحقٛق رنك  

رقٕو انكهٛخ ثزقٕٚى شبيم نقذسرٓب انًؤعغٛخ ٔرحذٚذ يدبالد انقٕح ٔانعًم عهٗ رعضٚضْب ٔرقٕٚزٓب أيب يدبالد انضعف فزهزضو 

 أٔ رخفٛض َغجزٓب يٍ أخم صٚبدح انقذسح انًؤعغٛخ ٔانزُبفغٛخ نهكهٛخ فٙ انًحٛظ اإلقهًٛٙ نٓب. انكهٛخ ثئعذاد آنٛبد نًعبندزٓب

 التمٌٌم الشامل للعملٌة التعلٌمٌة

من أهم أدوات الكلٌة للتموٌم المستمر للعملٌة سواء للمدرة المإسسٌة أو للفاعلٌة واإلعتماد تعد وحدة ضمان الجودة 

عن نشر ثمافة الجودة فى مجتمع الكلٌة سواء بٌن أفراد الكلٌة وتنمٌة المدرات ألعضاء هٌئة التعلٌمٌة حٌث تعد المسئولة 

تعتبر الوحدة وحدة إدارٌة ضمن . التدرٌس والجهاز اإلداري والطالب أٌضا  فً كل ما ٌتعلك بإدارة نظم الجودة الشاملة

دة الئحة تنفٌذٌة محدثة تتضمن تحدٌد دلٌك لسلطات وللوح. الهٌكل الداخلً لكلٌة الصٌدلة وتابعة مباشرة لعمٌد الكلٌة

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

 لجودةولد تم اعتماده من خالل الالئحة التنفٌذٌة لوحدة ضمان ا. واللجان الموجودة وتباعتٌها المباشره لعمٌد الكلٌة

 .واإلعتماد

الوحدة فٌتم تحدٌثها حسب  اللجان المنبثمة منأما  سنوٌا   واإلعتماد وٌتم تحدٌث تشكٌل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

وكذا ٌوجد تمرٌر سنوي لوحدة ضمان الجودة كما ٌوجد خطة سنوٌة للوحدة معتمدة من مجلس . المستجدات أو كل سنتٌن

 .الوحدة بصفة منتظمةم عمد مجلس إدارة ٌتالكلٌة و

والوحدة دائما على صلة لوٌة بمركز ضمان الجودة بالجامعة لإلستفادة من الدورات التدرٌبٌة التً ٌعمدها مركز ضمان  

 . الوحدةبالعاملٌن وأعضاء اللجان المنبثمة عن وحدة ضمان الجودة الجودة واالعتماد بالجامعة لتنمٌة لدرات 

ة فً مدٌر الوحدة أو من ٌنوب عنه فً عرض ومنالشة لضاٌا الجودة فً مجلس الكلٌة تشارن وحدة ضمان الجودة ممثل

لجنة التخطٌط "عن طرٌك الحضور الدائم لمدٌر الوحدة فً المجلس ، كما ٌشارن مدٌر الوحدة فً العدٌد من اللجان مثل 

مٌة ، لجنة المٌادة واإلدارة ولجنة الدراسات اإلستراتٌجٌى والتطوٌر والمتابعة ، لجنة المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌ

 .العلٌا ولجنة شئون التعلٌم و الطالب

كذلن تم تصمٌم عدد . وٌنبثك عن الوحدة لجنة الشكاوى التى تتولى دراسة الشكاوى عند تجمٌعها من صنادٌك الشكاوى

للعلمٌة التعلٌمٌة بجوانبها المختلفة فً  من االستبٌانات الخاصة بالبرامج الدراسٌة ذلن للمساعدة فً لٌاس مستوى االداء

 .تشمل جمٌع النواحى التعلٌمٌة واإلدارٌة 65البرنامج حٌث ٌبلػ عدد اإلستبٌانات 

 و 2119فً عام  ISO 9001/2008وى جامعة أسٌوط تحصل على شهادة ستؤنها أول كلٌة على مبوتفخر كلٌة الصٌدلة 

ٔٚدش٘  ISO 9001/2015ٔرى انزعشف عهٗ انًٕاطفخ اندذٚذح ولت الحالى الوالتً ٌتم تجدٌدها بنجاح كل عام حتى 

ً ثبنكهٛخ.  بعمل مراجعات داخلٌة على األلسام األكادٌمٌة واالدارات  واإلعتمادوحدة ضمان الجودة  وتمومرطجٛقٓب حبنٛب

تعدٌالت كثٌرة جدا فً تم عمل ، وISO 9001/2008أعوام على التوالى منذ حصول الكلٌة على شهادة  01المختلفة منذ 

 .اجراءات اإلدارات بناء على هذة المراجعات

تستعٌن الوحدة بمراجعٌن داخلٌٌن وخارجٌٌن لممرارات وبرامج الكلٌة المختلفة سواء لمرحلة البكالورٌوس أو لمرحلة و

 .الدراسات العلٌا
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عرض للجودة ٌحتوى على جمٌع المطبوعات وتشارن الوحدة منذ أعوام فً المإتمرات الدولٌة التى تعمدها الكلٌة بعمل م

  .والنشرات والكتٌبات والخطط والتمارٌر

شؽل بعض من أعضاء هٌئة التدرٌس مناصب رفٌعة على المستوى الجامعى )نائب رئٌس الجامعة( كما ٌعمل بعضا  منهم 

يشاخعٍٛ خبسخٍٛٛ يٍ عضبء ْٛئخ انزذسٚظ عهٙ شٓبدح أحظم ثعض انغبدح ٔ .كمستشار علمى لبعض شركات األدوٌة

 .التابعة للهٌئةوالمتابعة لجان التمٌٌم ٌشاركون فً و قجم انٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ خٕدح انزعهٛى ٔاالعزًبد

ؤنها ثالث كلٌة صٌدلة على مستوى جمهورٌة مصر العربٌة تحصل على االعتماد بجامعة اسٌوط تفخر  –وكلٌة الصٌدلة 

 م،17/1/1099( بتارٌخ 901على لرار مجلس إدارة الهٌئة رلم ) م واالعتماد بناء  من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌ

من الهٌئة المومٌة لضمان جودة  لها ًشهادة اإلعتماد األكادٌمتجدٌد  وأول كلٌة بجامعة أسٌوط ٌتم .)اإلعتماد األول(

وٌعد هذا تتوٌجا  للجهد المستمر  ً(.( )اإلعتماد الثان912م بالمرار رلم )1097/  7/  91بتارٌخ التعلٌم واإلعتماد 

 .اإلعتمادو ألعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالكلٌة وتعاونهم المستمر مع وحدة ضمان الجودة

  

 :دارة نمم الجودةإلأنشطة التعزٌز والتطوٌر 

تموم الكلٌة بإعداد خطط للتحسٌن والتعزٌز من خالل الدراسات الذاتٌة والتمارٌر السنوٌة ألنشطة األلسام العلمٌة 

واإلدارات وملؾ اإلنجازات للمطــاعات المختلفة وأنشــطة الوحـــــدات والمراكز وتمرٌر المراجعـــة الداخلٌـــــة لاللسام 

وبناء على نتائج تحلٌل .  9001/2008لشهادة االٌزو   AJA –Egyptلمانحة العلمٌة واالدارات وتمرٌر الشركة ا

التمارٌر الكلٌة ٌتم تحدٌد الموضوعات المستمبلٌة للتطوٌر والتعزٌز ، ومن أمثلة مجاالت التعزٌز والتطوٌر التً تمت بناء 

 :على هذا التمٌٌم المستمرما ٌلً

الكلٌة ومجلس الجامعة وإعالنه ووضع سٌاسات وآلٌات تحدٌثة  من مجلس هوتوثٌمإعداد الهٌكل التنظٌمى للكلٌة  -0

 .تمشٌا  مع آلٌات التطوٌر المستمر وإضافة وحدات ومراكز جدٌدة للهٌكل تبعا  لإلحتٌاجات

 (.MISتنفٌذ نظام )مٌكنة العمل اإلدارى  -2

 تطوٌر وصٌانة المرافك العامة والبنٌة التحتٌة -3

 (ة دورٌة ، صٌانة سنوٌةصٌانه عاجلة ، صٌان)وضع خطة للصٌانة  -4

 (. اإلنترنت)تخصٌص لاعة تدرٌب مجهزة باألجهزة السمعٌة والبصرٌة الحدٌثة فضال  عن أدوات اإلتصال الحدٌثة  -5

 .تخصٌص وتجهٌز صالة للٌالة البدنٌة -6

 .تطوٌر الوحدات ذات الطابع الخاص من حٌث الهٌكل التنظٌمى والتجهٌزات -7

الخطة االستٌراتٌجٌة الثانٌة و (2104/2105 -2101/2100)ٌة لالعوام وضع الخطة إستراتٌجٌة االولى للكل -8

من خالل لجنة التخطٌط اإلستراتٌجى والتطوٌر والمتابعة ولجنة  (2109/2121 -2105/2106)للكلٌة لالعوام 

فضال عن ولجنة المٌادة والحوكمة بالتعاون مع جمٌع اللجان المنبثمة عن الوحدة واالطراؾ المجتمعٌة والمعنٌة 

 .االدارة العلٌا بالكلٌة

وجود لجان إلدارة األزمات والكوارث والسالمة الصحة والمهنٌة وإدارة لألمن الصناعى وٌتم إدراج تمارٌرها فً  -9

 .التمارٌر السنوٌة للكلٌة بواسطة وحدة ضمان الجودة

الدرجات األكادٌمٌة وجود كتٌب التوصٌؾ الوظٌفً لألكادٌمٌن واإلدارٌٌن وٌشتمل على جمٌع الوظائؾ و -90

بالتعاون    ISO 9001/2008لشهادة   AJA-EGYPTالشركة المانحة واإلدارٌة وتمت مراجعته من لبل ممثلى 

 فً لجنة المراجعة الداخلٌة بوحدة ضمان الجودة.
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، 05/9/2108حتى 25/00/2105وتم التجدٌد   ISO 9001/2008تحرص الكلٌة على التجدٌد السنوى لشهادة  -00

 .ٔٚدش٘ رطجٛقٓب حبنٛبً ثبنكهٛخ ISO 9001/2015نزعشف عهٗ انًٕاطفخ اندذٚذح كًب رى ا

تحرص إدارة الكلٌة على توفر للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس وسائل اتصال عدٌدة وخدمة األنترنت وبرٌد  -02

 .الٌكترونى ومولع على شبكة االنترنت

آراء أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن عن نمط  تموم وحدة ضمان الجودة بطرح العدٌد من اإلستبٌانات إلستمصاء -03

كما ٌتم لٌاس الرضا . المٌادة بالكلٌة تبعا للخطة الموضوعة لنشر اإلستبٌانات منمبل لجنة اإلستبٌانات التابعة للوحدة

الوظٌفً العضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وكذا اإلدارٌٌن عن طرٌك استمصاء اآلراء وتحلٌل هذا 

 .ء وعرضه فً مجالس األلسام وعرضه فً التمرٌر النهائى للجنة اإلستبٌاناتاالستمصا

تموم المجالس الرسمٌة لأللسام بالكلٌة بمنالشة المضاٌا التعلٌمٌة المختلفة مثل لضاٌا التعلٌم والتعلم وتطوٌر  -04

وٌتم . ومتابعة تنفٌذ تلن المرراتداء دورها أالبرامج، كما تموم باتخاذ المرارات وآلٌات تنفٌذها والتً تكفُل فاعلٌة 

منالشة جمٌع المضاٌا فً مجالس األلسام ورفع المرارات إلى مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة واللجان المنبثمة 

لجنة شئون التعلٌم والطالب ، لجنة الدراسات العلٌا والبحوث ، لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة )عنها ورفعا الى 

كما تموم جمٌع . ثم رفعها لمجلس الكلٌة وصوال  إلى مجلس الجامعة إذا لزم األمر(  لات الثمافٌةالبٌئة ، لجنة العال

 .المجالس الرسمٌة بتوثٌك تلن المرارات واألنشطة والممارسات فً محاضرها الرسمٌة

تفعٌل لجنة وجود المٌثاق األخاللً للممارسات األخاللٌة من خالل المصدالٌة واألخاللٌات والملكٌة الفكرٌة و -05

 .أخاللٌات البحث العلمى وإهم الممارسات الجٌدة طرح االستبٌانات الخاصة بالمصدالٌة لجمٌع مسئولى الكلٌة

إعداد خطة تدرٌبٌة سنوٌة لرفع كفاءة جمٌع فئات الكلٌة بناء على إستمصاء اإلحتٌاجات التدرٌبٌة من خالل التعاون  -06

المنبثمة عن ( ة الندوات والمإتمرات والتوعٌة والتدرٌب واإلعالنلجن)و ( لجنة تحدٌد اإلحتٌاجات)بٌن لجنتى 

 .وحدة ضمان الجودة

 :دعم المٌادات األكادٌمٌة لوحدة ضمان الجودة

 :الدعم المادى والمعنوى لوحدة ضمان الجودة

لمعاٌٌر الجودة تموم الكلٌة بدعم وحدة ضمان الجودة لتإدى عملها فى متابعة األلسام العلمٌة واإلدارٌة وتطبٌمها  -

 .داخل الكلٌة لتنمٌة المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة

كما ( الكارت التدرٌبى –السٌر الذاتٌة )وٌتوافر لوحدة ضمان الجودة الكوادر البشرٌة المإهلة للمٌام بؤعمالها  -

عمٌد / تاذ الدكتورٌتوافر للوحدة المخصصات المالٌة الكافٌة لممارسة أنشطتها حٌث صدر لرار من السٌد األس

ٌعمل اعضاء  اللجان المنبثمة عن الوحدة على . الكلٌة بمعاملة الوحدة مادٌا  معاملة األلسام العلمٌة داخل الكلٌة

محورى المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة وماتشملها من لٌاس وتمٌٌم األداء الجامعى للعملٌة التعلٌمٌة 

كما تتوافر للوحدة . المستمرة من خالل تمارٌر المراجعات الداخلٌة والخارجٌة واإلدارٌة داخل الكلٌة والمتابعة

مخصصات مادٌة كافٌة لممارسة انشطتها عن طرٌك دعم اإلدارة العلٌا الدائم للوحدة ، حٌث ٌتوفٌر المكان 

 .المناسب والتجهٌزات الكافٌة للوحدة

ضاٌا الجودة عن طرٌك حضور مجلس الكلٌة وٌشارن مدٌر الوحدة فً منالشة الموضوعات التً تتعلك بم -

 )الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة(. على برنامج الساعات المعتمدة التنفٌذٌة المشرفةلجنة الواللجان المختلفة و
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الالئحة الداخلٌة لوحدة ضمان الجودة تتضمن هٌكالً ذا تبعٌة وعاللات واضحة وتحدد عاللات الوحدة بمركز ضمان 

 . سهم فى تفعٌل دورها وٌساند أنشطتهاالجودة بالجامعة ، بما ٌ

 :إعتماد االئحة التنفٌذٌة للوحدة

واإلصدار  م22/2/2101بتارٌخ ( 553)تم اعتمـاد مجلس الكلٌة لالئحة التنفٌذٌة لوحدة ضمان الجودة بالمرار رلم  

التى  تحتوى على توصٌؾ  م2106/  0/  21بتارٌخ  626م معتمد من مجلس الكلٌة برلم 2105/  02/  8الثانى بتارٌخ 

اٌضا  ٌوجد بالوحدة  .ألهداؾ وحدة ضمان الجودة وطبٌعة عملها وتحدٌد مسئولٌات فرٌك العمل  والهٌكل اإلدارى للوحدة

ملفات )، ( ملفات مركز ضمان الجودة بالجامعة)ملؾ بالمراسالت الداخلٌة وملؾ للمراسالت داخل الجامعة وخارجها 

ملفات خاصة بإدارة المشروعات سواء التابعة للجامعة أو التابعة لوزارة )، ( ودة التعلٌم واإلعتمادالهٌئة المومٌة لضمان ج

 . كما ٌتم رفع تمارٌر بؤنشطة الوحدة الشهرٌة لمركز ضمان الجودة بعد إعتماده من مجلس الكلٌة المولر( التعلٌم العالى

 :مجلس إدارة الوحدةالهٌكل التنمٌمى وإعتماد تشكٌل و

م بتشكٌل مجلس إدارة وحدة 26/01/2114بتارٌخ ( 483)وحدة مجلس إدارة معتمد وموثك بمرار مجلس الكلٌة رلم لل

ضمان الجودة واإلعتماد ٌتم تجدٌد تشكٌله سنوٌا كما ٌتم تجدٌده كلما طرأ علٌه أى تعدٌالت فى تشكٌله سواء بالسفر فى 

الوحدة بصفة منتظمة وفى مواعٌد محددة وٌتم إعداد دعوة توضح بعثات أو مهمات علمٌة وٌتم عمد إجتماع مجلس إدارة 

تبلٌػ جمٌع ٌوم وتارٌخ وساعة االنعماد كما ٌرفك بها جدول األعمال وٌشمل الموضوعات المطروحة للمنالشة وٌتم 

اجتماع  ٌوضح  ٌتم إعداد محضر لكل و، (تلٌفونٌا  )أو ( برٌد الكترونى)إلكترونٌة أو ورلٌة طرٌمةأعضاء مجلس اإلدارة ب

أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرٌن  والموضوعات التى تم منالشتها فى خالل هذا اإلجتماع وٌتم إعتماده من  السٌد األستاذ 

 .مدٌر الوحدة/ عمٌد الكلٌة ورئٌس مجلس إدارة الوحدة والسٌد الدكتور/ الدكتور

 : إعتماد الهٌكل التنمٌمى لوحدة ضمان الجودة

 نظٌمى للوحدة من :ٌتكون الهٌكل الت

السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة رئٌس مجلس إدارة الوحدة -9  

السٌد األستاذ الدكتور/  مدٌر الوحدة -1  

السٌد الدكتور/ نائب مدٌر الوحدة -5  

اللجــان التنفٌذٌة التابعة للوحدة تختص بمحور المدرة المإسسٌة وهى: -9  

 اإلستراتٌجًلجنـة التخطٌط  -

 ٌادة والحوكمةلجنة الم -

 تطوٌرإدارة الجودة واللجنة  -

 لجنة األزمات والطوارئ -

 لجنة تحدٌد اإلحتٌاجات -

 لجنة المشاركة المجتمعٌة -

 لجنة الندوات والمإتمرات والتوعٌة والتدرٌب واإلعالن -

 لجنة الموارد المادٌة والبشرٌة -

 لجنة الجهاز اإلدارى والهٌكل التنظٌمى -

 العلمٌةلجنة المختبرات واألجهزة  -

 لجنة المصدالٌة واألخاللٌات والملكٌة الفكرٌة -
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 لجنة إعداد ومراجعة التمارٌر -

اللجــان التنفٌذٌة التابعة للوحدة تختص بمحور الفاعلٌة التعلٌمٌة وهى: -5  

 لجنـة الطالب والخرٌجٌن. -

 لجنة اإلستبٌانات وتمٌٌم األداء -

 لجنة توصٌؾ وتمرٌر البرامج والممررات -

 ت والشكاوىلجنة الممترحا -

 لجنة تموٌم ونظم اإلمتحانات -

 لجنة اإلرشاد األكادٌمى والرٌادة العلمٌة -

 لجنة المعاٌٌر األكادٌمٌة -

 لجنة الدراسات العلٌا واألبحاث واألنشطة العلمٌة -

 لجنة أعضاء هٌئة التدرٌس -

 لجنة المتابعة الداخلٌة -

لجنة المراجعة الداخلٌة لنظام األٌزو بالكلٌة -1  

 ضمان الجودة واإلعتماد:مهام وحدة 

 :باإلشتران مع إدارة الكلٌة إعداد خطط التدرٌب السنوٌة وتحدٌد اإلحتٌاجات -1

تلتزم الوحدة بإعداد إحتٌاجاتها وخطط التدرٌب وتمارٌر المتابعة والدورات التدرٌبٌة وتوصٌؾ الممررات وٌتم عرض ذلن 

 .الكلٌةعلى مجلس إدارة الوحدة ومجالس األلسام العلمٌة ومجلس 

 :باإلشتران مع إدارة الكلٌة إعداد التمرٌر الربع سنوى للكلٌة -2

تموم وحدة ضمان الجودة بإعداد تمرٌر فنى ربع سنوى ٌشمل جمٌع أنشطة الكلٌة فى مجال جودة التعلٌم واإلعتماد 

شاكل ومعولات التنفٌذ ومخرجات وعوائد الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة ومإشرات النجاح لكل مخرج وكذلن أهم الم

 .، اإلٌجابٌات ، ممترحات التحسٌن والتوصٌات(السلبٌات)

 :باإلشتران مع إدارة الكلٌة إعداد التمرٌر النصف السنوى للكلٌة -3

ٌشمل ( لٌاس مإشرات األداء للمرحلة الجامعٌة األولى)تحت عنوان  (فصلى)تموم الوحدة بإعداد  تمرٌر نصؾ سنوى 

اآلراء الحرة  –ن الجودة وتمرٌر الممررات الدراسٌة للفرق المختلفة ونتائج اإلستبٌانات وتحلٌلها تمرٌر أنشطة وحدة ضما

توصٌات المإتمر العلمى التى تنظمه الكلٌة سنوٌا  وٌعرض هذا التمرٌر على  –متابعة الخطط والدورات التدرٌبٌة  –للطالب 

 فة ومجلس الكلٌةمجلس إدارة الوحدة لعرضه على األلسام واإلدارات المختل

 :باإلشتران مع إدارة الكلٌة إعداد التمرٌر السنوى للكلٌة -4

لعرض كافة األنشطة التى تم تنفٌذها فى لطاعات التعلٌم  2115تلتزم الكلٌة كل عام بتمدٌم تمرٌرها السنوى منذ عام 

لٌة إلستٌعاب ثمافة الجودة وللوصول الى والطالب والدراسات العلٌا والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ولتهٌئة الك

كما تضمن إعداد اإٍلستبٌانات الخاصة بتموٌم . وتم تجمٌع وإعداد الوثائك الالزمة للمراجعة الخارجٌة. مخرجات مناسبة

 .األداء الجامعى ونتائج تحلٌل اإلستبٌانات ومإشرات الموة والضعؾ

 :واإلعتماد التمرٌر السنوى لوحدة ضمان الجودة -5
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أَشطــخ ثزُفٛز خطزٓب انغُٕٚخ نًًبسعبد اندٕدح ٔيٍ أٔنٕٚبرٓب إعذاد رقشٚش عُٕ٘ عٍ  ٔاإلعزًبد ٔحذح ضًبٌ اندٕدحرهزضو 

ٔكزنك انًقزشحبد ٔاألَشطخ انًغزٓذفخ فٗ انعـبو  ِ يٍ يدهظ انكهٛخٚزى إعزًبدٔإَدــبصاد انكهٛخ فٗ يدـبل ضًبٌ اندٕدح 

 ٜداء ٔرطٕٚش انعًهٛخ انزعهًٛٛخ ثبنكهٛخ.انقــبدو نزحغٍٛ أ ٙ انحبنٙاندبيع

 اإلستبٌانات الدورٌة: -6

بصفة دورٌة بإعداد ( أعضاء لجنة شئون التعلٌم والطالب)تموم لجنة اإلستبٌانات المنبثمة عن وحدة ضمان الجودة بالكلٌة 

أعضاء هٌئة )وتوزٌع اإلستبٌانات الخاصة بمٌاس جوانب المدرة المإسسٌة بالكلٌة من خالل خطة موضوعة تشمل 

رعاٌة الشباب ، شئون )واإلدارات المرتبطة بتمدٌم الخدمات للطالب ( التدرٌس ، الهٌئة المعاونة ، الطالب ، اإلدارٌٌن

 .(تباتالطالب ، شئون الخرٌجٌن ، والمك

 أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد فً مجال نشر ثمافة الجودة الشاملة:

 مطوٌات لتنشٌط ثمافة الجودة ومطوٌات تعرٌفٌة للطالب الجدد. -9

 إصدار التمارٌر الفنٌة للخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة. -1

فً إستبٌان آراء الجهات التوظٌفٌة لخرٌجً الكلٌة، واستبٌان للسادة الممتحنٌن الخارجٌن، وإستبٌان أراء الطالب  -5

 .حول تدرٌس الممرراتاألداء الجامعً للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 ستبٌان الرضا الوظٌفً للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن بالكلٌة.إ -9

طبما  لنظام أعوام على التوالى  90اخلٌة على األلسام األكادٌمٌة واالدارات المختلفة بالكلٌة منذ مراجعات دعمل  -5

ISO 9001/2008  تم كما م 1092/1091لعام الجامعً ا وحتىم 1001على الشهادة فً عام منذ حصول الكلٌة

وتم عمل تعدٌالت كثٌرة  .وٌجري تطبٌمها حالٌا  بالكلٌة ISO 9001/2015التعرؾ على المواصفة الجدٌدة 

 .على هذة المراجعات بناء  تصحٌحٌة عند تسجٌل إجراءات عدم مطابمة جراءات إ وتطبٌك

 متابعة تحدٌث الهٌكل التنظٌمً لأللسام العلمٌة واإلدارات المختلفة بالكلٌة. -1

صنادٌك الشكاوي الموزعة متابعة عمل لجنة الشكاوي التابعة لوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب والتً تفحص  -7

 وٌتم التعامل مع هذه الشكاوي. فً مختلؾ أنحاء الكلٌة بصفة دورٌة

بتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة الالزمة لتنمٌة لدرات ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس  تموم وحدة ضمان الجودة بالكلٌة -2

لجنة التدرٌب المنبثمة من وحدة ضمان ، وذلن من خالل والعاملٌن وجمٌع فئات مجتمع الكلٌةوالهٌئة المعاونة 

وٌتم التنسٌك مع مركز تنمٌة لدرات أعضاء تم ذلن من خالل توزٌع استبٌانات لتحدٌد الدورات التدرٌبٌة ٌالجودة، و

  .االحتٌاجات الفعلٌة ٌةتلبهٌئة التدرٌس وإدارة التدرٌب بالجامعة ل

 ندوات علمٌة وتثمٌفٌة ٌتم عمدها بالكلٌة.متابعة أنشطة لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة من  -1

مراجعة توصٌؾ وتمرٌر البرامج والممررات الدراسٌة لمرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا من لبل مراجعٌن  -90

 داخلٌٌن وخارجٌٌن.

 ( فى العدٌد من المناسبات والمإتمرات. Presentationsعمل عروض تمدٌمٌة ) -99

شر أنشطة الوحدة وإنجازاتها وتوصٌؾ لعمل جمٌع لجان الوحدة وكذلن نشر استخدام الوسائل اإللكترونٌة لن -91

 التمارٌر التى تعدها الوحدة بصفة دورٌة على شبكة اإلنترنت )صفحة الكلٌة على شبكة معلومات جامعة أسٌوط(.

من مجلس ( وإعتمادها ILOsإستٌفاء مواصفات الورلة اإلمتحانٌة ومدى تحمٌمها لمخرجات العملٌة التعلٌمٌة ) -95

رسال خطابات كل فصل دراسى على حدة إالعمل بها سنوٌا  مع  ٌجريم و19/1/1091( بتارٌخ 525الكلٌة رلم )

 إلعداد تمرٌر عن مدى تحمٌك الورلة اإلمتحانٌة لمخرجات العملٌة التعلٌمٌة.
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اإلستبٌانات وتمٌٌم األداء لٌاس آراء جمٌع األطراؾ المعنٌة )ممدم ومستمبل الخدمة( فً أداء الكلٌة من خالل لجنتى  -99

ولجنة الممترحات والشكاوى بوحدة ضمان الجودة ودراسة وتحلٌل والرد على الشكاوى الممدمة من جمٌع فئات 

 الكلٌة. 

وجود منسمٌن لوحدة ضمان الجودة بداخل االلسام العلمٌة )منسك جودة( وعمل توصٌؾ وظٌفى لهم وادراجه فى  -95

كذلن عمل اجتماعات دورٌة معهم بحضور السٌد االستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة كتٌب التوصٌؾ الوظٌفى المحدث و

 ورئٌس مجلس إدارة الوحدة ومدٌر الوحدة ونائب مدٌر الوحدة. 

 تم مٌكنة االستبٌانات الخاصة بالطالب من سنوات وطرحها وتحلٌلها الكترونٌا كل فصل دراسى على حدة. -91

الكلٌة  وتنفٌذا  لمبدأ الشفاعٌة تم إعداد معاٌٌر المفاضلة فى إختٌار مدٌر ألى  تحمٌما  لمبادئ والمٌم الحاكمة لسٌاسات -97

 م.10/90/1095( بتارٌخ 511مشروع ٌنفذ داخل الكلٌة بمرار مجلس الكلٌة رلم )

تسعة الكلٌة متمثلة فى وحدة ضمان الجوة فى تحمٌك التحسٌن المستمر فى سٌاسات الكلٌة من خالل تطوٌر الخطط  -92

( وتشجٌع البحوث البٌنٌة بٌن األلسام 1091/  1095لأللسام وإعداد خطة بحثٌة شاملة للكلٌة خالل الفترة )البحثٌة 

 .تم إعتماد الخطة البحثٌة للكلٌة من مجلس الكلٌة

تسعى الكلٌة دائما  لتطوٌر وتدعٌم أسالٌب تطوٌر المعامل بالكلٌة وحفاظا  على البنٌة التحتٌة تحمٌما  لعناصر المدرة  -91

( بتارٌخ 191على مجلس الكلٌة رلم )ه التنافسٌة للكلٌة تم تولٌع بروتوكول بٌن الكلٌة وشركة هاى تست وتم عرض

 م15/99/1099

تحرص الوحدة على تحمٌك نسب التوافك المعتمدة من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم وافعتماد بٌن السادة  -10

 ( 92:   9لطلبة  ) أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وبٌن ا

 إدراج التوصٌؾ الوظٌفً لجمٌع الوظائؾ المستحدثة فً كتٌب التوصٌؾ الوظٌفً. -19

 متابعة الممترحات الممدمة من الكلٌة:

 .عمل دورات تدرٌبٌة للجهاز اإلداري بالكلٌة ولٌاس أثر المردود منها 

 .تفعٌل نظام الجودة ممابل األداء وتطبٌك سٌاسة الثواب والعماب 

 نظام اإلحتراؾ العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس المنتدبٌن فً الجامعات الخاصة. تطبٌك 

 .زٌادة الشراكة بٌن الكلٌة وشركات الدواء 

  بمانون تنظٌم الجامعات الجدٌد.سرعة تنفٌذ الممترحات الخاصة 

 .إستماللٌة الكلٌة فً إدارة مواردها الذاتٌة 

 برامج مرحلة البكالورٌوس وبرامج الدراسات العلٌا.اإلنتهاء من تعدٌل اللوائح الدراسٌة للكلٌة ل 

 .زٌادة عدد بروتوكوالت التعاون مع الجامعات األخرى 

  العمل على اإلشتران فً مشارٌعICTP .ًواإلتحاد األورب 

 .إلتراح بناء دور مستمل للكنتروالت بدال  من مكانهم الحالً داخل لسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 

  توفٌر كامٌرات مرالبة للكنتروالت والبدء فً إنشاء مبنى خاص باأللسام العلمٌة )المٌكربٌولوجٌا والمناعة– 

 علم األدوٌة والسموم( بجوار مبنى )ب( خلؾ مجمع األبحاث العلمٌة للجامعة. –الكٌمٌاء الحٌوٌة 

 عملٌة التموٌم:

تحدٌد نماط الموة والعمل على تعزٌزها واإلستمرار علٌها وكذلن ل ذلنولٌة التعلٌمٌة فاعمستمر للبتموٌم شامل والكلٌة تموم 

نماط الضعؾ والعمل على تحسٌنها بهدؾ معالجتها . وتستخدم الكلٌة نتائج التموٌم فً تطوٌر وتعزٌز نظمها الخاصة 



 

 دامع٘ أضْٔط  –نلٔ٘ الضٔدل٘ 

                      42                                                                                                                                                      و                    2018/2019التكسٓس الطيْٖ عً العاو اجلامعٕ  107

 

ع خطط التحسٌن تحرص الكلٌة على مشاركة األطراؾ المجتمعٌة واالستفادة من هذه النتائج فً وضوبادارة الجودة. 

 وتتم عملٌة التموٌم من خالل: والتعزٌز والتؽذٌة الراجعة.

 تمرٌر البرنامج وتمارٌر الممررات:

تموم األلسام العلمٌة بوضع خطة للتحسٌن فً تمارٌر الممررات بناءا  على نتائج اإلمتحانات ونتائج استبٌانات الطالب  -

 .النهائٌة أثناء سٌر اإلمتحانات وتمرٌر المراجع الخارجً للممرر والممٌم الخارجى

 االستبٌانات:

تموم الوحدة من خالل لجنة اإلستبٌانات المنبثمة عن وحدة ضمان الجودة )إحدى اللجان التنفٌذٌة( بعمل استبٌانات دورٌة 

درة المإسسٌة لمٌاس كافة جوانب المدرة المإسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة. تشمل هذه االستبٌانات كافة المعاٌٌر الخاصة بالم

والفاعلٌة التعلٌمٌة للكلٌة وذلن فً نهاٌة كل فصل دراسً. وكذلن تحرص الكلٌة ممثلة فً الوحدة على توجٌه استبٌانات 

النماط مختلفة من أصحاب األعمال وأفراد المجتمع المتعاملٌن والمستفٌدٌن من خرٌجً الكلٌة والجهات التوظٌفٌة 

 اللة( لمٌاس وتمٌٌم كفاءة الخرٌجٌن فً جهات العمل المختلفة.وشركات األدوٌة )األطراؾ ذات الع

وتعمل الوحدة على تحلٌل نتائج االستبٌانات وممارنة النتائج بسابمتها والخروج بنماط الموة فً كافة المعاٌٌر وكذلن تحدٌد 

بعد تحلٌل النتائج  نماط الضعؾ ووضع خطة عمل لتعزٌز نماط الموة وكذلن التؽلب على نماط الضعؾ. وتموم اللجنة

بعرضها على اإلدارة العلٌا التخاذ اإلجراءات الالزمة ، كما ٌموم رئٌس اللجنة بجانب إعداد خطة سنوٌة باعداد تمرٌر 

سنوي عن أعمال اللجنة  شاملة فحص وتحلٌل الشكاوى الطالبٌة. ولد لامت اللجنة بمراجعة كافة االستبٌانات وعمل كتٌب 

ة الراجعة على مدار أكثر من عام ومن أمثلة نتائج تحلٌل االستبٌانات استبٌان لٌاس الرضا الوظٌفً جدٌد بناء على التؽذٌ

لجمٌع العاملٌن بالكلٌة )أعضاء هٌئة تدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن والذي تم توزٌعه على جمٌع األلسام العلمٌة بالكلٌة 

مجالس األلسام وكذلن تم على  لتعرضإساء مجالس األلسام العلمٌة ، وتم تحلٌل اإلستبٌان وتم إرسال النتائج لجمٌع ر

عرض نتائج استبٌان رضا الموظفٌن باإلدارات على أمٌن الكلٌة والذي لام بدوره باإلجتماع مع موظفً اإلدارات لمنالشة 

خالل ندوة لرإساء دارٌٌن من النتائج والٌجاد الحلول المناسبة. وتموم اللجنة بمنالشة النتائج مع أمٌن الكلٌة الطالع اإل

 بها. األلسام اإلدارٌة لنشر آلٌة المسؤلة والمحاسبة وآلٌة الثواب والعماب وذلن لضعؾ نسبة معرفة اإلدارٌٌن

 المراجعة الداخلٌة:

من خالل   ISO 9001/2008لشهادة   AJA-EGYPTلجنة المراجعة الداخلٌة تم تدرٌبها بواسطة الشركة المانحة تموم 

االدارات  ومدٌريتدرٌب من ٌرؼب من أعضاء هٌئة التدرٌس واإلعتماد بمن لبل وحدة ضمان الجودة  هبرنامج تم إعداد

زٌارات على األلسام  عمل ٌة تتولىاخلعلى المراجعة الداخلٌة واالستعانة بهذة النخبة المدربة فى شكل فرٌك للمراجعة الد

ات عدم المطابمة وإتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة والتؤكد من تطبٌمها. وتموم الوحدة وتسجٌل إجراء العلمٌة واإلدارات،

 وتم إعتماد لجنة المراجعة الداخلٌة لأللسام العلمٌةوتعرض على مجلس الكلٌة.  نتائج المراجعاتتمارٌر عن بمنالشة 

 .م09/4/2105بتارٌخ ( 607)ٌة بمرار مجلس الكلٌة رلم لبالك واإلدارات

 ت الفعلٌة لتعزٌز وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة:الممارسا

 بعض أنشطة تعزٌز وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة:

 الطالب والخرٌجون: -1

 تحدٌث دلٌل الطالب لبرنامجً درجة البكالورٌوس فً الصٌدلة ودرجة البكالورٌوس فً الصٌدلة )صٌدلة إكلٌنٌكٌة(. -

األكادٌمً للبرنامجٌن وأخذ آراء الطالب فً إجراءات التحوٌل، ورضا الطالب عن سٌاسة  تحدٌث دلٌل اإلرشاد -

 اإلعالن، ودعم األنشطة الطالبٌة، والعدالة وعدم التمٌٌز، ونظام اإلرشاد األكادٌمً والرٌادة العلمٌة.
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 وضع سٌاسات لجذب الطالب الوافدٌن. -

 وإتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة.عمل إستبٌانات لمٌاس رضا الطالب وتحلٌل نتائجها  -

 

 المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة والممررات الدراسٌة: -2

بالتؤكد من تحمٌك البرامج التعلٌمٌة بالكلٌة  تموم لجنة المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة والممررات الدراسٌة -

كما تموم اللجنة  .ام العلمٌة المشاركة بالتدرٌسللمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من خالل نماذج توزع على األلس

 .  (NARS)الصٌدلة كلٌات لمطاع المٌاسٌة األكادٌمٌة المومٌةمعاٌٌر الالتؤكد من تحمٌك ب

تم طرح برنامج درجة البكالورٌوس فً الصٌدلة )صٌدلة إكلٌنٌكٌة( بنظام الساعات المعتمدة وتم التمدم لطرح  -

 والتصمٌم الدوائً.برنامجً التصنٌع الدوائً 

 عمل مراجعة لتوصٌؾ وتمرٌر البرامج والممررات الدراسٌة من لبل مراجعٌن داخلٌٌن وخارجٌٌن. -

 التعلٌم والتعلم: -3

 وضع وإعتماد توصٌؾ وآلٌة لتمٌٌم التدرٌب المٌدانً. -

 متكافئة إلمتحانات الشفهً.عمل أوراق أسئلة  -

 الفصلًنموذج اإلجابة عمب االمتحان  إعالنالتؤكٌد على أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن بالتدرٌس بضرورة  -

نتائج اإلمتحانات الفصلٌة والعملٌة فً ولت مبكر إلتاحة الفرصة للطالب للتظلم إعالن وكذلن  مع الطالب ومنالشته

 وللطالب المتعثرٌن التعرؾ على مستواهم.

 ضا الطالب عن التسهٌالت الداعمة لعملٌة التعلٌم والتعلم.عمل إستبٌان عن ر -

 عضاء هٌئة التدرٌس:أ -4

للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس وذلن بالتعاون مع مركز عمل خطة للدورات من خالل تحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة  -

 ضمان الجودة وإدارة التدرٌب بالجامعة.

رة الحضور واإلستفادة من الدورات التً ٌنظمها مركز تنمٌة التؤكٌد على أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بضرو -

 لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالجامعة.

 اإلستفادة من خبرات األساتذة المتفرؼٌن. -

 لٌاس الرضا الوظٌفً للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة. -

( معتمد من دار الكتب المصرٌة للحفاظ ISBNاع وترلٌم دولً )تزوٌد مإلفات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس برلم إٌد -

 على حموق الملكٌة الفكرٌة لهم.

 البحث العلمً واألنشطة العلمٌة: -5

 وجود خطة بحثٌة للكلٌة معتمدة ومرتبطة بخطة الجامعة. -

 المتمٌز من إدارة الجامعة.العلمً مكافآت للنشر  -

 الصٌدلٌة فً رحاب الجامعة كل عامٌن.عمد مإتمر جامعة أسٌوط الدولً للعلوم  -

 وجود مجلة علمٌة متخصصة لنشر األبحاث. -

 تعاون الكلٌة ومشاركتها فً مركز بحوث الدواء التابع للجامعة. -

 الدراسات العلٌا: -6

 تبنً المعاٌٌر المٌاسٌة لبرامج الدراسات العلٌا الصادرة من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد. -

 توصٌؾ وتمرٌر لبرامج وممررات الدراسات العلٌا.وجود  -

 توافر دلٌل الدراسات العلٌا وكذلن ملخصات لرسائل الماجستٌر والدكتوراه وٌتم تحدٌثه بصفة دورٌة. -
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 عمل إستبٌانات للدراسات العلٌا )طالب، أعضاء هٌئة تدرٌس، إدارة الدراسات العلٌا(. -

 :ممارسات النمام الداخلى إلدارة الجودة

 :بتطبٌك نظام إدارة الجودة وفما  للسٌاسات التالٌةالكلٌة إلتزمت 

 (.األطراؾ المعنٌة)رضاء الجهات المستفٌدة  -0

تسعى إدارة الكلٌة والسادة أعضاء هٌئة التدرٌس وموظفً األلسام واإلدارات والمراكز والوحدات التابعة للكلٌة إلى 

لضمنٌة الحالٌة والمستمبلٌة وتفعٌل ذلن فً اإلجراءات وخطوات العمل تحمٌك متطلبات الجهات المستفٌدة األساسٌة وا

وضمان االلتزام بتطبٌك نظام إدارة الجودة بإدارات الكلٌة من خالل آلٌات معتمدة ومعلنة لمٌاس آراء جمٌع األطراؾ 

لشكاوى والممترحات وجمٌع فً أداء الكلٌة من خالل لجنتى المشاركة المجتمعٌة ولجنة ا( ممدم ومستمبل الخدمة)المعنٌة 

 .األطراؾ التى تتعامل مع التعامل مع المستفٌدٌن بوحدة تموٌم األداء وضمان الجودة

 .مواصلة التطوٌر والتحسٌن المستمر  -2

تكرس إدارة الجودة بالكلٌة جهودها للوصول إلى أهداؾ الجودة المنشودة لتحمٌك التطوٌر والتحسٌن المستمر وفك مفهوم 

 .شاملةالجودة ال

 .تطبٌك المعاٌٌر المعتمدة  -3

ًالئًخ ن انًعزًذحوكذلن المعاٌٌر   (NARS)الصٌدلة كلٌات لمطاع المٌاسٌة األكادٌمٌة المومٌةتلتزم الكلٌة بتطبٌك المعاٌٌر 

تطبٌك مواصفة بمراجعة تلتزم إدارة الجودة كما  .(Normsيغبحبد ٔردٓٛضاد انًجبَٗ ٔانًشافق ٔانًٕاسد انجششٚخ )

ISO 9001/2008 الكلٌة فً جمٌع عملٌاتهاجمٌع ألسام وإدارات ب. 

 .التؤهٌل والتدرٌب -4

تعتمد اإلدارة إعتمادا  كبٌرا  على مهارات وكفاءات الموظفٌن باإلدارات المختلفة وتلتزم بتؤهٌلهم وتطوٌر كفاءتهم 

ٌات العمل والمتطلبات الخاصة والتحمك بالتدرٌب، وٌتم تحدٌد احتٌاجات التدرٌب على أساس متطلبات ومستجدات وتمن

 .من مخرجات التدرٌب وٌتم تمٌٌم نتائج التدرٌب بفاعلٌة

 .مسإولٌة التطبٌك -5

مسئولٌة تطبٌك نظام إدارة الجودة بإدارات  الكلٌة هً مسإولٌة مشتركة لجمٌع العاملٌن بها ألداء األعمال المسندة إلٌهم 

 .مات الممدمة للمستفٌدٌنوالتً لها تؤثٌر مباشر على جودة الخد

 لأللٌات اآلتٌـــة:تعلٌم والتعلم وفما  الإلدارة جودة متكامل  ٌتم تطبٌك نظام داخلً -

 )داخلٌة وخارجٌة(.الدراسٌة المتابعة الدورٌة لتمارٌر البرامج والممررات  .9

 ومراجعتها وتموٌمها. الدراسٌة متابعة إعداد ملفات الممررات .1

 السلبٌة ووضع خطط مالئمة لمعالجتها.التعرؾ على الجوانب  .5

 إجراءات التصحٌح. تخاذعرض نتائج التموٌم على المٌادات األكادٌمٌة وإ .9

 تستخدم الكلٌة مإشرات موضوعٌة متنوعة للتمٌٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة وتشمل على سبٌل المثال: -

 تمارٌر المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن للممررات. .9

 الخاص بالطالب وآرائهم فى العملٌة التعلٌمٌة. إستطالع الرأى .1

 إستطالع الرأى الخاص بالمستفٌدٌن وآرائهم فى جودة التعلٌم. .5
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المإتمرات العلمٌة لأللسام والمإتمر العلمى للكلٌة حٌةث تةتم منالشةات موسةعة بةٌن أعضةاء هٌئةة التةدرٌس  .9

 اء بالفاعلٌة التعلٌمٌة.وبعضهم وبٌنهم وبٌن الطالب لحل جمٌع المشاكل ووضع الخطط لإلرتم

لٌاس مدى إلتزام وإنضباط السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعةاونٌهم فةى أداء مهةامهم التعلٌمٌةة واألكادٌمٌةة  .5

 والبحثٌة.

 لٌاس مدى إنتظام الدراسة فى المحاضرات والدروس العملٌة وفما  للجداول الدراسٌة المعلنة. .1

ٌسةةاهم ومةةن إدارة المشةةروعات التابعةةة لةةوزارة التعلةةٌم العةةالً وامعةةة تمةةارٌر المتابعةةة مةةن مركةةز ضةةمان الجةةودة بالج -

النظام الداخلى إلدارة الجودة بالكلٌة فى نشر ثمافة الجةودة فٌمةا ٌخةص الفاعلٌةة التعلٌمٌةة بةٌن أعضةاء هٌئةة التةدرٌس 

 ومعاونٌهم والطالب والعاملٌن.

إلدارٌةٌن بنةاء  علةى تمرٌةر لجنةة تحدٌةد اإلحتٌاجةات تدرٌبٌة ألعضةاء هٌئةة التةدرٌس والهٌئةة المعاونةة وا طإعداد خط -

 من مجلس الكلٌة. هاوإعتمادعنها ولجنة التوعٌة والتدرٌب واإلعالن 

 المساءلة والمحاسبة:

تحرص الكلٌة على مراجعة وتفعٌل اللوائح والموانٌن الحالٌة والمتعلمة بالمساءلة والمحاسبة فً مجاالت الفاعلٌة  -

 م وتعدٌالته.9171( الصادر سنة 91لمانون تنظٌم الجامعات رلم )التعلٌمٌة طبما  

 :تشمل إجراءات تفعٌل نظام المساءلة والمحاسبة ماٌؤتى -

بالتحمٌك فى جمٌع الشكاوى التى ترد من أى جهة ( كل فى تخصصه)عمٌد الكلٌة والسادة الوكالء / د.ٌموم السٌد أ .0

 .نتائج هذه التحمٌمات على جمٌع األطراؾ المعنٌةوٌتم إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة  وتعلن 

ربط األجر اإلضافى بجودة األداء بحسب التمارٌر الممدمة من السادة رإساء األلسام العلمٌة والمرفوعة للسٌد  .2

 .عمٌد الكلٌة/ األستاذ الدكتور 

البعثات  تجرٌم الدروس الخصوصٌة وإتخاذ إجراءات محاسبة تصل إلى الولؾ عن العمل والحرمان من .3

 .والمكافآت

سثظ طشف يكبفأح انزظحٛح ٔأعًبل سطذ انذسخبد ثئعزكًبل رقبسٚش انًقشساد انذساعٛخ عهٗ َظبو انفبساثٙ  .4

 إلداسح خٕدح انزعهٛى ٔانزعهى ٔكزنك إعزكًبل يهفبد انًقشساد. 

الؽٌاب الممررة أو الؽش تطبٌك لانون تنظٌم الجامعات والالئحة الداخلٌة للكلٌة بالنسبة للحرمان بسبب تعدى نسبة  .5

 .أو الشروع فٌه

فحض شكبٖٔ انطالة ثظفخ دٔسٚخ ٔإرخبر اإلخشاءاد انالصيخ ثحقٓب ٔانزحقٛق فٙ أٚخ شكبٖٔ رشد إلداسح انكهٛخ  .6

 يٍ قجم انشئٌٕ انقبََٕٛخ ثبنكهٛخ.
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 :نماط الموة

 وحدة ضمان الجودة مجهزة بالكوادر البشرٌة ذات الكفاءة العالٌة واألجهزة المساعدة.  -9

 هٌكل تنظٌمى متكامل لوحدة ضمان الجودة ٌشمل أنشطة الكلٌة المختلفة -1

 الئحة مالٌة وإدارٌة تنظم العمل وٌتحدد السلطات والمسئولٌات -5

 والفاعلٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.وجود نظام داخلى للتموٌم الشامل المدرة المإسسٌة  -9

 تطبٌك نظام الممتحن والممٌم الخارجى للبرامج والممررات الدراسٌة -5

منالشة نتائج التموٌم مع المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة وبالً المستفٌدٌن من خالل اجتماعات المجالس الحاكمة  -1

 بالكلٌة.

 لٌمٌة.وجود سٌاسات معتمدة للتحسٌن والتطوٌر فً الفاعلٌة التع -7

تمدم وحدة ضمان الجودة تمارٌر فنٌة ربع سنوٌة عن أنشطة الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة موثمة ومعتمدة من  -2

 مجلس الكلٌة.

 خطط تحسٌن سنوٌة بناء على التمارٌر الفنٌة  -1

 متابعة المراجعة الدخلٌة لفاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة من خالل وحدة ضمان الجودة -90

 .ٌة على شبكة االنترنت باللؽة العربٌة واالنجلٌزٌةوجود مولع للكل -99

 .تنوع عملٌة تمٌٌم الطالب -91

 إعداد تمارٌر ربع سنوٌة ونصؾ سنوٌة لتمٌٌم األداء داخل الكلٌة -95

 دعم معنوى وإدارى من جانب إدارة الكلٌة لوحدة ضمان الجودة -99

 إعداد خطط التدرٌب السنوٌة وتحدٌد اإلحتٌاجات -95

 لعرض كافة األنشطة التى تم تنفٌذها فى المطاعات الثالثة. 1005لكلٌة منذ عام إعداد التمرٌر السنوى ل -91

حصول الكلٌة على مشروعات سابمة فى مجال التموٌم الذاتى من خالل بعض المشروعات من جهات محلٌة بما  -97

 ٌضمن زٌادة لدرتها التنافسٌة.

 زٌادة ثمافة الجودة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس. والعاملٌن -92

 توافر المخصصات المالٌة الكافٌة والتجهٌزات المالئمة لوحدة ضمان الجودة لممارسة أنشطتها. -91

 العضوٌة البدائمة لمدٌر وحدة ضمان الجودة لمجلس الكلٌة. -10

 ٌوجد استمصاءات ألراء منظمات المجتمع المحلى حول مستوى وكفاءة خرٌجً الكلٌة. -19

ألنشطة المختلفة بالكلٌة لتموٌم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة ٌوجد خطة لتوزٌع اإلستبٌانات السنوٌة حول ا -11

 مع تحلٌل أبعاد هذه اإلستبٌانات

 ISO 9001/2008إجراء المراجعات الداخلٌة لأللسام العلمٌة واإلدارات طبما  لنظام الـ  -15

 تمرٌر سنوى ألنشطة وحدة ضمان الجودة وإنجازات الكلٌة فى مجال ضمان الجودة -19

 اط واضح وعاللات متمٌزة مع مركز ضمان الجودة بالجامعةإرتب -15

  .مشاركة مختلؾ الفئات )أعضاء هٌئة التدرٌس ، أعضاء الهٌئة المعاونة ، الطالب ، اإلدارٌٌن( فى أنشطة الوحدة -11

،  ISO 9001/2008ٌتوفر لدى الكلٌة العدٌد من أنشطة التعزٌز والتطوٌر إلدارة نظم الجودة على سبٌل المثال ) -22

MIS  ،MOE )أجهزة البصمة ، 

 نماط تحتاج الى تحسٌن

وصعوبة اإلجراءات التصحٌحٌة وبصفة خاصة التى تخص السادة أعضاء هٌئة  عدم لٌاس مردود خطط التحسٌن .9

التدرٌس وشكاوى الطالب بمختلؾ الفرق الدراسٌة وإتخذت وحدة ضمان الجودة على عاتمها وضع وإعتماد آلٌات 

 .مظ بتشكٌل لجنة متابعة منبثمة عن وحدة ضمان الجودةللتعامل مع هذه الن
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 /  اهلٔٝ٘ ّاملعاّى٘أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ :السابعاملعٔاز 
 كفاٌة أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة:

 أعضاء هٌئة التدرٌس:

فً إطار حرص الكلٌة على تمدٌم خدمات تعلٌمٌة متمٌزة تتماشى مع رسةالتها والمتؽٌةرات المومٌةة واإلللٌمٌةة تحةرص      

الكلٌة على توفٌر األعداد المناسبة من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ونسبة أعضاء هٌئةة التةدرٌس إلةى الطةالب كافٌةة حٌةث 

سةاعة لألسةتاذ  591  590  2جمٌع األلسام ٌتفك مةع لةانون تنظةٌم الجامعةات )أن العبء التدرٌسً ألعضاء هٌئة التدرٌس ب

 %(.90باإلضافة إلى لواعد اإلعارات بحٌث ال ٌزٌد العدد عن ) واألستاذ المساعد والمدرس على الترتٌب(.

باإلضةافة إلةى ( 11مةنهم علةى رأس العمةل )من أعضاء هٌئةة التةدرٌس  (959)ٌموم على العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة بالكلٌة 

( مةن أعضةاء هٌئةة التةدرٌس مةن األلسةام المشةتركة فةى كلٌةات جامعةة 91255بعةدد ) فةً البرنةامجٌن الدراسةٌٌن االستعانة

أسٌوط للتدرٌس واإلشراؾ العملى فً التخصصات الؽٌر موجودة بالكلٌة حٌث أن جامعةة أسةٌوط تمةوم علةى نظةام األلسةام 

إدارة األعمةةال  –والنبةةات والرٌاضةةٌات  فٌزٌةةاءل الممةةررات الطبٌةةة والعلةةوم األساسةةٌة )وتشةةمل الكٌمٌةةاء والالمشةةتركة مثةة

 51لةخ( حٌةث تمةوم ألسةام الكلٌةة بتةدرٌس إ ... حمةوق اإلنسةان –اللؽة اإلنجلٌزٌة  –التسوٌك الدوائً واإلعالم  –الصٌدلٌة 

 %(. 99األلسام المشتركة من داخل جامعة أسٌوط بتدرٌس )% فمط من إجمالى ساعات ممررات البرنامج بٌنما تموم 

وعدد أعضاء هٌئة التدرٌس من داخل الكلٌة وخارجها  م1092/1091( فى العام الجامعى 5551وحٌث أن عدد الطالب )

 وبالفصةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةً الثةةةةةةةةانً (91:  9تكةةةةةةةةون النسةةةةةةةةبة ) (10755=9755+19+11) بالفصةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةً األول

(  ، كما أن الكلٌة تدعم 15:  9وهذه النسب تتفك مع المعدالت المرجعٌة )  (92:  9النسبة ) تكون (925=11+19+15)

كلٌات الصٌدلة بالوطن العربً و الجامعات الحكومٌة والخاصة المصرٌة بعةدد كبٌةر مةن أعضةاء هٌئةة التةدرٌس المعةارٌن 

 والمنتدبٌن إلٌها.

  بالكلٌة سبعة ألسام رئٌسٌة تتناسب تخصصات أعضاء هٌئة التدرٌس مع األلسام التةً ٌنتمةون إلٌهةا وتمةوم األلسةام بتةدرٌس

)صةٌدلة  درجةة البكةالورٌوس فةً الصةٌدلةبرنةامج و درجة البكالورٌوس فةً الصةٌدلةممررات العلوم الصٌدلٌة فً برنامج 

 إكلٌنٌكٌة(

 ساتذة المتفرؼٌن وهنان خطة للتعامل فى حالةة وجةود عجةز / فةائض وذلةن باإلنتةداب وضعت الكلٌة سٌاسة لتعظٌم دور األ

 الداخلى بٌن األلسام المتكاملة.

 أعضاء الهٌئة المعاونة:

تتوافر لدى الكلٌة نسبة مالئمة  من أعضاء الهٌئة المعاونة تتفك مع متطلبات العملٌة التعلٌمٌة والمتؽٌرات الدولٌة فةى      

( من المدرسٌن المسةاعدٌن 21لٌمة من حٌث عدد ونوع الممررات والبرامج الدراسٌة وٌوجد بالكلٌة عدد )التخصصات الد

( من كلٌات جامعة أسٌوط التى تشةارن 1755باإلضافة إلى عدد ) (52منهم على رأس العمل ) والمعٌدٌن من داخل الكلٌة

 مع الكلٌة فى التدرٌس.

بالفصل الدراسً األول للعام الجامعً )من الكلٌة والكلٌات األخرى( ٌكـون هنان  وإذا أخذنا فً االعتبار العدد الكلــً

( من أعضاء الهٌئة 21عدد )وبالفصل الدراسً الثانً ( من أعضاء الهٌئة المعاونة 90955عدد )م 1092/1091

بالفصل  55:  9) م 1092/1091ومن ذلن تتضح أن نسبة الهٌئة المعاونة إلى الطالب فً العام الجامعً المعاونة 

 .بالفصل الدراسً الثانً( 90:  9و ) (الدراسً األول

 ولد لامت الكلٌة بعدة إجراءات للمحافظة على هذه النسبة منها:            

 موافمة مجلس الكلٌة على وضع خطة خمسٌة لتعٌٌن المعٌدٌن سنوٌا  تعتمد على احتٌاجات األلسام الفعلٌة. -

 ( 515ب الممبةةةةةولٌن بالكلٌةةةةةة سةةةةةنوٌا  )طلةةةةةب مجلةةةةةس الكلٌةةةةةة رلةةةةةم )محاولةةةةةة تملةةةةةٌص أعةةةةةداد الطةةةةةال -

( بتةةةارٌخ 100طالةةةب فمةةةط( ، )طلةةةب مجلةةةس الكلٌةةةة رلةةةم ) 500م علةةةى لبةةةول 10/91/1090بتةةةارٌخ 

 م.1099/1095طالب للعام الجامعى  500م بمبول 97/99/1095
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المختلفة وذلن باإلستعانة تم وضع خطة للتعامل فى حالة وجود عجز فى أعضاء الهٌئة المعاونة باأللسام  -

 بشباب أعضاء هٌئة التدرٌس )المدرسٌن( لتدرٌس الحصص العملٌة لسد العجز. 
 

 االلتزام بحموق الملكٌة الفكرٌة والنشر:

جامعة أسٌوط بحموق الملكٌة الفكرٌة والنشر وٌتمثل ذلن فى وجود مٌثاق أخاللى للكلٌة تم إعداده  -تلتزم كلٌة الصٌدلة 

فرٌك من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وكذلن مراجعته من خبٌر فى هذا الشؤن. وتم إعالن المٌثاق  ومراجعته من

األخاللى ونشره فى جمٌع ألسام الكلٌة العلمٌة واإلدارٌة. وٌتضمن المٌثاق األخاللى بنود خاصة بموانٌن الملكٌة الفكرٌة 

 والنشر.

 افمة على حموق الملكٌة الفكرٌة والنشر:اإلجراءات التى تتبعها الكلٌة لنشر ثمافة والمح 

توجةةد إجةةراءات تتبعهةةا الكلٌةةة لنشةةر ثمافةةة والمحافظةةة علةةى حمةةوق الملكٌةةة الفكرٌةةة والنشةةر. فباإلضةةافة إلةةى نشةةر المٌثةةاق 

األخاللى فى الكلٌة ، هنان لجنة وآلٌات للحفاظ على حموق الملكٌة الفكرٌة والنشر تضم عةدد مةن أعضةاء هٌئةة التةدرٌس. 

 كلٌة ومن أنشطتها نشر ثمافة حموق الملكٌة الفكرٌة والنشر فى الكلٌة.بال

كما لامت الكلٌة بإستحداث لجنة النشر والمإتمرات والملكٌة الفكرٌة تابعة للسٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون 

ام البرامج ؼٌر المرخصة على تموم الكلٌة بحظر إستخدولد إتخذت بعض المرارات ومنها أن  الدراسات العلٌا والبحوث.

 وعدم السماح بتصوٌر أي كتاب من المكتبة بالكامل. اجهزة الحاسب اآللى بالكلٌة مع توفٌر عدد من هذه البرامج األصلٌة.

 

 تنمٌة لدرات ومهارات أعضاء هٌئةالتدرٌس / الهٌئة المعاونة:

 خطة التدرٌب:

التةدرٌس / الهٌئةة المعاونةة مةن خةالل إسةتبٌانات عةن اإلحتٌاجةات ٌتم تحدٌداإلحتٌاجات التدرٌبٌةة ألعضةاء هٌئةة  -

 التدرٌبٌة.

ٌتم تنفٌذ برامج تدرٌبٌة تلبى اإلحتٌاجات التدرٌبٌة لكةل فئةة مثةل الةدورات التدرٌبٌةة التةى ٌلتحةك بهةا المعٌةدون  -

وأٌضةا  مةن والمدرسون المسةاعدون والسةادة أعضةاء هٌئةة التةدرٌس وذلةن كشةرط للتعٌةٌن فةى وظةائؾ أعلةى 

 خالل دورات تدرٌبٌة داخل الكلٌة ودورات تدرٌب على األجهزة.

هذا وتشجع الكلٌة حضور ورش العمل والندوات حٌث حضر عدد من أعضاء هٌئة التدرٌس الدورات التً 

 ،والمراكز المتخصصة بالجامعة ،(FLDCٌنظمها مركز تنمٌة لدرات  أعضاء هٌئة التدرٌس والمٌادات )

 (.NAQAAEمٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد )الهٌئة المو

ٌتم تمٌٌم عملٌة التةدرٌب عةن طرٌةك االسةتبٌانات التةً تةوزع علةى المتةدربٌن أثنةاء الةدورات التدرٌبٌةة وٌعتمةد  -

 تمٌٌم مردود التدرٌب على االستبٌانات التً تمٌس أثر التدرٌب على المتدربٌن. 

مةن خةالل اإلطةالع علةى نتةائج إستمصةاء رضةا الطةالب عةن توجد مإشةرات إٌجابٌةة لمةردود التةدرٌب وذلةن  -

 العملٌة التعلٌمٌة وأٌضا  نتائج تمٌٌم الطالب للممررات الدراسٌة.
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 خط٘ التدزٓب ألعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بهلٔ٘ الضٔدل٘
 

 مقغسات اليذاح مطْٝل التيؿٔر التْقٔت الؿٝات املطتَدؾ٘ اليػاط

 ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ 2018ىْؾنرب  أ. ٍـ. ت. تكٔٔه الْزق٘ اإلمتشاىٔ٘
عنل تكٔٔه للْزق٘ اإلمتشاىٔ٘ 
جلنٔع املكسزات الدزاضٔ٘ لتشدٓد 

 ILOSمدٚ حتكٔكَا للـ  

تْصٔـ الربىامر ّتْصٔـ 
 املكسزات

 امعّ٘سدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجل 2018ىْؾنرب  أ. ٍـ. ت.

ّدْد بسىامر دزاضٙ مْصـ قبكًا 
 ملتطلبات اجلْدٗ

ّدْد تْصٔـ مطابل ملعآري 
 اجلْدٗ جلنٔع املكسزات

قٔاع ىْاتر التعله ّإعداد 
 اإلختباز اجلٔد

 ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ 2018دٓطنرب  أ. ٍـ. ت.
ّدْد إمتشاىات تكٔظ مجٔع 

اإلختباز املَازات ّمطابك٘ ليعاو 
 اجلٔد

التكْٓه الراتٕ ملقضطات التعلٔه 
 العالٕ

تطبٔل ىعه التكْٓه الراتٕ  ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ 2018دٓطنرب  أ. ٍـ. ت.
 ّإعداد الدزاض٘ الراتٔ٘ للهلٔ٘

Quality Management 

System 
تطبٔل مبادٚٛ اجلْدٗ ّظَْز  ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ 2018دٓطنرب  أ. ٍـ. ت.

 أثسٍا ؾٙ مجٔع دلاالت الهلٔ٘

 2019ٓيآس  الكٔادات دّزٗ بسّتْنْل املسادع اخلازدٕ
مسنص تطْٓس التعلٔه ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع 
 اجلامعٕ

للعنل ننكٔنني قلب أ.ٍـ.ت 
 خازدٔني لربامر ؾٙ نلٔات مياظسٗ

 2019ٓيآس  الكٔادات دّزٗ تدزٓب الكٔادات األنادمئ٘
مسنص تطْٓس التعلٔه ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع 
 اجلامعٕ

ظَْز صـ ثاىٕ مً الكٔادات 
 األنادمئ٘

إضرتاتٔذٔ٘ التعلٔه ّالتعله 
 اإلبداعٕ

حتْل الطالب مً التعلٔه للتعله  اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ ّسدٗ عناٌ 2019ٓيآس  أ. ٍـ. ت.
 ّحتطني مطتْٚ الطالب

QA vs. QC .ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ 2019ؾربآس  أ. ٍـ. ت  
  عناٌ اجلْدٗ باجلامعّ٘سدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص  2019ؾربآس  أ. ٍـ. ت. زٓادٗ األعنال
 املسادع٘ الداخلٔ٘

Internal Audit 
 ّدْد تكسٓس مسادع٘ داخلٔ٘ للهلٔ٘ ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ 2019مازع  أ. ٍـ. ت.

 باجلامعّ٘سدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ  2019مازع  أ. ٍـ. ت. التعلٔه اإللهرتّىٕ
حتْٓل املكسزات الدزاضٔ٘ إىل  
مكسزات إلهرتّىٔ٘ ّشٓادٗ عددٍا 

 مً عاو آلخس

 ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ 2019أبسٓل  أ. ٍـ. ت. التدطٔط اإلضرتاتٔذٕ

   طٔط إضرتاتٔذٕ ّدْد
ّحتلٔل بٔٝٙ للهلٔ٘ ميهً بػهل 
ممتاش حتدٓد ىكاط الكْٗ ّالغعـ 

 ّالؿسظ ّالتَدٓدات

 ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ بالتعاٌّ مع مسنص عناٌ اجلْدٗ باجلامع٘ 2019أبسٓل  أ. ٍـ. ت. ىعه الكٔاع ّالتكْٓه احلدٓج٘
عاملًٔا للتكْٓه ىػس أسدخ اليعه 

 ّاإلختبازات ّتطْٓسٍا بالهلٔ٘
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 أداء / رضا أعضاء هٌئةالتدرٌس/ الهٌئة المعاونة:تمٌٌم 

 تموٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس/ أعضاء الهٌئة المعاونة:

ٌموم أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌة بآداء واجباتهم فً المشاركة فً األنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة 

ة الكلٌة. كما ٌشارن عدد كبٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس فً وخدمة المجتمع وأنشطة وحدة ضمان الجودة لتحمٌك رسال

إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص واللجان المنبثمة من مجلس الكلٌة وفً إدارة برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة كما 

ٌشارن بعض اعضاء هٌئة التدرٌس المعارٌن أو المنتدبٌن وخرٌجً الكلٌة فً دعم الجامعات الحكومٌة والخاصة 

 وكلٌات الصٌدلة بالوطن العربً. وٌتم تمٌٌم اداء اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة من خالل:

 الطالب: 

من خالل استبٌان لٌاس رضا الطالب فً األداء الجامعً باإلضافة إلى استبٌان لٌاس رضا الطالب عن 

 التسهٌالت الداعمة للتعلٌم والتعلم.

 اإلرشاد األكادٌمً: 

الرائد العلمى أو عن طرٌك صنادٌك  ً شكاوى الطالب باإلتصال المباشر بالمرشد األكادٌمى أومن خالل تلم

الشكاوى المنتشرة فً الكلٌة حٌث ٌموم السٌد أ.د. / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب ببحث أسباب الشكوى والرد 

ب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة والرائد العلمى علٌها من خالل اللجنة المخصصة لذلن. كما ٌموم المرشد األكادٌمً لطال

 . ٌنامجنبهذا الدور فٌما ٌخص شكاوى طالب البر ٌموم فى برنامج الفصل الدراسى

 رؤساء مجالس األلسام:

 من خالل متابعة جودة العملٌة التعلٌمٌة ومواظبة أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم وتنفٌذ مهامهم األكادٌمٌة والبحثٌة. 

 مجالس األلسام: 

أستاذ مساعد حٌث ٌموم مجلس األساتذة بالمسم بتمٌٌم مجمل  –من خالل تمٌٌم األداء عند التمدم للترلٌة لدرجة أستاذ 

 أنشطة العضو المتمدم للترلٌة وٌرسل هذا التمٌٌم الى اللجنة العلمٌة الدائمة المتخصصة وٌوضع ذلن فى مٌزان الترلى.

 والكلٌة:المؤتمر العلمى لأللسام 

حٌث ٌموم الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بعرض ماٌهمهم ومنالشته مع السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 ومعاونٌهم.

 اإلدارة العلٌا: 

  من خالل اللماءات المستمرة مع الطالب وسماع آرائهم واإلستماع لشكواهم واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة

 الالزمة.

 ء الهٌئة المعاونة فإنه ٌتم من خالل استبٌان آراء الطالب فً اآلداء الجامعً وكذلن من لبل وبالنسبة لتمٌٌم أدا

 لجان اإلشراؾ على رسائلهم وٌظهر ذلن فً التمارٌر النصؾ سنوٌة. 

  )ًكما ٌموم رإساء مجالس األلسام بتمٌٌم أداء الهٌئة المعاونة وٌتضح ذلن فً كشوؾ المكافآت )األجر اإلضاف

 مجالس األلسام بتمٌٌم أداء الهٌئة المعاونة عند التمدم للتعٌٌن فً وظائؾ مدرس مساعد ومدرس.كما تموم 

  ٌتم إخطار األلسام بنتائج استبٌان الطالب من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلٌة وإرسالها إلى مركز ضمان

 لتحسٌن للممررات والبرامج.الجودة بالجامعة وٌتم اإلستفادة منها فً األلسام والرد علٌها من خالل خطة ا

  وٌتم اإلستفادة من هذا التمٌٌم فى التمدم بجائزة أفضل رسالة علمٌة )ماجستٌر ودكتوراه( وكذلن منح جائزة أفضل

 بحث علمً.

 ٌتم التمٌٌم السادة أعضاء هٌئة التدرٌس من خالل األنشطة اآلتٌة:

 المشاركة فى المإتمرات الخارجٌة والداخلٌة والندوات. -

 اإلشراؾ على رسائل الماجستٌر والدكتوراه. -

مدى اإلنتظام فى األنشطة التعلٌمٌة من خالل الجداول الدراسٌة الخاصة بالسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم ،  -

 الساعات المكتبٌة واإلرشاد األكادٌمى. 

 آراء الطالب من خالل المإتمرات العلمٌة لأللسام والمإتمر العلمى للكلٌة.   –المشاركة فى أنشطة الجودة بالكلٌة   -

 رضا أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة:

جٛبٌ ٚزــى رقٛٛـى انشضب انٕظٛفٗ نكم يٍ أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ عٍ طشٚـق اإلعزجٛبَبد ٔكبَذ َزٛدخ إعز

 انشضب  كبنزبنٗ:
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 % تشعر بالرضا للعاللة مع الزمالء. 17نسبة  .9

 % تشعر بالرضا لما تموم به وترى أن الكلٌة تحرص على حضورهم الدورات التدرٌبٌة. 11نسبة  .1

 % تشعر بالرضا عن مناخ التعاون السائد فى الكلٌة. 12نسبة  .5

 م بطرٌمة عادلة.% ترى أن توزٌع اإلشراؾ على الرسائل العملٌة ٌت 19نسبة  .9

 % ترى أن الوظٌفة جٌدة. 17نسبة  .5

 % ترى أن مجلس المسم ٌموم باتخاذ لرارات فعالة لخدمة العملٌة التعلٌمٌة. 15نسبة  .1

 

 هذا وكانت هنان نماط أوضحت عدم رضا أعضاء هٌئة التدرٌس مثل:

  .التدرٌسالتوسع فى األنشطة الصٌفٌة والعمل على زٌادة مشاركة السادة أعضاء هٌبئة  -

 عدم كفاٌة الدعم المالً للبحث العلمً. -

 

وفً ضوء نتائج هذا التحلٌل تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحسٌن أو المحافظة على رضائهم ومعالجة أسباب عدم الرضا 

 .مثل المساعدة فى توفٌر الدعم المالى للبحث العلمى
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 اجلَاش اإلدازٚ :اخلامظاملعٔاز 
 ومعتمد:هٌكل تنمٌمى مالئم 

ٌوجد للكلٌة هٌكل تنظٌمى مالئم لطبٌعة نشاطها طبما  لمعاٌٌر الجودة المحلٌة واإلللٌمٌة ومعتمد من السٌد األستاذ الدكتور/ 

رئٌس الجامعة ومعلن عنه فى كتٌب التوصٌؾ الوظٌفى وتم توزٌعه على جمٌع اإلدارات واأللسام العلمٌة بالكلٌة. ولد 

لجان المستحدثة للهٌكل وذلن إلجادة العمل بالكلٌة.وٌتصؾ الهٌكل بالمرونة والشفافٌة وٌسمح لامت الكلٌة بإضافة بعض ال

بالتعاون المتبادل األفمى والرأسى بٌن مستوٌاته ووحداته ، كما تم منالشة إمكانٌة إضافة وحدات جدٌدة الى الهٌكل من لبل 

ات والبحوث الصٌدلٌة للنباتات الطبٌة( ، )مركز الخدمو اللجنة المنبثمة عن وحدة ضمان الجودة بالكلٌة )مركز الدراس

 العامة(  .

 وٌتضمن الهٌكل التنظٌمى للكلٌة اإلدارات األساسٌة الالزمة لتمدٌم خدمات الدعم للعملٌة التعلٌمٌة مثل: 

الطالبى وبالنسبة إدارة شئون التعلٌم والطالب ، إدارة رعاٌة الشباب ، وحدة شئون الخرٌجٌن ، وحدة الحاسب اآللى 

لخدمات دعم الدراسات العلٌا والبحث العلمى فٌوجد إدارة شئون الدراسات العلٌا والبحوث والعاللات الثمافٌة وإدارة 

المكتبات أما لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة فٌتبعه وحدات ذات طابع خاص مثل : مركز الخدمات الصٌدلٌة والمعمل 

الطبٌة ، مركز المعلومات الدوائٌة ، مركز الحاسب اآللى الطالبى واإلنترنت ، وحدة المركزى ، مركز النباتات 

 تكنولوجٌا المعلومات.

كما ٌتضمن الهٌكل التنظٌمى لجان للمطاعات الثالثة لتسهٌل وسرعة إنجاز األعمال المطلوبة ومتابعة تنفٌذها. فٌحتوى 

لجنة اإلرشاد األكادٌمى ، لجنة إدارة اإلمتحانات ولجنة شكاوى لطاع شئون الطالب على لجنة شئون التعلٌم والطالب ، 

الطالب ، أما لطاع الدراسات العلٌا والبحوث فٌضم لجنة الدراسات العلٌا والبحوث ، لجنة العاللات الثمافٌة ، لجنة النشر 

ٌة واألخاللٌات ، وٌشمل لطاع والمإتمرات والملكٌة الفكرٌة ، لجنة المشروعات العلمٌة والتعاون العلمى ، لجنة المصدال

خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة لجنة التسوٌك والخدمات المجتمعٌة ، لجنة التعلٌم الصٌدلى المستمر ، لجنة األجهزة العلمٌة 

 واألمن المعملى ، لجنة تطوٌر أنشطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.

بها وتراعى مالئمة العمل لإلحتٌاجات المختلفة من دعم األنشطة وتموم اإلدارات المختلفة بالكلٌة بؤداء الوظائؾ المنوط 

التعلٌمٌة والدراسات العلٌا والعاللات الثمافٌة والبحوث الخدمة المجتمعٌة ورعاٌة الشباب. ولد حددت الكلٌة اإلختصاصات 

 والواجبات المنوطة بكل إدارة فى كتٌب التوصٌؾ الوظٌفى.

من الكفاءات المتخصصة من المٌادات اإلدارٌة وأعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن ،  وتحرص الكلٌة على تشكٌل اإلدارات

كما تم إستحداث وظائؾ جدٌدة مثل منسك برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة ، مدٌر مركز بحوث الدواء من أعضاء هٌئة 

 التدرٌس.

ت لكةةل عضةةو  مةةن أعضةةائها ٌتصةةؾ الهٌكةةل التنظٌمةةى الحةةالى للكلٌةةة بوضةةوح خطةةوط اإلدارة  وتحدٌةةد اإلختصاصةةا -

وتعدٌالتةه والالئحةة التنفٌذٌةة لةه( . وٌةؤتى  علةى رأس الهٌكةل التنظٌمةى  م9171( لتنظٌم الجامعات لسةنة 91)لانون رلم )

السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة، فسٌادته ٌدعو إلى اجتماع مجلس الكلٌة الذى ٌدٌر الكلٌة طبمةا  لمةانون تنظةٌم الجامعةات 

 الوكالء الثالثة كل فٌما ٌخصه.وٌعاونه 

وتعتمد إدارة الكلٌة على التفوٌض فى السلطات فى بعض اإلختصاصةات مثةال ذلةن تفةوٌض مجلةس الكلٌةة للعمٌةد فةى  -

بعةةض األمةةور المسةةتعجلة وتفةةوٌض األسةةتاذ الةةدكتور / عمٌةةد الكلٌةةة للةةوكالء وممثةةل إدارة الجةةودة ورإسةةاء األلسةةام ، كمةةا 

 ذة فى بعض الشئون اإلدارٌة والعلمٌة فى حالة سفره.ٌفوض رئٌس المسم األسات

تتمٌز الكلٌة بوجود تحدٌد دلٌك للمسئولٌات واتخاذ المرارات لكل المٌادات األكادٌمٌة والتنفٌذٌةة بالكلٌةة ، وتتصةؾ بةؤن  -

 دات األكادٌمٌة.جمٌع أعضائها فى الهٌكل التنظٌمى لد تم وضعهم فى مناصبهم  بناءا  على خبراتهم ومعاٌٌر إختٌار المٌا

اإلدارات المتخصصة والتى تمدم خةدمات الةدعم فةى الكلٌةة وهةى تشةمل إدارات مةن بٌنهةا : شةئون التعلةٌم والطةالب ،  -

الدراسةةات العلٌةةا ، رعاٌةةة الشةةباب ، اإلدارة المالٌةةة والحسةةابات ، إدارة شةةئون األفةةراد وؼٌرهةةا. وٌوجةةد لكةةل إدارة هٌكةةل 

مٌز إدارات خدمات الدعم  بالكفاءة فى اإلدارة. كمةا تةم إسةتطالع آراء الطةالب عةن تنظٌمى وتوصٌؾ وظٌفى ورسالة وتت

الخةةدمات الممدمةةة مةةن بعةةض اإلدارات. بالكلٌةةة لجنةةة للكشةةؾ عةةن المتمٌةةزٌن والمتعثةةرٌن دراسةةٌا   ، ٌوجةةد وحةةدة للتةةدرٌب 

 .م15/99/1091( بتارٌخ 151معتمدة من مجلس اللكٌة بالمرار رلم )
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 ى لجمٌع ومائف الكلٌة األكادٌمٌة والتنفٌذٌة.التوصٌف الومٌف

( بتارٌخ 519ٌوجد بالكلٌة توصٌؾ وظٌفى موثك ومعلن لجمٌع وظائؾ الكلٌة معتمد من مجلس الكلٌة رلم ) -

م وٌستخدم هذا التوصٌؾ عند التعٌٌن والنمل والندب للوظائؾ المختلفة كما أنه متوافر فى كل إدارة من 11/90/1090

وهذا التوصٌؾ منبثك من الئحة الكلٌة ولانون تنظٌم الجامعات بما ٌضمن وضع الفرد المناسب فى المكان إدارات الكلٌة 

المناسب وٌحمك التوافك بٌن سٌاسات ولوائح ولوانٌن الكلٌة وٌوجد دلٌل للجودة بالكلٌة ٌتضمن تحدٌدا  للمهام الوظٌفٌة 

 لتوصٌؾ الوظٌفى طبما  لمتطلبات الجودة بالكلٌة.المٌادٌة واألكادٌمٌة واإلدارٌة والفنٌة وٌتم تطوٌر ا

وتموم الكلٌة بإستطالع الرأى حول المٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة لمٌاس مدى معرفتهم عن طبٌعة التوصٌؾ الوظٌفى 

 بالكلٌة.واإلعتماد وإٌجاد اآللٌات المناسبة لإلرتفاع بالمستوى المعرفى من خالل وحدة ضمان الجودة 

 

 :واإلعتماد الجودةوحدة ضمان 

م ، وافك مجلس 9117تم إنشاء مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة أسٌوط ووحداته بكلٌات ومعاهد الجامعة عام 

م. وبموجب هذه المرارات تم تفعٌل آلٌات العمل 17/5/1007و 11/7/1001الجامعة على اعتماد الالئحة بتارٌخى 

واإلعتماد بكلٌة الصٌدلة جامعة أسٌوط )وحدة توكٌد الجودة( وتم إعتمادها بمرار بوحدة تموٌم وتطوٌر األداء الجامعى 

م وتعٌٌن مدٌرا  للوحدة بناء على لرار السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس 11/90/1009( بتارٌخ 919مجلس الكلٌة رلم )

( للوحدة 509ٌص الؽرفة رلم )م ، كما تم تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس نائبا  للمدٌر. وتم تخص5/5/1002الجامعة بتارٌخ 

بالدور الخامس بالمبنى اإلدارى للكلٌة وتم تجهٌزها بالكوادر البشرٌة المتمٌزة الالزمة والتجهٌزات المادٌة المطلوبة 

لطبٌعة عمل الوحدة كما تم تؽٌٌر مسمى الوحدة من وحدة تموٌم وتطوٌر األداء الجامعى إلى وحدة ضمان الجودة وتم 

م( وتم تعٌٌن مدٌرا   إدارٌا  للوحدة  كم تم 19/1/1090( بتارٌخ )510ؽٌٌر من مجلس الكلٌة بالمرار رلم )إعتماد هذا الت

تؽٌٌر مسمى الوحدة للمرة الثانٌة من وحدة ضمان الجودة الى وحدة ضمان الجودة واإلعتماد من مجلس الكلٌة رلم 

 اخلى للكلٌة وتابعة للسٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة.م والوحدة ضمن الهٌكل التنظٌمى الد19/91/1097( بتارٌخ 150)

 تستخدم الوحدة وسائل  مختلفة وعدٌدة لممارسة أنشطتها من أجل نشر ثمافة جودة التعلٌم وتتمثل هذه الوسائل فى:

 نشرات تعرٌفٌة بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة وأعمالها. -9

 ضمان الجودة داخل الكلٌة وخارجها ومحتوى هذه الندوات.نشرات دورٌة بالندوات التى تنظمها وحدة  -1

عمد ندوات وورش عمل ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والطالب بجمٌع الفرق والعاملٌن بالكلٌة من أجل  -5

 تحمٌك توعٌة كاملة بؤهمٌة تحمٌك الجودة للكلٌة.

 عالن عن أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد.استخدام وسائل العرض المختلفة داخل الكلٌة وخارجها لأل -9

 ( فى العدٌد من المناسبات والمإتمرات.  Presentationsعمل عروض تمدٌمٌة ) -5

استخدام الوسائل اإللكترونٌة لنشر أنشطة الوحدة  وإنجازاتها وتوصٌؾ لعمل جمٌع لجان الوحدة وكذلن نشر التمارٌر  -1

 ى شبكة اإلنترنت )صفحة الكلٌة على شبكة معلومات جامعة أسٌوط(.التى تعدها الوحدة بصفة دورٌة عل

 

 م 8201/9201التى تم تنفٌذها خالل العام الجامعى  والدورات واإلجتماعات الندوات

عمٌد  –ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة وتحت رعاٌة السٌد األستاذ الدكتور / محمود دمحم شٌحه  .1

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة عمدت ورشتى عمل  –/ سعاد عبد اللطٌؾ حسن  ةدة الدكتورالكلٌة وإشراؾ السٌ

  -بمعمل الخدمات التكنولوجٌة بعنوان :

 .م91/7/1092" اإلٌمٌل االكادٌمى وفوائده للطالب الجامعى " وذلن ٌوم األثنٌن الموافك  - أ 

كٌفٌة اإلستفادة من مصادر بنن المعرفة المصرى فى البحث والتعلم" وذلن ٌوم الثالثاء الموافك " - ب 

 م. 97/7/1092

 .  و25/7/2108-24ٔاألسثعبء انًٕافق ٔرى ركشاس ٔسشزٗ انعًم ٕٚيٗ انثالثبء 

الدكتور / أحمد دمحم عبد  عمٌد الكلٌة وإشراؾ السٌد األستاذ –تحت رعاٌة السٌد األستاذ الدكتور / محمود دمحم شٌحه  .2

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمدت دورة تدرٌبٌة للطالب بعنوان " بروتوكوالت العالج الكٌماوى  –المولى 

األستاذ المساعد بمسم العناٌة  –/ ألفت عبد الؽنى الشافعى  ةلمرضى السرطان " حاضرت فٌها السٌدة الدكتور

 .  م15/7/1092إلى  11/7ى الفترة من وذلن ف أسٌوط جامعة – الحرجة بكلٌة التمرٌض
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عمدت ندوة لعرض مبسط ألبحاث الطالب الصٌفٌة التى تم إجراإها اثناء التدرٌب الصٌفى للطالب بمسم الكٌمٌاء  .3

 .  م1/2/1092ٌة ٌوم الخمٌس الموافك العضوٌة وذلن بماعة اإلحتفاالت بالكل

ضمن أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد عمدت عدة دورات تدرٌبٌة للعاملٌن تحت عنوان "صٌانة الحاسب اٱللى  .4

إلى  9/1فى الفترة من  Office 2007" –اللؽة اإلنجلٌزٌة  –المعامل واألمن المعملى  –المخازن  –

 .م17/1/1092

 –اإلكلٌنكٌة مع السٌد األستاذ الدكتور / حسن الهوارى عمد إجتماع للسادة المرشدٌن االكادٌمٌٌن ببرنامج الصٌدلة  .5

م 95/1/1092عمٌد كلٌة العلوم للتدرٌب على برنامج التسجٌل االلكترونى لطالب البرنامج ٌوم الخمٌس الموافك 

 .  بماعة اإلحتفاالت مبنى " ب "

ك مستوى األول " ٌوم األثنٌن الموافعمدت إدارة برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة لماءا  تعرٌفٌا  لطالب البرنامج " ال .6

 .م بمدرج لسم العمالٌر19/1/1092

 .م11/1/1092الموافك عمد إجتماع لمنالشة الترتٌبات النهائٌة لحفل الخرٌجٌن ٌوم األربعاء  .7

     نظمت الكلٌة بالتعاون مع شركة اكادٌما انترناشٌونال محاضرة علمٌة للطالب تحت عنوان                            .8

 "Sterile Manufacuring and Lyohilization  م بمدرج " ب ".5/90/1092" ٌوم األربعاء الموافك 

حملة  CPSم نظم طالب جمعٌة 1092/1091ضمن أنشطة لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للعام الجامعى  .9

لة طالب الفرلة اإلعدادٌة توعٌة عن مرض " األنٌمٌا وسرطان الدم " وترحٌب بالطلبة الجدد واستهدفت الحم

 .  م2/90/1092ٌوم األثنٌن الموافك  واألولى وذلن

ي أؼسطس ضمن أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد عمدت عدة دورات تدرٌبٌة للعاملٌن بالكلٌة خالل شهر .10

 وتضم: مبنى " ب " بماعة التدرٌب بالدور األرضً ب م1092 وسبتمبر

 م.50/2/1092-11لكتابة )محو األمٌة( فً الفترة من دورة تدرٌبٌة لتعلٌم المراءة وا (أ 

 م.1/1/1092-9دورة تدرٌبٌة خاصة بالمخازن فً الفترة من  (ب 

 م.10/1/1092-91دورة تدرٌبٌة خاصة بالحفاظ على المعامل واألمن المعملً فً الفترة من  (ج 

 م.17/1/1092-15للؽة اإلنجلٌزٌة فً الفترة من لدورة تنشٌطٌة  (د 

الطبٌة بالكلٌة دورة تدرٌبٌة تحت عنوان " إستخدام النمذجة الجزئٌة بناء على معرفة الهٌكل  نظم لسم الكٌمٌاء .11

 .م5/99/1092-9الكٌمٌائى فى تطوٌر الدواء " وذلن بمعامل تصمٌم األدوٌة بالكلٌة ٌومى 

ادة أعضاء " واستهدفت الحملة التحلٌل للس Cملٌون صحة للمضاء على فٌرس  900إستمبلت الكلٌة فرٌك " حملة  .12

 .رت الحملة عدة أٌام بساحة الكلٌةهٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والموظفٌن والطالب ولد إستم

" حملة توعٌة  CPSضمن خطة النشاط العلمى لجمعٌة رعاٌة الطالب والخرٌجٌن والعاملٌن بالكلٌة نظم فرٌك "  .13

م بساحة 99/99/1092ربعاء الموافك تحت عنوان " اعرؾ فصٌلتن " للتوعٌة بؤهمٌة التبرع بالدم وذلن ٌوم األ

 .الكلٌة

ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة عمدت ورشة عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  بعنوان  .14

 .م بمعمل الوحدة11/99/1092لموافك " ٌوم الخمٌس ا Prezi" برامج العروض التمدٌمٌة 

ٌة دورة تدرٌبٌة خاصة بالحفاظ على المعامل واألمن المعملى والتوصٌؾ نظمت وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكل .15

 .م بماعة التدرٌب بالكلٌة11/99/1092-12الوظٌفً لفنٌٌن المعامل الجدد وذلن ٌومى 

عمد إجتماع للسادة المرالبٌن والمالحظٌن بخصوص التعلٌمات الخاصة باإلمتحانات وذلن ٌوم الخمٌس الموافك  .16

 .اإلحتفاالت بالكلٌة م بماعة95/91/092

-95" ٌومى  Voltammetryنظم لسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة بالكلٌة دورة تدرٌبٌة تخصصٌة فى مجال "  .17

 .  لكهربٌة بالمسمم بمعمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة ا99/91/1092
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تطبٌك المعاٌٌر فى إطار أنشطة وحدة ضمان الجودة نظمت ورشة عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس تحت عنوان "  .18

وكٌل الكلٌة لشئون  –األكادٌمٌة المومٌة المرجعٌة " حاضر فٌها السٌد األستاذ الدكتور /  محروس عثمان أحمد 

الدراسات العلٌا والبحوث والمراجع المعتمد لدى الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد وذلن ٌوم الخمٌس 

 .لٌةم بماعة مجلس الك10/91/1092ك المواف

 –عمٌد الكلٌة والسٌد األستاذ الدكتور / أحمد دمحم عبدالمولى  –تحت رعاٌة السٌد األستاذ الدكتور / محمود دمحم شٌحه  .19

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمد إجتماع لجنة تموٌم ونظم اإلمتحانات وذلن ٌوم الثالثاء الموافك 

 .م بماعة مجلس الكلٌة19/91/1092

وبالتعاون مع مركز تطوٌر نظم تكنولوجٌا المعلومات  ITفى إطار خطة أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة  .20

واإلتصاالت بجامعة أسٌوط عمدت ورشة عمل بعنوان " أهمٌة اإلٌمٌل االكادٌمى وتطبٌماته " وذلن لإلرتماء 

 .م95/9/1091لٌن بالكلٌة وذلن ٌوم بمهارات العام

 ةبإدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة ورشة عمل تعلٌم فن الطباعة باالستنسل لطالب الفرق المختلفنظمت اللجنة الفنٌة  .21

 .م92/1/1091ٌوم األثنٌن الموافك  وذلن

وذلن  IT" للعاملٌن الجدد وذلن باإلشتران مع وحدة ال  Wordعمدت وحدة الحاسب االلى الطالبى بالكلٌة دورة "  .22

 .م5/1/1091وحتى  12/9ى الفترة من ف

ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة تم تنظٌم ورشة عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  .23

" حاضر فٌها السٌد  Using EndNote to Insert Citations and Create a Bibliographyبعنوان " 

5 وذلن ٌوم األربعاء الموافك  األستاذ المساعد بمسم الكٌمٌاء الطبٌة -الدكتور / أحمد صفوت دمحم ابورٌه 

 .عمل الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌةبم 95/5/1091

نظم لسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة بالكلٌة محاضرة علمٌة بعنوان " مهنة الصٌدلة بٌن الحاضر والمستمبل " حاضرت فٌها  .24

لمحاضرة ٌوم األربعاء منسك الجودة بمدٌرٌة الصحة بؤسٌوط تم عمد ا –الصٌدالنٌة / نسرٌن دمحم عبدالصبور 

 م .  95/5/1091الموافك 

رئٌس الجامعة نظمت الكلٌة المإتمر البحثى الطالبى الثالث  –تحت رعاٌة السٌد األستاذ الدكتور / طارق الجمال  .25

 .م بمسرح كلٌة الهندسة50/5/1091وذلن ٌوم السبت الموافك 

 ILOSعن " مدى تحمٌك الورلة اإلمتحانٌة فى إطار أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد عمدت ورشة عمل  .26

  .م90/9/1091وممٌاس التدرج للتمٌٌم فى اإلمتحانات الشفهٌة " وذلن ٌوم األربعاء الموافك 

 :ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة نظمت ورش عمل بعنوان .27

  .م90/9/1091للكنتروالت " وذلن ٌوم األربعاء الموافك  Mis" مهام عضو صحائؾ  - أ 

" أهمٌمة اإلٌمٌل االكادٌمى وتطبٌماته " للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وذلن ٌوم السبت الموافك  - ب 

 م .95/9/1091

 م .  10/9/1091" أهمٌمة اإلٌمٌل االكادٌمى وتطبٌماته " لطالب الكلٌة وذلن ٌوم السبت الموافك  - ز 

م بماعة 99/9/1091م وذلن ٌوم الخمٌس الموافك 1092/1091الجامعى عمد المإتمر العلمى السنوى للكلٌة للعام  .28

 . اإلحتفاالت بالكلٌة

 :" عمدت ورشتى عمل للطالب تحت عنوان ITضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة "  .29

 م .5/1/1091" اإلٌمٌل االكادٌمى وتطبٌماته " وذلن ٌوم الثالثاء الموافك  (1

 .م9/1/1091ى فى البحث والتعلم " ٌوم األربعاء الموافك االستفادة من بنن المعرفة المصر (2

" عمدت ورشة عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بعنوان  ITضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة "  .30

 .م19/1/1091ٌوم   " Research gateستخدامات بنن المعرفة والخدمات البحثٌة والتكنولوجٌة لمولع "إ
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ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة تم عمل ثالث ورش تدرٌبٌة لطالب الفرلة الثانٌة بعنوان  " كٌفٌة  .31

مل الخدمات م بمع5/90/1091-1" وذلن ٌومى   Scifinderإستخدام االٌمٌل االكادٌمى والتسجٌل على 

 .التكنولوجٌة بالكلٌة

بدورته   Pharmacy Expo Assiutمعرض ومإتمر للصٌادلة  بالتنسٌك مع كلٌة الصٌدلة بالجامعة عمد أكبر .32

 م .  97/90/1091-95السادسة ألول مرة بصعٌد مصر فى الفترة من 

نظم مركز بحوث الدواء ورشة عمل تحت عنوان " التمنٌات الحدٌثة فى مجال التحالٌل والتكنولوجٌا الخضراء "  .33

 .بالكلٌةم بماعة اإلحتفاالت 91/90/1091وذلن ٌوم األربعاء 

" حملة تروٌجٌة لبرنامج التبادل الطالبى وذلن ٌوم  EPSF-Assuitنظمت الجمعٌة العلمٌة لطالب كلٌة الصٌدلة "  .34

 . م بساحة الكلٌة11/90/1091لثالثاءا

-15عمد المإتمر الرابع والعشرون لإلتحاد المصرى لطالب كلٌة الصٌدلة بعنوان " سند " فى الفترة من  .35

 . أ.د / دمحم رأفت بالجامعة بماعة م11/90/1091

 

األنشةطة  تتضةمن ًوالتةوتهتم الكلٌة بدور لطاع خدمةة المجتمةع وتنمٌةة البٌئةة بالخطةة السةنوٌة للمطةاع 

 اآلتٌة:

" وذلت  لتىم ألاينتين "Smile Faceإطتتبتال الطتالب الجتدم ومظتاعدبى  لتى اللطتى الطدتم وعبتدل  اعت  الهتدالا الثظتًطة لهت   .0

افق   م.5/7/6106اإلاى

/   التتدوتىز فيىتتا الظتتًد    عمتتل عىعًتتة  تتضًة إلاىمتتىعا  م تلفتتة لتتى  سىتتة العصتتاز  لتتى جمعًتتة " ضلتت  و تت  "  وال تتم وضامتتس  .6

إلاتتتد  يتتتالي أطتتتابً    جامعتتتة أطتتتًى  – ألاطتتتتاذ اإلاظتتتاعد ببظتتت  العنالتتتة الضسجتتتة بكلًتتتة التمتتتسى  –ألفتتتب عتتتتد الشاتتتم الطتتتافعى 

 وذل  خالل شهس طثتمبر.

ىوتىت  العتالا اللًمتاوي إلاس ت م الظتس ان " للطتالب نمتسي وعمثتى إلاتد  يتالي أطتابً   وذلت  ختالل شتهس موز  عدزىثًة عت  " بسوع .5

 طثتمبر.

عمل عىعًة  ضًة إلاىمىعا  م تلفة للمىظفين لى الكلًة وذل  لكل م  ) الضظابا  5 شئىن الافسام 5 أمين الكلًتة 5 الطتط   .2

افتتتق  ألاطتتتتاذ  –/ ألفتتتب عتتتتد الشاتتتم الطتتتافعى   الظتتتًد  التتتدوتىز فيىتتتا   متتتس م  وال تتتم وضا07/7/6106( وذلتتت  لتتتىم الازةعتتتاء اإلاى

 .جامعة أطًى  – اإلاظاعد ببظ  العنالة الضسجة بكلًة التمسى 

إطتتتتتلمال التتتتدوز  عدزىثًتتتتة عتتتت  " بسوعىوتتتتىت  العتتتتالا اللًمتتتتاوي إلاس تتتت م الظتتتتس ان " للطتتتتالب نمتتتتسي وعمثتتتتى وذلتتتت  ختتتتالل شتتتتهس  .3

 .طثتمس

م وذلت  6106/6107وعنمًة التًٌئة لى عنمً  ضفل الخسىجًين لكلًة الصًدلة للعتام الجتامعى مطازوة البطاع خدمة املجتم   .4

افق   م .2/01/6106لىم الخمٌع اإلاى

اللجنتتتة اإلاظتتئىلة عتتت  التتت لل ألامتتت  متتت  النفالتتا  ب نىاعهتتتا ( ضظتتت   –لجنتتتة منتت  التتتتدخين  –تطتتلًل لجتتتان ) عسشتتًد الطا تتتة  .5

 وتىز/ نائ  زئٌع الجامعة لطئىن خدمة املجتم  وعنمًة التٌئة.البىاعد اإلاسطلة م  الظًد ألاطتاذ الد

محامتس  نمسىتة وعملًتة ضامتس فيىتا الظتًد عت  إلبتاء موز  عدزىثًة إلاىظفى وعمال الكلًة ع  الضمالة اإلادنًة مكافحة الضسائق   .6

ألاطتتتاذ التتدوتىز / و ابتتى مظتطتتازي الجامعتتة لومتت  والظتتًد  –اللتتىاء / إبتتساهً  عتتانىض والظتتًد اللتتىاء / عتتتد التتسضم  طتتسي 

 .م04/01/6106-02لى الفتر  م   بالكلًة ضتفات باعة ؤلا بالباط  و اإلاطسف وذل  

افق  .7  .  م66/01/6106لىم للتعتتازف " لجنة التٌئة "  والتسجًل فيىا إلا  لسغ  وذل   باإلاطازوة م  الطالب لىم ألاينين اإلاى
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افق  مج 6111ندو  عسضًثًة اعنىان " وثظىلة  .01  م  .65/01/6106"  وذل   باإلاطازوة م  الطالب لىم الثالياء اإلاى

افتق  .00 م 67/01/6106-66ضملة عىعًة  ع  خدمة املجتم  لى"  التتامل الطالةى"  و" فيرض س م " وذلت  لتىمى ألاضتد وألاينتين اإلاى

 لى طاضة الكلًة

افق شىاز  وفد  الةى م  مدزطة الفسنظٌظكان الثانىىة الخاصة ب طًى   وذ .06 م للتعسف عثتى 67/01/6106ل   لىم ألاينين اإلاى

الكلًتة ضًتتم عت  ومتت  بسنتامج لصىتتاز  اعت  ألا ظتتام واإلاعامتل ومصىتتا معمتل ألا تتسان ببظت  الصتتًدلة الصتناعًة 5مسوتتص الختتدما  

إطتتبتله  وتو متحى النتاعا  الطتًة ببظ  العبا ير وألضا صالة اللًا تة التدنًتة ومتا ، مسوص اإلاعلىما  الدوائًة، الصًدلًة

أ.م/ محمتىم التتتدزي عتتد اإلاطلت   ووًتتل الكلًتة لطتتئىن خدمتة املجتمتت  وعنمًتة التٌئتتة ، عمًتد الكلًتتةه مت  أ.م/ محمتىم و شتتًح

 لى  اعة مجلع الكلًة.

افق .05  م اظاضة الكلًة .2/00/6106لىم عسفًهم للطالب وذل  لىم ألاضد اإلاى

لتى طتاضة الكلًتة وذلت  مت  ألازةعتاء   C ملًتىن  تضة ( للبضتاء عثتى فيتروض 011عفعًل  متامز  الظًد زئٌع الجمهىزىة ) ضملة  .02

افق  افق 5/00/6106اإلاى  ضالة .   511م وبحضىز أ.م/ نائ  زئٌع الجامعة وع  مسح ما لبسب 00/00/6106م ض م ألاضد اإلاى

" ذلتت  لتتىم الثاليتتاء " أطتتتااىا وعالجهتتا  عتت  اعتتتت  ألامتتساس النفظتتًة وال تتضًة كلًتتة الباإلاطتتازوة متت   تتالب لتتتتتىم عىعتتتتتىي عنمتتً   .03

افق  ظاضة الكلًة.ام 4/00/6106اإلاى

طلىب ضًا  صحى طلً  " وذلت  لتىم أضملة عىعًة للطالب عحب عنىان "  عنمً  EPSF-Assiutبالتعاون م  الجمعًة العلملًة  .04

افق   م اظاضة الكلًة.  6/00/6106الخمٌع اإلاى

ب طتتًى  وذلتتت  لتتتىم ألاضتتتد  " UP Pharm" شىتتاز  إلاصتتتن  "  IBنمتت   طتتتاع خدمتتتة املجتمتت  وعنمًتتتة التٌئتتتة با شتتترا  متتت   تتتالب "  .05

افق   م وشاهد الطالب جمً  مساضل التصنً  الدوائى.06/00/6106اإلاى

 -عمل عىعًة  ضًة إلاىمىعا  م تلفة  خالل أوتىبس وذل  لى ألاماو  ألاعًة : .06

 .مىشا بسىةصير الثانىي بمعهد فتًا  أضمد ن - أ 

 معهد الفتًا  ألاشهسي الثانىي بمسوص  أبنىب. - ب 

 معهد الفتًا  ألاشهسي الثانىي بمسوص منفلى . - ا 

شىتتاز   التتتا  مدزطتتة جمتتال عتتتد الناصتتس الثانىىتتة بنتتا  بتاتتم متتس لعتتسس فلتتسبى  ال تتم لعتتسس فلتتسبى  ال تتم عتتتلخل لتتى إطتتتعمال  .07

افق عسىاق الافاعى وعالا وذل  للمطازوة لى   م .63/00/6106معسس العلىم والهندطة وذل  لىم ألاضد اإلاى

 للخطة  .61
ً
 م .6106/6107عمل مطىىة ع  آلام المهس وذل  ع  شهس نىفمبر  تبا

 للخطة  .60
ً
 م .6106/6107عمل مطىىةع  فيرض " س م " وذل  ع  شهس ميظمبر  تبا

لجنتتتة  –ل ألامتتت  متتت  النفالتتتا  ب نىاعهتتتا املختلفتتتة لجنتتتة التتتت ل –لجنتتتة منتتت  التتتتدخين  –تطتتتلًل لجتتتان ) لجنتتتة عسشتتتًد الطا تتتة  .66

 لجنة ألاشما  واللىازي (  وذل  بناًء عثى الخطاب الىازم م  الظًد ألاطتاذ الدوتىز / عمًد الكلًة . –عسشًد اإلاًاه 

افسهتتتتتا لتتتتتى اإلاطتتتتتاع  واإلاطتتتتتاب  والكافتيرلتتتتتا  والكافيىتتتتت .65 ا  محضتتتتتس إيتتتتتتا  ضالتتتتتة وذلتتتتت   اطتتتتت ن ألاشتتتتتترا ا  ال تتتتتضًة الىاجتتتتت  عى

افتتتتق  وألاوطتتتا  واإلالتتتتتا  بمتتتا للفتتتل طتتتالمة اإلاكتتتان متتت  املضافمتتتة عثتتتى اإلامهتتتس الالئتتتق بتتتالضسم الجتتتامعى وذلتتت  لتتتىم ألاينتتتين اإلاى

 م .5/06/6106
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نتتدو  عثبًفًتتتة عتت  " ضصتتتس مطتتتلال  الطتتالب النفظتتتًة " وضامتتتس فيىتتا م/ منتتتال ضل تتم طتتتًد    أخصتتتائى إزشتتام نف تتت م أطتطتتتازي  .62

بكلًة التربًة جامعة أطًى  إلادزطين و لتة مدزطة الفازوق التجسىثًة للشتا  ب طتًى   وذلت   نف  م وموتىزاه لى عل  النفع

افق   م.05/06/6106لىم الخمٌع اإلاى

 - / منتتتتتال ضل تتتتتم طتتتتتًد  ضامتتتتتس  فيىتتتتتا الظتتتتتًد  التتتتتدوتىز نتتتتتدو  للعتتتتتاملين ) الظتتتتتًدا  ( بالكلًتتتتتة عحتتتتتب عنتتتتتىان "  عتتتتتد  طتتتتتتا  "    .63

افتتتق لتتتىم وذلتتت   -لتتتنفع بكلًتتتة التربًتتتة جامعتتتة أطتتتًى  أخصتتتائى إزشتتتام نف تتت م وموتتتتىزاه لتتتى علتتت  ا م 05/06/6106ألاينتتتين اإلاى

 بباعة ؤلاضتفات  متام )ب( بالكلًة.

عمتل عىعًتتة  تضًة إلاىمتتىعا  م تلفتة  ختتالل شتهس ميظتتمبر وذلت  لتتى ألامتاو  ألاعًتتة   فلًتة التمتتسى  وذلت  لتتى فلًتا  )العلتتىم 5  .64

 منفسم  ع  مسس التىضد عند ألا فال . الضبىق 5 التربًة 5 خدمة إجتماعًة(   ضات 

 -م وذل  لى ألاماو  ألاعًة :6107عمل عىعًة  ضًة إلاىمىعا  م تلفة  خالل شهس لنالس  .65

افق  - أ   .م5/0/6107-6زعالة أ فال التىضد لى  سىة بام عدي وذل  لىمى ألازةعاء والخمٌع اإلاى

افق زعالة أ فال التىضد لى  سىة بام علًج وذل  لىمى ألازةعاء وال - ب   .م01/6107-7خمٌع اإلاى

افسهتتتتتا لتتتتتى اإلاطتتتتتاع  واإلاطتتتتتاب  والكافتيرلتتتتتا  والكافيىتتتتتا   .66 محضتتتتتس إيتتتتتتا  ضالتتتتتة وذلتتتتت   اطتتتتت ن ألاشتتتتتترا ا  ال تتتتتضًة الىاجتتتتت  عى

افتتتق  وألاوطتتتا  واإلالتتتتتا  بمتتتا للفتتتل طتتتالمة اإلاكتتتان متتت  املضافمتتتة عثتتتى اإلامهتتتس الالئتتتق بتتتالضسم الجتتتامعى  وذلتتت  لتتتىم ألاينتتتين اإلاى

 م .00/6/6107

 -ل عىعًة  ضًة إلاىمىعا  م تلفة  خالل شهس لنالس وذل  لى ألاماو  ألاعًة :عم .67

 فلًة التمسى  .  - أ 

 فلًا  ) العلىم 5 الضبىق 5 التربًة 5 خدمة إجتماعًة ( ضات  منفسم  ع  مسس التىضد عند ألا فال . - ب 

 اإلادزطة اإلاًكانًلًة الثانىىة ب طًى  . - ا 

والعتتتتاملين بالكلًتتتتة باإلاطتتتتازوة متتتت  "جمعًتتتتة السجتتتتاء لتنمًتتتتة املجتمتتتت " وذلتتتت  لتتتتى الفتتتتتر  معتتتتسس خيتتتتري ب طتتتتعاز زمصىتتتتة  للمتتتتىظفين  .51

 م.61/5/6107م إلى 61/6/6107

افتق  .50 ندو  عحتب عنتىان "  العتدوان والعنتى عنتد الا فتال "  بمدزطتة الىضتد  العسبًتة اإلاطتتروة ألابتدائًتة  وذلت  لتىم ألاضتد  اإلاى

أخصتائى إزشتام نف ت م وموتتىزاه لتى علت  التنفع بكلًتة  - / منال ضل تم طتًد  وتىز الظًد  الدم وال م ضامس  فيىا 62/6/6107

 .التربًة جامعة أطًى 

نتتتدو  عثبًفًتتتة  تتتضًة  عحتتتب عنتتتىان " م تتتا س الىجتتتتا  الظتتتسيعة "  بمدزطتتتة الىضتتتد  العسبًتتتة اإلاطتتتتروة ألابتدائًتتتة  وذلتتت  لتتتىم  .56

افتتق  ألاطتتتاذ اإلاظتتاعد ببظتت   –/ ألفتتب عتتتد الشاتتم الطتتافعى   تىز الظتتًد  التتدوم وال تتم ضامتتس  فيىتتا 64/6/6107الثاليتتاء  اإلاى

 .جامعة أطًى  – العنالة الضسجة بكلًة التمسى 

افتق  .55 وال تم م  66/6/6107ندو  عحب عنىان "  عد  بنا  " باإلاعهد الفتًا  ألاشهسي الثانىي بالىلًدلة  وذل  لىم الخمتٌع اإلاى

أخصتتتائى إزشتتتام نف تتت م وموتتتتىزاه لتتتى علتتت  التتتنفع بكلًتتتة التربًتتتة جامعتتتة  - / منتتتال ضل تتتم طتتتًد  الظتتتًد  التتتدوتىز ضامتتتس   فيىتتتا 

 . أطًى 

 عمل اطتثًان عثى الطالب إلاعسفة  أزائى  لى الكافًتيرلا . .52

افق  .53  م. 0/5/6107 افلة  تًة إلى  سىة " العصاز   ب طًى   وذل  لىم الجمعة اإلاى

افق  افلة  تًة إلى  سىة " أبى خلًل " مسوص البىصًة  ب طًى    .54  م.0/5/6107وذل  لىم الجمعة اإلاى

افق  .55  م .5/5/6107شىاز  إلاصن  طًد للطالب بالكلًة وذل  لىم ألاضد  اإلاى
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م وع  التفتٌش عثى ) اإلاطت  5 الثالجا  5 اللضىم 5 اإلاطسوبا  5 اإلات وىت  ( ولتى 2/5/6107للكافًترلا الاينين بتتازى   عمل محضس .56

 تضق .نىالة اإلاسوز ع  التنثًه عليى   ب 
ً
 صىن هره النبا  عثى أن لت  اإلاسوز مس  أخسي لى و تا

افق  .57  م  .6/5/6107 افلة  تًة إلى  سىة " مظاز  " مسوص ملسو   ب طًى   وذل  لىم الجمعة اإلاى

الظتتتًد  فيىتتتا    ضلمتتتة وال تتتم ضامتتتس لتتتىم عسفًهتتتم و نتتتدو   تتتضًة عثبًفًتتتة "مىمتتتىعا   تتتضًة م تلفتتتة"  بتتتداز اإلاظتتتنين بجتتتىاز امل .21

وذلت  لتىم  جامعتة أطتًى  – ألاطتتاذ اإلاظتاعد ببظت  العنالتة الضسجتة بكلًتة التمتسى  –/ ألفب عتد الشام الطافعى   ىز الدوت

افق   م.7/5/6107الظثب اإلاى

 م. 01/5/6107عمل محضس للكافًترلا ألاضد بتتازى   .20

ألاعداملتة بنتين" بمسوتص أبتى عتًج ب طتًى   ندو  عثبًفًة  باإلاطازوة م  الطتالب بمدزطتة  " الطتهًد اإلابتدم أبتى بلتس عصمتى أبتى طتال   .26

افق   م.00/5/6107وذل  لىم ألاينين  اإلاى

أخصتتائى إزشتتام نف تت م  - / منتتال ضل تتم طتتًد  لطالتتتا  الكلًتتة ضامتتس  فيىتتا الظتتًد  التتدوتىز نتتدو  عحتتب عنتتىان "  عتتد  بنتتا  "  .25

افتتق وموتتتىزاه لتتى علتت  التتنفع بكلًتتة التربًتتة جامعتتة أطتتًى   بباعتتة ؤلاضتفتتات  متاتتم )ب( م 00/5/6107وذلتت  لتتىم ألاينتتين اإلاى

 بالكلًة. 

نتتدو  عثبًفًتتة إلتتى مدزطتتة" الطتتهًد اإلابتتدم أبتتى بلتتس عصمتتى أبتتى طتتال  ألاعداملتتة بنتتين" بمسوتتص أبتتى عتتًج ب طتتًى   وذلتت  لتتىم ألاينتتين   .22

افق   م  .00/5/6107اإلاى

افتتتتتتتق شىتتتتتتتاز  لطالتتتتتتتتا  البظتتتتتتت  العل تتتتتتتم بمدزطتتتتتتتة الجامعتتتتتتتة   الثانىىتتتتتتتة بنتتتتتتتا  لصىتتتتتتتاز  متحتتتتتتتى ا .23 لعبتتتتتتتا ير وذلتتتتتتت  لتتتتتتتىم الثاليتتتتتتتاء اإلاى

 م.06/5/6107

افتق لضملتين  .24 م   لتى طتاضة الكلًتة  مت  الظتاعة 06/5/6107تىعًة ع  أمساز التدخين 5 ومهتام الصتًدلى  وذلت  لتىم ألاينتين اإلاى

. 
ً
 التاطعة صتاضا

افتتتتق تىعًتتتتة اعنتتتتىان " م تتتتا س الظتتتتمنة " و "  فىائتتتتد ألاعطتتتتاب الطتًتتتتة  "  للعتتتتاملين لضملتتتتتين  .25 بالكلًتتتتة وذلتتتت  لتتتتىم الخمتتتتٌع اإلاى

 م  ً .60/5/6107

افتتتتتتق  -مسوتتتتتتص الفتتتتتتت   - افلتتتتتتة  تًتتتتتتة ببسىتتتتتته باتتتتتتم متتتتتتس .26 محافمتتتتتتة أطتتتتتتًى   باإلاطتتتتتتازوة متتتتتت   تتتتتتالب الكلًتتتتتتة وذلتتتتتت  لتتتتتتىم الجمعتتتتتتة اإلاى

 م .66/5/6107

 –شاتم الطتافعى / ألفب عتتد ال  الظًد  الدوتىز فيىا   أبسىل وال م ضامس شهس ضملة عىعًة  ضًة إلاىمىعا  م تلفة  خالل  .27

فلًتة ، فلًتة الصتًدلة" - امب اىا  لى ألاماو  ألاعًة :و  جامعة أطًى  – ألاطتاذ اإلاظاعد ببظ  العنالة الضسجة بكلًة التمسى 

 فلًة الضبىق "، فلًة الصزاعة ،فلًة التربًة  ظ  زىاس ألا فال ،التمسى 

لفتالتتتتا  ألاشهتتتتسي الثتتتتانىي بالىلًدلتتتتة وال تتتتم ضامتتتتس  فيىتتتتا ضصتتتتس مطتتتتافل أولًتتتتاء ألامتتتتىز متتتت  ألابنتتتاء "بمعهتتتتد ا”نتتتدو  عحتتتتب عنتتتتىان .31

وذلت  لتىم أخصتائى إزشتام نف ت م وموتتىزاه لتى علت  التنفع بكلًتة التربًتة جامعتة أطتًى   - / منال ضل م طتًد  الظًد  الدوتىز 

افق   م .  2/2/6107الخمٌع اإلاى

/ ألفتتتتب عتتتتتد الشاتتتتم   الظتتتتًد  التتتتدوتىز   م  وال تتتتم ضامتتتتس 6107لىلًتتتتى شتتتتهس ضملتتتتة عىعًتتتتة  تتتتضًة إلاىمتتتتىعا  م تلفتتتتة  ختتتتالل  .30

" فلًتتة  - امتتب اىتتا لتتى ألامتتاو  ألاعًتتة :و  جامعتتة أطتتًى  – ألاطتتتاذ اإلاظتتاعد ببظتت  العنالتتة الضسجتتة بكلًتتة التمتتسى  –الطتتافعى 

 الصًدلة  . فلًة التربًة  ظ  زىاس ألا فال 5 فلًة التمسى  ".
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ة بالتعتتاون متت  شتتسوة اطتتتراشىنكا لوموىتتة موز  عدزىثًتتة للطتتالب متتم  أنطتتطة  طتتاع خدمتتة املجتمتت  وعنمًتتة التٌئتتة نممتتب الكلًتت .36

 م.3/6/6107إلى  0/6وذل  لى الفتر  م  

 م .67/01/6107ضملة عىعًة ع  " النمافة العامة " بمدزطة أطًى  التجسىثًة للشا  وذل  لىم الثالياء  .35

افق  .32  اظاضة الكلًة . 51/01/6107لىم عىعىي ع  " التنمس وطس ان الثدي " وذل  لىم ألازةعاء اإلاى

ضفتتل ختتتام التتدوز  التدزىثًتتة ال تتم نمم ىتتا الكلًتتة بالتعتتاون متت  شتتسوة اطتتتراشىنكا وال تتم بىتتدف إلتتى عتتدزى  الطتتالب إلاىاجهتتة طتتىق  .33

افق   م بباعة ؤلاضتفات  بالكلًة50/01/6107العمل وذل  لىم الخمٌع اإلاى

از  زعالتتتة الطتتتتاب نتتتدو  اعنتتتىان " التشرلتتتة العالجًتتتة وعتتتالا أمتتتساس نمتتت   طتتتاع خدمتتتة املجتمتتت  وعنمًتتتة التٌئتتتة بالتعتتتاون متتت  إم .34

افتتتق  –الظتتتمنة والنحافتتته "ضامتتتس لتتتى النتتتدو  الظتتتًد  التتتدوتىز  / هتتتته الجلفتتتى  اخصتتتائى تشرلتتتة عالجًتتتة  وذلتتت  لتتتىم ألاينتتتين اإلاى

 م بباعة ؤلاضتفات  بالكلًة .00/00/6107

 مطىىة ع  أمساس الجهاش الهض م. .35

 .منةمطىىة ع  م ا س الظ .36

 مطىىة ع  أمساز التدخين . .37

 ل م.امطىىة ع  لىم التٌئة الع .41

 مطىىة ع  التشرلة الظلًمة . .40

 
 نمام الجودة الشاملة:

جامعة أسٌوط طبما  لمتطلبات المواصفات الدولٌة وفً إطار -وفى ضوء تطوٌر وصٌانة نظام إدارة الجودة  بكلٌة الصٌدلة

-AJAخالل اإلرتباط مع الشركة العربٌة لإلستشارات الهندسٌة والنظم  1002/1009ول الكلٌة على شهادة األٌزو حص

Egypt  "  تم تنفٌذ العدٌد من ورش العمل والدورات التدرٌبٌة من أجل تطبٌك  1009للحصول على شهادة األٌزو  "

 لسام اإلدارٌة.نظام إدارة الجودة بكلٌة الصٌدلة والتدرٌب على جمٌع اإلجراءات والنماذج الخاصة بسٌر العمل باأل

فً العملٌة التعلٌمٌة كؤول كلٌة علً مستوي جامعات الصعٌد فً  1002/1009حصلت الكلٌة علً شهادة األٌزو 

لكلٌة ل ةسنوٌ اتزٌارعمل فرٌك من المراجعٌن من لبل الشركة المانحة ب لامم و1091وتنتهى عام م 92/99/1001

  (.1091،  1099،  1090إلجراء مراجعات داخلٌة للمواصفة خالل األعوام )

م ، 1095وتنتهى عام  1095للمرة الثانٌة على التوالى لمدة ثالث سنوات فى عام  ISO 9001/2008تم تجدٌد شهادة 

لكلٌة إلجراء مراجعات داخلٌة للمواصفة خالل ل ةسنوٌ اتزٌارعمل فرٌك من المراجعٌن من لبل الشركة المانحة ب لامو

 (.1095،  1099،  1095األعوام )

م وتم 95/1/1092م وتنتهى فى 1095لمدة ثالث سنوات آخرى فى أكتوبر عام  ISO 9001/2008تم تجدٌد شهادة 

 وٌجري تطبٌمها حالٌا  بالكلٌة. ISO 9001/2015التعرؾ على المواصفة الجدٌدة 

 تنمٌة المٌادات وتمٌٌم األداء:

 تنمٌة المٌادات اإلدارٌة والعاملٌن:

جامعة أسٌوط بوجود جهاز إدارى مإهل وكؾء لتحمٌك األداء بكفاءة فى جمٌع األعمال اإلدارٌة  –تتمٌز كلٌة الصٌدلة 

 وبما ٌكفُل تحمٌك رسالة وأهداؾ الكلٌة. 

مى وتحرص الكلٌة على تنمٌة المهارات المٌادٌة واإلدارٌة للعاملٌن بها وٌتولى ذلن لجنة التدرٌب المعتمدة بالهٌكل التنظٌ

لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة حٌث تموم بتحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة الالزمة لجمٌع الفئات بالكلٌة ومن بٌنها الوظائؾ 

اإلدارٌة من رإساء األلسام ومدٌرى اإلدارات والموظفٌن. ولد تم إستخدام آلٌات متعددة من خالل اإلجتماعات مع ممثلى 

حتٌاجاتهم التدرٌبٌة وذلن من خالل  عمل إستبٌان لإلدارٌٌن لبٌان اإلحتٌاجات جمٌع ألسام وإدارات الكلٌة لتحدٌد إ
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التدرٌبٌة ألهمٌة حصول العاملٌن على هذه الدورات التدرٌبٌة باإلضافة إلى إستفتاء العاملٌن فى نوعٌة البرامج التدرٌبٌة 

ات التطوٌر وتموم الكلٌة بتحلٌل هذه اإلستبٌانات الذٌن هم فى حاجة إلٌها وكذلن تمارٌر المتابعة اإلدارٌة والرإٌة إلحتٌاج

 وتمارٌر المتابعة اإلدارٌة وإعداد تمرٌر عن اإلحتٌاجات التدرٌبٌة للكلٌة.  

 ولدى الكلٌة آلٌات إلعادة توزٌع الموارد البشرٌة لتحمٌك وتعظٌم اإلستفادة منها على النحو التالى:

فما  لإلحتٌاجات المتخصصة فى اإلدارات واأللسام المختلفة بالكلٌة بحٌث توزٌع الموارد البشرٌة )العاملٌن( المتاحة و .9

ٌتالئم توزٌع العاملٌن وفما  إلحتٌاجات اإلدارت المختلفة وٌتم األخذ فى اإلعتبار كم العمل المطلوب وطبٌعته ومالئمته 

  لمإهل العامل وكذلن الحٌز المتاح للعمل وإجادة مهارات تكنولوجٌا نظم المعلومات.

ٌتم استخدام الموارد البشرٌة المتاحة )العاملٌن( بكفاءة حٌث ٌوكل لكل عامل أداء العمل الذى ٌتمنه وفى المكان األكثر  .1

 إحتٌاجا  للموارد البشرٌة و تفعٌل المرارا ت التحفٌزٌة أو العمابٌة للعاملٌن بالكلٌة.

 ٌتم تطوٌر اإلدارات وتزوٌدها بالكفاءات والكوادر المإهلة. .5

تحدٌث طرق اإلدارة بشكل ٌضمن تحفٌز الموارد البشرٌة بتفعٌل آلٌات المرالبة والمتابعة باإلضافة إلى تفعٌل  ٌتم .9

 المرارات التحفٌزٌة والعمابٌة بالكلٌة.

 تفعٌل التنسٌك بٌن اإلدارات واأللسام المختلفة بشكل مباشر وؼٌر مباشر. .5

 التوجه نحو المركزٌة المرار. .1

 كل ٌضمن تحفٌز الموارد البشرٌة.تحدٌث طرق اإلدارة بش .7

 لاعدة بٌانات إلكترونٌة بإعداد ومإهالت جمٌع العاملٌن بإدرات الكلٌة. .2

تنمٌة العنصر البشرى من دورات وخبرات لتحمٌك أعلى مستوى من التنمٌة للموارد والتسهٌالت المادٌة والتكنولوجٌة  .1

اإلمكانٌات من خالل تجهٌز اإلدارات باألدوات واألثاث وجمٌع الالزمة داخل اإلدارات وتسعى الكلٌة لتوفٌر وزٌادة هذه 

 الوسائل التى تإدى الى توفٌر ظروؾ عمل مالئمة ومحفزة لرفع كفاءة األداء.

 ٌتم تطبٌـك مٌكنـة العمـل اإلدارى من خالل برنامج طموح لمٌكنة العمل اإلدارى على مستوى الجامعة 

(MIS) Managment Information System  لٌشمل إدارة الخرٌجٌن ، الشئون اإلدارٌة ، الشئون المالٌة ، إدارة

 المكتبة لزٌادة سرعة ومرونة وكفاءة العمل بمختلؾ إدارات الكلٌة وربطها بعضها ببعض.

ولد تم تزوٌد اإلدارات بؤجهزة كمبٌوتر حدٌثة وطابعات وماسحات ضوئٌة وماكٌنات تصوٌر وربط أجهزة اإلدارة بعضها 

وتزوٌد حجرات الكنتروالت بعشرة أجهزة كمبٌوتر حدٌثة باإلضافة الى الملحمات ، زٌادة عدد الخطوط التلٌفونٌة البعض 

 . UBSالداخلٌة ، تزوٌد معامل الحاسب اآللى بؤجهزة 

 

 الخطة التدرٌبٌة للعاملٌن

 الرضا الومٌفى:

 وسائل لٌاس الرضا الومٌفى:

 رٌٌن بالكلٌةعن طرٌك: ٌتم لٌاس الرضا الوظٌفى للعاملٌن واإلدا

إجراء إجتماعات وممابالت شخصٌة بالعاملٌن بالكلٌة وبحث شكاواهم كمةا ٌةتم بحةث شةكاوى العةاملٌن مةن خةالل صةندوق 

 الشكاوى بالكلٌة وعمل إستبٌانات عن كل من :

 لٌاس الرضا العام للموظفٌن نحو ظروؾ العمل والتجهٌزات والتسهٌالت المتاحة. -

 كلٌة.اداء السٌد أمٌن ال -

 اداء السٌد / معاون الكلٌة ومدٌر الخدمات. -

إدارة شئون الطالب  –اداء الساده/ مدٌرى ادارات الكلٌة المختلفة وشملت تلن اإلدارات  ادارة الدراسات العلٌا  -

 والتورٌدات.إدارة المشترٌات    –إدارة الحسابات  –إدارة شئون االفراد   -إدارة رعاٌة  الشـباب –إدارة المكتبة  –

 دور الكلٌة فى تحسٌن الرضا الومٌفى:

تتخذ الكلٌة عدد من اإلجراءات والوسائل التى تمكنها من تحسٌن مستوى الرضا الوظٌفى وإستمرارٌته ومن أهم مةا تتخةذة 

 الكلٌة من إجراءات مالئمة:

ر ، أجهةزة تكٌٌٌةؾ ، ثالجةات ، تزوٌد اإلدارات بكل ما ٌلزمها من إجهزة )أجهزة كمبٌوتر ، طابعات ، ماكٌنة تصةوٌ -9

 تلٌفونات وأثاث( لضمان لٌام الموظؾ بعمله على أكمل وجه(

 تم مٌكنة العمل ببعض اإلدارات الداعمة لرفع كفاءة األداء. -1
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وضع وتحدٌد معةاٌٌر إلختبةار المٌةادات اإلدارٌةة )مةدٌرى اإلدارات ومشةرفى األلسةام( واالعةالن عنهةا فةى اإلدارات  -5

 الجامعة.على مستوى 

اإلستفادة مةن الخبةرات اإلدارٌةة فةى مجةال التخصةص وخاصةة بالنسةبة لمةدٌرى اإلدارات عةن طرٌةك دورات داخةل  -9

الكلٌة تنظمها الكلٌة ٌموم فٌها مدٌرى اإلدارات بإلمةاء دورات عةن كٌفٌةة تنمٌةة الخبةرات لةدى بةالى العةاملٌن بةاإلدارة 

 بإعتبارهم الصؾ الثانى.

اإلدارة العلٌةةا للولةةوؾ علةةى مسةةتوى رضةةاهم الةةوظٌفى وأخةةذ ممترحةةاتهم لتحسةةٌن األداء  اإلجتماعةةات الدورٌةةة مةةع -5

 الوظٌفى.

تتخةةذ الكلٌةةة بعةةض المةةرارات لتحسةةٌن رضةةا المةةوظفٌن مثةةل إتخةةاذ بعةةض اإلجةةراءات التصةةحٌحٌة لرإسةةاء اإلدارات  -1

 والموظفٌن بناءا  على االستبٌانات لتمٌٌم أداء  مدٌرى اإلدارات المختلفة.

بط الحوافز والمكافآت الممدمة للعاملٌن بمستوٌات األداء وٌتم أٌضا  صرؾ مكافةآت مادٌةة وحةوافز معنوٌةة مثةل ٌتم ر -7

 شهادات التمدٌر للعاملٌن من الجهاز اإلدارى والمٌادات اإلدارٌة.

الوظٌفى مع منالشة نتائج لٌاس الرضا الوظٌفى للعاملٌن بالكلٌة ولد تمت منالشة نتائج إستبٌانات ولماءات الرضا  -8

 العاملٌن بالكلٌة وتم إتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة  وحل بعض المشكالت التى تواجه العاملٌن بالكلٌة.
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 املادٓ٘املالٔ٘ ّاملْازد :  الطادعاملعٔاز 
 خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة:

ورفع كفاءة األداء المإسسى جامعة أسٌوط مجموعة من النماط للحفاظ على المزاٌا التنافسٌة  –وضعت كلٌة الصٌدلة 

للكلٌة حٌث ٌعد ذلن أحد الؽاٌات اإلستراتٌجٌة ، وفى سبٌل ذلن تسعى الكلٌة الى تنمٌة الموارد الذاتٌة من مصادر التموٌل 

 الذاتى وذلن من خالل األنشطة التالٌة:

 تطوٌر الخدمات الممدمة من الوحدات ذات الطابع الخاص والدعاٌة لها.  -

 للمشارٌع البحثٌة ومشروعات  التطوٌر. التموٌل الذاتى -

 تشجٌع لطاع صناعة الدواء والخرٌجٌن المادرٌن  على تموٌل بعض أنشطة الكلٌة. -

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

 العمل على زٌادة أعداد طالب الدراسات العلٌا. -
 

 والمادٌة:كفاٌة الموارد المالٌة 

 كفاٌة الموارد المالٌة السنوٌة:

تتناسب الموارد المالٌة المتاحة سنوٌا  لتحمٌك رسالة الكلٌة وؼاٌاتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة ولد تم إعتماد مصادر  -

 م.10/9/1091( بتارٌخ 111التموٌل بالكلٌة عن طرٌك مجلس الكلٌة رلم )

 فى اآلتى: 1091/1097وتتمثل الموارد المالٌة للكلٌة  عن عام 

 مٌزانٌة الكلٌة من الجامعة. -9

 )صٌدلة إكلٌنٌكٌة(. درجة البكالورٌوس فً الصٌدلةدخل الكلٌة من رسوم برنامج  -1

 .اسات العلٌا وبعضهم من الوافدٌنرسوم  تسجٌل طالب الدر -5

 رسوم التحالٌل من مركز الخدمات الصٌدلٌة. -9

 رسوم التحالٌل من المعمل المركزى بالكلٌة. -5

 (جنٌها .900( جنٌها  وللدكتوراه )100وم لاعة المنالشات لدرجتً الماجستٌر )رس -1

 موارد مركز الحاسب اآللى واإلنترنت. -7

 موارد مركز الخدمة العامة بالكلٌة -2

 موارد مركز دراسات النباتات الطبٌة ومزرعة الكلٌة. -1

أو النشر والدعاٌة لمنتجات الشركات  تبرعات ومساهمات شركات األدوٌة مثل رسوم ممابل اإلعالن بؤرجاء الكلٌة  -90

 بمجلة جامعة أسٌوط للمعلومات الدوائٌة أو رعاٌة بعض أنشطة الكلٌة.

 ناتج رسوم الدورات التدرٌبٌة. -99

 ممابل تؤجٌر الكافترٌا. -91

 ولد تطور حجم الموارد الذاتٌة للكلٌة بناء على الموارد السابمة خالل السنوات الخمس األخٌرة. -

 فى دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة واألنشطة األخرى بالكلٌة.الموارد الذاتٌة  -

 

 كفاٌة الموارد المالٌة السنوٌة لتحمٌك الرسالة والغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة.

 .وجود موارد مالٌة كافٌة تتناسب مع األهداؾ اإلستراتٌجٌة طبما للموازنة العامة -

الموازنة علً األنشطة المختلفة من تعلٌم وبحث علمً وخدمة وجود آلٌات لمراعاة تخصٌص الموارد فً  -

 .مجتمع

 .عداد الطالبأمبانً مالءمة من حٌث التصمٌم / المساحة و

 م.19/90/1095( بتارٌخ 115من مجلس الكلٌة رلم ) هتم إعتماد  Normsالـ  -

  .ا لمعاٌٌر الهٌئةلاعدة بٌانات تفٌد بتوافر النسب المعتمدة للمساحات بالنسبة إلعداد الطالب طبم -

 آلٌات معتمدة وموثمة لتحسٌن المساحات المخصصة للتعلٌم والبحث العلمً. -

  .آلٌات معتمدة وموثمة لتحسٌن وصٌانة نظم التهوٌة واإلضاءة بما ٌتناسب مع إعداد الطالب وطبٌعة النشاط -

 توافر خطة موثمة ومعتمدة ومفعلة لضمان امن وسالمة المبانً واإلفراد. -
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 كوادر بشرٌة مدربة علً استخدام الوسائل واألجهزة الخاصة بذلن.توافر  -

 توافر خطة سنوٌة مفعلة لدعم وتنمٌة وصٌانة البنٌة التحتٌة لجمٌع مبانً الكلٌة ومواردها المادٌة. -

 

 التجهٌزات والمعدات المتاحة لتحمٌك األمن والسالمة فى مبانى الكلٌة:

  لتحمٌك األمن والسالمة للعاملٌن بها مما ٌزٌد من كفاءة تلن اإلنشاءات على تتمٌز مبانى الكلٌة ببعض التجهٌزات

 النحو التالى:

ٌوجد مفاتٌح إنذار لإلبالغ عن الحرائك باإلدوار المختلفة وٌوجد حنفٌات لإلطفاء باإلضافة إلى أجهزة إطفاء  -9

 جافة بالردهات والمعامل والمكتبات وذلن لتحمٌك األمان.

الحرٌك فى كافة أماكن الكلٌة وكذلن تم تزوٌد المكتبات وبعض المخازن والمدرجات  تم إستكمال طفاٌات -1

 بالطفاٌات التلمائٌة التشؽٌل.

 ٌوجد دش مٌاه  بكل معمل من المعامل الطالبٌة للحاالت الطارئة. -5

 معامل الكلٌة مجهزة بدوالٌب الؽازات إلى جانب وحدة الشفط المركزى. -9

 مل.وجود برامٌل رمال أمام المعا -5

 :توافر العالمات اإلرشادٌة المناسبة لتحمٌك األمان والسالمة ألفراد الكلٌة 

 توجد عالمات إرشادٌة لتحمٌك األمن والسالمة تساعد على سرعة اإلخالء فى حالة حدوث كوارث. -9

 كما تم نشر عالمات إرشادٌة للمخارج اآلمنة عند الطوارىء فى شكل تخطٌطى لكل مبنى وكل دور. -1

 ( مخرج للطوارىء فى كل لاعات المحاضرات وكل المعامل الطالبٌة.1)ٌوجد عدد  -5

 تم نشر لوحات إرشادٌة للطرٌمة المثلى إلستخدام طفاٌات الحرٌك. -9

وتم أٌضا  نشر لوحات إرشادٌة داخل وخارج المعامل خاصة بتحمٌك األمان داخل المعامل وكذلن لإلسعافات األولٌة التى 

 صابات وحروق المواد الكٌمٌائٌة المختلفة بداخل المعامل. ٌتم إتباعها عند التعرض لإل

 باإلضافة إلى نشر لوحات إرشادٌة لما ٌجب إتخاذه فى حالة حدوث أعطال بالمصاعد. -5

 وتم عمد ندوات توعٌة بؤحتٌاطات األمن والسالمة. -1

 :خطط اإلخالء فى حالة حدوث كوارث 

 زمات والكوارث بالكلٌة عند حدوثها اللدر  هلل ، وذلن  للحفاظ تم بعد الدراسة األولٌة وضع خطة مبدئٌة لمجابهة األ

 على األرواح وتملٌل الخسائر المادٌة لدر األمكان ، وتتمثل الخطة فى عدة محاور:

وضع خطة معتمدة إلخالء المكان فى حالة حدوث الزالزل ، اإلنهٌارات ، الحرٌك ، تفشى الشائعات........ألخ وٌوجد  -

 ة األزمات أثناء الطوارىء )لادة اإلخالء(.مسئولٌن عن إدار

نشر ثمافة اإللتزام بتنفٌذ الخطة بٌن العاملٌن والطالب وذلن بعمد دورة تدرٌبٌة تحت عنوان )إدارة األزمات والطوارىء( 

وكذلن دورات تدرٌبٌة عن أعمال الدفاع المدنى والتعامل مع الحرائك والحروق حضرها السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

ومعاونٌهم والعاملٌن بالكلٌة وكذلن ندوة عن التوعٌة بإجراءات اإلخالء عند الطوارىء إلى جانب تفعٌل دور لجنة 

 .الكوارث واألزمات بعمد اإلجتماعات والتجهٌز الدائم واإلستعداد

 :خطط التدرٌب على إخالء المبانى فى حالة حدوث كوارث 

فى تدرٌب العاملٌن والطالب وإجراء سٌنارٌوهات محاكاة لحدوث  توجد خطط التدرٌب على إخالء المبانى وتتمثل

 الكارثة وتمٌٌم األداء.

 كفاٌة و كفاءة أماكن األنشطة الطالبٌة 

 وجود آلٌات لمٌاس كفاءة هذه األماكن من تجهٌزات. 

 آلٌات وممارسات معتمدة وموثمة ومفعلة لتطوٌر التسهٌالت المادٌة واألماكن المتاحة ألنشطة الطالب. 

 توافر أماكن كافٌة لممارسة األنشطة الطالبٌة طبما إلعداد الطالب.  

 توافر التجهٌزات المناسبة لممارسة كل نوع من األنشطة الطالبٌة.  

 .نماذج ممارسة جٌدة لزٌادة كفاءة األنشطة وعددها 

  كفاٌة و كفاءة  األجهزة و المعدات و المعامل 

 وصٌانة األجهزة والمعدات والمعامل آلٌات وممارسات موثمة ومعتمدة الستكمال. 

 توافر أجهزة و معدات مناسبة لطبٌعة المإسسة وإلعداد الطالب.  
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 وجود آلٌة لصٌانة و تحدٌث األجهزة. 

 بٌان معتمد بمواعد البٌانات لألجهزة والمعدات والمعامل.  

 توافر نظام موثك دوري للصٌانة والتحدٌث.  

  واألجهزةتوافر نظام موثك ألمن المعامل.  

 .بٌان معتمد ٌوضح النسبة بٌن إعداد الطالب واألجهزة على مستوى الكلٌة 

  كفاٌة و كفاءة وسائل االتصال الحدٌثة وتكنولوجٌا المعلومات 

 توافر وسائل االتصال الحدٌثة المناسبة. 

  )( جهاز 50( معامل مزودة بعدد )9وٌضم عدد )توافر مركز الحاسب اآللى الطالبى )وحدة ذات طابع خاص

ٌستخدم مجانا أو باجر وعدد من الماسحات الضوئٌة، و In Focusكمبٌوتر وأربعة طابعات باإلضافة لجهاز 

تم تخصٌص ثالثة معامل لألنشطة الطالبٌة والبحث العلمً )العملٌة  .رمزي للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس

( نمطة إنترنت، ٌموم الطالب بإجراء األبحاث التً 91على عدد ) البحثٌة لطالب الكلٌة( تحتوي هذه المعامل

ٌكلفهم بها أعضاء هٌئة التدرٌس بالبحث عن موضوعات متعلمة بالمادة العلمٌة التً ٌدرسونها أو أنشطة بحث 

    لموضوعات علمٌة أخرى.

 وجود مولع الكترونً للمإسسة و ٌحدث بصفة مستمرة. 

  ٌتناسب مع إعداد الطالب بالمإسسةتوافر عدد مناسب من الحاسبات. 

 مدى تناسب عدد الحاسبات اآللٌة المتاحة بالمإسسة إلى إجمالً أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم. 

 مدى تناسب عدد الحاسبات اآللٌة المتاحة بالمإسسة إلى إجمالً عدد العاملٌن. 

 فً حالة انخفاض إي من هذه النسب ٌتم إتباع آلٌات لتحسٌن هذه النسب. 

  جودة استخدام الموارد 

 .توافر آلٌة الستؽالل الموارد المتاحة ورفع كفاءتها 

 توافر نظام لمٌاس األولوٌات الستؽالل الموارد المتاحة. 

 وجود نظام للتمٌٌم والمتابعة للموارد. 

  وجود ملخص تنفٌذي للتموٌم الستؽالل الموارد. 
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 / الربامر التعلٔنٔ٘ املعآري األنادمئ٘ املعٔاز الطابع : 

 تبنى المعاٌٌر األكادٌمٌة:

( لمطاع الصٌدلة وتتوافك هذه المعاٌٌر مع الرسالة NARSتبنت الكلٌة المعاٌٌر األكادٌمٌة المومٌة المرجعٌة ) -

واألهداؾ اإلستراتٌجٌة للكلٌة وتم إعتمادها من مجالس األلسام ومجلس الكلٌة وتم نشرها وتعمٌمها بٌن السادة 

 هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالكلٌة وكذلن الطالب أعضاء

جامعة أسٌوط من أوائل الكلٌات التى تبنت المعاٌٌر األكادٌمٌة عند طرح الهٌئة المومٌة لضمان  –كلٌة الصٌدلة  -

م لامت الكلٌة 1005أول إصدار فى عام  (NARS)جودة التعلٌم واالعتماد للمعاٌٌر المومٌة األكادٌمٌة المٌاسٌة 

ة برامجها وممرراتها مع هذه المعاٌٌر عن طرٌك الدراسة داخل األلسام العلمٌة مع لجنة البرامج بممارن

  1001ٌناٌر   (NARS)والممررات ، وكان من نتٌجة ذلن أن لامت الكلٌة بتبنى المعاٌٌر األكادٌمٌة المٌاسٌة 

م 19/5/1001( بتارٌخ 590رلم ) كمعاٌٌر أكادٌمٌة مرجعٌة للكلٌة لمرحلة البكالورٌوس بمرار مجلس الكلٌة

 وإعتماد مجلس الجامعة.

وتتوافك هذه المعاٌٌر مع الرسالة واألهداؾ اإلستراتٌجٌة للكلٌة وتم إعتمادها من مجالس األلسام ومجلس الكلٌة  -

 وتم نشرها وتعمٌمها بٌن السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالكلٌة وكذلن الطالب.

تم تشكٌل لجنة علٌا للمناهج بالكلٌة إعتمد تشكٌلها من مجلس الجامعة وكان أحد مهامها الرئٌسٌة متابعة مدى   -

 (.NARSتطبٌك المعاٌٌر األكادٌمٌة ومراجعتها فى ضوء المعاٌٌراالكادٌمٌة المومٌة المرجعٌة لمطاع الصٌدلة )

 المعاٌٌر المومٌة:

كادٌمٌة المومٌة المرجعٌة تم تعدٌل الئحة الكلٌة وإستحداث ممررات جدٌدة مع إعادة بناءا  على تبنى الكلٌة للمعاٌٌر اال

توزٌع بعض الممررات على الفرق المختلفة بحٌث تخدم تلن الممررات المتطلبات العلمٌة التى تلبٌها وصاحب ذلن تعدٌل 

 فى عدد الساعات لتحمٌك المعاٌٌر األكادٌمٌة للكلٌة.

  لمعاٌٌر األكادٌمٌة:الممارسات التطبٌمٌة ل

لامت الكلٌة بعمد العدٌد من ورش العمل والندوات للتدرٌب على كٌفٌة كتابة توصٌؾ وتمارٌر الممررات وكذلن  -

إعداد مصفوفات البرامج ، وبعد أن تم إنجاز توصٌؾ البرامج والممررات والمصفوفة تمت مطابمة مخرجات 

ة الكلٌة فى تخرٌج صٌدلى متمٌز ومن ثم تم إعتماد هذه المعاٌٌر التعلٌم المستهدفة للبرامج مع الممررات ورسال

كمعاٌٌر مرجعٌة لٌاسٌة للكلٌة وأعتمادها من مجالس األلسام ومجلس الكلٌة ، وبعد المراجعة تم إعداد كتٌب عن 

دة مثل المعاٌٌر األكادٌمٌة لبرنامج الكلٌة لطالب مرحلة البكالورٌوس ، كما تم أستحداث بعض الممررات الجدٌ

 ممررات تارٌخ ومدخل الصٌدلة

  توافك البرامج التعلٌمٌة مع المعاٌٌر األكادٌمٌة:

 األخذ بالمعاٌٌر األكادٌمٌة عند تصمٌم البرامج التعلٌمٌة المختلفة بالكلٌة. -     

وتمت مراجعتها من لبل لجنة البرامج والممررات  (ILOs)لامت الكلٌة بصٌاؼة مخرجات التعلٌم المستهدفه  -

بالكلٌة. وتمت منالشتها فى مجالس األلسام العلمٌة والموافمة على ما جاء بها كما تمت مراجعتها من لبل 

 مراجعٌٌن خارجٌٌن للممررات والبرنامج الدراسٌة وتم إعتمادها من مجلس الكلٌة.

مخرجات التعلٌم المستهدفة للبرامج لمعاٌٌر الهٌئة المومٌة لضمان مصفوفة تحمٌك  –مخرجات التعلٌم المستهدفة  -

 -مصفوفة تحمٌك مخرجات التعلٌم المستهدفة للبرامج الدراسٌة بواسطة الممررات  –جودة التعلٌم واإلعتماد 

جمٌع  توافك مخرجات التعلم المستهدفة مع رسالة الكلٌة. وجد أن –مصفوفة التعلٌم والتعلم للممررات الدراسٌة 

الممررات الدراسٌة تتوافك مع مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج ومواصفات الخرٌج وكذلن ٌوجد تناؼم واضح 

جدا  وتوافك مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة المومٌة. وبناء على ذلن تم تعدٌل الممررات واستراتٌجٌات التعلٌم 

ة لتحمٌك مخرجات التعلم المستهدفة كما هو واضح ومذكور فى والتعلم التى تنتهجها الكلٌة واألسالٌب المستخدم

لبرنامج   (ILOS)ولد لامت الكلٌة بإجراء بعض التعدٌالت التى تضمن التوافك التام بٌن  معٌار التعلٌم والتعلم.

 البكالورٌوس مع المعاٌٌر المومٌة األكادٌمٌة المٌاسٌة.
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البرامج والممررات وتم اعتمادها من مجلس الكلٌة  باإلستعانة لامت الكلٌة بوضع آلٌة للمراجعة الداخلٌة على  -

بمراجعٌن داخلٌٌن وخارجٌٌن للبرنامج والممررات كما تموم األلسام العلمٌة باإلستعانة بمراجعٌن خارجٌٌن لتمٌٌم 

 -الممررات وتعرض هذه التمارٌر على مجالس األلسام إلعتمادها ومن أهم ما تم إنجازة:

رجات التعلم المستهدفة لبرنامج بكالورٌوس فً العلوم الصٌدلٌة لمرحلة البكالورٌوس إعادة صٌاؼة مخ .9

 المعدة بواسطة األلسام العلمٌة وإجازتها.

الصٌدلة )صٌدلة إكلٌنٌكٌة(  فًبكالورٌوس درجة الإعادة صٌاؼة مخرجات التعلم المستهدفة لبرنامج  .1

واسطة إدارة وحدة ضمان الجودة وإدارة )شامال  توصٌؾ التدرٌب الصٌفً للبرنامج( والمعدة ب

 البرنامج واأللسام العلمٌة وإجازتها. 

 الموافمة على تحمك مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج من خالل الممررات التابعة لها. .5

لممررات األلسام العلمٌة   (Teaching & Learning Alignment Matrix)إجازة مصفوفة التعلٌم والتعلم -

 ة البكالورٌوس.ببرامج مرحل

 

 البرامج التعلٌمٌة

 البرامج التعلٌمٌة وإحتٌاجات المجتمع والتنمٌة:

 مالئمة البرامج التعلٌمٌة إلحتٌاجات سوق العمل:

والصٌدلٌات تؤخذ الكلٌة فً اعتبارها احتٌاجات سوق العمل من خالل المإسسات المجتمعٌة مثل مصانع الدواء  -

ووزارة الصحة والمستشفٌات الجامعٌة التعلٌمٌة. وٌشارن الكلٌة ممثلون لهذه المإسسات من خالل  الخاصة

عضوٌة مجلس الكلٌة ومجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلٌة 5 كما ٌعمل بعض أعضاء هٌئة التدرٌس من 

مها للمجتمع وتحمك رسالة الكلٌة مستشارٌن لهذه المإسسات وٌإدي ذلن لتطوٌر وتدعٌم خدمات الكلٌة التً تمد

 ورإٌة الكلٌة فً خدمة المجتمع.

تتالئم البرامج التعلٌمٌة للكلٌة مع إحتٌاجات سوق العمل حٌث تطرح الكلٌة برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة باإلضافة  -

بذلن  إلى البرنامج األساسى وذلن لحرص الكلٌة على تلبٌة إحتٌاجات المجتمع من خالل برامجها التعلٌمٌة ممدمة

بعض اإلسهامات فى تحمٌك خطط التنمٌة المومٌة وعلى سبٌل المثال إستحداث بعض الممررات الجدٌدة مثل 

الممارسة الصٌدلٌة وصٌدلة  -ممرر اإلسعافات األولٌة –تارٌخ ومدخل الصٌدلة ، التسوٌك واإلعالم الدوائى 

 عمل المحلى والعربى. المستشفٌات فى برنامج العلوم الصٌدلٌة تلبٌة إلحتٌاجات سوق ال

إحتٌاجات ومتطلبات سوق العمل تم حصرها من خالل اإلستبٌانات التى تم تصمٌمها وتوزٌعها على المستفٌدٌن  -

وتحلٌلها إحصائٌا  وتم فى ضوئها بناء البرامج الجدٌدة والممررات الجدٌدة وتال ذلن إستبٌانات تستطلع راى 

ال لدٌهم لوضع ٌدها على مواطن ضعؾ األداء  من خالل أصحاب العمل فٌمن تم إلحالهم ببعض األعم

 المنالشات التى تمت خالل الندوات والتى تمت بالمشاركة مع المستفٌدٌن.

ولمتابعة البرامج وتطوٌرها المستمر لتحمٌك رسالتها فً تزوٌد الطالب بالمعلومات وترسٌخ المفاهٌم الصٌدالنٌة  -

نة لتطوٌر المناهج الدراسٌة والتً تحولت فٌما بعد إلى لجنة البرامج الصحٌحة فً الخرٌج فمد أنشؤت الكلٌة لج

والممررات. ولمد لامت اللجنة بتوصٌؾ برنامج العلوم الصٌدلٌة والممررات المختلفة بما فٌها التدرٌب المٌدانى 

 لطالب مرحلة البكالورٌوس.

ة للكلٌة مثل موضوعات مختارة وإتجاهات البرامج تتسم بالمرونة فهنان ممررات إختٌارٌة بنص الالئحة الداخلٌ -

حدٌثة فى التخصص التى تسمح بإدخال أٌة موضوعات ٌفرضها سوق العمل أو تواكب اإلتجاهات العلمٌة 

 الحدٌثة.

البرامج مالئمة إلحتٌاجات سوق العمل بدلٌل الطلب المستمر بنسبة عالٌة للتوظٌؾ ورضا المستفٌدٌن عن  -

 المراكز البحثٌة. –المستشفٌات  –الدواء  الخرٌجٌن وذلن سواء فى مصانع

تتصؾ البرامج التعلٌمٌة بالمرونة وفى الولت الحالً توجد إمكانٌة تؽٌٌر اللوائح الداخلٌة بناءا  على لرارات  -

 مجالس األلسام ثم مجلس الكلٌة ومجلس الجامعة دون الرجوع الى لجنة المطاع. 

الدولٌة لمٌادة الكمبٌوتر من هٌئة الٌونسكو بعد إلؽاء مادة تم إعتماد معمل بالكلٌة للحصول على الرخصة  -

 الحاسب اآللً من الالئحة الطالبٌة.
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 برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة:

 

بالكلٌة برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة  ٌموم بتخرٌج طلبة حاصلٌن على بكالورٌوس فى الصٌدلٌة )صٌدلة إكلٌنٌكٌة( وذلن 

وللعناٌة الصٌدلٌة بالمرٌض والتؤكٌد على مشاركة الخرٌج مع الفرٌك الطبى فى الرعاٌة بناء  على متطلبات السوق 

 دفعات( على النحو التالى : تسعالصحٌة وتم تخرٌج عدد )

 م.1090/1099للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 12الدفعة األولى  )

 م.1099/1091للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 55الدفعة الثانٌة  )

 م.1091/1095للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 52الدفعة الثالٌة  )

 م.1095/1099للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 11الدفعة الرابعة )

 م.1099/1095للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 55الدفعة الخامسة )

 م.1095/1091للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 909الدفعة السادسة )

 م.1091/1097للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 11الدفعة السابعة )

 م.1097/1092للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 21) الثامنةالدفعة 

 م.1092/1091للعام الجامعً ( خرٌج من طالب برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 917) التاسعةالدفعة 

 العمل لهذا التخصص.وهذا ٌدل إلبال الطالب على اإللتحاق بالبرنامج لنجاح البرنامج وإحتٌاج سوق 

 تصمٌم وتطوٌر البرامج التعلٌمٌة:

 تصمٌم البرامج التعلٌمٌة:

م وتصدر الكلٌة 1009لامت الكلٌة بتوصٌؾ برامجها وممرراتها مع بداٌة إنشاء نظام داخلً للجودة بالكلٌة فً عام  -

فً نهاٌة كل عام دراسً تمرٌر سنوي للكلٌة عمب إعالن النتائج وإعداد تمارٌر الممررات والبرامج والذي ٌحتوي 

ٌن والمراجعٌٌن وذلن لألخذ بذلن فً االعتبار فً العام على خطط التطوٌر للعام التالً وآراء الطالب والممتحن

 التالً. 

ٌوجد توصٌؾ واضح وموثك ومعلن للبرامج التعلٌمٌة والممررات الدراسٌة فى وحدة ضمان الجودة  واإلعتماد  -

 -بالكلٌة وتم إعتماده على النحو التالى :

الكٌمٌاء   –والكٌمٌاء الطبٌة    –مثل الفٌزٌاء توصٌؾ الممررات الدراسٌة معلن للطالب فى ممدمة الكتب الممررة  -

عمالٌر، كما ٌعلن فى أول محاضرة كما روعى توافك تصمٌم البرامج التعلٌمٌة مع رسالة  – الصٌدلٌة التحلٌلٌة

 وؼاٌات الكلٌة.

 مصفوفة المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة مطابمة ألهداف البرنامج التعلٌمى 

والمهارات المهنٌة والتً تتحمك بعدٌد من ممررات البرنامج وذلن باإلضافة إلى من حٌث مواصفات الخرٌج  -

 المهارات المكتسبة من خالل برنامج التدرٌب الصٌفً.

تم ذلن بواسطة األلسام العلمٌة بالكلٌة واأللسام المشتركة خارج الكلٌة كما أن محتوى البرنامج الدراسى ٌنمى  -

 مشكالت / التفكٌر النالد واإلبتكار/ العمل فى فرٌك / مهارات الحاسب اآللى(.المهارات الذهنٌة والعامة )حل ال

كما تموم األلسام العلمٌة بتصمٌم وتطوٌر الممررات الدراسٌة )بكل لسم لجنة تطوٌر المناهج( وتمت مشاركة   -

 المستفٌدٌن فى تصمٌم البرامج من خالل إستبٌانات وندوات.

البرنامج مع رسالة الكلٌة بعد إعادة صٌاؼة الرسالة وتم إعتماد هذا التوافك من  لامت الكلٌة بدراسة توافك توصٌؾ -

 مجلس الكلٌة. 

( اعتمدت الكلٌة مخرجات التعلم المستهدفة لهذه المعاٌٌر NARSوبعد تبنً المعاٌٌر المومٌة األكادٌمٌة المٌاسٌة ) -

وفة البرنامج ولٌاس مدى تحمٌك هذه المخرجات أهدافا  لبرنامجها الدراسً. ولد لامت األلسام العلمٌة بعمل مصف

من خالل الممررات المختلفة وأسالٌب التعلٌم والتعلم. ولد أفادت المراجعة الداخلٌة والخارجٌة  توافك مخرجات 

 التعلم المستهدفة فً جمٌع المهارات مع أهداؾ البرنامج.

 .ر الممررات والبرامج الدراسٌة سنوٌا  تمت الموافمة على إعتماد آلٌة المراجعة الدورٌة لتوصٌؾ وتمرٌ -
  

وللعدٌد من ممررات البرنامج اهمٌة لصوى فً صمل المهارات الذهنٌة من التفكٌر اإلبتكاري والمدرة على حل 

المشكالت والعمل فً فرٌك مثل ممررات الكٌمٌاء الطبٌة والتحلٌلٌة والصٌدلة الصناعٌة والعمالٌر والصٌدالنٌات 
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 ،المهارات العملٌة من خالل الدروس العملٌة ،وتتحمك المهارات المعرفٌة من خالل المحاضرات ،والفارماكولوجً

مهارات اإلدران المعرفً من خالل أنماط التعلم الؽٌر تملٌدٌة مثل التعلٌم اإللكترونً والزٌارات المٌدانٌة وزٌارة مصانع 

هذه الموضوعات تموم األلسام العلمٌة بتمٌٌم هذه المهارات والصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة. وألهمٌة  ،األدوٌة والرحالت العلمٌة

 خالل المنالشات والدروس العملٌة.
 

 تطوٌر وتحدٌث البرامج والممررات الدراسٌة:

 تموم الكلٌة بمراجعة لوائحها الداخلٌة للبرامج األكادٌمٌة كل خمس سنوات. -

تعلٌمٌة وذلن من خالل تمارٌر لجان مراجعة وهنان إجراءات موثمة للمراجعة الدورٌة للبرامج والممررات ال -

 وتطوٌر البرامج والممررات التعلٌمٌة  وتشمل:

 تحلٌل االستبٌانات وعمل تؽذٌة راجعة. -9

 لجنة تطوٌر البرامج. -1

 الممٌمٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن للممررات. -5

 منالشة تمارٌر الممررات والبرامج واعتمادها من المجالس المعنٌة. -9

 الداخلٌة من وحدة ضمان الجودة بالكلٌة. تمارٌر المراجعة -5

 المراجعة الخارجٌة من مركز ضمان الجودة بالجامعة وإدارة المشروعات بوزارة التعلٌم العالى بالماهرة. -1

تتم المراجعة بالنسبة للممررات بصورة فصلٌة فى ضوء تمارٌر الممررات ونتائج التمٌٌم من خالل تمارٌر الممٌم  -

 تمارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة. –لجنة تطوٌر الممررات  –الخارجى للممررات 

تتم إجراءات المراجعة على جمٌع المستوٌات )لسم / كلٌة / وحدة ضمان الجودة / مجلس الكلٌة / زٌارات  -

 المتابعة والمراجعة( كما ٌلً:

 

 زٌارات المتابعة والمراجعة:

ضمان الجودة بالجامعة وتعرض تمارٌر هذه الزٌارات على مجالس استمبلت الكلٌة العدٌد من الزٌارات من لبل مركز 

األلسام والكلٌة لمنالشتها وإجراء التصحٌح الالزم. ولد أدت هذه المراجعات إلى استفادة األلسام العلمٌة فً وضع خطط 

على تجدٌد األداء التطوٌر وتالفً نماط الضعؾ وفً وضع توصٌؾ آلٌة تمٌٌم للتدرٌب المٌدانً )الصٌفً( وكذلن العمل 

فً لجان رصد الدرجات 5 كما استفادت الكلٌة من تلن الزٌارات فى مراجعة صٌاؼة مخرجات التعلم المستهدفة لبرنامج 

(. وكنتٌجة لهذه المخرجات فمد وافك مجلس الكلٌة على اعتماد كل NARSالكلٌة بعد تبنٌها للمعاٌٌر األكادٌمٌة المٌاسٌة )

 من:

المعاٌٌر المٌاسٌة المرجعٌة الصادرة من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد  تتبنى كلٌة الصٌدلة -

(NARS)  مصفوفة تحمٌك مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج الدراسٌة بواسطة  -منذ صدور العدد األول لها

 الممررات الدراسٌة.

 لكلٌة.مصادر التعلٌم والتعلم للممررات الدراسٌة معتمدة بمرار مجلس ا -

 توافك مخرجات التعلم المستهدفة مع رسالة الكلٌة معتمدة بمرار مجلس الكلٌة. -

تضع الكلٌة فى إعتبارها عند مراجعة وتحدٌث البرامج والممررات التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال  -

وكذلن  محتوٌات التمارٌر السنوٌة للبرامج والممررات –متؽٌرات سوق العمل  –التخصص وطرق التدرٌس 

نتائج تمٌٌم الممررات الدراسٌة بواسطة الطالب عن طرٌك اإلستبٌانات واإلستبٌان اإللكترونى لتمٌٌم األداء 

 الجامعى.

تموم بعض األلسام العلمٌة بإدراج بعض األبحاث التى ٌموم بها أعضاء هٌئة التدرٌس فى تطوٌر الممررات  -

 الدراسٌة للطالب.

والمراجعٌن الخارجٌٌن فى مجالس األلسام وٌتم التحدٌث طبما  لذلن وٌتم تعدٌل تتم منالشة تمارٌر الممتحنٌن  -

وتحدٌث بعض الكتب الجامعٌة بناءا  على رأى المراجعٌن الخارجٌٌن للممررات من ناحٌة الشكل والمضمون 

 وتحدٌث المراجع.
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 ٌة ضمن توصٌؾ الممررات النظرٌة.لتم إدراج توصٌؾ الممررات العم -

 ى للكلٌة والذى ٌشتمل على خطة تطوٌر الممررات والبرامج.التمرٌر السنو -

 والسبورة التفاعلٌة. Power Pointعرض شرح الدروس العملٌة عن طرٌك  -

 وذلن على سبٌل المثال. 9-تحدٌث المراجع فى ممرر التحلٌل الصٌدلى اآللى والتطبٌمى -

 .5-ٌة إضافة ملخص بعد كل وحدة وأسئلة فى ممرر الكٌمٌاء العضوٌة الصٌدل -

 .9-اإلهتمام بالتطبٌمات الصٌدلٌة فى ممرر التحلٌل الصٌدلى اآللى والتطبٌمى  -

إلجراء إمتحانات أعمال السنة حسب لرار مجلس الكلٌة بناءا  على توصٌة المإتمر  الثامنتم تخصٌص األسبوع  -

 للكلٌة.  ًالعلم

االجازة الصٌفٌة باأللسام العلمٌة بالكلٌة تم تفعٌل برامج بحثٌة تدرٌبٌة إثرائٌة للطالب المتفولٌن فى فترة  -

 )صٌدالنٌات ، صٌدلة صناعٌة ، كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدلٌة ، كٌمٌاء عضوٌة صٌدلٌة ، كٌمٌاء طبٌة(.

 توصٌؾ التدرٌب الصٌفى )المٌدانى( وتم وضع آلٌة لتمٌٌم التدرٌب بالبرنامج الدراسى. -

 مؤشرات فاعلٌة البرامج التعلٌمٌة:

 ٌة إحصائٌات موثمة تتعلك بماٌلى:تتوافر لدى الكل -

o .تطور أعداد الطالب الملتحمٌن بكل برنامج تعلٌمى خالل السنوات الماضٌة 

o .نسبة النجاح فى الفرق الدراسٌة المختلفة خالل السنوات السابمة 

o .تطور نسبة الخرٌجٌن خالل السنوات السابمة 

o  والدالالت التى أنطوت علٌها فى زٌادة فاعلٌة البرامج تحرص الكلٌة على اإلستفادة من المإشرات السابمة

 التعلٌمٌة المطبمة.

وبدراسة احصائٌات النجاح لطالب البرنامج الدراسً خالل السنوات الخمس الماضٌة ٌتبٌن تطور فً نسب  -

مما ٌدل النجاح من عام إلى آخر وفك تمدم الفرق من اإلعدادٌة إلى الرابعة 5 كما ٌتضح زٌادة أعداد الخرٌجٌن 

على التؤثٌر اإلٌجابً للبرنامج الدراسً وفما  لالئحة الجدٌدة ممارنة بالالئحة المدٌمة على مستوى الطالب 

وتمدمهم من عام إلى آخر وٌنتج ذلن توافر استراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم تساعد على صمل المهارات المختلفة 

ت درس ومعامل علمٌة ومعامل حاسب آلً ومكتبات للطالب 5 وكذلن من خالل توفٌر مصادر التعلٌم من لاعا

ووحدات متخصصة 5 أٌضا  من خالل التعامل الفعال مع مشاكل التعلٌم منها الرٌادة العلمٌة واإلرشاد األكادٌمً 

للطالب وحل مشاكلهم عن طرٌك المرشدٌن األكادٌمٌٌن باإلضافة إلى سٌاسة الباب المفتوح من لبل اإلدارة 

 العلٌا بالكلٌة.
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 التعلٔه ّالتعلهاملعٔاز الجامً : 
 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم:

تعمل الكلٌة على توفٌر فرص التعلم للطالب ، وتحرص على مالئمة األسالٌب المستخدمة فى ذلن لمخرجات التعلم 

والكلٌة تتٌح  المستهدفة ، وتشجع أنماط التعلم ؼٌر التملٌدٌة ، وتعمل على تهٌئة فرص التعلم الذاتى لجمٌع الطالب

مصادر تعلم متنوعة ومالئمة للبرامج وأعداد الطالب . وتموم الكلٌة بتمٌٌم الطالب بعدالة وموضوعٌة بإستخدام 

 أسالٌب متنوعة.

 توافر إستراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم:

/  1095لعام إعتماد إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم (تتبنى الكلٌة أسالٌب وإستراتٌجٌات متنوعة للتعلٌم والتعلم  -

/  1091إعتماد إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم لعام (،   )م10/9/1091( بتارٌخ 111مجلس الكلٌة رلم ) 1091

لكى تضمن أن البرامج التعلٌمٌة تحمك أهدافها  ومن  )م11/5/1097( بتارٌخ 195مجلس الكلٌة رلم ) 1097

خدمة وفما  لطبٌعة البرنامج وطبٌعة ممرراته وأعداد ثم تحمك الكلٌة رسالتها وتختلؾ إستراتٌجٌات التعلم المست

 الطالب وتتراوح بٌن التعلم النشط والتعلم التعاونى والتدرٌب المٌدانى والرحالت المنهجٌة وكتابة التمارٌر.

تكاملت األلسام األكادٌمٌة بالكلٌة فى إختٌار إستراتٌجٌات التدرٌس المالئمة بالتعاون بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس  -

وٌتم توثٌك تلن اإلستراتٌجٌات فى توصٌؾ الممررات وتوصٌؾ البرامج بحٌث التتؽٌر مع تؽٌر عضو هٌئة 

التدرٌس المسئول عن التدرٌس وٌتم مراجعة تلن اإلستراتٌجٌات من خالل لجنة مشكلة وكذلن المإتمر السنوى 

متحانات إذ أن هذه اإلستراتٌجٌات للكلٌة بعد تحلٌل نتائج إستمصاء الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس ونتائج اإل

 توضع فى ضوء النتائج التعلٌمٌة المستهدفة. 

الصٌدلٌة النموذجٌة  –كما ٌتوافر بالكلٌة أنماط تعلم ؼٌر تملٌدٌة متنوعة مثل متحؾ العمالٌر والرحالت المنهجٌة  -

 الٌب التملٌدٌة.وحلمات النماش بحٌث تضمن تحمك نتائج التعلم المستهدفة التى ٌصعب تحمٌمها باألس

تحرص الكلٌة على دعم التعلم الذاتى لدى الطالب وٌتضح ذلن من خالل المجاالت المتنوعة التى توفرها  -

البرامج التعلٌمٌة ومجموعات المنالشة وتسهل الكلٌة ذلن للطالب من خالل تخصٌص أحد معاونى أعضاء هٌئة 

ت من جدوله لٌموم بدوره بتوجٌه الطالب داخل المكتبة ، التدرٌس للمعاونة بمكتبة الكلٌة وتحتسب له هذه الساعا

كما تخصص لاعات متصلة بشبكة المعلومات بمركز الحاسب اآللى الطالبى ٌستخدمها الطالب للبحث عن 

المادة العلمٌة باإلضافة إلى اإلنترنت الالسلكى بفناء الكلٌة وٌوجد على مولع الكلٌة برٌد إلكترونى خاص 

رٌس على مستوى األلسام ومعلن عنه فضال عن وجود صفحة التواصل مع الطالب على بؤعضاء هٌئة التد

صفحة التواصل اإلجتماعى "فٌس بون" كما تم تدشٌن منتدى لطالب الصٌدلة على صفحة الجامعة ، تم نشر 

الطالب  تولٌت تواجد الرائد العلمى لتوجٌه الطالب وتذلٌل أٌه صعوبات فى مجال التعلم الذاتى وتحفز الكلٌة

على ذلن بنشر أفضل األبحاث والمماالت التى لاموا بإعدادها بؤلسام الكلٌة وفى مإتمرها العلمى )مإتمر جامعة 

 أسٌوط للعلوم الصٌدلٌة( الذى ٌعمد كل عامٌن وذلن بتخصٌص لسم لعرض أبحاث الطالب.

 مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم:

أثر بالػ على شفافٌة ومصدالٌة نتائج الطالب حٌث لم ٌعد ٌالحظ كان لتخفٌض الدرجات المخصصة للشفهى  -

التفاوت الكبٌر بٌن تمٌٌم الطالب فى التحرٌرى والشفهى. ومن أمثلة التحدٌث الذى تم بناء على مراجعة 

استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم هو انشاء لسم للصٌدلة االكلٌنٌكٌة ، كما لامت الكلٌة بناء على تمرٌر المراجع 

لخارجى للبرنامج وتمرٌر الزٌارة االستطالعٌة بتوصٌؾ وتحدٌد طرٌمة لتمٌٌم التدرٌب المٌدانى )الصٌفى( ا

 لٌحمك االستفادة المرجوة منه.

 نتائج اإلستمصاء الموجه للطالب / / تتم مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم دورٌا  فى ضوء نتائج اإلمتحانات -

وذلن بإشتران الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فى المإتمرات  أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم

العلمٌة لأللسام والكلٌة وكان من نتٌجة ذلن تحدٌث الالئحة بحٌث تصبح بنظام الفصلٌن بدال من نظام العام 

دٌر الكامل والذى أدى إلى زٌادة استٌعاب الطالب وارتفاع نسبة النجاح بصفة عامة ونسبة الحاصلٌن على تم

 ممتاز وجٌد جدا بصفة خاصة والتوجٌه بتعدٌل الئحة الكلٌة وتخفٌض عدد الساعات التدرٌسٌة للبرامج.
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 مجاالت اإلستفادة من نتائج هذه المراجعة كاآلتى:

 إدخال الممررات اإلختٌارٌة فى مرحلة البكالورٌوس باللوائح المعدلة. -9

خارج وشركة سٌد لألدوٌة والمصانع األخرى  T3Aالمطالبة بزٌادة فرص التدرٌب فى مصانع الدواء ) -1

 (.محافظة أسٌوط

 التؽلب على مشاكل التعلٌم. -5

 أسالٌب التعلٌم والتعلم:

تشتمل استراتٌجة الكلٌة على عدة أشكال للتعلم الؽٌر تملٌدى وذلن فى عدة ممررات لكى تحمك  -

 مخرجات التعلم المستهدفة كما هو موضح بتوصٌؾ الممررات.

 غٌر التملٌدي بالكلٌة وتشمل على: أنماط للتعلم

عمل مشروعات وتمارٌر بحثٌة فى األلسام العلمٌة بالكلٌة  –التعلٌم اإللكترونى )ثالث ممررات إلكترونٌة(  -

 لتنمٌة لدرة الطالب على التعلٌم الذاتى.

برنامج تصمٌم الدواء بالكمبٌوتر فى  –إستخدام أجهزة عرض حدٌثة متصلة بالمٌكروسكوب فى لسم العمالٌر  -

  –دورات التنمٌة البشرٌة واالسعافات األولٌة  –عمل دورات الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة  –لسم الكٌمٌاء الطبٌة 

 .GMPدورات فى التصنٌع الجٌد 

الحاسب اآللى  –عمل أبحاث  –عمل لوحات تعلٌمٌة باأللسام المختلفة  –أنشطة اللجنة العلمٌة إلتحاد الطالب  -

مزرعة   –متحؾ العمالٌر  –الرحالت العلمٌة المصٌرة مع توفٌر مٌكروباص خاص بالكلٌة -"اإلنترنت" 

 – المكتبة –مركز الدراسات والبحوث الصٌدلٌة للنباتات الطبٌة  –مركز المعلومات الدوائٌة  -النباتات الطبٌة 

 السبورة التفاعلٌة.

إستحداث برامج تدرٌبٌة اثرائٌة باأللسام العلمٌة للطالب المتفولٌن بناءا  على رؼباتهم فى اإلجازة الصٌفٌة  -

 وتوفٌر اإللامة المجانٌة بالمدٌنة الجامعٌة للمؽتربٌن.

 ات.أنماط التعلٌم المستخدم تتالئم مع المخرجات المستهدفة كما هو موضح فى توصٌؾ الممرر -

تحرص الكلٌة على أن تتحمك مخرجات التعلٌم المستهدفة لكل برنامج من خالل ممرراته وأن تحمك هذه  -

المخرجات أهداؾ البرنامج وٌتم منالشة ذلن بالتمرٌر السنوى لكل برنامج وعرضه ومنالشته بمجلس المسم 

ٌع الساعات الدراسٌة بٌن المختص وكذلن مإتمره السنوى وٌتضح ذلن من توصٌؾ البرامج والممررات وتوز

الساعات النظرٌة والعملٌة والتطبٌمٌة والتدرٌب المٌدانى وأن ٌشمل وٌحمك محتوى البرامج تنمٌة مجموعة 

متكاملة مترابطة من المعارؾ والمهارات المهنٌة والذهنٌة والعامة وحل المشكالت وؼٌرها وٌتم إعتماد ذلن من 

وم األلسام فور ظهور نتائج اإلمتحانات بدراسة نتائج الطالب خالل مجالس األلسام ومجلس الكلٌة وتم

وإحصائٌات النجاح وتحدٌد أسباب التباٌن )إن وجد( ممارنة بالسنوات الماضٌة ومثال ذلن تحسٌن نسب النجاح 

 عموما  وٌرجع السبب إلى تؽٌٌر الالئحة.

 مصادر التعلم الذاتى:

 لتعلم الذاتى على سبٌل المثال:تحتوى الممررات الدراسٌة على أنماط لتنمٌة ا

لوحات علمٌة وأٌضا عمل إسطوانات  –الرجوع إلى المكتبة واإلنترنت فى عمل مشروعات بحثٌة وتمارٌر  -

 مدمجة لبعض المراجعات الدراسٌة ومشروعات األبحاث.

 –وجماعٌة مشاركة الطالب فى تجهٌز الدروس العملٌة ومنالشتهم فٌها وإجرائها داخل المعامل بصورة فردٌة  -

 محاضرة وتوعٌة عن األمن المعملى والتخلص اآلمن من النفاٌات المعملٌة والمذٌبات.

تحوٌل بعض الممررات الدراسٌة إلى ممررات إلكترونٌة والعمل على زٌادتها )ثالث ممررات على شبكة  -

 .ICTPاإلنترنت حالٌا( وجارى عرض عدد عشر ممررات على مشروع 

أسالٌب لتنمٌة التعلم الذاتى كؤن ٌكلؾ بعض الطالب بشرح بعض الموضوعات تحتوى طرق التدرٌس على  -

 تحت إشراؾ أعضاء هٌئة التدرٌس.

 البومات. –عمل لوحات  –عمل مشروعات وتمارٌر بحثٌة  -

 المشاركة فى حل التمارٌن والمسائل وعمل منالشات تعلٌمٌة مع الطالب فى الدروس العملٌة. -
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 -الذاتى والوسائل المستخدمة للتحفٌز هى: ٌتم تحفٌز الطالب على التعلم -

 نشر األنشطة المختلفة التى ٌموم بها الطالب فى األلسام المختلفة. -9

 تخصٌص درجات من درجات العملى لهذه األنشطة. -1

 إعطاء الطالب شهادات تمدٌر وإدراج أسمائهم فى لوحات شرؾ. -5

 لاموا بتنفٌذها. كتابة أسماء  الطالب على اللوحات العلمٌة التى -9

 هنان تنوع وتباٌن فى الطرق المستخدمة فى التعلم الذاتى بالكلٌة كما هو موضح آنفا . -

ٌتوفر بالكلٌة مجموعة من معٌنات التعلٌم والتعلم وتشمل معامل تخصصٌة بكل لسم وفما  لطبٌعة الدراسة به مثل  -

لٌة والكٌمٌاء الطبٌة والصٌدالنٌات والعمالٌر معامل الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة والكٌمٌاء العضوٌة الصٌد

 والصٌدلة الصناعٌة ومعامل الحاسب اآللى وتخدم جمٌع برامج الكلٌة.

ٌوجد متحؾ خاص بمسم العمالٌر ومزرعة نباتات طبٌة باإلضافة إلى جمٌع أجهزة العرض الحدٌثة والسبورة  -

 التفاعلٌة.

 طرٌك تمسٌم الطالب إلى مجموعتٌن.ٌتم تملٌل أعداد الطالب فى المحاضرات وذلن عن  -

 نشاط متمٌز لمركز المعلومات الدوائٌة. -

عمل دورات تدرٌبٌة للطالبات عن طرٌك الجمعٌة النسائٌة بالجامعة وذلن فى األجازة الصٌفٌة وكذلن دورات   -

 فى اإلسعافات األولٌة.

عالج الكٌماوى وتفاعالت األدوٌة عمد دورات تدرٌبٌة طوال العام وخالل األجازة الصٌفٌة عن بروتوكوالت ال -

 األستاذ المساعد بمسم العناٌة الحرجة بكلٌة التمرٌض –/ ألفت عبد الؽنى الشافعى  ةالسٌدة الدكتورتحت إشراؾ 

 .جامعة أسٌوط –

 اإلشتران فى المكتبة الرلمٌة. –وجود مكتبة متطورة  -

( نمطة 91ة بعدد )مزودلألنشطة الطالبٌة والبحث العلمً معامل  5حاسب آلى طالبى متطور ) وجود  مركز -

معامل تدرٌب ومركز   –جهاز حاسب آلى( وتم تحوٌله إلى وحدة ذات طابع خاص  (900)إنترنت وبها 

تم طباعة وتوزٌع  – ICDLإختبارات معتمد من مكتب الٌونسكو ووزارة االتصاالت بالماهرة إلعطاء شهادة 

 .  دلٌل لمركز الحاسب اآللى

 الصٌدلٌة النموذجٌة. –مطوٌات ونشرات   –دلٌل الممارسة الصٌدلٌة  -التدرٌب الصٌفى  -

 الزٌارات المٌدانٌة:

دأبت الكلٌة على تنظٌم زٌارات مٌدانٌة للطالب لربط المهارات المعرفٌة من الممررات الدراسٌة بالوالع العملى  -

ة باالضافة إلى رحلة البكالورٌوس والتدرٌب المٌدانى والمهنى مثل زٌارة شركات الدواء والمستشفٌات الجامعٌ

لطالب الفرلة الثالثة )حسب الئحة الكلٌة( ، كذلن من خالل مشاركة الطالب فى االعداد للمإتمر الدولى للعلوم 

الصٌدلٌة والذى تعمده الكلٌة كل عامٌن ، حفل الخرٌجٌن السنوى ، ملتمى التوظٌؾ ، المإتمر العلمى السنوى 

 ة واأللسام والندوات.للكلٌ

 وسائل تنمٌة مصادر التعلم الذاتى:

 .ICTPمخاطبة األلسام العلمٌة بزٌادة عدد الممررات اإللكترونٌة واإلشتران فى مشروعات  -

إشتران طالب الجمعٌة العلمٌة باألبحاث فى مإتمر جامعة أسٌوط للعلوم الصٌدلٌة وأٌضا فى المإتمرات التى  -

 خارج الجامعة.تعمد فى كلٌات الصٌدلة 

 زٌادة عدد الكتب والمراجع فى المكتبة. -

 زٌادة عدد نماط اإلنترنت فى مركز الحاسب اآللى. -

 عمل رحالت طالبٌة لمزرعة النباتات الطبٌة بالكلٌة. -

 مخاطبة مصانع الدواء لزٌادة فرص التدرٌب بها. -

شهادة  دورات مإهلة للحصول علىإنشاء وإعتماد معمل إختبارات من معامل الحاسب اآللى الطالبى لعمل  -

 .مع منظمة الٌونسكو ICDLوتنظٌم إختبارات الـ  ICDL الرخصة الدولٌة لمٌادة الكمبٌوتر

 توفٌر إسطوانات مدمجة لنماذج اإلمتحانات للتدرٌب علٌها )ورلٌة وإلكترونٌة(. -

 التعلم المختلفة مثل:جامعة أسٌوط ببنٌة تحتٌة متكاملة لتوفٌر مصادر  –وتتمتع كلٌة الصٌدلة  -
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مدرج متوسط السعة ،  جمٌعها مطابك لمواصفات الهٌئة المومٌة لضمان جودة  91مدرجات كبٌرة ،  5وجود  -

التعلٌم واإلعتماد ومجهزة بؤحدث أجهزة العرض وأجهزة الحاسب اآللى وشاشات عرض وسبورات عادٌة 

 وسبورات ذكٌة ومٌكروفونات سلكٌة والسلكٌة ومكٌفة الهواء.

معمل طالبى بخالؾ معامل كلٌة الطب والعلوم )الذٌن ٌشاركون مع الكلٌة فى التدرٌس( جمٌعها مجهز  51  -

 باألجهزة العلمٌة والكٌماوٌات ولد تم تحدٌثها.

 معمل النمذجة الجزٌئٌة مجهز بالحواسب اآللٌة ونماط االنترنت والبرامج بمسم الكٌمٌاء الطبٌة. -

تمدة من مكتب الٌونسكو تموم على تدرٌب ومنح شهادات الرخصة الدولٌة لمٌادة معامل للحاسب اآللى مع أربعة -

 الحاسب اآللى )وحدة ذات طابع خاص(.

مكتبة كبٌرة ألعضاء هٌئة التدرٌس بها أحدث الكتب وتم الحالها بالمكتبة الرلمٌة متصلة بالمجلس األعلى  -

 كار الهادىء بالجامعة.للجامعات ، هذا باإلضافة إلى مكتبة الطالب ولاعات اإلستذ

 الصٌدلٌة النموذجٌة. –مزرعة للنباتات الطبٌة ، متحؾ للعمالٌر ، مركز بحوث الدواء  -

 مشكالت التعلٌم:

 السٌاسات المتبعة من جانب الكلٌة فى التعامل مع مشكالت التعلٌم التى تواجهها مثل:

توافر  للة –الدروس الخصوصٌة   –نمص أعضاء هٌئة التدرٌس  -ضعؾ الموارد   -الكثافة العددٌة للطالب  -

 .بالمحاضرات ضعؾ حضور الطالب –المراجع العلمٌة 

 الكثافة العددٌة للطالب: -أوالً :

الصٌدلة(  درجة البكالورٌوس فً )برنامج  ةالسابم خمسة أعوامتم حصر أعداد الطالب فى الفرق المختلفة لل -

 كاآلتى :

 الفرلة الرابعة الفرلةالثالثة الفرلة الثانٌة الفرلة األولى الفرلة اإلعدادٌة العام الجامعى

1099  /1095 639 595 887 833 253 
1095/1091 586 623 622 840 827 
1091/1097 610 555 630 593 836 
1097/1092 403 554 558 616 574 
1092/1091 350 383 554 540 607 

 

الصٌدلة درجة البكالورٌوس فً برنامج ل ةالسابم خمسة أعوامللتم حصر أعداد الطالب فى الفرق المختلفة  -

 )صٌدلة إكلٌنٌكٌة(  كاآلتى:

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوىى الثالث المستوى الثانى المستوى األول العام الجامعى

1099  /1095 128 85 98 111 39 

1095/1091 160 130 87 99 110 

1091  /1097 229 167 139 91 110 

1097/1092 185 218 173 136 100 

1092/1091 177 179 218 171 153 
 

أما الدروس  –تم التعامل مع هذه المشكلة عن طرٌك تمسٌم عدد الطالب إلى مجموعتٌن لتلمى الدروس النظرٌة.  -

 طالب فى المعمل الواحد فى معظم األلسام بالكلٌة. 17-15عدد الطالب عن العملٌة الٌزٌد 
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سعت الكلٌة لحل بعض المشكالت الشائعة فى التعلٌم مثل زٌادة الكثافة العددٌة للطالب وذلن بتحفٌز الطالب  -

ض فى أعداد على التعلم الذاتى وتمسٌم الطالب لمجموعتٌن بما ٌسمح بمدر أكبر من التفاعل السٌما أن هنان فائ

هٌئة التدرٌس فى هذه األلسام وبالتالى ٌتم اإلستفادة منهم كما انه لد تم التؽلب على نمص عدد بعض األجهزة 

والتجارب المعملٌة المتاحة للطالب وذلن بتصوٌر بعض التجارب بحٌث ٌمكن للطالب مشاهدة التجارب التى 

 ٌتمكن من تنفٌذها بٌده ومراجعة ما لام به بالفعل. 

ما أن هنان نظام الرٌادة العلمٌة )اإلشراؾ األكادٌمى( على مستوى األلسام باإلضافة إلى إدخال بعض المهام ك -

الوظٌفٌة الجدٌدة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة مثل تكلٌفهم بالعمل فى وحدة الجودة والمكتبة وتحتسب 

 طلبات الجودة على مستوى األلسام التى ٌنتمون إلٌها.من نصاب ساعاتهم بما ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة وتحمٌك مت

تم عمل تجربة المجموعات الدراسٌة فى لسمى الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة والكٌمٌاء العضوٌة الصٌدلٌة بممابل  -

رمزى أسوة بكلٌات العلوم والطب ونظرا  للفائدة المحدودة تم إلؽاء هذا النظام وإستبداله فى العام المادم 

 وعات دراسٌة بدون ممابل.بمجم

 

 ضعف الموارد: -ثانٌاً:

ال تعانى الكلٌة من ضعؾ مواردها حٌث لامت بانشاء العدٌد من الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص مثل  -

مركز الدراسات والبحوث الصٌدلٌة للنباتات الطبٌة ، وحدة الحاسب اآللى ، مركز الخدمات الصٌدلٌة ، 

برنامج الصٌدلة االكلٌنٌكٌة. ومساهمة إدارة الجامعة المستمرة وكان من نتٌجة توافر هذه  باالضافة إلى إٌرادات 

الموارد أن لامت الكلٌة باستكمال التجهٌزات العلمٌة والمعملٌة لالرتماء بالمهارات العملٌة والمهنٌة للطالب. 

الرٌاضٌة لممارسة األنشطة الرٌاضٌة  أٌضا تم تزوٌد إدارة رعاٌة الشباب بصالة للٌالة البدنٌة مزودة باألجهزة

 .بممابل رمزي ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن والطالب

عملٌات االحالل والتجدٌد الشاملة لجمٌع المعامل ولاعات الدرس وفناء الكلٌة. كما تم تحدٌث لاعات رصد  -

ابٌة الالزمة ، كما لامت الكلٌة بعمل الدرجات وتزوٌدها بؤجهزة الحاسب ونماط االنترنت وجمٌع األدوات الكت

 الفتات وخرائط توضٌحٌة لمبانى ومنشآت الكلٌة.

 تستخدم الكلٌة اآللٌات التالٌة للمحافظة على االستمرار فى توفٌر موارد ذاتٌة:  -

 اإلستخدام األمثل للموارد والسعى إلى تنمٌتها. -

 دعم صندوق األنشطة التعلٌمٌة بالجامعة )لأللسام والكلٌة(. -

 االستمرار فى اإلنفاق من مٌزانٌة برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة.  -

 مخاطبة المجتمع المدنى وشركات الدواء لتدعٌم الكلٌة فى بعض المجاالت. -

مخاطبة األلسام العلمٌة إلعداد خطط بحث تطبٌمٌة وتسجٌل براءات اإلختراع لعمل مشروعات بحثٌة مع  -

 شركات االدوٌة .

لتمدٌم الهداٌا من عٌنات مجانٌة من المواد الخام لألدوٌة التى تدخل فى البحوث وبعض  مخاطبة شركات األدوٌة -

 المواد الخام لمعامل الطالب وكذلن للصٌدلٌة النموذجٌة.

 

 ثالثاً: نمص أعضاء هٌئة التدرٌس:

المتخصصٌن تتمٌز كلٌة الصٌدلة والكلٌات التى تشارن من جامعة أسٌوط فى التدرٌس بوجود كوادر من األساتذة  -

والهٌئة المعاونة التى تموم بؤعباء العملٌة التعلٌمٌة على أكمل وجه حٌث بلؽت نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس إلى 

 ( 19:  9( ، كما ان نسبة الهٌئة المعاونة إلى الطالب )92:  9الطالب )

ارات الوحدات والمراكز تموم الكلٌة باالستفادة من خبرات األساتذة المتفرؼٌن فى عضوٌة اللجان ومجالس اد  -

ذات الطابع الخاص والتدرٌس لطالب البكالورٌوس والدراسات العلٌا  وكذلن االرشاد األكادٌمى للطالب. 

وٌشارن مع الكلٌة أعضاء هٌئة تدرٌس وهٌئة معاونة لتدرٌس الممررات التابعة لكلٌات الطب والعلوم واآلداب 

 عة أسٌوط على نظام األلسام المشتركة. والتربٌة والتجارة حٌث تموم الدراسة فى جام
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 :رابعاً: الدروس الخصوصٌة

أنها موروث من المرحلة الثانوٌة بالمجتمع المحٌط من حٌث  وثٌما   من المعلوم أن هذه السمة ترتبط ارتباطا   -

فان الدخل المادى والثمافة ومناطك الصعٌد بها نسبة عالٌة من متوسطى ومعدومى الدخل وبالرؼم من ذلن و

 ادارة الكلٌة تموم بالتحذٌر الدائم للهٌئة المعاونة كاجراء احترازى ، ولد تم التؽلب علً هذه  السمة من خالل:

 اتباع أسالٌب حدٌثة للتدرٌس فى مدرجات ولاعات مكٌفة ومزودة بؤجهزة العرض والحاسبات االلٌة. -

 الساعات المكتبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس.  -

 للطالب.الرٌادة العلمٌة  -

 تمسٌم الطالب إلى مجموعات صؽٌرة. -

 مجموعات دراسٌة تحت إشراؾ كلٌة العلوم أو الطب البشرى فى بعض الممررات الدراسٌة. -

 تحوٌل أحد المعٌدٌن الذي حامت حوله الشبهات إلى التحمٌك وولفه عن العمل. -

 :المسم العلمى على الكتاب(خامساً: عدم توافر المراجع العلمٌة )تشجٌع التألٌف الجماعى وإشراف 

ٌتم تحسٌن الكتاب الجامعى بصفة دورٌة من الناحٌة العلمٌة واإلخراج وزود بؤرلام إٌداع وترلٌم دولى  -

(ISBN من دار الكتب المصرٌة كما ٌتم اإلعتماد على الممررات المعدة بصورة إلكترونٌة وتم تحدٌد )

وتخلوجمٌع الكتب الممدمة من أى أسالٌب إلجبار الطالب مواصفات إلخراج الكتاب وسعره مدعوم من الجامعة 

على الشراء وٌتم بٌع الكتب من خالل مركز توزٌع الكتاب بالكلٌة والٌموم المركز بتسجٌل أسماء الطالب الذٌن 

ٌشترون  الكتب كما ٌوجد فى نهاٌة كل كتاب لائمة مراجع متاحة بمكتبة الكلٌة ٌمكن للطالب اإلستعانة بها وٌتم 

 لتعالد على هذه الكتب مع جهاز نشر وتوزٌع الكتاب الجامعى بالجامعة )شراء حك التؤلٌؾ(.ا

 لامت الكلٌة بتحلٌل اإلستبٌانات التى تمٌس رضا الطالب عن الكتاب الجامعى . -

كما ٌوجد صندوق شكاوى وممترحات للطالب تحت إشراؾ  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكذلن  -

المسم ٌموم بالرد على الشكاوى وحل  مجلس تحت إشراؾ السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس صندوق بكل لسم

 المشكالت ومنالشة الممترحات البناءة.

وفً إطار حرص الجامعة على جودة التعلٌم وحرصها على رفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌة فمد تمرر إنشاء صفحة  -

 لتلمً الشكاوي والممترحات من الطالب وعنوانها

WWW.aun.edu.eg/arabic/students_sector_complaints.php 
 

 توفٌر المراجع العلمٌة بالمكتبة بحٌث أصبحت كافٌة لجمٌع الطالب كذلن ٌتم تحدٌثها بصفة دورٌة. -

 ضعف حضور الطالب فى المحاضرات:

تتجاوز نسبة % وٌموم مجلس الكلٌة بحرمان من  900الطالب منتظمون فى الدروس العملٌة بنسبة تمارب  -

% من دخول االمتحانات النهائٌة )حسب نص الالئحة(. ولكن فى المحاضرات النظرٌة فإن الحضور  15ؼٌابه 

ؼٌر مرضً وذكر بعض الطالب أن ذلن بسبب عمد إمتحانات أعمال السنة أثناء ولت المحاضرات. وللتؽلب 

 على هذه المشكلة فمد تم عمل اآلتى:

 لماعات الدراسٌة.تم تكٌٌؾ جمٌع المدرجات وا -

 تم تزوٌد جمٌع الماعات والمعامل بوسائل العرض الحدٌثة من أجهزة عرض وسبورات تفاعلٌة. -

 تم تمسٌم الطالب فى كل فرلة دراسٌة إلى مجموعتٌن. -

 حث السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة على تدوٌر توزٌع الممررات الدراسٌة داخل األلسام العلمٌة. -

 هٌئة التدرٌس على إتباع الطرق العلمٌة الحدٌثة وخصوصا  وسائل  التدرٌس التفاعلى.حث السادة أعضاء  -

 مردود السٌاسات المتبعة فى حل المشكالت:

تسعى الكلٌة إلى تحسٌن الممارسات العملٌة للتعلٌم والتعلم من خالل تطبٌك السٌاسات المختلفة لحل المشكالت  -

مجاالت التحسٌن ، ولد تم تناول هذا المردود فى سٌاق الحدٌث عن التى تعانى منها فى هذا المجال وتحدد 

المشكالت وحلها هذا باإلضافة إلى سٌاسة عدم التمٌٌز بٌن الطالب ولضمان العدالة تم تطبٌك نظام الرلم السرى 

 لكراسات اإلجابة النظرى على جمٌع الفرق الدراسٌة.
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 التدرٌب المٌدانى للطالب:

 المٌدانى:برامج التدرٌب 

ٌوجد برنامج التدرٌب الصٌفى لطالب الفرلة الثالثة موصفا  وفما  لمخرجات التعلم المستهدفة وذلن بنص الالئحة  -

 ساعة فى مإسسة صٌدلٌة(. 500الداخلٌة للكلٌة )تدرٌب 

 –شركة سٌد  – T3Aشركة  –شركة إٌفا فارم  –ٌموم الطالب بالتدرٌب فى مجموعة شركات سٌؾ  -

 لخاصة والحكومٌة.الصٌدلٌات ا

 تم تصمٌم وتوصٌؾ هذه البرامج التدرٌبٌة وفما  لمخرجات التعلم المستهدفة وتم إدراجه بالبرنامج الدراسى. -

درجات من مخصصات درجة عملى ممرر الممارسة الصٌدلٌة وصٌدلة المستشفٌات للفرلة  5تم تخصٌص  -

المٌدانى بافضافة الى وضع أمثلة مما تدرب علٌه  الرابعة للفصل الدراسى األول على وضع نظام لتمٌٌم التدرٌب

م 15/99/1090( بتارٌخ 511الطالب فى الممرر وتم أخذ موافمة مجلس لسم الصٌدالنٌات ومجلس الكلٌة رلم )

 .م1092/1091حتى تارٌخ إعداد التمرٌر السنوى  يوهذا المرار سار

مابة الصٌادلة بؤسٌوط وكذلن توزٌع دلٌل ٌبدا  البرنامج بإلماء محاضرات توجٌهٌة بحضور بعض أعضاء ن -

الممارسة الصٌدلٌة ثم إستمصاء آراء الطالب فى التدرٌب والذى أوضح رؼبة الطالب فى زٌادة فرص التدرٌب 

 فى مصانع الدواء.

عمل  –ٌوجد نظام معتمد لتموٌم نتائج التدرٌب المٌدانى للطالب من خالل منالشة الطالب فى التمارٌر الممدمة   -

نماذج خاصة بإستٌفاء الطالب للتدرٌب  –إستمارة التدرٌب الصٌفى  –ستبٌانات وتحلٌل تلن اإلستبٌانات إ

 المٌدانى ومراجعة تمارٌر جهة التدرٌب.

تشارن الجهات المائمة بالتدرٌب فى تموٌم برامج التدرٌب المٌدانى للطالب وذلن عن طرٌك مسئولٌة التولٌع  -

وإستمارة التدرٌب الصٌفى للطالب باإلضافة إلى حضور الندوة التمهٌدٌة التى تعمد على دلٌل الممارسة الصٌدلٌة 

سنوٌا  بالكلٌة للتعرٌؾ بالتدرٌب . وتصمم الكلٌة مجموعة من المإشرات ونماذج إمتحان موضوعى لمٌاس 

 فاعلٌة التدرٌب المٌدانى للطالب.

ات الدعاٌة وذلن عن طرٌك مكتب الشركة شاركت شركة سانوفى إٌفنتث فى تدرٌب الطالب على فنون ومهار -

 العلمى بؤسٌوط. 

 ودلتا واٌفا فارم. –وكذلن مجموعة شركات سٌؾ فارم  T3A تم تدرٌب الطالب بشركة سٌد وكذلن شركة -

 إشراؾ أعضاء هٌئة التدرٌس على الطالب فى أماكن التدرٌب. -
 

 تموٌم الطالب:

 أسالٌب تموٌم الطالب.

وتهتم بتوثٌك نتائج اإلمتحانات  –العدالة فى تمٌٌم الطالب على مستوى المسم والكلٌة تحرص الكلٌة على توفٌر  -

 وتم إستخدام كراسات اإلجابة ذات الرلم السرى.

تم عمد ورشة عمل للسادة المالحظٌن والمرالبٌن على أعمال اإلمتحانات وتوزٌع التعلٌمات الخاصة بالمواعد  -

 تاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب.ونظم اإلمتحانات عن طرٌك السٌد األس

التعتمد األلسام على أساتذتها فمط فى إجراء اإلختبارات بل تشرن ممتحنٌن خارجٌٌن من خارج الجامعة للتؤكد  -

من حٌادٌة وضع الدرجات كما ٌتم عرض كل ذلن على المراجع الخارجى إلبداء الرأى والتعدٌل إذا لزم األمر 

د إدارة الكلٌة بوضع جدول اإلمتحانات وفما  لما تراه بل ٌعلن لاللسام العلمٌة والطالب لبل بدء . وال تنفر

اإلمتحانات بشهر كامل فى صورته األولٌة وٌتم تلمى أٌة إلتراحات من األساتذة أو الطالب بتعدٌل الجدول لمدة 

رٌن ٌوما  على األلل وٌتم إعالنه باأللسام أسبوع ٌلٌها إعالن الجدول بصورته النهائٌة لبل بدء اإلمتحانات بعش

 ولوحات اإلعالنات بالكلٌة وعلى مولعها اإللكترونى كما تعلن نتائج اإلمتحانات بالدرجات والتمدٌرات. 

ٌحك للطالب التظلم من نتٌجته وٌتم ذلن فى موعد ألصاه شهر من إعالن النتٌجة وٌفتح معها باب التظلم من  -

لطالب ومكتب وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وٌتلمى الطالب ردا  على تظلمه خالل مكتب إدارة شئون ا

بحد ألصى أسبوعٌن من تارٌخ تمدٌم التظلم وٌخطر به من خالل مكتب وكٌل الكلٌة فى الموعد الممرر وٌطلع 

ة رئٌس الطالب على كراسات اإلجابة ودرجاتهم من خالل لجنة ٌرأسها وكٌل الكلٌة لشئون الطالب وعضوٌ

الكنترول وإستاذ الماده العلمٌة وتعلن بلوحة اإلعالنات بعد موافمة مجلس الكلٌة ومجلس شئون التعلٌم والطالب 
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بالجامعة. وتعرض نتائج اإلمتحانات لتحلٌلها على األلسام العلمٌة وأٌضا  على اللجنة العلٌا للمناهج إلعادة النظر 

 اٌٌر وإتخاذ لرارات تصحٌحٌة للمسار إذا لزم األمر.فى طرق التدرٌس والتموٌم ومدى تحمك المع

عمد اإلمتحانات الفصلٌة والعملٌة وإعالن الدرجات للطالب مع عرض اإلجابات النموذجٌة باإلضافة إلى  -

 اإلمتحانات التحرٌرٌة والشفهٌة واألنشطة الطالبٌة )لوحات معلمة ، موضوعات ومماالت(.

 توٌات المختلفة من المهارات المعرفٌة المتعلمة بمهنة الصٌدلة. ٌتم تصمٌم اإلمتحانات لمٌاس المس   -

عملى( مع محتوى الممرر المعلن  –شفهى  –تتوافك أسالٌب التموٌم فى جمٌع أنواع اإلختبارات )تحرٌرى   -

 للطالب.

 (.أخرى –مشارٌع   –العملٌة   –الشفهٌة   –تتصؾ أسالٌب تموٌم الطالب بالتنوع )اإلختبارات التحرٌرٌة  -

 تراعى العدالة والشفافٌة فى جمٌع أنواع اإلحتبارات خاصة اإلختبارات الشفهٌة )كروت الشفهى(. -

ٌتم إستخدام لجان الممتحنٌن وتصدر لرارات معتمدة وموثمة وتتكون اللجنة من أساتذة الممررات ووكٌل الكلٌة  -

 لشئون التعلٌم والطالب ورئٌس لجنة رصد الدرجات.

الممتحنٌن الخارجٌٌن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهه فى اإلمتحانات الشفهٌة باإلضافة إلى تستخدم الكلٌة نظام  -

 تمارٌر الممٌمٌن الخارجٌٌن للممرر.

 ( التى تمٌسها الورلة اإلمتحانٌة.ILOSتمت موافمة مجلس الكلٌة على تحدٌد مخرجات التعلم المستهدفة ) -

جابة الطالب وسجالت النتائج بإستخدام برنامج رصد الدرجات تموم الكلٌة بتوثٌك النتائج من خالل أوراق ا -

وحفظ الملفات بعد إعداد واعالن النتائج على صفحة  (MIS)الموحد من خالل برامج نظم المعلومات االدارٌة 

 الكلٌة بشبكة االنترنت وعلى لوحات شئون الطالب.

ر تشتمل على نسبة الطالب الحاصلٌن على كل تموم الكلٌة بتحلٌل نتائج تموٌم الطالب وعمل احصائٌة لكل ممر -

تمدٌر ونسبة النجاح والرسوب كما تموم بعمل منحنى التوزٌع التكرارى لنتائج جمٌع الممررات لكل الفرق 

الدراسٌة وعرضها على مجلس الكلٌة لمنالشتها واتخاذ المرارات التصحٌحٌة من خالل لجان الممتحنٌن ، كما 

 ائج السابمة على مدار الخمس سنوات األخٌرة. ٌتم ممارنة النتٌجة بالنت

ومن الممارسات الجٌدة التى لامت بها الكلٌة عمل دراسات احصائٌة مكثفة منها على سبٌل المثال تؤثٌر زٌادة  -

وسائل التعلٌم والتعلم على مستوى نتائج الطالب وكذلن مدى ارتباط نتٌجة الطالب فى الممرر مع مفردات 

أن هنان ارتباط لوى )معامل االرتباط( بٌن درجة التحرٌرى ومجموع درجات الطالب فى درجاته ، ولد اتضح 

 ذات الممرر.  

وبعد انتهاء جمٌع أعمال الرصد واعالن النتائج ونتائج االلتماسات تموم الكلٌة بحفظ أوراق االمتحانات فى  -

 المخصصة لذلن بحٌث ٌمكن الرجوع الٌها اذا لزم األمر. األماكن

 وتحلٌل نتائج تموٌم الطالب:مراجعة 

من خالل منالشة الطالب لألساتذة بعد  تتم التؽذٌة الراجعة للطالب حول نتائج التموٌم لتحسٌن مستواهم األكادٌمى -

 إعالن نماذج اإلجابة.

 تتم مراجعة وتحلٌل نتائج تموٌم الطالب بعمل منحنٌات لنتائج الممررات وترسل إلى أساتذة األلسام العلمٌة لعمل -

تمرٌر الممرر وتحفظ بوحدة ضمان الجودة بالكلٌة وتموم الكلٌة بإعداد تمرٌر عام عن نتائج اإلمتحانات لٌعرض 

 على مجلس الكلٌة.

 ٌتم إتخاذ لرارات وإجراءات تصحٌحٌة فى ضوء مراجعة النتائج. -

 اإلمكانات المتاحة للتعلٌم والتعلم:

م وتشمل معامل تخصصٌة بكل لسم وفما  لطبٌعة الدراسة به مثل ٌتوفر بالكلٌة مجموعة من معٌنات التعلٌم والتعل -

معامل الكٌمٌاء التحلٌلٌة والعضوٌة و الطبٌة والصٌدالنٌات والعمالٌر والصٌدلة الصناعٌة ومعامل الحاسب اآللى 

وتخدم جمٌع برامج الكلٌة وٌوجد متحؾ خاص بمسم العمالٌر ومزرعة نباتات طبٌة هذا باإلضافة إلى جمٌع 

 جهزة العرض الحدٌثة مثل السبورة التفاعلٌة.أ

 ٌتم تمسٌم الطالب إلى مجموعات صؽٌرة. -
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 المكتبة:

مساحة المكتبة مناسبة ومكٌفة الهواء وتعمل المكتبة حتى الساعة الخامسة مساءا  ماعدا ٌوم الخمٌس فتعمل حتى  -

كثافة الطالب وتم كتابة وتصنٌؾ  لوائم الكتب والدورٌات والمراجع الموجودة  نظرا  لملةالساعة الثانٌة ظهرا  

بالمكتبة مشتمال  على رلم اإلٌداع والرؾ والحفظ بحٌث تمل فترة تواجد الطالب بالمكتبة وتوفٌر ولته كما تم 

ل المسم التنسٌك مع األلسام بحٌث ٌضع كل لسم مجموعة الكتب والمراجع التى تمع فى صمٌم تخصصه داخ

 نفسه لتملٌل الكثافة العددٌة وزٌادة المساحة المتاحة للكتب والمراجع األخرى داخل المكتبة. 

أحد معاونى أعضاء هٌئة التدرٌس بالمكتبه إلرشاد الطالب وتحرص إدارة من كل لسم بالتناوب كما ٌتواجد  -

 لجنة المكتبات بدراسة مابه.  المكتبة على تلمى شكاوى الطالب من خالل صندوق شكاوى وإلتراحات وتموم

 لامت الكلٌة بتوفٌر خدمة اإلنترنت بماعات الحاسب اآللى لتملٌل التردد على المكتبة للحصول على هذه الخدمة. -

تم عمد دورات تؤهٌلٌة وتدرٌبٌة للعاملٌن بالمكتبة على أعمال التصنٌؾ والفهرسة حسب اإلحتٌاجات والتوعٌة  -

 الفكرٌة.واإلرشاد بحموق الملكٌة 

جمٌع التجهٌزات متاحة )ماكٌنات تصوٌر / أجهزة حاسب آلى / حوامل وأرفؾ للمراجع / شبكة اإلنترنت  -

 وؼٌرها( .

 تكنولوجٌا المعلومات )االنترنت/إشتران فى دورٌات إلكترونٌة متخصصة/ كتب إلكترونٌة.....ألخ(المستخدمة -

 م زٌادة عدد أجهزة الكمبٌوتر الموجودة بالمكتبة.فى المكتبة متاحة للفئات المختلفة المستهدفة  ولد ت

تتوافر األعداد والمإهالت المناسبة من العاملٌن فى المكتبة وهم  ذو خبرة فى مجاالت المكتبات وتكنولوجٌا  -

 المعلومات. 

 بالنسبة للمراجع توجد أحدث المراجع والدورٌات التى تخدم جمٌع ألسام الكلٌة باإلضافة إلى مكتبة الطالب -

 المركزٌة.

تكفى خدمات المكتبة المستفٌدٌن منها بالنسبة للعدد اإلجمالى من المترددٌن من طالب وأعضاء هٌئة التدرٌس  -

 وأعضاء الهٌئة المعاونة. 

 توجد سجالت للمترددٌن على المكتبة لمكتبتى أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب. -

أو بإستبٌانات ٌموم المستفٌدون من المكتبة بإستٌفائها ٌتم لٌاس مستوى رضاء المستفٌدٌن وذلن بإستطالع آرائهم  -

 ووضع أرائهم الخاصة بالخدمات التى تمدمها المكتبة. 

 ولد انتهت مٌكنة مكتبة الكلٌة عن طرٌك مشروع المكتبة الرلمٌة وهى اآلن مرتبطة بالمجلس األعلى للجامعات. -
 

 م10/8/9109م وحتى 0/9/9108بٍبى بإحصبئٍت العولٍت البحثٍت خالل الفترة هي 

 عـــــــــــــــدد بٌـــــــــــــان

 طالب2261 إجمالى عدد المترددٌن على المعامل خالل الفترة

 ورلة  2362 عدد أوراق الطباعة التى تم نسخها

 ساعة 2520 عدد ساعات إستخدام األجهزة

 رلةو 9 عدد أوراق الماسحات الضوئٌة

 ةسطوانإ 58 نسخ اسطوانات مصرح بها

 

 : سطٛذ انًكزجخ يٍ انكزت انًشزشاِ أٔ انًٓذاِ انعشثٛخ أٔ األخُجٛخ أٔال

 البٌان
 مهداهال المشتراة

1095 
1091 

1091 
1097 

1097 
1092 

1092 
1091 

1095 
1091 

1091 
1097 

1097 
1092 

1092 
1091 

 108 - 2 - 12 - 2 60 الكتب العربٌة

 5 2 3 3 62 51 52 59 الكتب االجنبٌة

 113 2 5 3 29 51 54 119 االجمالً
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فٗ انزخظظبد انظٛذنٛخ أٔ انذثهٕو عٕاء ٔسقٛخ أٔ  (دكزٕاسِ –ٍ انشعبئم اندبيعٛخ )يبخغزٛش ي انًكزجخ: سطٛذ ثبَٛب 

 إنكزشَٔٛخ:

 الدرجة العلمٌة              
 

 المسم         

 رسائل دكتوراه رسائل ماجستٌر دبلوم

 مصؽرات فلمٌة CDمصورة  ورلٌة مصؽرات فلمٌة CDمصورة  ورلٌة ورلً

 24 13 - 51 34 156 3 الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة

الكٌمٌاء التخلٌمٌة) الكٌمٌاء
 الطبٌة( الكٌمٌاء+ العضوٌة 

- 203 65 69 - 18 22 

الصٌدلة  و الصٌدالنٌات
 الصناعٌة

- 230 25 113 - 38 56 

 38 13 - 22 44 298 - العمالٌر

 23 21 - 56 83 202 1 الفارماكولوجى

 11 15 - 38 52 122 - المٌكروبٌولوجى

CDs 2 - - 2 - - مشتملة عدة رسائل - 

 129 125 - 405 356 1221 4 االجمالً

 

  و2108/2109خالل انعبو اندبيعٙ  ٔانًغزعٛشٍٚعهٗ انًكزجخ عذد انًزشددٍٚ  – ثبنثب  

 انًزشددٍٚ: –أ 

 المجموع ٌةكلٌنٌكبرنامج الصٌدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هٌئة التدرٌس

641 4225 1390 4222 10528 

 

 انًغزعٛشٍٚ –ة  

 المجموع ٌةكلٌنٌكبرنامج الصٌدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هٌئة التدرٌس

185 90 105 125 555 

 

 

 م10/8/9108م وحتى 0/9/9107بٍبى بإحصبئٍت العولٍت البحثٍت خالل الفترة هي 
 

 عـــــــــــــــدد بٌـــــــــــــان

 طالب 5511 إجمالى عدد المترددٌن على المعامل خالل الفترة

 ورلة  6423 عدد أوراق الطباعة التى تم نسخها

 ساعة 5862 عدد ساعات إستخدام األجهزة

 رلةو 19 عدد أوراق الماسحات الضوئٌة

 ةسطوانإ 82 نسخ اسطوانات مصرح بها
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 : سطٛذ انًكزجخ يٍ انكزت انًشزشاِ أٔ انًٓذاِ انعشثٛخ أٔ األخُجٛخ أٔال

 البٌان
 مهداهال المشتراة

1095 
1091 

1091 
1097 

1097 
1092 

1095 
1091 

1091 
1097 

1097 
1092 

 - 2 - - 2 60 الكتب العربٌة

 2 3 3 51 52 59 الكتب االجنبٌة

 2 5 3 51 54 119 االجمالً

 

فٗ انزخظظبد انظٛذنٛخ أٔ انذثهٕو عٕاء ٔسقٛخ أٔ  (دكزٕاسِ –ٍ انشعبئم اندبيعٛخ )يبخغزٛش ي انًكزجخ: سطٛذ ثبَٛب 

 إنكزشَٔٛخ:

 الدرجة العلمٌة          
 

 المسم         

 رسائل دكتوراه رسائل ماجستٌر دبلوم

 مصؽرات فلمٌة CD مصورة  ورلٌة مصؽرات فلمٌة CD مصورة  ورلٌة ورلً

 2 2 2 - - - - التحلٌلٌة الصٌدلٌةالكٌمٌاء 

 - - - 4 4 4 - الكٌمٌاء العضوٌة الصٌدلٌة

 - - - - - - - الكٌمٌاء الطبٌة

 2 2 2 3 3 3 - الصٌدالنٌات

 - - - - - - - الصٌدلة الصناعٌة

 - - - 4 4 4 - العمالٌر

 2 2 2 1 1 1 - الفارماكولوجى

 1 1 1 3 3 3 - المٌكروبٌولوجى

 2 2 2 15 15 15 - االجمالً

 

 و2107/2108خالل انعبو اندبيعٙ  ٔانًغزعٛشٍٚعهٗ انًكزجخ عذد انًزشددٍٚ 

 انًزشددٍٚ  : –أ 

 المجموع ٌةكلٌنٌكبرنامج الصٌدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هٌئة التدرٌس

235 3291 3221 2291 15038 

 

 انًغزعٛشٍٚ –ة  

 المجموع ٌةكلٌنٌكبرنامج الصٌدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هٌئة التدرٌس

23 52 80 195 405 
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 م10/8/9107م وحتى 0/9/9106بٍبى بإحصبئٍت العولٍت البحثٍت خالل الفترة هي 
 

 عـــــــــــــــدد بٌـــــــــــــان

 طالب2625 إجمالى عدد المترددٌن على المعامل خالل الفترة

 ورلة  1628 عدد أوراق الطباعة التى تم نسخها

 ساعة 1425 عدد ساعات إستخدام األجهزة

 رلةو 55 عدد أوراق الماسحات الضوئٌة

 ةسطوانإ 236 نسخ اسطوانات مصرح بها

 
 : سطٛذ انًكزجخ يٍ انكزت انًشزشاِ أٔ انًٓذاِ انعشثٛخ أٔ األخُجٛخ أٔال

 البٌان
 مهداهال المشتراة

1095 
1091 

1091 
1097 

1095 
1091 

1091 
1097 

 2 - 2 60 الكتب العربٌة

 3 3 52 59 الكتب االجنبٌة

 5 3 54 119 االجمالً

 

فٗ انزخظظبد انظٛذنٛخ أٔ انذثهٕو عٕاء ٔسقٛخ أٔ  (دكزٕاسِ –ٍ انشعبئم اندبيعٛخ )يبخغزٛش ي انًكزجخ: سطٛذ ثبَٛب 

 إنكزشَٔٛخ:

 الدرجة العلمٌة          
 

 المسم         

 دكتوراه رسائل ماجستٌر

 CD مصورة  ورلٌة مصؽرات فلمٌة CD مصورة  ورلٌة

 1 1 2 2 2 الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة

 0 0 2 2 2 الكٌمٌاء العضوٌة الصٌدلٌة

 1 1 2 2 2 الكٌمٌاء الطبٌة

 2 2 1 1 1 الصٌدالنٌات

 3 3 2 2 2 الصٌدلة الصناعٌة

 2 2 3 3 3 العمالٌر

 0 0 0 0 0 الفارماكولوجى

 0 0 6 6 6 المٌكروبٌولوجى

 14 14 19 19  االجمالً

 

 و2106/2107خالل انعبو اندبيعٙ  ٔانًغزعٛشٍٚعهٗ انًكزجخ عذد انًزشددٍٚ  – ثبنثب  

 انًزشددٍٚ  : –أ 

 المجموع ٌةكلٌنٌكبرنامج الصٌدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هٌئة التدرٌس

2510 2990 5880 4656 16036 
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 انًغزعٛشٍٚ –ة 

 المجموع ٌةكلٌنٌكبرنامج الصٌدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هٌئة التدرٌس

120 23 15 8 216 

 

 لاعات الدراسة والمعامل:

تحرص الكلٌة على حسن إستؽالل لاعات الدرس بها والمدرجات والمعامل ومركز الحاسب اآللى الطالبى ،  -

الطالب فلم تعد مدرجات كل مبنى تابعة للمسم الوالع بذلن المبنى وإنما متحؾ ومزرعة العمالٌر مع تزاٌد أعداد 

تم إعداد الجداول الدراسٌة بحٌث تستمبل الماعات الكبٌرة أعداد الطالب الكبٌرة وتم اإلستعانة بمدرجات كلٌة 

 جـ وجارى مٌكنة الجداول الدراسٌة وجمٌع المدرجات بها أجهزة العرض المختلفة.-5-1-9الطب رلم 

بالكلٌة معمل مركزى ٌخدم جمٌع األلسام العلمٌة لضمان عدم تكرار األجهزة مرتفعة الثمن  ولد تم تزوٌد  -

معامل لسم العمالٌر بعدد كبٌر من المٌكروسكوبات الطالبٌة وكذلن مٌكروسكوبات كبٌرة مزودة بكامٌرات 

ة الصناعٌة بالموازٌن الرلمٌة رلمٌة ومتصلة بؤجهزة العرض ، كما تم تزوٌد لسمى الصٌدالنٌات والصٌدل

 الالزمة للطالب ، وكذلن تزوٌد ألسام الكٌمٌاء بؤجهزة المٌاس الحدٌثة.

جمٌع لاعات الدرس بالكلٌة مكٌفة الهواء ومالئمة من حٌث االضاءة والتهوٌة ، كما أن المعامل الطالبٌة جٌدة   -

ولكل مجموعة طالب دوالب خاص لحفظ التهوٌة ومزودة بدوالٌب للؽازات للتخلص من الروائح واألبخرة 

 وتفتح أبوابها إلى الخارج.  –األدوات 

جمٌع المدرجات والماعات والمعامل والمكتبات مزودة بطفاٌات الحرٌك واالرشادات الخاصة بها وبوسائل  -

،  األمن المعملى وكذلن منافذ الخروج التى تساعد على الخروج اآلمن واالخالء السرٌع فى حاالت الطوارىء

ولد لامت االدارة الهندسٌة بالجامعة بتنفٌذ نظام فتح أبواب المدرجات والمعامل إلى الخارج لكى تتوافك مع 

 متطلبات األمان الممررة من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد .

اإلحتٌاجات ٌتم إستخدام معامل الحاسب اآللى الطالبى فى عمل دورات تدرٌبٌة للطالب والعاملٌن حسب  -

واإلستبٌان اإللكترونى لتمٌٌم اآلداء الجامعى والدخول على الممررات اإللكترونٌة وعمل أبحاث مرجعٌة كما 

 توجد وحدة صٌانة ألجهزة الكمبٌوتر والطابعات.

ٌتوافر بالكلٌة العدد الكافى من صٌادلة التحالٌل والكٌمٌائٌٌن باالضافٌة إلى الفنٌٌن المتخصصٌن فى أعمال  -

لتحضٌر والمعامل. ولد لامت الكلٌة بتدرٌب عمال وفنى المعامل على اطفاء الحرائك وعلى تنفٌذ خطط االخالء ا

 التى إلترحتها الكلٌة.

 توافر مساعدات التعلٌم والتعلم الالزمة إلكساب الطالب المهارات المهنٌة المستهدفة باأللسام العلمٌة.

 –مزرعة النباتات الطبٌة  -السبورة التفاعلٌة –متحؾ العمالٌر  –مل تتوافر مساعدات التعلٌم والتعلم من معا  -

 .لاعات الحاسب اآللى -الصٌدلٌة النموذجٌة 

 هذه المساعدات كافٌة لتحمٌك األهداؾ التعلٌمٌة المخطط لها وهى من أحدث مساعدات التعلٌم والتعلم. -

الدراسة الحالى )النظام الفعلى( باإلستعانة لاعات المحاضرات والفصول الدراسٌة كافٌة الى حد ما على نظام  -

 بمدرجات كلٌة الطب البشرى وهى ؼٌر كافٌة بصورة أكبر إذا طبك نظام الساعات المعتمدة.

 .NORMSمساحة المعامل مناسبة بالنسبة ألعداد الطالب حسب  -

 رضا الطالب:

 لٌاس وتمٌٌم رضا الطالب:

مستمرة فى جمٌع مجاالت العملٌة التعلٌمٌة من خالل  تحرص الكلٌة على لٌاس وتمٌٌم رضا الطالب بصفة -

 الوسائل المختلفة ومنها لوائم اإلستمصاء الورلٌة واإللكترونٌة )إستبٌان تموٌم األداء الجامعى(.

تموم الكلٌة بتحلٌل إستبٌانات رضا الطالب والتوصل إلى النتائج التى تساعدها على معرفة مستوى رضاهم عن  -

اإلمكانات المعملٌة والوسائل التعلٌمٌة الداعمة والمكتبة وؼٌرها  –أسالٌب التعلم  –تحوٌل سٌاسات المبول وال

 )النتائج موضحة بملؾ التعلٌم والتعلم والتسهٌالت الداعمة(.



 

 دامع٘ أضْٔط  –نلٔ٘ الضٔدل٘ 

                      84                                                                                                                                                      و                    2018/2019التكسٓس الطيْٖ عً العاو اجلامعٕ  107

 

تحرص الكلٌة على اإلستفادة من نتائج التمٌٌم وتتخذ المرارات المناسبة التى تساعدها على تحسٌن رضا الطالب  -

 بعض اإلجراءات مثل: ولد تم إتخاذ

زٌادة أعداد الكتب فى المكتبة الطالبٌة ، توصٌل نماط اإلنترنت فى المكتبة ، تحدٌد أحد أعضاء الهٌئة المعاونة 

لإلشراؾ على المكتبة باإلضافة إلى تحسٌن الوسائل التعلٌمٌة واألنشطة الطالبٌة ، وكذلن توعٌة الطالب فى بداٌة 

الرٌادة العلمٌة والساعات المكتبٌة ، وآلٌة تلمى الشكاوى ، تحدٌث مولع الكلٌة على شبكة العام الدراسى بنظام 

االنترنت ، زٌادة مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فى األنشطة الطالبٌة من خالل اتحاد الطالب واإلشراؾ على األسر 

 الطالبٌة.
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 الطالب ّاخلسجيٌْاملعٔاز التاضع :  
 ٌع الطالب:سٌاسات لبول وتحوٌل وتوز

 نمم لبول وتحوٌل الطالب:

 لواعد المبول:

تتوافك سٌاسات المبول مع الرسالة والؽاٌات واألهداؾ اإلستراتٌجٌة للكلٌة حٌث ٌتم لبول الطالب وفما  لمواعد المبول التى 

هذه السٌاسات علوم( ، وتعلن  -ٌحددها المجلس األعلى للجامعات فى ضوء تخصصات الطالب فى الثانوٌة العامة )علمى 

بوسائل اإلعالم والصحؾ المومٌة وعلى شبكة االنترنت. وتتسم  سٌاسات المبول بالشفافٌة حٌث أنها تتم وفما  لمجموع 

درجات الطالب ، وتموم الكلٌة سنوٌا بمخاطبة الجامعة باألعداد المطلوب لبولها فى العام التالى وبما ٌتناسب مع موارد 

طالب وطالبة فمط ورؼم ذلن ٌتم  500ة من الجامعة سنوٌا عن طرٌك مجلس الكلٌة لبول وخطة الكلٌة ، وتطلب الكلٌ

إلحاق أعدادا  كبٌرة ، لذا فمد تمت هذا العام مخاطبة السٌد األستاذ الدكتور / مستشار وزٌر الصحة لشئون الصٌدلة وكذلن 

 بولٌن فى الكلٌة.م لتحدٌد أعداد المم1091/1097النمابة العامة للصٌادلة بهذا الشؤن فى 

المعلومات المتاحة عن سٌاسات ولواعد المبول كافٌة ومعلنة بدلٌل الطالب وعلى صفحة الكلٌة على شبكة المعلومات كما 

ٌوجد مكتب إستعالمات بإدارة شئون الطالب لتوفٌر الدعم المناسب فٌما ٌخص سٌاسات وإجراءات المبول والتحوٌل ، 

 علومات كافٌة عن شروط المبول لكل برنامج وهذه الكتٌبات توزع على الطالب الجدد.وٌتوفر بكتٌبات أدلة الطالب م

 ضمان العدالة وعدم التمٌٌز:

جامعة أسٌوط على لبول الطالب بناءا  على لواعد وإرشادات مكتةب تنسةٌك المبةول  –تعتمد سٌاسات المبول بكلٌة الصٌدلة 

المساواة وعدم التمٌٌز بٌن جمٌع الطالب من ناحٌة الجنس أو الدٌانة ،  والتى ٌمرها المجلس األعلى للجامعات وتعتمد على

وهنةان مسةةاواه فةةى فةةرص التعلةٌم وممارسةةة األنشةةطة والتمةةوٌم ، حٌةث تةةتم المسةةاواة وعةةدم التمٌٌةز فةةى الجةةداول الدراسةةٌة 

ت النظرٌةة والعملٌةة للمحاضرات والمعامل وكذلن فى جةداول اإلمتحانةات حٌةث ٌةتم توزٌةع الطةالب علةى لجةان اإلمتحانةا

والشفهٌة طبما  للترتٌب األبجدى وأرلام الجلوس كما ٌسمح للطالب اإلطةالع علةى نتةائجهم ولهةم الحةك فةى الةتظلم ، ولةدى 

جمٌع الطالب الفرصة لممابلة أى عضو فى إدارة الكلٌة أو من أعضاء هٌئة التدرٌس فى أولةات السةاعات المكتبٌةة لطلةب 

كلة. كمةا ٌةتم اإلعةالن عةن األنشةطة المختلفةة فةى الكلٌةة وٌةتم إتاحةة الفرصةة لجمٌةع الطةالب أٌه مساعدة أوعرض أٌه مشة

 بشفافٌة لممارسة هذه األنشطة.

 م 10/91/1091( بتارٌخ 157تم إعداد دلٌل للسمات التنافسٌة للكلٌة وتم إعتمادة من مجلس الكلٌة رلم )

علةى  هم وتوزٌعة1091/1097مجـالـى التعلٌم والتعلم وتموٌم أداء طالب تجدٌد المٌثاق المرجعى للممارسات المتمٌزة فى 

 جمٌع ألسام العلمٌة واإلدارٌة والوحدات داخل الكلٌة.

 برامج تعرٌفٌة للطالب الجدد:

توجد إجراءات لتنظٌم برامج تعرٌفٌة للطالب الممبةولٌن مةن خةالل اللمةاءات مةع السةٌد األسةتاذ الةدكتور / وكٌةل الكلٌةة  -

التعلةةٌم والطةةالب بالتنسةةٌك مةةع مكتةةب شةةئون الطةةالب وإتحةةاد الطةةالب  ورعاٌةةة الشةةباب وعةةن طرٌةةك مكتةةب لشةةئون 

ٌتبعهةا عمةل إسةتبٌانات لمٌةاس  –االستعالمات بإدارة شئون الطالب ، كما ٌتم عمل المطوٌات وتوزٌعها علةى الطةالب 

ماٌهم الطالب المستجد. كمةا تمةوم الكلٌةة  عروض تمدٌمٌة لكل –رضا الطالب ، كما ٌتم عرض فٌلم وثائمى عن الكلٌة 

بتنظٌم حفل سنوى إلستمبال الطالب الجدد بحضةور السةادة عمٌةد ووكةالء ورإسةاء ألسةام الكلٌةة ومةدٌر وحةدة ضةمان 

الجودة وبعض أعضاء هٌئة التدرٌس بها بؽرض تعرٌؾ الطةالب برسةالة ورإٌةة وألسةام وبةرامج وممةررات وأنشةطة 

ة إلى أدلة الطالب والمطوٌات والجداول الدراسٌة  ، وٌموم السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة طالبٌة للكلٌة ، باالضاف

والسٌد األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون الطالب بةالرد تلٌفونٌةا  أو الممابلةة الشخصةٌة مةع الطةالب وأولٌةاء األمةور 

مةةا ٌةةتم الةةرد علةةى األسةةئلة التةةى تةةرد مةةن الطةةالب لمكتةةب فٌمةةا ٌتعلةةك بةةالمبول والتحوٌةةل فةةى بداٌةةة العةةام الدراسةةى ، ك

 اإلستعالمات أو صنادٌك الشكاوى والممترحات على مستوى الكلٌة أو على مستوى األلسام وٌتم تحلٌلها والرد علٌها.
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تم تدشٌن برٌد إلكترونى خاص لتلمى شكاوى وإلتراحات الطالب إضافة الى صفحة التواصل مع الطالب على صفحة  -

 ى اإللتراحات والشكاوى على صفحة الكلٌة.لماصل اإلجتماعى )فٌس بون( كما تم حدٌثا  فتح منتدى للطالب لتالتو

 توزٌع الطالب على التخصصات:

حسب رؼبة  ٌتم توزٌع الطالب الممبولٌن من مكتب التنسٌك سنوٌا بٌن البرنامج األساسى وبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

 .الطالب

 لواعد التحوٌل:

سٌاسات التحوٌةل مةن الكلٌةة وإلٌهةا موضةحة بالئحةة الكلٌةة ومعلنةة فةى دلٌةل الطالةب وكةذلن بشاشةة العةرض )اللوحةة  -

 اإللكترونٌة( وإدارة شئون الطالب فى بداٌة العام الدراسى.

 ٌتم اإلعالن عن لواعد التحوٌل للطالب بمعرفةة شةئون الطةالب المركزٌةة وسٌاسةات ولواعةد التحوٌةل ٌعلنهةا المجلةس -

 أعوام. 9األعلى للجامعات فى الصحؾ المومٌة سنوٌا  وٌتم التحوٌل مركزٌا عن طرٌك التنسٌك االلكترونى منذ 

ٌمكةن للطالةةب أن ٌحةول مةةن برنةةامج درجةة البكةةالورٌوس فةً الصةةٌدلة إلةةى برنةامج درجةةة البكةالورٌوس فةةً الصةةٌدلة  -

  .اسة بشرط النجاحأو العكس فً خالل العامٌن األولٌن من الدر )صٌدلة إكلٌنٌكٌة(

 

 جذب الطالب الوافدٌن:

 تطور أعداد الطالب الوافدٌن:

ٌةةتم لبةةول الطةةالب الوافةةدٌن عةةن طرٌةةك ادارة الوافةةدٌن بةةوزارة التعلةةٌم العةةالى ، تةةم تحةةدٌث سٌاسةةات جةةذب الطةةالب   -

 م : 10/91/1091( بتارٌخ 157الوافدٌن بمرار مجلس الكلٌة رلم )

 

 الكلٌة لجلب الطالب الوافدٌن:وسائل للتروٌج تستخدمها 

التواجد فى المنتدٌات الطالبٌة على مستوى الوطن العربى )مثال ذلن المنتدى  –اإلعالن على صفحة الكلٌة باإلنترنت  -

 الطالبى العربى الذى ألٌم باألردن (.

الثمةافٌٌن لةبعض الةدول  اإلعالن عن الدرجات العلمٌة التى تمةدمها الكلٌةة علةى مولعهةا اإللكترونةى ومخاطبةة الملحمةٌن -

العربٌة بالمةاهرة للتةروٌج لبرنةامج الصةٌدلة اإلكلٌنٌكٌةة عةن طرٌةك طباعةة كتٌبةات عةن البةرامج  الممنوحةة مةن الكلٌةة 

 وإرسالها إلٌهم. وكذلن إستطالع رأٌهم فى الخدمة التعلٌمٌة التى تمدم لموفدٌهم.

 م(. 19/1/1090( بتارٌخ 510جلس الكلٌة رلم )تم إعتماد سٌاسة وبرامج لجذب الطالب الوافدٌن )إعتماد م

 م(.10/91/1091( بتارٌخ157تم تحدٌث وإعتماد سٌاسة وبرامج لجذب الطالب الوافدٌن )إعتماد مجلس الكلٌة رلم )

 سٌاسة الدعم المالى للطالب:

نشةةطة تنفةةذ عةةن طرٌةةك إدارات شةةئون الطةةالب ورعاٌةةة الشةةباب حسةةب لواعةةد موضةةحة فةةى دلٌةةل الطالةةب ودلٌةةل األ -

 الطالبٌة.

 الدعم المالى الممدم للطالب ٌؤخذ جمٌع األشكال )دعم نمدى/سداد مصروفات/ كتب دراسٌة مجانٌة / إعانة عٌنٌة(. -

 تموم إدارة الجامعة بتوزٌع الدعم المالى للكلٌات بنسبة أعداد الطالب الممٌدٌن بكل كلٌة سنوٌا . -

 أوالً: إدارة شئون الطالب:

تمدٌم المساعدات الخٌرٌة من بعض السادة أعضةاء هٌئةة التةدرٌس والعةاملٌن بالكلٌةة وٌتةراوح  الدعم المالى عن طرٌك

جنٌه لكةل طالةب حسةب حالتةه اإلجتماعٌةة وٌتمثةل فةى تسةدٌد المصةروفات فةى كةل فصةل دراسةى أو 150 - 900من 

 شراء الكتب الجامعٌة.

 ثانٌاً: إدارة رعاٌة الشباب:

من جمٌع األلسام العلمٌة بالكلٌة توزع مجانةا  علةى الطةالب الؽٌةر لةادرٌن  ٌتم تخصٌص عدد من الكتب الدراسٌة -

 وذلن عن طرٌك إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة.
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حٌةث  وذلةن بعةد كتابةة طلةب مةدعم بالوثةائك. ًتكافةل الطالبةالٌتم دعم مادي للطالب الؽٌر لادرٌن من صةندوق  -

تموم إدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة بإعداد كشؾ بؤسماء الطالب المتمدمٌن للحصول على الدعم )اإلعانة( وإعتماده 

مةةن برئاسةةة السةةٌد أ.د. وكٌةةل الكلٌةةة لشةةئون التعلةةٌم والطةةالب والسةةٌد أ.د./ عمٌةةد الكلٌةةة وإرسةةاله إلةةى مكتةةب 

 بالجامعة.المساعدات اإلجتماعٌة باإلدارة العامة لرعاٌة الشباب 

السٌد أ.د. نائب رئٌس الجامعةة لشةئون  ٌموم مكتب المساعدات اإلجتماعٌة بفحص الطلبات ورفع األمر إلى السٌد -

 .لتحدٌد مبلػ اإلعانة لكل طالب التعلٌم والطالب

( جنٌهةا  ثةم ٌمةوم بسةداد 500كما ٌمكن للطالب الحصول على لرض تعلٌمً لسداد الرسوم الدارسٌة بحد ألصى ) -

ض عن طرٌك رعاٌة الشباب بالكلٌة خالل الفصل الدراسً الثانً ولبل انعماد اإلمتحانات، وٌجوز له السداد المر

 .% لسط ثالث(50 –% لسط ثانً 50 –% لسط أول 90على ثالث دفعات )

 خدمات الدعم الممدمة لذوى اإلحتٌاجات الخاصة: 

شؾ الطبى وشمل الطالب المعولٌن الٌتوافك  مع كون الكلٌة التمبل الكلٌة طالب لهم إعالات شدٌدة وذلن بناء  على الك -

 عملٌة وتحتاج لولوؾ الطالب لفترات طوٌلة فى المعامل.

 توجد بالكلٌة سٌاسة للتعامل مع ذوى اإلحتٌاجات الخاصة وذلن من خالل:  -

خاصةة تحتةاج إلةى المرشد األكادٌمى أو الرائةد العلمةى والةذى ٌمةوم بتةوفٌر مرافةك لمسةاعدة الطالةب فةى حةاالت  .9

 دعم.

توفر الكلٌة رعاٌة علمٌة وصحٌة ونفسٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وموظفى الكلٌة فعلى سبٌل المثال  .1

 تموم كل األلسام العلمٌة بالكلٌة بتمدٌم المساعدات خصوصا  فى الدروس العملٌة لهإالء الطالب.

تةوفٌر  –لمصعد مع مرافك فةى الةدروس العملٌةة للمسةاعدة التصرٌح للطالب المصابٌن بشلل األطفال بإستخدام ا .5

 أخصائى إجتماعى لكل فرلة.

 ٌوجد مماعد خاصة للطالب العثر )األشول( خالل الدراسة وأثناء اإلمتحانات. .9

تخصٌص مساعد للكتابة فى حالة الطالب المصاب بالسةاعد بشةرط أن ٌكةون فةى مسةتوى تعلٌمةى ألةل وذلةن فةى  .5

 حاالت الحوادث.

 مداخل ومخارج ؼٌر رئٌسٌة للطالب ذوى اإلحتٌاجات الخاصة بمبنى أ ، مبنى ب.ٌوجد  .1

 إتخذت الكلٌة إجراءات لعمل مدرج )منزلك( لمداخل المدرجات الرئٌسٌة بالكلٌة. .7
 

 الرعاٌة اإلجتماعٌة والصحٌة:

 واإلستفادة منها. تموم الكلٌة سنوٌا  بعمل مسح آلراء الطالب فى الخدمات الصحٌة الممدمة تمهٌدا  لدراستها -

 عمل لوحات إرشادات صحٌة تحت إشراؾ السٌد األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.  -

 ٌوجد بكل لسم دوالب لإلسعافات األولٌة وكذلن فى جمٌع المعامل والمدرجات واماكن تجمع الطالب والعاملٌن. -

 لل فى لاعات اإلمتحانات طوال فترة اإلمتحانات.توفر الكلٌة طبٌب وممرض واحد على األ -
 

 عٌادة طبٌة:   

هنةان مستشةةفى للطةةالب داخةل الجامعةةة بجةةوار الكلٌةةة ومجهةزة للحةةاالت الطارئةةة وكةةذلن مستشةفى أسةةٌوط الجةةامعى وهةةى 

الكلٌةة.  إضةافة مجهزة تجهٌزا  كامال  وكذلن العدٌد من المستشفٌات الجامعٌة المتخصصة وجمٌعها تبعةد بضةعة امتةار عةن 

 .ينى اإلداربلذلن لامت الكلٌة بتجهٌز عٌادة طبٌة داخل الكلٌة خلؾ الكافترٌا بالم
 

 رعاٌة الطالب المتفولٌن والمتعثرٌن:

ٌتم تحدٌد الطالب المتفولٌن والمتعثرٌن وكذلن الطالب المبدعٌن فى األنشةطة عةن طرٌةك وكٌةل  الكلٌةة لشةئون التعلةٌم  -

 -دة:حسب لواعد محد والطالب
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ٌتم تحدٌد الطالب المتفولٌن حسب التمدٌر العام بعد إعالن نتٌجة كل فصل دراسى كما ٌتم تحدٌد المبدعٌن فى األنشةطة  -

 المختلفة وتموم الكلٌة بتكرٌمهم ومن بعض صور التكرٌم ما ٌلى:

 جٌد جدا (. –. صرؾ مكافآت تفوق للطالب الحاصلٌن على تمدٌر )ممتاز 9

 شهادات تمدٌر. –األوائل كل سنة وإهداء كل طالب مٌدالٌة تكرٌم للعشرة  -1

 دعوة العشرة األوائل لحضور المإتمرات العلمٌة لأللسام والكلٌة. -5

 توزٌع الجوائز على أوائل الخرٌجٌن من شركات الدواء والنمابة العامة للصٌادلة وشهادات تمدٌر وحفل تكرٌم. -9

شرؾ تعلك فى األلسام ولوحات اإلعالنات لكل فرلة ومعلمات بمةداخل الكلٌةة وضع أسماء وصور األوائل فى لوحات  -5

وكذلن نشر صور العشرة األوائل فى كل فرلة على ؼالؾ دلٌل اإلرشاد األكادٌمى الةذى ٌةوزع علةى الطةالب كةم ٌةتم 

 وضع صور األوائل على صفحة اإلنترنت بالكلٌة.

المرحومةةة أ.د /  ورثةةة جنٌةةه جةةائزة ممنوحةةة مةةن 9000ة الرابعةةة )تةةوزع جةةائزة االول فةةى ممةةرر الصةةٌدالنٌات الفرلةة -1

 سوزان الهراس( وجائزة األول فى الكٌمٌاء الطبٌة لطالب الفرلة الرابعة )كتاب دلٌل األدوٌة(.

 تهدى بعض األلسام الطالب األوائل كتب دراسٌة مجانٌة. -7

دة العلمٌةة للسةادة أعضةاء هٌئةة التةدرٌس السةتمبال الطةالب االعالن عن الساعات المكتبٌة  واالرشاد األكةادٌمى والرٌةا -2

 واالجابة عن أسئلتهم وحل مشاكلهم.

ٌتم توزٌةع كتٌبةات أو ألةراص مدمجةة تحتةوى االمتحانةات السةابمة لتةدرٌب الطةالب علةى أسةئلة اإلمتحانةات فةى جمٌةع  -1

 الممررات عن طرٌك الحجز بإدارة رعاٌة الشباب.

ة لطالب برنةامج الصةٌدلة اإلكلٌنٌكٌةة عبةارة عةن منحتةٌن لكةل مسةتوى دراسةى ٌةتم تمسةٌمهم علةى تمدم الكلٌة منح دراسٌ -

%  والمعٌةةار الوحٌةةد 10% والرابةةع 90% والثالةةث 10% والثةةانى 20أربةةع طةةالب بحٌةةث ٌحصةةل االول علةةى منحةةة 

 إلعطاء المنح هو التفوق فمط ، وهذه المعاٌٌر معلنة بدلٌل الطالب.

 

 المبدعٌن فى األنشطة على عدة مستوٌات:ٌتم تكرٌم 

 فى ٌوم التفوق والتمٌز ٌتسلم كل مبدع أو من له نشاط شهادة تمدٌر وجائزة مالٌة. على مستوى الجامعة -9

 ٌتسلم المتمٌز مٌدالٌة أو كؤس مع شهادات تمدٌر ومكافآت مادٌة حسب اللوائح. على مستوى الجامعات -1

 طالب المبدعٌن .تكرٌم العلى مستوى الكلٌة  -5

 إتاحة الفرصة للطالب المبدعٌن لإلشتران فى تحرٌر مجلة صٌادلة المستمبل التى تصدر سنوٌا  بمناسبة عٌد الخرٌجٌن. -

ٌتم تكرٌم الطالب المبدعٌن فى المإتمرات الطالبٌةة  وحفةل ختةام النشةاط ومهرجةان الكلٌةة الشةامل ومهرجانةات كلٌةات  -

 الجامعة.
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 املعٔاز العاغس : البشح العلنٕ  ّاألىػط٘ العلنٔ٘ األخسٚ
 البحث العلمى

البحث العلمً هو أحد المحةاور الهامةة فةً رسةالة الكلٌةة 5 لةذلن تمةوم الكلٌةة بتةوفٌر المةوارد واإلمكانٌةات الالزمةة للمٌةام 

 بإجراء بحوث ترلى لمستوى النشر العلمً وتخدم صناعة الدواء فى مصر.
 

 العلمً:خطة البحث 

 :ًتوافر خطة للبحث العلم 

لامت الكلٌة بوضع خطة بحثٌة عامة للكلٌة  من خالل لجنة الدراسات العلٌا والبحث العلمً ووحدة ضمان الجودة وخطةط 

مجالس األلسام فً ضوء امكاناتها البشرٌة والمادٌة وبحٌةث تكةون مرتبطةة بخطةة البحةث العلمةً لصةٌرة األجةل للجامعةة 

التعلٌمٌة بالكلٌة 5 ثم أرسلت هذه الخطة إلى األلسام لمنالشتها واعتمادهةا ثةم تةم اعتمادهةا مةن مجلةس الكلٌةة وتخدم العملٌة 

 فً صورتها النهائٌة 5 طبعها فً صورة مخرج نهائً.

وتموم الجامعة بتموٌل خطة البحث العلمً عن طرٌك الموازنة العامة وصندوق البحوث بالجامعة ومن خالل المشروعات 

تم الحصةول علٌهةا مةن وزارة التعلةٌم العةالى مةن خةالل شةراء أجهةزة لأللسةام والمعمةل المركةزي ومركةز الخةدمات  التى

 الصٌدلٌة 5 باإلضافة إلى دعم من مٌزانٌة برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة والوحدات ذات الطابع الخاص.

ة البحثٌة للكلٌة 5 وبناءا  على الخطط الموضةوعة مةن ٌموم وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث بمتابعة تنفٌذ الخط

األلسام فمد تم وضع خطة زمنٌة لتنفٌذ األنشطة البحثٌة المختلفة 5 وٌتابع السادة رإساء مجةالس األلسةام تنفٌةذ خطةة المسةم 

 البحثٌة حٌث ٌمدموا تمرٌر سنوي عن مدى انجاز المسم للخطة.

هم المحةاور التةً تحةاول الكلٌةة جاهةدة تطوٌرهةا وذلةن مةن خةالل خطةط للبحةث ٌعد البحث العلمً واألنشطة العلمٌة من أ

( بتةارٌخ 190( معتمةدة مةن مجلةس الكلٌةة رلةم )1095/1091العلمً على مستوى األلسام وخطةة بحثٌةة خمسةٌة للكلٌةة )

الجةودة لألدوٌةة  م وتخدم التوجهات المومٌة للبحث العملً فً مجال العلوم الصٌدلٌة وصناعة الدواء ولٌةاس19/1/1099

 والمواد الطبٌة وترتبط بخطة الجامعة لصٌرة األجل.

 

 :ًمدى إرتباط خطة البحث العلمً بالكلٌة بالتوجهات المومٌة للبحث العلم 

تموم خطة البحث العلمً بالكلٌة بالتنسٌك بٌن الخطط البحثٌة لأللسام من أجل تطوٌر صناعة الدواء بمصةر وتةرتبط خطةة 

 كلٌة بمسودة خطة الجامعة من حٌث أن كال الخطتٌن تخدمان التوجهات المومٌة.البحث العلمً بال

  توجد بالكلٌة لجنة موثمة لتفعٌل أخاللٌات البحث العلمً وتم نشر مطوٌة ورلٌة وإلكترونٌة على صفحة الكلٌة اإللكترونٌةة

 عن أخاللٌات البحث العلمً والملكٌة الفكرٌة.

 

 كفاءة العملٌة البحثٌة:

 الكفاءة: مؤشرات

  .نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فى البحث العلمى 

% من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة فً البحث العلمى وذلن من خالل اإلشراؾ علةى الرسةائل 900ٌشارن 

بحثةا   520العلمٌة أو من خالل أبحاث الترلٌة واألبحاث المستخلصة من رسائل الماجستٌر والةدكتوراه 5 ولةد تةم نشةر 

 101كمةا تةم نشةر  فً مجـالت محلٌـةـة، 909فً مجــالت عالمٌة و 171م منها 1091إلى  م1005خالل الفترة من 

فةً  57وذات معامةل تةؤثٌر(  فً مجـةـالت 21)فً مجــالت عالمٌة  971م منها 1091إلى  م1097خالل الفترة من 

ولد لامت الكلٌة بعمل لاعدة بٌانةات ووضةع هةذه األبحةاث علةى مولةع الكلٌةة. تةم إعةداد السةٌر الذاتٌةة مجـالت محلٌــة 

ألعضاء هٌئة التدرٌس على صفحة الكلٌة على شبكة اإلنترنت ولد لامت الكلٌة بطبع كتٌب للبحةوث العلمٌةة المنشةورة 
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بعةض أعضةاء هٌئةة التةدرٌس بالكلٌةة بنشةر م وتجدر اإلشةارة إلةى لٌةام 1097-1005ألعضاء هٌئة التدرٌس من عام 

 أبحاث علمٌة مع مإسسات علمٌة دولٌة وأٌضا  مع جامعات أجنبٌة .

ولةد  ،وق، تمٌةز علمةًفةوتولً الجامعة اهتمام بالػ للباحثٌن فً الجامعة وذلن بتخصٌص جةوائز تمدٌرٌةة، تشةجٌعٌة، ت

الجةوائز المحلٌةة والعالمٌةة وتشةجع الكلٌةة البةاحثٌن حصل العدٌد من أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم على العدٌد مةن 

 على التمدم للحصول على الجوائز وذلن عن طرٌك توزٌع النشرات واإلعالنات التً ترد للكلٌة.

  .لواعد بٌانات للبحوث العلمٌة بالكلٌة 

إنشةاء الكلٌةة وكةذلن توجد لواعد بٌانات ورلٌة وإلكترونٌة وتضم جمٌع ملخصات رسائل الماجستٌر والدكتوراه منذ  .9

 م.1091ملخصات األبحاث التى أجرٌت فى الكلٌة حتى نهاٌة عام 

توجد بروتوكوالت تعاون مع مإسسات علمٌة دولٌة مثل كلٌة الصٌدلة جامعة مارسٌلٌا، كلٌة الصٌدلة جامعة الملن  .1

 سعود.

 ة اإلختراعات أو غٌرها مثل:تضم الكلٌة أعضاء هٌئة تدرٌس سبك حصولهم على جوائز الدولة/جوائزعالمٌة/براء 

 أعضاء هٌئة تدرٌس(. سبعةجوائز الدولة التشجٌعٌة ) -

 )خمسة أعضاء هٌئة تدرٌس(.  للتفوق العلمًجائزة السٌد األستاذ الدكتور/ سلٌمان حزٌن  -

 .(ثالثة أعضاء هٌئة تدرٌس)جائزة أكدٌما )الشركة العربٌة للتصنٌع باألردن(  -

 .النواتج الطبٌعٌة من جامعة وترلو بكنداجائزة مكنٌل فى كٌمٌاء  -

 (.ثالثة أعضاء هٌئة تدرٌس) جائزة جامعة أسٌوط التشجٌعٌة فً مجال العلوم الطبٌة والصٌدلٌة -

 .جائزة جامعة أسٌوط التمدٌرٌة فً مجال العلوم الطبٌة والصٌدلٌة -

 تسعة براءات إختراع. -

الخاصةة بالكلٌةة مثةل تطةوٌر بعةض المنتجةات الدوائٌةة عةن طرٌةك تستفٌد المإسسات اإلنتاجٌةة مةن البحةوث التطبٌمٌةة 

 أبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وكذلن عمل بحوث متخصصة فى تنمٌة المٌاه ولٌاس درجة نماءها.

 إسهام البحث العلمى فى دعم وتعزٌز العملٌة التعلٌمٌة:

حثى بةٌن األلسةام ونشةر بحةوث مشةتركة بةٌن األلسةام ولةد تشجع الكلٌة البحوث المشتركة ولد تم  عمد ندوة عن التكامل الب

صدر لرار مجلس الكلٌة بإعفاء البحوث البٌنٌة بٌن األلسام من رسوم التحلٌل فى المعمل المركزى ولد راعت إدارة الكلٌة 

كمةا تةم عمةل أن تمد المعمل المركزى بؤجهزة حدٌثة والتى تخدم جمٌع ألسام الكلٌة مما ٌشجع على إجراء أبحاث مشتركة 

 نظام إلستخدام هذه األجهزة سواء فى المعمل المركزى أو فى األلسام وذلن من أجل الحفاظ علٌها.

 وتخصٌص مٌزانٌة للبحوث البٌئٌة. –إعفاء البحوث البٌئٌة من رسوم التحلٌل فى المعمل المركزى  .9

 للباحثٌن على نظام المنوات العلمٌة.توجد بحوث علمٌة مشتركة مع مإسسات علمٌة دولٌة مثل إجراء األبحاث  .1

تحةةاول الكلٌةةة جاهةةدة أن ٌكةةون هنةةان إرتبةةاط بةةٌن مةةا ٌةةدرس للطةةالب والحٌةةاة العملٌةةة وكةةذلن الممارسةةة الصةةٌدلٌة  .5

وٌتضح هذا جلٌا  فى حرص السادة أعضاء هٌئة التدرٌس على ان ٌشتمل كةل ممةرر دراسةى جةزءا  ٌهةتم باألبحةاث 

نالشة نتائج األبحاث مع الطالب وإلماء الضوء على ما ٌمكن تطبٌمةه فةى مجةال التى تنشر ضمن هذا التخصص وم

الممارسةةة الصةةٌدلٌة ، وٌمةةوم أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس بتكلٌةةؾ طةةالب البكةةالورٌوس بعمةةل مجموعةةات تمةةوم بإعةةداد 

 تمارٌر فى جزئٌة من الممررات ٌتم منالشتها معهم ثم تمٌٌمها.

الطبٌةةة بتةةدرٌس نتةةائج بعةةض األبحةةاث كجةةزء مةةن الممةةررات التةةى ٌدرسةةها تمةةوم بعةةض األلسةةام مثةةل لسةةم الكٌمٌةةاء  .9

 الطالب.

مشاركة طالب البكالورٌوس فى المإتمرات والندوات العلمٌةة مثةل الجمعٌةة العلمٌةة وإشةتران الطةالب فةى مةإتمر  .5

 م1092العلوم الصٌدلٌة بجامعة أسٌوط وتخصٌص فصل بحثى للطالب وكان آخرها مإتمر أبرٌل 
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كة طالب البكالورٌوس فى جزئٌات من األبحاث العلمٌة بإشراؾ أعضاء هٌئة التدرٌس فى بعض األلسام تتم مشار .1

 العلمٌة.

 

  : وسائل لتحفٌز ورعاٌة ودعم الباحثٌن 
 

 صرؾ مكافآت لنشر األبحاث عالمٌا  وكذلن الجوائز المعلنة من الجامعة. .9

درٌس والهٌئة المعاونة على إستخدام األجهزة بطرٌمة تموم الكلٌة بعمل دورات تدرٌبٌة للسادة أعضاء هٌئة الت .1

سلٌمة مما ٌحافظ على هذه األجهزة ولرفع كفاءة العملٌة البحثٌة فإن الجامعة تساهم فى حضور أعضاء هٌئة 

التدرٌس المإتمرات وورش العمل سواء المحلٌة أوالعالمٌة وكذلن فإن الجامعة تموم بصرؾ حافز مادى لعضو 

لذى ٌموم بنشر بحث فى مجلة علمٌة متخصصة ومرمولة ولمد إشتركت الجامعة فى مولع هٌئة التدرٌس ا

Science Direct   مما ٌتٌح للسادة الباحثٌن الحصول على النصوص الكاملة لألبحاث من بعض المجالت

 العالمٌة.

لسةادة أعضةةاء هٌئةةة لامةت لجنةةة البحةوث واألنشةةطة العلمٌةةة بالكلٌةة بعمةةل دلٌةل بملخصةةات األبحةةاث التةى أجراهةةا ا .5

التدرٌس باأللسام العلمٌة المختلفة وذلن خالل الثالث سنوات األخٌرة وكذلن فإنه ٌتوفر  بالكلٌة ملخصات للرسائل 

 العلمٌة التى تجٌزها الكلٌة.

 ٌوجد لجنة رعاٌة طالب الدراسات العلٌا فى الكلٌة معتمدة وموثمة  .9

فٌةةة إلرشةةاد البةةاحثٌن عةةن كةةل مةةاٌخص الدراسةةات العلٌةةا والعاللةةات تةةم نشةةر دلٌةةل الدراسةةات العلٌةةا والعاللةةات الثما .5

 الثمافٌة. 

إرسةةال أعضةةاء هٌئةةة التةةدرٌس ومعةةاونٌهم فةةً مهمةةات علمٌةةة وبعثةةات إلةةى الةةدول المتمدمةةة وكةةذلن تشةةجٌعهم علةةى  .1

 حضور الدورات وورش العمل بتحمٌل الدولة كافة التكالٌؾ المادٌة.

 ,NMR , GC-MSالخدمات الصٌدلٌة وبها بعض األجهزة العلمٌة الهامة )جهازوجود المعمل المركزي ومركز  .7

HPLC   5DSC, IR.) 

توجد بالكلٌة مكتبة للدراسات العلٌا )مكتٌةة أعضةاء هٌئةة التةدرٌس(  تحتةوى علةى العدٌةد مةن المراجةع والةدورٌات  .2

 العلمٌة.

ج الكلٌة فً نشرأبحاثهم وذلن بعةد تحكةٌم وجود مجلة علمٌة تصدر بصفة دورٌة لمساعدة الباحثٌن من داخل وخار .1

وملخصةات األبحةاث فةى  ISSN-1110-0052رلٌما  عالمٌا  هو تاألبحاث علمٌا  على مستوى عال ولهذه المجلة 

 ASK Z. وتم إتاحة كل األعداد الكترونٌا  بالتعالد مع شركة Chemical Abstractهذه المجلة منشورة فى الـ 

 

  .برامج الكلٌة لتنمٌة المهارات البحثٌة للهٌئة المعاونة 

معمل  هاعمدٌ" التً MOEالدورة التدرٌبٌة السنوٌة "تطبٌمات الكمبٌوتر فً تصمٌم األدوٌة باستخدام برنامج  -

  .كلٌة الصٌدلة جامعة أسٌوطب النمذجة الجزٌئٌة

أعضبء ْٛئخ  انعذٚذ يٍ حضشْب حزٗ اٌٜ ( دٔسح08)يعًم انًُزخخ اندضٚئٛخ  ْبانزٙ عقذثهغ إخًبنٙ عذد انذٔساد ٔ

 . انعذٚذ يٍ انُطالةٔ ( ثبحث288عذد )ٔيٍ خبسج انكهٛخ  انزذسٚظ ٔيعبَٔٛٓى  ٔانجبحثٍٛ ثأقغبو انكهٛخ
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 ٔفٙ يب ٚهٙ ثٛبٌ ثبنذٔساد.

 

  

 الفتر  العنىان م.
م   عدم الضامسى 

 خازا الكلًة

2. 
بُت نلى هامش مؤجمغ حامهت ؤؾُىؽ  –كلُت الطُضلت  –الضولى الخامـ  نغوع جضٍع

 حامهت ؤؾُىؽ
 33 3117ماعؽ  9 – 8

3. 
 وعشت الهمل الثاهُت

ـ ومهاوهيهم(  لكلُت الطُضلت حامهت ؤؾُىؽ )ؤنػاء هُئت الخضَع
 32 3117ماعؽ  33

4. 
 وعشت الهمل الثالثت

الب كلُت الطُضلت 
ُ
حامهت ألاػهغ بىين ؤؾُىؽ –لؿ  

 34 3117ماعؽ  36

5. 
الهمل الغابهتوعشت   

ـ ومهاوهيهم بلؿمى الكُمُاء الهػىٍت والهلاكير الؿبُت  ألنػاء هُئت الخضَع
 9 3117ؾبخمبر  25 – :

6. 
 وعشت الهمل الخامؿت

Computer Aided Drug Design Using MOE 
 27 3117صٌؿمبر  8 – 6

7. 
 وعشت الهمل الؿاصؾت

Computer Aided Drug Design Using MOE 
 24 3118ماعؽ  26 – 23

8. 
 وعشت الهمل الؿابهت

Computer Aided Drug Design Using MOE 
 9 3119ًىاًغ  :3 – 37

9. 
 وعشت الهمل الثامىت

Training Course (I) in Computer Aided Drug Design Using MOE Software 
 :2 3119ًىلُى  21 – 6

:. 
 وعشت الهمل الخاؾهت

Training Course (II) in Computer Aided Drug Design Using MOE Software 

ؤغؿؿـ  39 – 34

3119 
41 

21. 
 وعشت الهمل الهاشغة

Computer Aided Drug Design Using MOE Software 
 44 :311فبراًغ  23 – 8

22. 
 وعشت نمل للىفض الؿىعي

Computer Aided Drug Design Using MOE 
 : 3121ًىلُى  26 – 9

23. 
نملوعشت   

الب اإلاخفىكين باإلاشغوناث البدثُت باللؿم
ُ
 إللحاق الؿ

الب 3123ًىلُى  22 – 8
ُ
 الهضًض مً الؿ

24. 
 وعشت الهمل الحاصًت نشغ

Computer Aided Drug Design Using MOE 
3124ًىاًغ  39 – 37  33 

25. 
 وعشت الهمل الثاهُت نشغ

Molecular Modeling as a Tool for Drug Design and Discovery workshop (XII) 
 35 3126فبراًغ  6 – 4

26. 
 وعشت الهمل الثالثت نشغ

 فى مجال جطمُم واكدشاف الضواء باؾخسضام البرمجُاث
ل  37 – 34  29 3127ؤبٍغ

 28 3128ًىاًغ  42 – :3 وعشت الهمل الغابهت نشغ .27

نشغ الخامؿتوعشت الهمل  .05  9 3129فبراًغ  3-5 

06. 
بُت مخسططتصوعة  جضٍع  

"Structure-based Molecular Modeling in Drug Development" 
 7 3129هىفمبر  2،4
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 تموٌل البحث العلمى:

 مصادر تموٌل البحث العلمى:

 :مدى كفاٌة الموازنة المخصصة ألغراض أنشطة البحث العلمى 

تتوانى فً تمدٌم المزٌد من الدعم عند الحاجة تمدم الجامعة مٌزانٌة سنوٌة ثابتة للبحث العلمً فً الكلٌة وال 

والمصادر المختلفة لتموٌل البحث العلمى من صندوق البحوث بالجامعة ، المنح  ، برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 

بالكلٌة ، مٌزانٌة الجامعة ، الوحدات ذات الطابع الخاص مشارٌع التطوٌر التى تحصل علٌها الكلٌة ، والطالب 

الب منح اكادٌمٌة البحث العلمى والتكنولوجٌا بالماهرة ، كما تموم الجامعة بتموٌل حضور الدورات الوافدٌن وط

والمإتمرات والمهمات العلمٌة وتموٌل نشر البحوث ومنح جوائز مالٌة للنشر الدولً وكذلن دعم البحث العلمى 

 بهداٌا من شركات األدوٌة.

  العلمى:مردود المخصصات المالٌة المنفمة على البحث 

زٌادة عدد األبحاث المنشورة فى السنوات الخمس األخٌرة هى مردود المخصصات المالٌة التً تم انفالها على 

دكتوراه( التى تم منحها من الكلٌة فى  –ماجستٌر  –البحث العلمى وكذلن زٌادة عدد الدرجات العلمٌة )دبلوم 

والمحلى للجامعة والكلٌة بزٌاده التمدم فى المراكز عام الخمس سنوات األخٌرة. مما ٌإثر على التصنٌؾ الدولى 

 بعد عام.

 أنشطة علمٌة أخرى:

 وإتفالٌات: ةمشروعات  بحثٌة ممول

  .شاركت الكلٌة فى مشروعات بحثٌة ممولة من مإسسات بحثٌة )محلٌة / دولٌة( عددها ثالثة مشروعات 

 (.HEEPFممررات الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة )مشروع تطبٌك  –مثال ذلن تموٌل البنن اإلسالمى السعودى  -

 

  :توجد إتفالٌات علمٌة وبحثٌة مفعلة بٌن الكلٌة ومؤسسات التعلٌم العالى والمراكز البحثٌة الدولٌة 

توجةةد إتفالٌةةات بحثٌةةة وتعةةاون علمةةى بةةٌن كلٌةةة الصةةٌدلة جامعةةة أسةةٌوط وكلٌتةةى الصةةٌدلة بجةةامعتى مارسةةٌلٌا  .9

 ى بٌن أساتذة هذه الكلٌات.ومونبٌلٌه بفرنسا وٌوجد تبادل علم

جامعةة الملةن سةعود  –إتفالٌة بحثٌة وعلمٌة بٌن الكلٌة والكرسى العلمى للدكتور / ولٌد الكٌالى فى كلٌة الصٌدلة  .1

بالمملكة العربٌة السعودٌة. ولد فعلت اإلتفالات الثالثة حٌث تم منح درجة دكتةوراه الفلسةفة فةى العلةوم الصةٌدلٌة 

 ة باحثٌٌن من جامعة الملن سعود.)صٌدلة صناعٌة( لثالث

 المؤتمرات واألنشطة العلمٌة األخرى:

جامعة أسٌوط بصفة منتظمة ودورٌة مإتمرها الدولً للعلوم الصٌدلٌة فً شهر مةارس كةل  –تعمد كلٌة الصٌدلة  -

م وكةذلن 1091عامٌن وٌعمد فً السنة الزوجٌة ولد تةم عمةده تسةع مةإتمرات حتةى األن كةان أخرهةا فةً مةارس 

 دوات العلمٌة المحلٌة والدولٌة. تنظٌم ومشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة فى المإتمرات والن

 بٌان مرفك بؤعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فى مإتمرات علمٌة.  -

تموم الكلٌة بإصدار مجلة علمٌة دورٌة تصدر عدد كةل سةتة أشةهر )نشةرة العلةوم الصةٌدلٌة( ٌةتم نشةر ملخصةات  -

 أبحاثها  فى الملخصات الكٌمٌائٌة الصٌدلٌة. 

 ى الكلٌة فى تحكٌم الدورٌات العلمٌة العالمٌة والمحلٌة ٌشارن أعضـاء هٌئة التدرٌس ف -

 كذلن التمثٌل ألعضاء هٌئة التدرٌس فى منظمات علمٌة لومٌة أو دولٌة.  -

 عمل بعض أعضاء هٌئة التدرٌس كخبراء لشركات األدوٌة.  -

هةا أرلةام ٌموم أعضاء هٌئة التدرٌس فى الكلٌةة بتةؤلٌؾ كتةب علمٌةة فةى جمٌةع التخصصةات ومعظةم هةذه الكتةب ل -

 إٌداع لانونى  وترلٌم دولى. 

إعاره وإنتداب أعضاء هٌئة التدرٌس الى جامعات أخرى داخل الجمهورٌة وخارجها سواء جامعةات حكومٌةة أو  -

 خاصة 
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لائمة المراكز والوحدات البحثٌة فى الكلٌة التى تمدم خدمات بحثٌة وتطبٌمٌةة باإلضةافة الةى مركةز بحةوث الةدواء  -

 بالجامعة

 ه المراكز :وتشمل هذ

المعمةةل المركةةزى وٌوجةةد بةةه العدٌةةد مةةن األجهةةزة العلمٌةةة المتطةةورة التةةى تخةةدم العملٌةةة البحثٌةةة فةةى الكلٌةةة  -9

 والجامعة والمراكز البحثٌة األخرى.

مركز الخدمات الصٌدلٌة وٌمةوم بعمةل تحلٌةل دراسةات التكةافإ الحٌةوى لألدوٌةة التةى تنتجهةا بعةض شةركات  -1

 األدوٌة.

الدوائٌة وٌمةوم بعمةل نشةرات علمٌةة دورٌةة للتثمٌةؾ الصةٌدلى للصةٌادلة ومةن ٌعملةون فةى مركز المعلومات  -5

المجال الطبى كما ٌجٌب على األسئلة واإلستفسارات التةى تةرد الٌةه مةن كافةة المإسسةات الطبٌةة والصةٌدلٌة 

 والمرضى.

التى تنمو فى مصر مةع  مركز األعشاب والنباتات الطبٌة وٌموم بدراسة علمٌة منظمة لبعض النباتات الطبٌة -9

 إستخالص المواد الفعاله.

 ( الذى ٌحاكى التركٌب الكٌمٌائى لبعض األدوٌة بإستخدام الكمبٌوتر.MOEمعمل النمذجة الجزٌئٌة ) -5
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 الدزاضات العلٔااملعٔاز احلادٚ عػس :  

دكتوراه(  -ماجستٌر  –العلٌا )دبلوم جامعة أسٌوط منذ إنشائها الدرجات العلمٌة المختلفة للدراسات  –تمنح كلٌة الصٌدلة 

( برامج 90( برامج دكتوراه و )90( برامج ماجستٌر و)90( برنامج دراسات علٌا منها عدد )11وتمدم الكلٌة عدد )

م وتمت 11/90/1090( بتارٌخ 519( تم تجمٌدهم بمرار مجلس الكلٌة رلم )7( مفعلٌن و)1دبلومات متخصصة منها )

م. وهذه البرامج ممدمة من ألسام الكلٌة السبع 59/90/1090( بتارٌخ 105جلس الجامعة رلم )الموافمة علٌه بمرارم

 (. علم األدوٌة والسموم – الكٌمٌاء الحٌوٌة – ٌا والمناعةباإلضافة إلى األلسام المشتركة الثالث )المٌكروبٌولوج

 الدرجات الممنوحة:
 الدبلومات والدرجات العلمٌة الممنوحة:

 المتبعة للتعرٌف لبرنامج الدراسات العلٌا.األسالٌب 

 تتبع الكلٌة أسالٌب عدٌدة للتعرٌؾ واإلعالن عن برامج الدراسات العلٌا منها:  

إصدار مطوٌات عن برامج الدراسات العلٌا المطروحة  –توزٌع الئحة الدراسات العلٌا على األلسام المختلفة  .9

المتخصصة والدرجات العلمٌة األخرى مثل الماجستٌر وتوزٌعها وعمل إعالنات عن إفتتاح الدبلومات 

 والدكتوراه. 

الموات المسلحة، مستشفى الشرطة  مخاطبة اإلدارات الصحٌة، شركات تصنٌع الدواء، المستشفٌات الجامعٌة، .1

 عن البرامج الدراسٌة للدراسات العلٌا.

 معلومات الدولٌة )االنترنت(.اإلعالن عن برامج الدراسات العلٌا عن طرٌك صفحة الكلٌة على شبكة ال .5

م وٌشمل برامج الدراسات العلٌا المطروحة واللوائح المنظمة 1090تم إصدار دلٌل الدراسات العلٌا فى ٌولٌو  .9

للدراسات العلٌا والعاللات الثمافٌة ونظم اإلٌفاد إلى الخارج وكذلن نظم المنوات العلمٌة والبعثات الداخلٌة 

الدرجات العلمٌة من الكلٌة ونظم اإلمتحانات والممررات المطروحة فى الدبلوم والتعرٌؾ بكٌفٌة وشروط منح 

 والماجستٌر والدكتوراه.

 العام الجامعً من أعضاء الهٌئة المعاونة ومن الخارج خالل  مٌدٌنبٌان بعدد طالب الدراسات العلٌا الم
 م2018/2019

 الكطه
 دنتْزاِ مادطتري

 مً اخلازز مً الداخل مً اخلازز مً الداخل
 8 3 7 7 ـــــــاتـــدالىٔــــــــالضٔـ

 2 2 3 3 ـــــــــــــســــالعكـاقـٔـــــــ
 4 1 10 4 ٘ الضياعٔــــ٘ـــــالضٔدل
 1 1 3 5 ٘ــــاٛ الطبٔـــــــــالهٔنٔ

 1 2 3 5 الهٔنٔاٛ العغْٓ٘ الضٔدلٔ٘
 7 4 3 3 الهٔنٔاٛ التشلٔل٘ الضٔدلٔ٘

 - 1 ّاؾد ميين 1+ 13 2 ٘ـاإلنلٔئهـٔ٘ ــالضٔــدل
 8 2 82 2 ّاملياع٘ ٔااملٔهسّبْٔلْدـ
 8 - 31 1 اٛ احلْٔٓــــــ٘ــالهٔنٔـــ
 - 3 4 1 ٘ ّالطـــنْوـاألدّٓعله 

 

  نسبة الدرجات العلمٌة التى منحتها الكلٌة للدارسٌن من أعضاء الهٌئة المعاونة ممارنة بالدرجات العلمٌة
 المسجلٌن من الخارج:للطالب 
 ( )الداخل : الخارج(. 9:  9) (1:  2) الماجستٌر

 ( )الداخل : الخارج(.  9:  5) (1:  1) الدكتوراه      
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  العملٌة التعلٌمٌة فى الدراسات العلٌا:
 برامج الدبلوم / الماجستٌر / الدكتوراه:

العلٌا والتً صدرت من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم لامت الكلٌة بتبنً المعاٌٌر المٌاسٌة المرجعٌة للدراسات 

م كما لامت الكلٌة بتوثٌك وإعتماد 11/1/1090بتارٌخ  555( وذلن فً مجلس الكلٌة رلم 1001واالعتماد )مارس 

ات التعلم دكتوراه( وذلن فً إطار التوافك بٌن مخرج –ماجستٌر  –المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناه للدراسات العلٌا )دبلوم 

المستهدفة للبرامج ومعاٌٌر الهٌئة 5 ولامت الكلٌة بعمد ندوات وورش عمل ألعضاء هٌئـة التدرٌس للتدرٌب على كتابة 

وصٌاؼة توصٌؾ وتمرٌر البرامج والممررات الدراسٌة وتم مراجعة توصٌؾ البرامج والممررات للدراسات العلٌا من لبل 

والئحة الدراسات العلٌا وتم إعتماد اللجنة المشكلة لمراجعة برامج الدراسات العلٌابناءا  األلسام العلمٌة المختلفة بما ٌتفك 

جامعة اإلسكندرٌة كمراجع خارجى من  –أستاذ بكلٌة الصٌدلة  –على تمرٌر السٌدة األستاذ الدكتورة/ إٌفان إبراهٌم سعد 

ممررات الدراسٌة مع مخرجات التعلٌم المستهدفة م. كما تتوافك محتوى ال97/5/1095( بتارٌخ 192مجلس الكلٌة رلم  )

 لكل برنامج.

 ولد لامت الكلٌة بمراجعة وتمٌٌم التوصٌؾ عن طرٌك مراجعٌٌن داخلٌٌن وخارجٌٌن.

بناءا  على تمارٌر المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن فمد تم تحدٌث مخرجات التعلم المستهدفة لهذه البرامج  -

المخرجات بواسطة الممررات وتم اعتماد كل المخرجات لكل البرامج وكذلن  والممررات ومصفوفة تحمٌك هذه

اعتماد مصفوفة تحمٌك التعلم  المستهدفة للبرامج مع معاٌٌر الهٌئة المومٌة وكذلن اعتماد مصفوفة تحمٌك 

رسالة مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج الدراسٌة بواسطة الممررات باإلضافة إلى توافك هذه المخرجات مع 

 الكلٌة.

سنوات للدكتوراه سواء  9سنوات للماجستٌر و 9متوسط الفترة الزمنٌة للحصول على الماجستٌر والدكتوراه هى  -

 من الداخل أو من الخارج وبالنسبة للدبلوم فٌتم الحصول علٌة بعد دراسة لمدة عام دراسً مٌالدى كامل. 

ة أن تكون النماط متوافمة مع الخطة البحثٌة لأللسام وتلبى تحرص الكلٌة عند تسجٌل نماط البحث للرسائل العلمٌ  -

إحتٌاجات المجتمع المحٌط. وتشكل لجان اإلشراؾ فى مجالس األلسام العلمٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس 

المتخصصٌن وحسب األدوار بالنسبة للمعٌدٌن وباإلختٌار بالنسبة للمدرسٌن المساعدٌن وفً بعض األحٌان ٌتم 

متخصص من خارج الكلٌة فً حالة الحاجة إلى ذلن بناءا  على موافمة المشرفٌن حٌث تشجع إضافة مشرؾ 

 الكلٌة التعاون 

البحثى المشترن بٌن األلسام المختلفة داخل وخارج الكلٌة وخارج الوطن فى حالة اإلشراؾ المشترن )المنوات 

 العلمٌة(.

ً لالئحة التً تم الموافمة علٌها بتارٌخ  البرامج التعلٌمٌة التً تمنحها المؤسسة التعلٌمٌة ) - /  10/  5دراسات علٌا (:طبما
2009 

 

 عدد الممررات لكل برنامج اسم البرنامج التعلٌمً م
نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس : 

 الطالب

 دبلومات الدراسات العلٌا 9
 ( ممررات تكنولوجٌا صٌدلٌة7)
 ( ممررات صٌدلة سرٌرٌة1)

9  :9 

 العلوم الصٌدلٌةالماجستٌر فى  1
 ( ممررات عامة1)

 ( ممررات تخصصٌة5-9)
9  :1 

 9:  9511 ( ممررات تخصصٌة9-5) الدكتوراة فى العلوم الصٌدلٌة 5

  77إجمالً عدد الممررات )ؼٌر المكررة( =   11إجمالً عدد البرامج =  

 
 نمام التسجٌل واإلشراف العلمى:

تعلن الكلٌة عن إجراءات التسجٌل واإلشراؾ العلمً فً الدراسات العلٌا بها عن طرٌك الالئحة حٌث تم  .9

توزٌع الالئحة على جمٌع األلسام العلمٌة بالكلٌة باإلضافة إلى دلٌل الدراسات العلٌا والذي ٌوزع على طالب 
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رونً وكذلن عن طرٌك لوحات اإلعالنات ومولع الكلٌة اإللكت ،الدراسات العلٌا من لبل إدارة الدراسات العلٌا

 .على شبكة المعلومات الدولٌة

تتـم مراجعــة إجراءات التســجٌل واإلشــراؾ فى إدارة الدراسات العلٌا دورٌا  بؽرض تطوٌرها. تتم  .1

الرسالة وتتم  وٌرفك به بروتوكول ISOإجراءات التسجٌل ورلٌا  وإلكترونٌا  عن طرٌك تمدٌم نموذج للـ 

الموافمة علٌه من مجلس المسم ثم لجنة الدراسات العلٌا ثم ٌعتمدها مجلس الكلٌة ونائب رئٌس الجامعة لشئون 

 الدراسات العلٌا والبحوث.

 توجد لواعد بٌانات كامله لطالب الدراسات العلٌا والمسجلٌن للدرجات العلمٌة بالكلٌة ورلٌة وإلكترونٌة.  .5

ٌع اإلشراؾ على رسائل الماجستٌر والدكتوراه طبما  للتخصص ورؼبة المدرسٌن تلتزم األلسام بتوز .9

المساعدٌن وتوجد دراسة مبدئٌة حول  نظام عام لتوزٌع اإلشراؾ لرسائل الماجستٌر والدكتوراه على أعضاء 

 هٌئة التدرٌس فى األلسام العلمٌة. 

ن طرٌك التمارٌر النصؾ سنوٌة الممدمة من توجد إجراءات موثمة ومطبمة لمتابعة وتمٌٌم أداء الباحثٌن ع .5

 المشرفٌن على رسائل الماجستٌر و الدكتوراه

 

 الموارد البشرٌة والمادٌة المتاحة لبرامج الدراسات العلٌا: 

تحرص الكلٌة جاهدة على توفٌر الموارد البشرٌة المادٌة والبحثٌة الالزمة لبرنامج الدراسات العلٌا . بالنسبة للموارد 

البشرٌة فإن جمٌع السادة أعضاء هٌئة التدرٌس المائمٌن على رأس العمل ٌشاركون فى برنامج الدراسات العلٌا وتتراوح 

م 1092/1091بالعام الجامعً  عدد طالب الدراسات العلٌا بالكلٌة ًإلى إجمال (11) نسبة السادة أعضاء هٌئة التدرٌس

الممررات العامة والخاصة لطالب الماجستٌر أعضاء هٌئة تدرٌس تالئم )طالب( وٌشارن فى تدرٌس  9: 9 ( بٌن591)

 تخصصاتهم الممررات التى ٌدرسونها من داخل الكلٌة أو خارجها )كلٌة العلوم(

 وبالنســــبة للمـــوارد المادٌة فإن الكلٌة تموم بتوفٌر المــوارد المـــادٌة الالزمة للبحث العلمى من خالل: 

 والمخصصة من الجامعة.مٌزانٌة الكلٌة  .9

 تموٌل ذاتى من خالل المشارٌع البحثٌة ومشارٌع التطوٌر من وزارة التعلٌم العالى. .1

 برنامج الساعات المعتمدة بمصروفات )الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة(.  .5

أجهزة( والمنح المعطاه لطالب الدبلوم أو الماجستٌر أو  -الدعم من خالل بعض شركات األدوٌة )كٌمٌاوٌات  .9

 توراه من وزارة الصحةالدك

 الوحدات ذات الطابع الخاص. .5

 المصروفات الممررة والتى ٌموم بتسدٌدها الباحثٌن من الخارج .1

مزود بعشرٌن جهاز كمبٌوتر للنمذجة  وهو MOEالمعامل البحثٌة داخل الكلٌة مثل معمل النمذجة الجزٌئٌة  .7

من الشركة الكندٌة المنتجه وٌموم المسم   ن البرنامجالجزٌئٌة )بمسم الكٌمٌاء الطبٌة( وتموم الكلٌة بتحدٌد اشترا

بعمد الدورات التدرٌبٌة بشكل دائم للباحثٌن من داخل وخارج الكلٌة ومن الجامعات المصرٌة وإجراء التحالٌل 

وذلن لزراعة  م9111العلمٌة للباحثٌن من الدول العربٌة. كما تتبع الكلٌة مزرعة للنباتات الطبٌة منشؤة منذ عام 

لنباتات الطبٌة والتً ٌحتاج إلٌها لسم العمالٌر للتدرٌس لطالب مرحلة البكالورٌوس وألبحاث طالب الدراسات ا

 العلٌا وٌباع الفائض منها لزٌادة الموارد الذاتٌة للكلٌة. 

 

 وتستخدم الكلٌة التموٌل الذاتى فى دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة للدراسات العلٌا.

كما ٌوجد بالكلٌة مكتبة عالٌة المستوى تحوي على كتب علمٌة حدٌثة ثمافٌة فً كافة التخصصات وهذه المكتبة  -

مرتبطة بالمكتبة الرلمٌة التابعة للمجلس األعلى للجامعات. وبالمكتبة كل الرسائل التً منحتها الكلٌة والتً أهدٌت من 

مكتبة على الدورٌات العلمٌة المتخصصة. وٌوجد بالمكتبة أجهزة كلٌات الصٌدلة بالجامعات المصرٌة وكذلن تحتوي ال
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كمبٌوتر متصلة بشبكة اإلنترنت كما ٌوجد دلٌل مفهرس للرسائل العلمٌة )ماجستٌر ودكتوراه( الممنوحة من الكلٌة 

)أخر  العلمٌةم وكذلن دلٌل للدورٌات 1092والمهداه من كلٌات الصٌدلة األخرى من تارٌخ إنشاء الكلٌة حتى عام 

 .(1092إصدار 

 طالب الدراسات العلٌا:

 اإللتحاق ببرامج الدراسات العلٌا:

 تتزاٌد أعداد الطالب الممٌدٌن فى برامج الدراسات العلٌا خاصة دبلوم الصٌدلة السرٌرٌة .9

( للٌل نسبٌا نظرا  لبعد محافظة أسٌوط م1092/1091واحد بالعام الجامعً  عدد الطالب الوافدٌن )طالب .1
 الجؽرافى عن محافظة الماهرة.

 تموٌم طالب الدراسات العلٌا:

 .إجراءات لمتابعة وتمٌٌم آداء الباحثٌن لبل وأثناء التسجٌل للدرجات العلمٌة 

هنان إجراءات معتمدة وموثمة لمتابعة وتمٌٌم الطالب الممٌدٌن بالدراسات العلٌا والمسجلٌن لدرجات علمٌة   -
 لد تواجههم وبعض هذه اإلجراءات تم إعتمادها وتوثٌمها.والعمل على حل المشكالت التى 

تتوافك طرق التموٌم لطالب الدراسات العلٌا مع المخرجات المستهدفة للتعلم كما تتوافك اإلمتحانات مع محتوى  -
 الممررات المعلنة للطالب. 

وتنص الئحة الدراسات العلٌا على الزام طالب الماجستٌر بتمدٌم بحث للنشر وطالب الدكتوراه بنشر بحث لبل  -
تشكٌل لجنة الحكم على الرسالة. ولمد خصصت الجامعة جائزة ألفضل رسالة ماجستٌر ودكتوراه ٌعتمد منحها 

أفضل الرسائل فً إحتفال عٌد العلم الذي أصحاب على عدد األبحاث المنشورة من الرسالة وتموم الجامعة بتكرٌم 
 تمٌمه الجامعة بصفة سنوٌة. 

 ولد تم عمل دراسة شاملة عن تمٌٌم طالب الدراسات العلٌا.  -

عمل حلمات نماشٌة على مستوى األلسام والكلٌة حٌث ٌموم الطالب بعمل حلمة نماشٌة عن نمطة البحث لبل تسجٌلها  -
 ٌتم تشكٌل لجنة الحكم إال إذا لدم الطالب ثالث حلمات نماشٌة على أمام المشرفٌن وأعضاء مجلس المسم وال
 موضوع الرسالة )دكتوراه أو الماجستٌر(. 

التمرٌر النصؾ سنوى عما أنجزه الطالب من لبل المشرفٌن ٌعتمد من لبل مجلس المسم المسئول وٌعرض على  -
 ا. لجنة الدراسات العلٌا وٌوضع فى سجل الطالب لدى الدراسات العلٌ

المتابعة المستمرة من لبل المشرفٌن عن طرٌك عمد اجتماعات دورٌة للجنه اإلشراؾ مع الطالب وكذلن من خالل  -
 نظام اإلرشاد األكادٌمى لطالب الدراسات العلٌا. 

% من المحاضرات وتمدٌم بحث مرجعً ٌتم 75على ضرورة حضور الطالب بنسبة  ٌعتمد تمٌٌم طالب الدبلوم -
 إمتحانات عملٌة وتحرٌرٌة وشفهٌة فى الممررات المفروضة. تمٌٌمة وإجتٌازه

وٌعتمد تموٌم برامج الماجستٌر على حلمة نماشٌة  أمام أعضاء مجلس المسم وٌتم تمٌٌمه من لبل لجنة محددة 5  -
ة وبالنسبة لرسائل الماجستٌر والدكتوراه فإن التمٌٌم ٌتم من خالل تشكٌل لجنة للحكم والمنالشة من )لجنة منالش

لجنة اإلشراؾ  :لجنة اإلشراؾ باإلضافة الى ممتحن خارجى وآخر داخلى( ، )لجنة الدكتوراه :الماجستٌر
ضافة الى عضوٌٌن خارجٌٌن( بعد طلب لجنة اإلشراؾ وبعد مراجعة الرسالة من لبل المشرفٌن وٌموم الطالب اإلب

 بعمل منالشة علنٌة لضمان العدالة والشفافٌة.

 العلٌا بعمل ملؾ إنجاز وتموم األلسام بعمل ملؾ الممررات الدراسٌة.ٌموم طالب الدراسات  -

 رضا طالب الدراسات العلٌا:

  :ٌتم إتباع وسائل معٌنة لمٌاس رضا طالب الدراسات العلٌا منها 

عمد اجتماعات دورٌة بٌن المشرفٌن والطالب لمتابعة البحث وذلن من خالل نظام اإلرشاد األكادٌمى لطالب  -
 العلٌاالدراسات 

 إعالن جداول االمتحانات لبل الموعد بولت كاؾ وأخذ رأى الطالب فى الجداول . -

إعالن النتائج بسرعة فى لسم الدراسات العلٌا وكذلن على صفحة الكلٌة بعد إعتماد النتٌجة من المجالس  -
 المختصة.
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 تشكٌل لجنة لتلمً وفحص شكاوى الطالب. -

 العلٌا. عمل استبٌانات لمٌاس رضا طالب الدراسات -

ٌتم تحلٌل نتائج تمٌٌم رضا الطالب واإلستفادة منها فى تطوٌر برامج الدراسات العلٌا وتطبٌك التؽذٌة  -
 الراجعة لهذه اإلستبٌانات. 

توجد لواعد وآلٌات معتمدة ومعلنة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج اإلمتحانان معتمدة من مجلس  -
 الكلٌة.

للكلٌة بعد إنعماد مإتمرات األلسام العلمٌة حسب نص لانون تنظٌم الجامعات  عمد المإتمر العلمى السنوى -
 ومتابعة تنفٌذ التوصٌات سنوٌا .

ٌتم فتح صنادٌك الممترحات والشكاوى على مستوى الكلٌة وبصفة خاصة إدارة الدراسات وعمل تحلٌل  -
 وتؽذٌة  راجعة.

 أنشطة آخرى لتدعٌم الدراسات العلٌا

جامعة اسٌوط ابتداء  من  –امعة الً األبحاث التً ٌتم نشرها فً نشرة العلوم الصٌدلٌة تم إضافة رابط الج -
 م.1099الجزء الثانً لعام  57العدد 

تموم الكلٌة بصفة دورٌة بؤضافة نشرة العلوم الصٌدلٌة التً تموم الكلٌة بإصدارها علً مولع الكلٌة وذلن من  -
 م.1091( لعام 51العدد )م وحتً 1009الجزء االول لعام  19العدد 

تموم الكلٌة بمخاطبة شبكة المعلومات بصفة دورٌة لنشر ابحاث أعضاء هٌئة التدرٌس ذات معامل التؤثٌر  -
باإلضافة الً األبحاث الفائزة بجائزة جامعة  م1091م حتى 1097 خالل األعوام منبحث  21وبلػ عددها 

 اسٌوط التشجٌعٌة للنشرعلً مولع الجامعة.

جمل بملخصات االبحاث المنشورة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فً المجالت المحلٌة تم نشر م -
 م.1005والدولٌة منذ عام 

عضوا  من أعضاء  195لعدد  Google Scholar( بعمل ITلامت وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة ) -
عضوا  علً  959، منهم  191هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم )إجمالً عدد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 رأس العمل(.

عضوا  من أعضاء هٌئة التدرٌس  955بالتسجٌل لعدد "  ITلامت وحدة الخدمات التكنولوجٌة " كما  -
 . Research gateمولع على ومعاونٌهم 

أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم تحتوي معلومات خاصة بهم باألضافة إلً السٌرة تم عمل صفحات لكل  -
 الذاتٌة.

 براءات االختراع الحاصلة علٌها الكلٌة. 1تم وضع عدد  -

 ٌتم نشر الرسائل العلمٌة وملخصاتها بصفة دورٌة بعد إجازتها. -

معة الملن سعود المملكة العربٌة تم نشر إتفالٌة تعاون مع جامعة مونبلٌٌة بفرنسا، إتفالٌة تعاون مع جا -
 السعودٌة كورسً الكٌالً.

 –ٌتم إرسال جداول ونتائج األمتحانات العامة والخاصة )دبلومتً صٌدلة سرٌرٌة وتكنولوجٌا صٌدلٌة  -
 دكتواره( فور إعتمادها إلً مركز شبكة  المعلومات لنشرها علً مولع الجامعة -ماجستٌر 
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 ٘ اجملتنعٔ٘ ّتينٔ٘ البٔٝ٘املػازنالجاىٙ عػس : املعٔاز 
  تموم الكلٌة بالتوعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بعدة طرق لتعرٌؾ المجتمع المحٌط بالبرامج التى تضعها

 الكلٌة لخدمة المجتمع حٌث ٌوجد العدٌد من البرامج التى وضعتها الكلٌة منها:

صحٌة وتعلن الكلٌة على مولعها اإللكترونى برامج تدرٌب برامج توعٌة  –برامج خدمٌة  –برامج تثمٌفٌة  -

 عن هذه البرامج.

توجد العدٌد من اإلجراءات للتوعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة داخل الكلٌة منها الملصمات والنشرات التى  -

ٌشارن الطالب فى إعدادها تحت إشراؾ وكٌل الكلٌة لشئون لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة مثل ملصمات للحث 

الحد من التدخٌن والحث على النظافة واإلنتماء ، ومحاربة المخدرات باإلضافة إلى المشاركة فى  على

معسكرات الجوالة والموافل الطبٌة وحمالت التبرع بالدم وتوزٌع المطوٌات ضمن حمالت التوعٌة الصحٌة التى 

خدمات الممدمة من الوحدات ذات ٌموم بها الطالب داخل وخارج الكلٌة وكذلن النشرات التى توضح وتعلن عن ال

الطابع الخاص بالكلٌة. وتوزع كتٌبات عن الوحدات ذات الطابع الخاص وكتٌب عن إنجازات لطاع شئون البٌئة 

باإلضافة إلى اإلعالن عن الندوات العلمٌة والتثمٌفٌة التى تعمد فى الكلٌة من خالل خطة لطاع خدمة المجتمع 

( تم إعتماد خطة لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بمرار مجلس 1092/1091وتنمٌة البٌئة للعام الجامعى )

 .م15/1/1092( بتارٌخ 151الكلٌة رلم)

 :المطاعات المستهدفة بالتوعٌة هم  

أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  والعاملٌن والخرٌجٌن والمجتمع المدنً من شركات دواء  –الطالب 

صٌدلٌة طالب المدارس والجمعٌات الخٌرٌة وسكان المرى والمراكز  ومستشفٌات وصٌادلة مجتمع ومإسسات

 بمحافظة أسٌوط

 تفاعل الكلٌة مع المجتمع:

 مشاركة األطراف المجتمعٌة فى مجالس الكلٌة:

تشارن بعض األطراؾ المجتمعٌة كؤعضاء فى مجلس الكلٌة مثل ممثلى صناعة الدواء )شركة تنمٌة  .9

(. أسٌوط -لألدوٌة بعرب العوامر بؤبنوب UP Pharm( وشركة CIDالصناعات الكٌماوٌة )

 وٌشاركون بالحوار والمنالشة وتمدٌم األفكار.

 –ٌشارن بعض األطراؾ المجتمعٌة فى مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلٌة )نمٌب صٌادلة أسٌوط  .1

 مندوب من إدارة الصٌدلة(. –مندوب من شركات الدواء 

ممثل  –تمعٌة فى لجنة المشاركة المجتمعٌة )ممثل للمستشفٌات الجامعٌة ٌشارن بعض األطراؾ المج .5

 (.UP Pharmممثل عن شركة  – CIDممثل لشركة  –نمٌب صٌادلة أسٌوط  –لمستشفى الطالب 

 مشاركة األطراؾ المجتمعٌة فى لجنة المستشارٌن الخاصة ببرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة. .9

فال بعٌد الخرٌجٌن وكذلن أهالً الخرٌجٌٌن ونمٌب صٌادلة أسٌوط مشاركة بعض شركات الدواء فى اإلحت .5

باإلضافة إلى ممثلى صناعة الدواء على مستوى الدولة كما تشارن بعض الشركات فى تدرٌب الطالب 

ومنح جوائز ألوائل الخرٌجٌن وإعداد البرامج التدرٌبٌة وٌتٌح ملتمى التدرٌب والتوظٌؾ فرص لٌمة 

 تدرٌب أثناء الدراسة وأداء التدرٌب الصٌفى للطالب.للعمل بعد التخرج وال

توجد بعض المراكز بالكلٌة التى تمدم خدمات مجتمعٌة هامة مثل: وحدات ذات طابع خاص )مركز الخدمات  .1

المعمل المركزى ومركز المعلومات الدوائٌة  –الصٌدلٌة( ، )مركز الدراسات والبحوث للنباتات الطبٌة( 

   لنموذجٌة.والصٌدلٌة المجتمعٌة ا
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 وتٌوٍت البٍئتخطت أًشطت قطبع خدهت الوجتوع 

 م9108/9109بكلٍت الصٍدلت جبهعت أسٍىط  للعبم الجبهعً 
 

 مؤشغاث الىجاح الفترة الؼمىُت اإلاؿئىل نً الخىفُظ مكان الخىفُظ ألاوشؿت الهضف
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الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ ّنٔل  ؾياٛ الهلٔ٘ محل٘ تْعٔ٘ عً أمساض رلاقس الطني٘ 
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ اجملتنعٙ  ّالبٔٝٙ 2018أكتوبر  قالب الهلٔ٘ -البٔٝ٘ 

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘  داخل مبيٙ الهلٔ٘ محل٘ تْعٔ٘ عً ؾريّع ضٙ
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ اجملتنعٙ  ّالبٔٝٙ 2018اكتوبر  قالب الهلٔ٘ -البٔٝ٘ 

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘  داخل مبيٙ الهلٔ٘ محل٘ تْعٔ٘ عً تسغٔد الهَسباٛ
 2018نوفمرب  أمني الهلٔ٘ -البٔٝ٘ 

اجملتنعٙ ّتعلٔل ملضكات  الْعٙشٓادٗ 
 ازغادٓ٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘  ؾياٛ الهلٔ٘ محل٘ تْعٔ٘ عً ىصالت الربد
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ ّالتجكٔؿٙ 2018ديسمرب  البٔٝ٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘  ؾياٛ الهلٔ٘ محل٘ تْعٔ٘ عً مَاو الضٔدىل
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ 2019فرباير  أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -البٔٝ٘ 

 محل٘ تْعٔ٘ عً  أعساز التدخني
داخل ّخازز 
 الهلٔ٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ 
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ ّالجكاؾٙ 2019مارس  أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -البٔٝ٘ 

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘  داخل الهلٔ٘ محل٘ تْعٔ٘ عً ؾْاٜد األعػاب الطبٔ٘
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ ّاصداز مطْٓات 2019ابريل  أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -البٔٝ٘ 

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘  الهلٔ٘ داخل محل٘ تْعٔ٘ عً ؾْاٜد الضٔاو
 2019مايو  أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -البٔٝ٘ 

شٓادٗ الْعٙ الضشٙ مبداقس املْاد 
 احلاؾع٘ ّاصداز مطْٓات

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘  داخل الهلٔ٘ محل٘ تْعٔ٘ عً أمساض الضٔـ
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ 2019يونية  أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -البٔٝ٘ 
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ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع  داخل مبيٙ الهلٔ٘ ىدّٗ عً " تسغٔد الهَسباٛ "
 أمني الهلٔ٘  - ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الْعٙ 2018 أكتوبر

ىدّٗعً " نٔؿٔ٘ األنتػاف املبهس لطسقاٌ 
 الجدٚ "

خدم٘ اجملتنع  ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ داخل مبيٙ الهلٔ٘
 أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ - ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ ّالجكاؾٙ 2018 أكتوبر

خدم٘ اجملتنع  ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ الهلٔ٘ داخل ىدّٗ عً " نٔؿٔ٘ التعامل مع املػانل ّسلَا "
 د/ ميال  سلنٙ  ضٔد -ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 

 حتطني الْعٙ الضشٙ 2018 أكتوبر

خدم٘ اجملتنع  ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ داخل الهلٔ٘ ىدّٗ عً " نٔؿٔ٘ التعامل مع املػانل ّسلَا "
 د/ ميال  سلنٙ  ضٔد -ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 

 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ 2018 نوفمرب

 ىدّٗ عً أمساض الػتاٛ
داخل ّخازز نلٔ٘ 
 الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 

 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ لدٚ اجملتنع احملٔط 2018 ديسمرب

 ىدّٗ عً الْقآ٘ مً األىؿلْىصا
داخل ّخازز نلٔ٘ 
 الضٔدل٘

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ
 شٓادٗ الْعٙ الجكاؾٙ 2018 ديسمرب البٔٝ٘ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع  داخل الهلٔ٘ ىدّٗ عً التعلٔه الضٔدىل املطتنس
 أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 

 شٓادٗ الْعٙ اإلدازٚ 2019 فرباير

 ىدّٗ عً التطنه الػراٜٙ
داخل ّخازز نلٔ٘ 
 الضٔدل٘

اجملتنع ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ 
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ-اضتبٔاىات–تكازٓس  2019 ابريل أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 

 ىدّٗ عً مسض الطهسٚ ّالغػط أثياٛ الضٔاو
خازز نلٔ٘ 
 الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 حتطني االداٛ املَيٙ للضٔادل٘ اخلسجيني 2019 مايو
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 15/9ْٓو اليعاؾ٘ العاملٙ 
داخل نلٔ٘ 
 الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 حتطني امليعس العاو ؾٙ الهلٔ٘ 2017 أكتوبر ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 14/11العاملٙ ملسعٙ الطهسٚ الْٔو 
داخلٙ ّخازز 
 الهلٔ٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ 2017 نوفمرب ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 13/12الْٔو العاملٙ للنعاقني 
داخل  ّخازز نلٔ٘ 
 الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ 2017 ديسمرب

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع  داخل الهلٔ٘ 25/9ْٓو الضٔدىل 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ 2018 فرباير

 18/3ْٓو املساٗ العاملٙ 
داخل ّخازز نلٔ٘ 
 الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 2018 مارس
 شٓادٗ الْعٙ عً أٍنٔتَا ؾٙ اجملتنع

 

 1/4 ْٓو الٔتٔه
 دازاالٓتاو
 مدازع

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 زعآ٘ األٓتاو 2018 ابريل

 12/4ْٓو التْسد 
داخل ّخازز 
 الهلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ التْعٔ٘ الضشٔ٘ 2018 ابريل

خدم٘ اجملتنع  ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ نلٔ٘ الضٔدل٘ ْٓىْٔ 5ْٓو البٔٝ٘ العاملٙ 
 شٓادٗ التْعٔ٘ الضشٔ٘ 2018 مايو أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ- ّتينٔ٘ البٔٝ٘
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 تدزٓبٔ٘ عً " إضعاؾات أّلٔ٘ " للطلب٘دّزٗ 
 داخل

 نلٔ٘ الضٔدل٘
خدم٘ اجملتنع  ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ

 ّتينٔ٘ البٔٝ٘
 انتطاب خربٗ قبٔ٘ 2018  أكتوبر

 دّزٗ تدزٓبٔ٘ ألمياٛ املداشٌ
 داخل

 نلٔ٘ الضٔدل٘
 2018 نوفمرب AJAغسن٘ -ّسدٗ عناٌ اجلْدٗ

انتطاب املَازات الطبٔ٘ ؾٙ ساالت 
 الطْازئ

 دّزٗ تدزٓبٔ٘ عً  " اإلضعاؾات األّلٔ٘ " للنْظؿني
 

داخل ّخازز 
 نلٔ٘ الضٔدل٘

خدم٘ اجملتنع  ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 2019 فرباير
انتطاب اخلربٗ ؾٙ  نٔؿٔ٘ التعامل مع 
 ساالت الطْازئ باليطب٘ للنْظؿني
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ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع   قاؾل٘ قبٔ٘
 قالب الهلٔ٘ -ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 

 حتطً الْعٙ الجكاؾٙ ّالضشٙ 2018  أكتوبر

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع   قاؾل٘ قبٔ٘
 حتطً الْعٙ الجكاؾٙ ّالضشٙ 2018 نوفمرب قالب الهلٔ٘ -ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 

  قاؾل٘ قبٔ٘
قالب  –أقباٛ  -اعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ

 نلٔ٘ الطب ّقالب نلٔ٘  الضٔدل٘
 2019 فرباير

شٓادٗ الْعٙ الضياعٙ لدٚ الطالب 
ّانتطاب التدزٓب الرٚ ٓقٍلَه لطْم 

 العنل

  قاؾل٘ قبٔ٘
ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 

قالب -صٔادل٘ -أقباٛ -ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 
 الهلٔ٘

 2019  مارس
معاجل٘ املسعٙ الػري قادزًٓ ّشٓادٗ الْعٙ 

 الضشٙ ؾٙ اجملتنع

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع   قاؾل٘ قبٔ٘
 شٓادٗ الْعٙ الضشٙ ّالجكاؾٙ 2019  ابريل العالقات العام٘-ّتينٔ٘ البٔٝ٘



 

 دامع٘ أضْٔط  –نلٔ٘ الضٔدل٘ 

                      106                                                                                                                                                                                                                                و                    2018/2019التكسٓس الطيْٖ عً العاو اجلامعٕ         107

 

 

 مؤشغاث الىجاح الفترة الؼمىُت اإلاؿئىل نً الخىفُظ مكان الخىفُظ ألاوشؿت الهضف

7- 
ت 

كلُ
 ال

عج
زا

 و
زل

صا
و 

خم
ملج

ف ا
ؾغا

ن ا
 بي

ال
ط

الاج
 و

حى
ط

 ال
عى

لى
غ ا

ش
و

ث
ا ضع

ض
 وإ

ث
ٍىا

ؿ
م

 

   
 

داخل ّخازز نلٔ٘  مطْٓ٘ عً ىعاؾ٘ البٔٝ٘
 الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2018  أكتوبر ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 مطْٓ٘ عً اآلو العَس
 داخل ّخازز
 نلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2018 نوفمرب

 داخل ّخازز مطْٓ٘ عً ؾريع " ضٙ "
 نلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2018  ديسمرب

 داخل ّخازز عً أمساض اجلَاش اهلغنٙمطْٓ٘ 
 نلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2019 يناير

 داخل ّخازز مطْٓ٘ عً اآلو املؿاصل
 نلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2019 فرباير

 داخل ّخازز مطْٓ٘ عً رلاقس الطني٘
 نلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2019 مارس ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 داخل ّخازز مطْٓ٘ عً ْٓو التدخني العاملٙ
 نلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2019 ابريل ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 مطْٓ٘ عً ْٓو البٔٝ٘ العاملٙ
 داخل ّخازز
 نلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2019  مايو

 داخل ّخازز مطْٓ٘ عً التػرٓ٘ الطلٔن٘
 نلٔ٘ الضٔدل٘

ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع 
 ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 شٓادٗ الجكاؾ٘ الضشٔ٘ 2019 يونية
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 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ - عنٔد الهلٔ٘ نلٔ٘ الضٔدل٘ الهػـ علٙ قؿآات احلسٓل
 تؿادٚ ّقْع نْازخ سل االشمات 2018  أكتوبر خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ -عنٔد الهلٔ٘  نلٔ٘ الضٔدل٘ تصّٓد دّالٔب األضعاؾات األّلٔ٘ باألدّٓ٘
 الػٌْٝ املالٔ٘ -خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ 

 2108 أكتوبر
املعاجل٘ الؿْزٓ٘ الصابات الطْازئ بني 

 العاملني ّالطالب

 الضٔدل٘نلٔ٘  ىدّٗ عً ذلاناٗ األخالٛ مً املباىٙ
ّسدٗ الدؾاع املدىٙ  - ّسدٗ الدؾاع املدىٙ بالهلٔ٘
 باجلامع٘

 تعله سطً التضسف عيد االخالٛ 2018 نوفمرب

التدزٓب العنلٙ علٙ نٔؿٔ٘ اإلخالٛ مً 
 املباىٙ

ّسدٗ الدؾاع املدىٙ  - ّسدٗ الدؾاع املدىٙ بالهلٔ٘ نلٔ٘ الضٔدل٘
 باجلامع٘ مْظؿٙ الهلٔ٘

 2018 نوفمرب
املطْٝلٔ٘ ّشٓادٗ الْعٙ ّسطً حتدٓد 

 التضسف عيد االخالٛ

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ - ّسدٗ الدؾاع املدىٙ نلٔ٘ الضٔدل٘ الهػـ علٙ قؿآات احلسٓل
 خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 داٍصٓ٘ اضتعنال قؿآات احلسٓل 2018 ديسمرب

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ - املدىّٙسدٗ الدؾاع  نلٔ٘ الضٔدل٘ الهػـ علٙ صيادٓل اإلضعاؾات األّلٔ٘
 خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 املعاجل٘ الؿْزٓ٘ الصابات الطْازئ 2019 فرباير

متابع٘ أدَصٗ الدؾاع املدىٙ مجل سيؿٔات 
 إقؿاٛ احلساٜل

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ - ّسدٗ الدؾاع املدىٙ نلٔ٘ الضٔداٗ
 خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘

 2019 مارس
قؿآات احلسٓل ّنرلو ت نٔد ضالم٘ 

 سيؿٔات ّخساقٔه احلسٓل

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ - ّسدٗ الدؾاع املدىٙ نلٔ٘ الضٔدل٘ نٔؿٔ٘ ادازٗ أشم٘ قازٜ٘
 شٓادٗ ّعٙ اؾساد الدؾاع املدىٙ 2019 ابريل خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘

ّنٔل الهلٔ٘  - ّسدٗ الدؾاع املدىٙ باجلامع٘ نلٔ٘ الضٔدل٘ عكد دّزٗ عً الدؾاع املدىٙ
 خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ لػٌْٝ

 شٓادٗ ّعٙ اؾساد الدؾاع املدىٙ 2019 مايو

 عىجد بالكلًة وضد  صًانة عاجلة وبالتالي فإن الصًانة مظتمس   ىل العام لجمً  ألاجهص  بالكلًة الضٔاى٘


