
 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 اجلودة 

جامعة المنصورة -كلية الصيدلة    
2015 - 2016  



 

 
 ّدبصاد ٗحذح ضَبُ اىد٘دحإ

 ميٞخ اىصٞذىخ

 2015-2016ىيعبً األمبدَٜٝ 

 

 
 1026/-/-إعتماد مجلس الجودة بتاريخ 

 ---تم اإلعتماد فى مجلس الكلية 
  



 

-5102األمبدَٜٝ ّدبصاد ميٞخ اىصٞذىخ  ىيعبً إقبئَخ ث

 فٜ ٍدبه اىد٘دح  6102

 

 االّدبصاد اىعْبصش

اىخطخ االعتشاتٞدٞخ 

1026/1012  

 ٗضع آىٞخ إعذاد اىخطخ اإلعتشاتٞدٞخ  ىينيٞخ.

 إعذاد اىخطخ االعتشاتٞدٞخ ىينيٞخ .

 ٗإعتَبد ّٗشش اىخطخ االعتشاتٞدٞخ ىينيٞخ 

 اىشؤٝخ ٗاىشعبىخ 

 ىَْبقشخ تحذٝث اىشؤٝخ ٗاىشعبىختفعٞو ٗسػ عَو ىفئبد ٍختيفخ 

 ت٘ثٞق ٗاعتَبد  اىشؤٝخ ٗاىشعبىخ. 

 اإلعالُ عِ اىشؤٝخ ٗ اىشعبىخ.

 إٔذاف إعتشاتٞدٞخ ٍعتَذح

 تحذٝذ اىغبٝبد ٗاألٕذاف اإلعتشاتٞدٞخ إعتَبدا عيٚ اىتحيٞو اىجٞئٜ

 ٍطبثقخ اىغبٝبد ٗاالٕذاف طجقب ىخطخ االعتشاتٞدٞخ ىيدبٍعخ

 األٕذاف اإلعتشاتٞدٞخ.ت٘ثٞق ٗاعتَبد 

 ّشش األٕذاف اإلعتشاتٞدٞخ

 (SWOTاىتحيٞو اىجٞئٚ )

 ٗسشٔ عَو ىذساعخ ٗتحذٝذ اىتحيٞو اىجٞئٚ ىينيٞخ 

 عشض اىتحيٞو اىجٞئٜ عيٜ خجٞش اعتشاتٞدٜ

 تحذٝذ االغبٝبد ٗاالٕذاف ثْبءا عيٜ ّتبئح اىتحيٞو اىجٞئٜ

خطخ تْفٞزٝخ ىتطجٞق 

 ااإلعتشاتٞدٞخ

 اختَبعبد ى٘ضع اىخطظ اىتْفٞزٝخ ىنو غبٝخ ٍِ غبٝبد االعتشاتٞدٞخعقذ 

 تصٌَٞ اىخطخ اىتْفٞزٝخ اإلعتشاتٞدٞخ اىنيٞخ

 إعذاد ٍ٘اصّخ ىتحقٞق اىخطخ اىتْفٞزٝخ

 إعتَبد اىخطخ اىتْفٞزٝخ ٗاىَبىٞخ اىالصٍخ ىتحقٞق اإلعتشاتٞدٞخ.

 ٗاألمبدَٜٝ ىينيٞختحذٝث اىذىٞو اى٘ظٞفٜ  اىذىٞو اى٘ظٞفٜ ٗاألمبدَٜٝ

 تحذٝث اىٖٞنو طجقب ىَغتدذاد اىجشاٍح ٗاىيدبُ ٕٞنو تْظَٞٚ ٍالئٌ

 ٗحذاد ٍغتحذثخ

 إّشبء ىدْخ اىَتبثعخ

 إّشبء ىدْخ اىت٘خٞٔ اىَْٖٜ

 تفعٞو ىدْخ  اىعالقبد اىعبٍخ

تجْٚ ٍعبٝٞش اىٖٞئخ اىقٍ٘ٞخ 

 ىيد٘دح ٗاإلعتَبد 
 1025اىدذٝذح اىصبدسح ٝ٘ىٞ٘ عقذ ٗسػ عَو ىيتعشٝف ثبىَعبٝٞش  

 ٍشاخعٔ اىَحت٘ٛ ٗاىَشفقبد -تشنٞو ىدبُ اعذاد اىذساعخ اىزاتٞخ طجقب ىيَعبٝٞش اىدذٝذح  اىذساعخ اىزاتٞخ

 ىدْخ اىَْغقِٞ

عقذ ٗسػ عَو ىيتعشٝف ثنٞفٞخ ٍتبثعٔ اىت٘صٞف ٗاىتقشٝش ىَقشساد االقغبً اىنتشّٗٞب عيٜ ّظبً 

 اىفبساثٜ

ىيتعشٝف ثنٞفٞخ ٍتبثعٔ اّدبص اعضبء ٕٞئخ اىتذسٝظ ىيخطخ اىغْ٘ٝخ ٗاىتقشٝش عقذ ٗسشخ عَو 

 اىغْ٘ٛ

 خطخ عَو عْ٘ٝخ 

 ٍشاخعخ ّقبط اىق٘ح ٗاىضعف فٜ مو ٍعٞبس .

 إعذاد اىخطخ اىغْ٘ٝخ ىتذسٝت اىَْغقِٞ  

 1026-0-00اعذاد اىَيفبد ٗتحذٝثٖب ىيضٝبسح اىَشاخعٔ اىذاخيٞخ 



 

ٍديظ تقبسٝش دٗسٝخ تعشض عيٚ 

 اىنيٞخ

 عشض ىَب تٌ إّدبصٓ عيٚ اىفشٝق اإلداسٙ ٗاىتْفٞزٙ ٍِ خاله اختَبعبد ٍديظ اداسح اى٘حذح

 عشض شٖشٙ ىَب تٌ إّدبصٓ عيٚ ٍديظ اىنيٞخ

 اىت٘اصو ٍع ٍشمض ضَبُ اىد٘دح

 حض٘س اإلختَبعبد اىذٗسٝخ ىيَشمض

 اىتَثٞو اىفعبه ٗاإلشتشاك فٚ أّشطخ اىَشمض

 العذاد اىقٞبداد االمبدَٝٞخحض٘س عذح دٗساد 

 تقشٝش اىضٝبسح اىذاخيٞخ 
 عشض اىتقشٝش ٍْٗبقشخ اىْقبط اىتٜ تحتبج اىٜ تحغِٞ ٍع ٍديظ اداسح اى٘حذح

 تجْٜ تيل اىْقبط فٜ اىخطخ االعتشاتٞدٞخ اىدذٝذح ىينيٞخ

ّشش ثقبفخ اىد٘دح ٗاىت٘عٞخ 

 اإلعالٍٞخ

 تفعٞو صفحخ اى٘حذح االىنتشّٗٞخ

 ٗاىيقبءاد اىطالثٞخعقذ اىْذٗاد 

اىت٘عٞخ اإلعالٍٞخ ٍِ خاله اىَ٘قع اإلىنتشّٗٚ ىي٘حذح عيٜ ٍ٘قع اىنيٞخ ٍٗ٘قع اىت٘اصو 

 االختَبعٜ ىي٘حذح

 اىتقٌ٘ٝ اىزاتٜ

 تشنٞو ىدبُ اىَشاخعخ اىذاخيٞخ 

تحذٝث َّ٘رج اىَشاخعخ اىذاخيٞخ ثَب ٝتضَِ ٍبتطيجخ اىٖٞئخ ٍع تفعٞو حصش اىَيفبد اىنتشّٗٞب 

 االقغبً اىعيَٞخفٜ 

 ٍْبقشخ اىتقبسٝش ٗاعتَبدٕب 

 تحذٝذ ّقبط اىق٘ح ٗاىضعف

 عشض ّقبط اىضعف عيٚ اىَدبىظ اىشعَٞخ ىيَْبقشخ ٗإثذاء اىشأٙ

 قشاساد تصحٞحٞخ ىَعبىدخ ّقبط اىضعف

االعتجٞبّبد االىنتشّٗٞخ عيٜ 

 ٍ٘قع اىفبساثٜ

 إستبٌان عن آراء التحلٌل البٌئً .1

 القٌادات االكادٌمٌةاستبٌان عن  .2

 خطظ تذسٝجٞخ ىيقٞبداد األمبدَٝٞخ

 تحذٝذ اإلحتٞبخبد اىتذسٝجٞخ ىيقبدح

 خطخ ىيتذسٝت ثْبءا عيٚ اإلحتٞبخبد اىتذسٝجٞخ

 ت٘فٞش اىَخصصبد اىَبىٞخ

ٗ امت٘ثش  1026تْفٞز اىجشاٍح اىتذسٝجٞخ فٜ اىَشمض اىشئٞغٜ ى٘حذح ضَبُ اىد٘دح ) فجشاٝش 

1026) 

 تحذٝث ق٘اعذ ثٞبّبد ثبىنيٞخ ق٘اعذ ثٞبّبد  

 ت٘صٞف اىَقشساد

 تٌ االششاف عيٜ اعتنَبه ت٘صٞف خَٞع ٍقشساد اىجشّبٍح ثنبى٘سٝ٘ط 

 تٌ االششاف عيٜ ت٘صٞف خَٞع ٍقشساد ثشّبٍح اىغبعبد اىَعتَذح

 تٌ االششاف عيٜ اعتنَبه  ت٘صٞف ٍقشساد ثشّبٍح اىنيْٞٞنبه

 تقشٝش اىَقشساد

 خَٞع ٍقشساد اىجشّبٍح ثنبى٘سٝ٘ط تقشٝش تٌ االششاف عيٜ اعتنَبه 

 خَٞع ٍقشساد ثشّبٍح اىغبعبد اىَعتَذحتقشٝش تٌ االششاف عيٜ 

 ٍقشساد ثشّبٍح اىنيْٞٞنبهتقشٝش تٌ االششاف عيٜ اعتنَبه  

ت٘صٞف ثشّبٍح اىغبعبد 

 اىَعتَذح
 ت٘صٞف ثشّبٍح اىغبعبد اىَعتَذحتٌ االششاف ٍٗشاخعخ  

البرنامج توصٌف  

 بمشاركة أ.د. محمود بكر توصٌف البرنامج قدمت وحدة ضمان الجودة ورش عمل ل
 --تم اإلعتماد فى مجلس الكلٌة بتارٌخ  و العشماوي وشارك فٌها ممثلٌٌن لالقسام العلمٌة

    و كذلك المصفوفات  درجة البكالورٌوس التى تمنحها الكلٌة المقررات توصٌف  تم اعادة
 المختلفة للبرنامج

 :المصفوفات المختلفة للبرنامج هى 



 

 دراسة مطابقة أهداف البرنامج للمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة 
  دراسة التوافق بٌن مهارات البرنامج مع الNARS 
  دراسة نسبة المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج إلى نسبة العلوم المختلفة

 NARSفى ال 
  التوزٌع النوعى المجمع للساعات المعتمدة لمقررات البرنامج طبقا للفصول

 2115الدراسٌة 
 تقرٌر عن مدى توافق المعاٌٌر االكادٌمٌة مع رؤٌة ورسالة الكلٌة 

للبرنامج اىَشاخعٔ اىخبسخٞخ 
 البكالورٌوس العادي

ماجدة للبرنامج البكالورٌوس العادي من   أ.د. تم عمل المراجعة الخارجٌة 
 . -الشربٌنً عمٌد  كلٌة الصٌدلة جامعة الدلتا 

 عقذ ّذٗاد طالثٞخ ىي٘ق٘ف عيٜ اىتحذٝثبد ّٗشش ثقبفخ اىد٘دح اىَشبسمخ اىطالثٞخ

 اىتقٌٞٞ
 اىطالة( –االداسِٝٞ  –إخشاء االعتجٞبّبد ىقٞبط سضبء  اىفئبد اىَختيفخ) اعضبء ٕٞئخ اىتذسٝظ 

 اىقشاساد ٗاٝدبد اخشاءاد تصحٞحٞخ ىيغيجٞبد ٍْبقشخ ّتبئح اإلعتجٞبّبد إلتخبر

 تفعٞو ّظبً االسشبد االمبدَٜٝ ىطالة اىَغت٘ٛ االٗه ثشّبٍح اىغبعبد اىَعتَذح   إسشبد أمبدَٜٝ 

 تحذٝث دىٞو اىطبىت  ٗاىد٘دح دىٞو اىطبىت  ٗاىد٘دح

تقبسٝش اىَشاخعِٞ اىذاخيِٞٞ 

 ٗاىخبسخِٞٞ 
 ٗاىخبسخِٞٞ ىيَقشساددساعخ تقبسٝش اىَشاخعِٞ اىذاخيِٞٞ 

ستٌفاء االمتحانات إمصفوفة 
للمخرجات التعلٌمٌة 

 ةالمستهدف

 Blueprintعقذ ٗسشخ عَو ىيتعشٝف ة

 تٌ تفعٞو اىَصف٘فٔ فٜ االقغبً اىعيَٞخ ىيَقشساد اىذساعٞخ 

 مستجدات

 المتعثرٌن  تفعٌل االرشاد االكادٌمً 

 دلٌل أعمال الكنترول استحداث 

  للمتابعة الدورٌةنماذج  استحداث 

 التقرٌر السنوي
وتم  2115-2114التقرٌر السنوى للكلٌة للعام الجامعى  من عمل تهاءناإلتم 

 .  11/11/2114رفعه لإلعتماد فى مجلس الكلٌة بتارٌخ 

 زٌارة المراجعة والمحاكاة
االستعداد  لزٌارة المراجعة الداخلٌة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة فً  تم

 2116مارس  31-31

 

 نائب مدير الوحدة مدير الوحدة

 
 د/ ليلي عبدالرحمن ابوزيد

 
 د./ مني فاروق النقيطي

 


