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 منهجية إعداد الدراسة    -أ 
للقززدرة الوصززفي الشززامل الكمززي و علززا األسززلوب   هززذا التقريززرالمنهجيززة المتبعززة عززي إعززداد  تركزززت 

، والضززوابط  ، واإلجززراءات الواجززب إتباعهززادلة جامعززة المنصززورة لكليززة الصززيالمإسسززية والفاعليززة التعليميززة 
،  وكزذل  للتحسزين والتعزيزز  القوميزة لضزمان جزودة التعلزيم واإلعتمزاد  الهيئزة التي اعزدتها الواجب االلتزام بها

راحل علا عدة م  هذا التقرير. ومن ناحية أخرى اشتملت منهجية إعداد عرص التعليم والتعلملجودة  ان المستمر
،  البيانززات، وأنززواو وطززرع جمزز   ا ، والقطاعززات المسززتهدعة ،  وهيكلهززامتعاقبززة ومتكاملززة تمثلززت عززي أهززداعه

 .والمراجعة والتدقيع العاملين بالكلية وواستطبلو أراء المستفيدين 
 :التقرٌر السنوي الذاتًأهداف  (1)

ن كلية الصيدلة قد حصلت علزي االعتمزاد وجدير بالذكر ألكلية ا لوض  الدئم  تحليلالإلا  يسعا هذا التقرير
ن عي امن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ولكننا نإمن بالتحسين والتعزيز المستمر 52/6/5188بتاريخ 

  1كل من القدرة المإسسية والفاعلية التعلمية
 القطاعات المستهدفة: (2)

  بالكليةالمراجعة الداخلية لجنة. 

  بالكليةوحدة ضمان الجودة 

 طراؾ المجتمعية ذات العبلقة والمهتمة بقضايا تطوير التعليم عي الكليةاأل 

  والمعنية بالتقويم واالعتماد.لضمان جودة التعليم القومية  اللجان المتخصصة التابعة للهيئة 

 :الذاتً التقرٌر السنويتصمٌم هٌكل  (3)

،  اهزداؾ المخططزة لهزاأليسزاعد علزا تحقيزع قففؽؽفؽؽؽععلا النحزو الزذي  هذا التقريرتم تصميم هيكل 
 باإلضاعة إلا المبلحع. جزئين رئيسيينعلا  ولذا عقد شمل هذا التقرير

 البٌانات األولٌة 3/1
 التقٌٌم المإسسى 3/2

 أنواع وطرق جمع البٌانات: (4)
 نوعين من البيانات هما البيانات الوثائقية والبيانات الميدانية. هذا التقريرتطلب إعداد 

 ائقٌة:البٌانات الوث  4/1
اشتملت البيانات الوثائقيزة علزا مختلزؾ البيانزات المتاحزة والمنشزورة أو ؼيزر المنشزورة وتتعلزع بعمليزة 

 . وتتلخص المصادر الرئيسية لهذا النوو من البيانات عيما يلي:وأبعادها ضمان جودة التعليم

  نين المنظمززة كليززة الصززيدلة جامعززة المنصززورة واللززوائ  والقززواالقززرارات الصززادرة بشززؤن إنشززاء
 .للعمل

  الداخلية والخارجية ات المراجعتقارير. 

 ة.واعد البيانات المختلفة بالكليق 

 أوالً : مقدمة
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 :البٌانات المٌدانٌة 4/2

  العصؾ الذهني : تم استخدام هذه الطريقة بشكل مكثزؾ وبؽزرت تنميزة المإشزرات والعناصزر
إلززا تنميززة المقززاييس والخصززائص التابعززة لكززل معيززار مززن معززايير التقززويم واالعتمززاد ، إضززاعة 

واألوزان الكمية والنوعية ، وإعداد قوائم المتطلبات. وقد شار  عي عمليزات وأنشزطة العصزؾ 
 كاديمية وأعضاء هيئة التدريس.األقيادات الالذهني مجموعة 

  :تززم اسززتخدام هززذه الطريقززة بؽززرت تنميززة مزيززد مززن الخصززائص  حيززثالمقززاببلت الجماعيززة
لبززات معززايير ومإشززرات وعناصززر التقززويم واالعتمززاد لمإسسززات المطلززوب قياسززها لتحقيززع متط

التعليم العالي. وقد تم إجراء التعديبلت واإلضاعات المناسبة لما سبع تصميميه وتنميته من هزذه 
الخصائص. وقد شار  عي هذه المقاببلت مجموعات متنوعة من القيادات األكاديميزة والطزبلب 

 .عا الكليةالهتمام والعبلقة بقضايا تطوير التعليم وؼيرهم من األطراؾ المجتمعية ذوي ا

  :تزم اسزتخدام هزذه الطريقزة مزن خزبلل توجيزه الزدعوة الرسزمية لزبعت  حيث الزيارات الرسمية
لمراجعزززة المعزززايير والمإشزززرات  والعناصزززر المزززراجعين النظزززراء وأعزززراد المجتمززز  المزززدني 

لتقزويم وقزد تزم بالفعزل االسزتفادة مزن والخصائص التي تم تنميتها بؽرت استخدامها عي عمليزة ا
كمزا اسزتقبلت  التقارير المقدمزة مزن هزإالء الخبزراء عزي إجزراء التعزديبلت واإلضزاعات المناسزبة

 زيارات متعددة من مركز ضمان الجودة بجامعة المنصورة.الكلية 

 زيارات ميدانية لجهات وهيئات داخلية ذات عبلقة بجودة واعتماد مإسسات التعليم العالي. 
 
 

 :واألقسام العلمٌة استطالع رأي المستفٌدٌن النهائٌٌن (5)
وحدة ضمان الجودة بعرضها علا مجالس   تقومللدراسة الذاتية بعد االنتهاء من إعداد المسودة النهائية 

والعمل علا تنفيذ تل   .هذا التقريربؽرت الحصول علا انطباعاتهم وآرائهم نحو  والمستفيدين األقسام
 المقترحات.

 
 

 المراجعة والتدقٌق: (6)
النهائية ضرورة إجراء عمليات المراجعة والتدقيع لجمي   هذا التقرير عي صورتهتطلب إعداد وإخراج 

المختلفة. ولقد تمت عملية المراجعة والتدقيع أكثر من مرة ، وشار  عيهزا عزدة  اعي مراحله  امحتوياته
 جنة المراجعة الداخلية بالكلية.وكذل  ل هذا التقريرأطراؾ من بينها الفريع المسئول عن 
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  التقريرعريع   -ب 
 إدارة الجودةو   التخطيط االستراتيجي .8

 المعيار رئيس الفريع

 د/ ليلا عبد الرحمن أبو زيد
 مدير وحدة ضمان الجودة

 التخطيط اإلستراتيجي 1

 إدارة الجودة 14
  

 أعضاء الفريع
 

 والتطوير المستمر  ة الجودةإدارنظام    -82 التخطيط االستراتيجي   -8

 أ.د/ أسامه عبد العظيم سليمان  أ.د/ محمود بكر العشماوي      

 د/ مروة صبلح  الدين الدهان      د/ محمد السيد شاكر

 د/ مريم  عاطؾ ؼالي      د/ محمد اسعد المواعي     

 د/ أرهان أبو هاشم د/ منا عاروع النقيطي

 د/ نها منصور حسن عبد الرحمن  ب م.م/ أميره محسن مطاوو بح

 د/ عبير محمد  عبد العزيز      م.م/ إيمان عزت عبد الحميد هبلل

 د/ جرمين نظير سبلمه جرجس م.م/ سلمي مسعد العراقي      

 د/ محمد اسعد المواعي      ص/ هبة حسن الكاتب      

 د/ منا عاروع النقيطي السيدة / همت حلمي يونس       

 د/ رحاب صبري عبد الرحمن محمد يد/ ياسر السيد الشربينيالس

 م.م / نها محمد  صال  السيدة/ مني عبد العزيز      

 م.م/ أميره شوقي أحمد  السيد / محمد أحمد المصلحي       

 ص/ هبه سمير صبلح األعما الطالب  / أمين اتحاد الطبلب        
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 المصداقية واالخبلقيات و كمةالقيادة والحو و الهيكل التنظيمي .5
 

 المعيار  رئيس الفريع 

 ناهد محمود العناني أ.د/ 
 )عميد الكلية(

 الهيكل التنظيمي 5

 القيادة والحوكمة 3

 المصداقية واالخبلقيات  2
 

 أعضاء الفريع

 المصداقٌة واالخالقٌات  -4 القٌادة والحوكمة  -3 الهٌكل التنظٌمً -2

 أ.د/ أحمد عإاد حليم أ.د/ حسن محمد حسن الصباغ أبو الدهب      أ.د/ إحسان شحاتة 

 أ.د/ رمضان حسن ابراهيم أ.د/ عوزيه أحمد إبراهيم حبيب أ.د/ داليا رشاد الوصيؾ

 د/ نشوى محمد عبد الفتاح أبو السعد         أ.د/ ممدوح محمد الششتاوي د/ محمد أبو بكر أبو العنين

 د/ هبه محمد حسن المنسا د/ ماجدة عبد العزيز سيدأحمد   د/ نادية صبري السيد    

 م.م/ مروه سعد محمد سريه د/ محمد يوسؾ إبراهيم محمد  د/ منا السيد عتحا عت  هللا

 ص/ أحمد السعيد البرماوي        د/ شيرين محمود شعبلن       د / محمد منصور أحمد سالم

 ص/ هبه عبد العزيز محمد نظير سبلمهد/ جرمين  ص/ أالء عبد هللا عبد الحميد 

  د/ أحمد عادل عاشور ص/ محاسن محمد عإاد

  م.م/ سلوان محمود حسب 

  ص/ لمياء أسامه يوسؾ برهام الحلبا 

  السيد /عبد الؽني السيد عبد الؽني 

  السيدة / همت حلمي يونس 
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 ركة المجتمعية  وتنمية البيئةالمشا و الموارد والتسهيبلت المادية للتعلم و الجهاز اإلداري .3
 

 المعيار  رئيس الفريع 

 أ.د/ مني جودة زؼلول
 )وكيل الكلية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة(

 الجهاز اإلداري  5

 الموارد والتسهيبلت المادية للتعلم  6

 المشاركة المجتمعية  وتنمية البيئة 5
 

 أعضاء الفريع
 

 
 

 التعليم والتعلم و المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية و الطبلب والخريجون .2
 

 المعيار  رئيس الفريع 

 جبلل طه معتوع أ.د/ 
 لطبلب()وكيل الكلية لشئون  التعليم وا

 الطبلب والخريجون 1

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية 2

 التعليم والتعلم 81

 أعضاء الفريع
 

 المشاركة المجتمعٌة   -7 لموارد والتسهٌالت المادٌة للتعلما  -6 الجهاز االداري   -5

 أ.د/ حسين إبراهيم الصباغ د/ هبه شحته عبد هللا سعيد د/ محمد محمد السكري

 د/ أمل أحمد حمدى عطوه سبلم م.م/ أميره محسن مطاوو د/ والء محمود عادل الحسيني  

 شوى محمد عبد الفتاح أبو السعدد/ ن م.م/ ساره أحمد أبو زيد م.م/ سمر سمير توعيع

 د/ عبد العزيز أحمد الجمل ص/ تقا أشرؾ عبد الرحمن م.م/ أمل عتحي سليمان أحمد شحاته

 م.م/ والء محمد صفوت سعد الدين ص/ أمجد السيد أحمد سالم السيد / عبدالؽني السيد عبدالؽني 

 السيدة / راجية المنذر السيد / عبدالؽني السيد عبدالؽني  

 األنسة / إيناس عبد الحميد السيد/  رضا ريات نصر 

  السيد / أحمد محمد عبد العاطي 

  السيد/ محمد المنسي 

 التعلٌم والتعلم  -11 المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة  -9 الطالب والخرٌجون  -8

 بللة د/ أمل عبدالحميد ج د / ؼادة سام  حاعظ حسن د/ عبير محمد عبد العزيز

 د/ إيمان سعيد عبدالخالع   د / أماني صبلح مصطفي    د/ محمد عبد الوهاب المرسي

 د/ رانيا رمضان عبدالعزيز   د / ماريزا  عإاد عرح د/ منار جمال عبد الحميد  

 م.م/ إبرام عماد ميخائيل بانوب م.م/ رشا أحمد شبانه د/ سماح أبو العباس محمد

 م.م/ سها لطفا الدمراوي الشاعر ص/ وعاء علي عويس         ليلد/ مروة السباعي ابو ال

 ص/ أالء محمد ابو العنين عبدالكريم ص/ عبد الرحمن حمدى محمد م.م / مها هشام شعراوي       

 ص/ هبه عبد العزيز أبو هيؾ  م.م/ ميرهان أحمد  نظمي

 ص/ محمود علا محمود علا الشال  

 ص/ هند محمد عنتر محمد  
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 الدراسات العليا و البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى و أعضاء هيئة التدريس .5
 

 

 لفريعأعضاء ا

 دراسات العلٌاال-13 البحث العلمً واألنشطة العلمٌة األخرى -12 أعضاء هٌئة التدرٌس  -11

 د/ خالد بشير شعبان  يد/ جبلل محمود  عبد الؽن د/ سحر رععت جدارة 

 د/ هاني ابراهيم محمد القناوي  د/ نجبلء ابراهيم عبد العزيز د/ ؼادة صديع بستان 

 د/ منا السيد عتحي  جيني جيهان نصر د/  د/ رشا محمد بروة 

 د/ أحمد عبد العزيز  شعبان د/ الهام عبد المنعم السعيد  دد/ إيمان سبلمة عبد الحمي

 د / احمد جمال عبد الحميد د/ عوزي عبد هللا السباعي  د/ دينا عيد السيد رزع

 تم.م/ والء محمد صفو د/ رانيا مصطفي جمعة  ص/ جهاد عبدالوهاب القباني

 م.م/ إبرام عماد ميخائيل  حمودة  رد/ محمد عبد الؽفا ص/ داليا محمد أبو خليل شتا
 ص/ إيمان محمد عبد المجيد محمد د/ محمد عبد الوهاب أحمد ص/ محمد أمير صبري موسا خليل

 ص/ ساره عبد الحميد عبد القادر ص/ ريهام محمد السعيد حامد 

 المعيار  رئيس الفريع 

 منال محمد عيدأ.د/ 
 ( )وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 أعضاء هيئة التدريس  88

 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى  85

 الدراسات العليا  83
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  كلية الصيدلة اسم المإسسة
 كليـة نوو المإسسة
 جامعة المنصورة اسم الجامعة
 حكومية نوو الجامعة

 الموق  الجؽراعا
محاعظة الدقهلية 
 مدينة المنصورة

 8253 تاريخ التؤسيس
 خمس سنوات مدة الدراسة
 اإلنجليزية لؽة الدراسة

 

 

 القيادة األكاديمية للكلية  .8
 

 الدرجة العلمية االسم القيادة

 أستاذ ناهد محمود العنانيأ.د/  د الكلية عمي

 أستاذ جبلل طه معتوعأ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطبلب

 أستاذ أ.د/ منا جودة زؼلول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة

 أستاذ منال محمد عيدأ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 أستاذ أ.د/ داليا رشاد الوصيؾ  لة اإلكلينيكية مدير برنامج الصيد

  مدرس د/ ليلا عبد الرحمن أبو زيد مدير وحدة ضمان الجودة
 

 أعداد الطبلب وتوزيعهم .5
 المرحلة الجامعٌة األولى   1 -2

،  5183/5182مين الجامعيين للعا العدد اإلجمالا للطبلب وتوزيعهم علا الفرع المختلفة
5182/5185 

العام 
 أولا )حديث( امعًالج

 ثانية )حديث(

 رابعة ثالثة ثانية أولا

ً
مال

ج
إ

 

2
1

1
4

/ 2
1

1
5

 

1211 1117 145 1421 1328 348 

5
4

4
9

 

2
1

1
3

/ 2
1

1
4

 

981 - 1373 1246 271 1114 

5
1

4
4

 

 ثانٌاً: البٌانات الوصفٌة عن الكلٌة
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 2114/2115العام الجامعً  مرحلة الدراسات العلٌا 2-2
 العدد اإلجمالا للطبلب وتوزيعهم علا الدرجات المختلفة:

 القسم
 اجمالا دكتوراه ماجستير دبلوم

 انثا ذكر انثا ذكر انثا ذكر انثا ذكر

 22 58 5  51 2 68 85 الصيدالنيات

 38 86 1 8 86 2 5 6 العقاقير

 51 5 8  58 6 6 8 الكيمياء الدوائية

 31 58 85 2 81 85   األدوية والسموم

 28 55 5 5 56 85 51 1 الكيمياء الحيوية

 الميكروبيولوجي
 والمناعة

51 55 85 55  2 35 52 

 55 1 5 5 55 6   الصيدلية الكيمياء العضوية

 21 56 8 5 58 1 81 88 الصيدلية الكيمياء التحليلية

 395 153 43 16 177 79 175 58 إجمالي

 548 59 256 233 اجمالا عام
 

 2114/2115للعام الجامعً  باألقسام العلمٌة توزٌع السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 2-3

 القسن العلوى

 أعداد أعضبء هيئة التدريس

ى
وبل

ج
إ

 
ة 

يئ
له

ا

نة
بو

وع
ال

 

 أستبذ
أستبذ 

 هسبعد
 هيئة هعبونة هدرس

 عبمل متفرغ عبمل متفرغ عبمل متفرغ
اجمبلي اعضبء 

 هيئة التدريس
 المنتدبين

مدرس 

 مسبعد
 معيد

 12 7 5  11 9  2 1 2 4 الكيويبء العضىية الصيدلية
 9 4 5  26 12  2 2 4 6 لتحليلية الصيدليةالكيويبء ا

 21 15 5  21 11  2 1 2 5 الصيدالنيبت 
 16 7 9  35 11  4 1 6 13 العقبقير

 13 5 1  11 6  1  1 2 الكيويبء الحيىية
 11 1 3  21 9  7  2 2 الويكروبيىلىجي والونبعة
 15 4 11  24 15  4  1 4 الفبرهبكىلىجي والسوىم 

 11 11 1  22 6  3  5 1 دوائية الكيويبء ال

            الونتدبين

 11 1  175 71  25 5 23 44 اإلجوبلي حسب التفرغ
 

 114  175 71 31 67 اإلجوبلي حسب الدرجة
 219 إجوبلي أعضبء هيئة التدريس  وهعبونيهن ببلكلية
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 2114/2115لعام  عحسب النو الكلٌةالتوزٌع اإلجمالى للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ب   2-4
 الجنس الدرجة

 المجموع

 الحالة الوظٌفٌة  الجنس

المعٌن%   %لإلناث % للذكور أنثى ذكر  المنتدب%   

 5 21  %38.3 %61.5 65 58 26 أستاذ )جمي  الفئات(

 2 26  %53.3 %26.5 31 86 82 أستاذ مساعد

 81 21  %65.1 %35.5 51 22 52 مدرس

 - 811  %61.5 %38.5 52 35 85 مدرس مساعد

 - 811  %16.5 %83.3 61 55 1 معيد

 %3.5 %26.1  %61.6 %32.2 512 855 882 اإلجمالي
 

 

  2114/2115لعام  الكلٌةالتوزٌع اإلجمالى للسادة العاملٌن ب   2-5

 

 مإقتون مثبتون
 اجمالى

 المجموو عمال يةعنية ومهن مكتبية تخصصية المجموو عمال عنية مكتبية تخصصية الكلية أمين  عام

 الموجودون 
علا رأس 
 العمل

8 11 26 16 21 

291 

6 8 3 2 

األجازات  311 82
 الخاصة

 52 8 5      

 2 3 8 6 21 28 25 812 8 اإلجمالا
 

 

 2114/2115لعام المهمات العلمٌة والبعثات واألجازات الدراسٌة   2-6

 اإلجمالي العدد نوو البعثة م

 81 ية المهمات العلم 8

32 

  البعثات الداخلية  5
 5 البعثات الخارجية  3
 5 بعثة اإلشراؾ المشتر  2
 81 األجازة الدراسية  5

 

 2114/2115لعام  نسب الموارد البشرٌة إلى الطالب  2-7

 الطبلب 
 أعضاء هيئة

 التدريس 
 معاوني أعضاء
 هيئة التدريس

 أعضاء هيئة
 التدريس
 ومعاونيهم

 العمال لفنينا اإلداريين

 55 23 852 512 882 855 5222 العدد 

 91:1 59:1 34:1 19:1 48:1 31:1 -- النسبة إلا الطبلب
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 البرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المإسسة:
 المرحلة الجامعٌة األولى ::  أوالً 

 (5183/5182 تطبيع إبتداء من عامالتم ) بنظام الساعات المعتمدة برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية -

 (5188برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية ) الئحة  -
 بكالوريوس العلوم الصيدلية ) صيدلة إكلينيكية(برنامج  -

  ثالثة( 3):  الكليةالعدد اإلجمالا للبرامج التعليمية التي تقدمها 
 ثالثة( 3)عدد البرامج المطبقة بالفعل :  

 خيرة:أعداد ونسب الخريجين خبلل الخمس سنوات األ

 العام
النسبة المئوية  أعداد الطبلب

 الخريجين المتقدمين للنجاح

5182/5185 358 523 62.5% 

5183/5182 8115 235 16.15% 

5185/5183 8155 212 23.55% 

5188/5185 215 222 26.32% 

5181/5188 282 112 26.53% 

 %21.2 2111 2325 إجمالا الخريجين

 

 ات العلٌا :ثانٌاً : مرحلة الدراس

دكتور الفلسفة عا العلوم 
 الصيدلية 

 الدبلوم عا العلوم الصيدلية  ماجستير

 دبلوم الرقابة والتحليل الدوائي .8 الكيمياء العضوية الصيدلية -8 الكيمياء العضوية الصيدلية -8
دبلوم صيدلة المستشفيات والصيدلة  .5

 اإلكلينيكية
 دبلوم التكنولوجيا الصيدلية .3
 ت الطبيةدبلوم النباتا .2
 دبلوم الميكروبيولوجيا .5
 دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي .6
دبلوم التصميم والتشيد الكيميائي  .5

 لؤلدوية

 الكيمياء التحليلية  -5 الكيمياء التحليلية  -5

 الصيدالنيات  -3 الصيدالنيات  -3

 العقاقير -2 العقاقير -2

 الكيمياء الحيوية -5 الكيمياء الحيوية -5

 الميكروبيولوجي -6 الميكروبيولوجي -6

 الفارماكولوجي  -5  الفارماكولوجي -5

 الكيمياء الطبية  -1 الكيمياء الطبية  -1

 

 .53: المإسسة تقدمها التي التعليمية للبرامج اإلجمالي العدد• 
 .53:  بالفعل المطبقة البرامج عدد• 
 %  4667   : العليا بالدراسات للمقيدين الياإلجم بالعدد مقارنة للماجستير المسجلين نسبة• 
 %  1167:    العليا بالدراسات للمقيدين اإلجمالي بالعدد مقارنة للدكتوراه المسجلين نسبة• 
 :األخيرة الستة السنوات خبلل منحها تم التي الشهادات  عدد• 

 6دكتوراه:  11ماجستير:  115 دبلوم: 

 .خريج 481: األخيرة الخمس السنوات خبلل الخريجين عدد• 

 

 ( اثنان2)عدد الوحدات ذات الطاب  الخاص: 

 :الوحدات ذات الطاب  الخاص  أسماء

 وحدة تحليل األدوية والمستحضرات الصيدلية  -
 مركز دراسات األدوية والمستحضرات الطبية والصيدلية والبيطرية -
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 :بالكليةوسائل اإلتصال 
 المنصورة ـ الحرم الجامعي ـ كلية الصيدلة العنوان البريدى: محاعظة الدقهلية ـ  -

 http://www.mans.edu.eg/facpharالموق  اإللكترونا:             -

  phardean@mans.edu.eg(:  E-Mailالعنوان اإللكترونا )  -

 2211236/151 تليفون :   -

 2211242/151عاكس :   -
 

 
   



 

-  - 1 -- 

 

 

 

 

 

  تقويم األداء
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  ::جًجًالتخطٌط اإلستراتٌالتخطٌط اإلستراتٌ  --11
تنتهج المإسسة التخطيط اإلستراتيجي القائم علا التحليل الدقيع للوض  القائم وتحديزد الفجزوة بينزه   

وبزين الرإيززة المنشززودة ومززن ثززم تقززوم بصزياؼة رسززالتها وتحديززد أهززداعها اإلسززتراتيجية وتتمثززل الممارسززات 
  االستراتيجي عي اآلتي :التطبيقية للمإسسة عي مجال التخطيط 

 اإلستراتٌجٌة  الخطة 1/1
ومعلنة وقابلة للتنفيذ عزي حزدود  58/85/5112بتاريخ  معتمدة خمسية للمإسسة خطة استراتيجية 

 5182/5185حتا عام   5181/5188خبلل الفترة من عام  مواردها المتاحة
 للمإسسة :(SWOT) التحلٌل البٌئً  1/1/1

 علا النحو التالا :  خراجهاإآلية ادارة الكلية علا إعداد الخطة اإلستراتيجية و تقإتف 
 (8-8مرعع )  .تشكيل لجنة إلعداد الخطة .8
( ورش عمززل للتوعيززة بؤهميززة التخطززيط االسززتراتيجي وطززرع تحليززل البيئززة الداخليززة 5تززم عقززد ) .5

والخارجية والتهيئة لهذا التخطيط حضرها أعضاء الفريزع التنفيزذي للتخطزيط االسزتراتيجي كمزا تزم 
   العاملين بالكلية.( ندوات عامه لجمي3عقد )

 جم  البيانات والمعلومات عن طريع :  .3

 ) اإلحصاءات المتوعرة عي الكلية ) موارد بشرية ـ مادية 

 اللقاءات م  األطراؾ ذوى العبلقة والمقاببلت الشخصية لبعت المسئولين 

  االستبيانات والمس  الميداني 

 (5-8)مرعع   تحديد نقاط القوة والضعؾ. .2
 (3-8)مرعع   ة )المستفيدين( والدواع .تحديد ذوى العبلق .5
 (.2-8)مرعع  ستراتيجيةاإلخطة اللتصميم وض  الخطة التنفيذية  .6

 الخطة تم استخدام التحليل الكمي و الكيفي عي إجراء التحليل البيئي والذي تم عي ضوئه تصميم .5
للتعرؾ  بلحظاتوالماإلستراتيجية وتم استخدام قوائم االستقصاءات والفحص الوثائقي والمقاببلت 

ناتج عملية التحليل عي تحديد  الكليةالقوة والضعؾ والفرص والتهديدات ، وقد استخدمت  نقاطعلي 
هذه النتائج بالمإسسات األخرى نظرية لمقارنة إجراء وزن كل عامل من العوامل االستراتيجية و

 المناظرة.
  كاديمية األقيادات ال الطبلب ولكلية مثل مختلؾ األطراؾ من داخل وخارج اوقد اشتر  عي التحليل البيئي

مصفوعة واضحة ومحددة لمجاالت إلعداد  المدنيوأعضاء من المجتم   و اإلداريينوأعضاء هيئة تدريس 
 (5-8)مرعع .، والفرص والتهديدات الخارجيةالداخليةالقوة والضعؾ 

 وكبلء الكلية ورإساء األقسام وممثلين  و العميد : أطراؾ داخليةم   هتوقد تم عرت التحليل البيئا ومناقش
ومنظمزات  المدنيللمجتم   ممثلة وم  أطراؾ خارجيةألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين 

ـ وزارة الصزحة  نقابزة الصزيادلةالمستشفيات ـ  ر ـ شركات األدوية ـ الخريجين ـ أولياء األموسوع العمل )
 )... 

  النهائي بعد مراجعتها باألقسام العلمية واعتمادها من مجلس الكية بتاريخ تم إخراج الخطة عا شكلها
 (6-8مرعع ). 58/85/5112
 مزن خزبلل التواعزع عزي  دة اإلسزتراتيجية للجامعزة بصزورة جيز م  الخطزة الخطة اإلستراتيجية للكلية  ترتبط

وهزي  مشزتركة  وتقوم كبلهما علي محاور أساسزيةالرسالة واألهداؾ وطبيعة األنشطة البحثية والمجتمعية 
 والبحث العلمي وخدمة المجتم  ورع  كفاءة األداء وضمان الجودة. والتعلم  التعليم

 
 الرإٌة والرسالة : 1/1/2

 (5-8)مرعع  86/1/5112بتاريخ  255ية بجلسته رقم للكلية رإية ورسالة معتمدة من مجلس الكل 

    IInnssttiittuuttiioonnaall  CCaappaacciittyyالمحور األول : القدرة المإسسٌة المحور األول : القدرة المإسسٌة 

file:///G:/أولاً%20القدرة%20المؤسسية/1%20التخطيط%20الإستراتيجي/2نقاط%20القوة%20والضعف.pdf
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  وقدقها. يعلي التحليل البيئي لتحديد المتطلبات التي ينبؽي تحق الكليةوتم االعتماد عي صياؼة رإية ورسالة 
وخارجها. وشملت األطراؾ داخل الكلية  الكليةأطراؾ من داخل  الكليةشار  عي صياؼة رإية ورسالة 

قسام ـ مديري اإلدارات ـ ممثلين عن األساتذة األوكبلء ورإساء العميد والألكاديمية ) القيادات اإلدارية وا
عي جلسة من جلسات  المساعدين والمدرسين وهيئة التدريس المعاونة ـ اتحاد الطبلب ... إلخ(و األساتذة 

 لتصب  علا النحو اآلتا. العصؾ الذهني

 .جاالت الصيدلية محلياً وإقليمياً المجمي  حثية والخدمية عي تحقيع الريادة التعليمية والب : ليةــرؤية الك

تلتزم كلية الصيدلة جامعة المنصورة باالرتقاء والتطوير المستمر للعملية التعليمية   : رسالة الكلية

والدراسات العليا والبحث العلمي وبرامج  خدمة المجتم  لتخريج صيادلة متميزين لتلبية احتياجات سوع العمل 
 حلي واإلقليمي وباحثين علا مستوى تناعسي عي إطار المعايير األكاديمية والقيم المجتمعية.الم

 
   تعكززس رسززالة الكليززة دورهززا التعليمززي ومسززئوليتها المجتمعيززة وتطلعاتهززا عززي البحززث العلمززي بمززا يتفززع مزز

 احتياجات المجتم  

 ودليزل الطالزب ومزداخل مبزاني لمطوياتكابالوسائل المختلفة  الكلية تنشر الرإية والرسالة داخل وخارجو ،
ولوحة االعبلنات الرئيسية وشبكة المعلومات ) اإلنترنت( كما تتصدر أية  وأمام المدرجات وبداخلها الكلية

 (1-8)مرعع  ماعات التي تعقدها الكليةتواالج لندوات وورش العملبامطويات أو مطبوعات خاصة 
 لمواكبززة  قصززاسززالة بشززكل دوري كززل خمززس سززنوات كحززد أمراجعززة وتحززديث الرإيززة والر الكليززة تنتززوي

 .واجراء البحوث العلمية أكفاءالتطورات المحلية والعالمية إلعداد صيادلة 
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 :  األهداف اإلستراتٌجٌة 1/1/3
  األهداؾ اإلستراتيجية للمإسسة مبنية علا التحليل البيئزي للمإسسزة ووضزعها التناعسزي والتحزديات الحاليزة

 والمستقبلية

 هداؾ اإلستراتيجية للمإسسة محددة وقابلة للقياس األ. 
  وهي:  علا التحليل البيئي النهائية بناءاً  الؽاياتتم تحديد عي ورشة عمل 
 اإلرتقاء بمستوى الدراسات العلٌا ورفع كفاءة البحث العلمً -2 التطوٌر  المستمر للتعلٌم والتعلم -1

 الجودة وتطوٌر األداء األكادٌمً واإلداري نشر ثقافة -4 تعظٌم اإلستفادة من المشاركة المجتمعٌة -3

  الحصول على اإلعتماد األكادٌمى و المإسسى -5

   لتعزيزتم االعتماد علي التحليل البيئي عند صياؼة الؽايات النهائية واألهداؾ االستراتيجية للمإسسة وذل 
لتزي تزإثر سزلباً علزي جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعؾ واستؽبلل الفرص المتاحة وتجنزب التهديزدات ا

 أدائها.
  الكليزةمن داخل وخزارج  أطراؾ  عي صياؼة الؽايات النهائية واألهداؾ االستراتيجية للمإسسة وقد شار 

وشزئون المجتمز  وتنميزة شئون الطبلب والدراسات العليزا  ولجانمجالس األقسام  عي صياؼتهاحيث شار  
 .الصيادلة  من ممثلي نقابة المعنيين  البيئة و

 م عرت ومناقشة الؽايات النهائية واألهداؾ االستراتيجية للمإسسة م  األطراؾ المختلفزة داخزل وخزارج ت
( ) العميزد والزوكبلء ورإسزاء أقسزام ـ مزديري اإلدارات وتتمثزل هزذه األطزراؾ عزي قيزادات اكاديميزة الكليزة
 (المعاونزة ـ اتحزاد الطزبلب لتزدريس ممثلين عن األساتذة و األساتذة المساعدين والمدرسزين وهيئزة ا وكذل 

وقد تم اعتماد الؽايزات النهائيزة واألهزداؾ االسزتراتيجية للمإسسزة عزي مجلزس  المدنيوأعضاء من المجتم  
 (2-8)مرعع  85/2/5112 بتاريخ ( 253رقم )الكلية 

  شبكة  الب ودليل الطك  بالوسائل المختلفةكما تم نشر هذه الؽايات النهائية واألهداؾ اإلستراتيجية للمإسسة
 (. وتتصدر المطبوعات الخاصة بالكلية. موق  الكلية الرسمي الدولية)المعلومات 

 مراجعة وتحديث الؽايات النهائية واألهداؾ اإلستراتيجية بشكل دوري كزل خمزس سزنوات كحزد أقصزا  يتم
 واجراء البحوث العلمية. أكفاءلمواكبة التطورات المحلية والعالمية إلعداد صيادلة 

  سياسات تشزمل جوانزب التعلزيم والبحزث العلمزي وخدمزة المجتمز  وتنميزة البيئزة وسياسزات ماليزة  الكليةلدى
 لطززبلب سياسززات التعلززيمبرسززم  لجنززة شززئون التعلززيم والطززبلب و العليززا للمنززاهج  اللجنززة وتخززتصمحززددة. 

خدمززة  ولجنززة.عليززا سياسززات التعلززيم للدراسززات ال بززرقرار ولجنززة الدراسززات العليززا والبحززوث  .البكززالوريوس
و وحزدة ضزمان الجزودة بزرقرار سياسزة  برسزم بزرامج خدمزة المجتمز  وتنميزة البيئزة المجتم  وشئون البيئزة 
 هذه السياسات عي :ـ أبرز وتتمثل.جودة وتطوير األداء

 تطوير البرامج  والمناهج الدراسية طبقاً ألحدث المستجدات عي مجال العلوم الصيدلية  .8

 والخدمات الطبلبية لجذب طبلب الداخل والخارج  التوس  عي األنشطة .5

 تنفيذ الخطة البحثية للكلية وتوجيهها للمساهمة عي حل مشاكل البيئة وصناعة الدواء  .3

 عقد ندوات وورش عمل من أجل مد جسور التعاون م  كاعة قطاعات المجتم  وذوي العبلقات م  الكلية .2

 ISO9001/2008 طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية الجودة  نظم  نظام إدارة وتنفيذ وصيانة تطبيع .5

 IWA-2وإرشادات تطبيع المواصفة عي مجال التعليم 

نشر مفهوم سياسة الجودة لجمي  العاملين بالكلية شامبلً أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والهيئة اإلدارية  .6
  (.5182إصدار  – ) كتيب كليتي واالعتمادوالفنية والطبلب وأصحاب المصال  

 المشاركة عي برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وبرامج التنمية اإلدارية المختلفة .5

   كاديمية وأعضاء هيئة تزدريس األ قياداتكال أطراؾ داخل الكلية وقد تم عرت ومناقشة هذه السياسات م
  . منظمات الصيدلية للوممثلين  المدنيوإداريين وطبلب وأعضاء من المجتم  

  ونشزرها  (81-8)مرعزع  5112-2-85 بتزاريخ(  253عي مجلزس الكليزة رقزم ) وتم اعتماد هذه السياسات
 .والمجالس الرسمية والموق  اإللكتروني للكليةدليل الطالب  عي 

 مراجعة وتحديث السياسات بشكل دوري كل خمسة سنوات ) دورة تخريج دععة من البرامج األكاديمية  يتم
 .المدنيراتيجية علي نحو جيد ولتتواعع م  التطورات المعاصرة وحاجات المجتم  ( لتنفيذ اإلست
 : المإسسة إستراتٌجٌة الخطة التنفٌذٌة لتطبٌق  1/1/4
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 الهيئزة  للتطزوير طبقزاً لمعزايير الكليزة توجد للكلية خطة تنفيذية للخطة اإلستراتيجية واضزحة ودقيقزة، تسزعا
وتتضمن الخطة الؽايات واألهداؾ اإلستراتيجية للمإسسة.  وتؽطي. ادالقومية لضمان جودة التعليم واإلعتم

 اإلستراتيجية كما تتضمن آليات تنفيذ هذه األنشطة. أهداؾ المإسسةالتي تحقع كاعة األنشطة 

  تظهر الخطة أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقي 

  التنفيذ ـ المسإوليات ـ الجدول الزمنزي ـ تحدد الخطة بوضوح لكل نشاط األهداؾ المطلوب تحقيقها ـ آليات
 ـ الميزانية المطلوبة لكل نشاط مإشرات المتابعة والتقييم ـ مستويات اإلنجاز

 يز  تجتم  لمناقشة التقدم بهزا أو العقبزات التزي تواجههزا. وقزد تزم تمثيزل جم نفيذ الخطةكما توجد لجنة عليا لت
ومبلئمزا لمراحزل التنفيزذ. كمزا  اً طزة جزدوال زمنيزاً محزددليات. وتتضزمن الخاألطراؾ المعنية عي هذه المسزإ

 وقزد تزم ترجمزة يذ. فتوجد بالخطة مإشرات محددة علي مستوى عال من المهنية لتقييم وتطوير عمليات التن
،  وذات اقتصادية عالية ،  حيث تم تحديد تكلفة زنة مالية تقديرية محددة المعالمهذه الخطة التنفيذية إلي موا

 الكليزةوقزد شزار  عزي وضز  الخطزة وتنفيزذها األطزراؾ المعنيزة المختلفزة مزن داخزل  علزا حزده  إجراءكل 
 . وخارجها

 : آلٌات لضمان التطبٌق والمتابعة والتحدٌث للخطة االستراتٌجٌة 

تجتم  لجنة الخطة اإلستراتيجية لمناقشة التؽيرات عي البيئة الداخلية والخارجية واقتراح التعديل المطلوب  .8
 . إلعتماده من مجلس الكلية ة ورععه للعميدبالخط

 تختص وحدة ضمان الجودة بمتابعة وتنفيذ الخطة التنفيذية  .5

 إلا وحدة ضمان الجودة إلقتراح التحديث المطلوب بالخطة ورععه للعميد. ه تقارير إنجاز األنشطةيتوج .3

بمعدالت انجاز األنشطة ذ المختلفة من جهات التنفي الواردة بالخطة التنفيذية التقارير الدوريةللعميد  يرع  .2
 ومعوقات التنفيذ ومقترحات التحديث.

مدى التقدم عي الخطة والمعوقات  عن إلا مجلس الكليةتقرير سنوي  ترع  وحدة ضمان الجودة  .5
 والمستجدات ومقترح تحديث الخطة.

 

  التنفٌذٌةمصادر التموٌل الالزم لتنفٌذ الخطة  

لتنفذ أنشطة الخطزة ير المستمر والتؤهيل لبلعتماد عي التمويل المالي الكلية من مشروو التطو استفادت
اعتمزدت الكليزة علزا مواردهزا الماليزة عزي الصزرؾ علزا  5188عام التنفيذية وبعد انتهاء عترة المشروو 

تنفيززذ أنشززطة الخطززة علمززاً بززؤن نسززبة الززدعم الززذاتي وبرنززامج الصززيدلة اإلكلينيكيززة والوحززدات ذات الطززاب  
وطززبلب الدراسززات العليززا ، قززد ارتفعززت بالقززدر الززذي سززاعد الكليززة علززا اسززتمرارية تنفيززذ الخطززة الخززاص 

 (.   88-8مرعع )معتمد  5182/5185إيرادات عام  التنفيذية للخطة االستراتيجية.
 

 :  للمإسسة التنافسًالوضع  1/2
  طها. ععلزي الزرؼم مزن بعزت شخصيتها المستقلة وخصائصها المميزة لطبيعة نشزا الكليةتعكس إستراتيجية

ية الكليزة تعمزل علزي التشزابه عزي بزرامج الكليزة وبعزت البزرامج المقدمزة بالكليزات األخزرى إال أن إسزتراتيج
خصصززات األكاديميززة نحززو رسززالة الكليززة وهززي إعززداد صززيادلة ذوى كفززاءة عاليززة وتطززوير توجيززه هززذه الت

 السياسات التعليمية بما يعكس شخصيتها المستقلة.
 بصزورة واضزحة ومحزددة.   اإلقليمزامسئولياتها المجتمعية نحو المجتم  المحلزي و الكليةإستراتيجية  وتبرز

بما يساعد  علي تعميع صزلتها بزالمجتم   الكليةحيث تحدد المشكبلت المجتمعية التي ينبؽي أن تتصدى لها 
 هات الحديثة.عي ضوء التوج الخريجينوتطوير أداء الصيادلة  القومية الصحيةللمشكبلت  و،  
 

 

 السمات التنافسٌة للمإسسة ودورها فً المجتمع  1/2/1
  ذلزز  عززا تمثززلتحسززين الوضزز  التناعسززي للمإسسززة ويل عززي السززابع وقززد سززاهمت سياسززات وخطززط الكليززة 
 المميزةالتناعسية السمات  (85-8)مرعع  

 Iso 9001/2008حصول الكلية علا شهادة األيزو  .8

كؤول كلية بجامعة المنصورة وأول كلية صيدلة عي مصر  52/6/5188ي حصول الكلية علا اإلعتماد ع .5
 بالتزامن م  صيدلة القاهرة.

طالب وذل  بالرؼم من تحديد  8511تعتبر الكلية جاذبة للطبلب حيث يلتحع بها سنوياً ما يزيد عن  .3
ة القبول ما يعادل عملي مإليها بعد إتما اإللكتروني طالب عقط. وتبلػ نسبة التحويل 311احتياجاتنا بــ 
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58% 

 أعداد المقبولين ونسبة التحويل (83-8)مرعع  

ألستاذ الدكتور / عت  هللا عت  حيث حاز اتميز أعضاء هيئة التدريس بالكلية من الناحية التدريسية والبحثية  .2

 (82-8)مرعع  .علا أعلا نسبة نشر أبحاث بالجامعة هللا ببلل  " رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية " 
 ، ويوجد علا الموق  اإللكتروني للكلية قائمة ببراءات االختراو. ذل  يثبت الجامعة الذي  خطاب

قدرة أعضاء هيئة التدريس علا اجتذاب المن  الدراسية والجوائز المقدمة من الجامعات والهيئات العالمية  .5

)مرعع  بير من براءات االختراو. وتمثيلهم عي اللجان العلمية والمراجعين النظراء وحصولهم علا عدد ك
8-85 ) 

ي ونشاط توظيؾ السنوشبكة الدولية للمعلومات وملتقا البالكلية أنشطة طبلبية متميزة مثل المنتدى علا ال .6
وقد حصلت الجمعية العلمية بالكلية علا المركز األول للعام الثاني علا التوالي علا  الجمعية العلمية

 جامعة حكومية وخاصة 31مستوى 

  بصفة مستمرة. كلينيكية والترويج لهل برنامج الصيدلة اإلتقديم برامج مميزة مث .5

بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة جامعة المنصورة ونقابة الصيادلة بالدقهلية بشؤن عقد برنامج أكاديمي  .1
للعمل كؤحد أعضاء  وتؤهيلهم مهنياً  التؤهيل للبورد األمريكي ،متقدم للصيادلة من الشرائ  المختلفة إلجتياز 

 الفريع الطبي.
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 ة األجلطوٌل  الطموحات
   التي يمكزن أن تزإثر علزي أداء  لمهنة الصيدلةوتحليل البيانات عن االتجاهات المستقبلية تقوم الكلية بتجمي

، التعليم عن بعد ، تحويل المقزررات إلزا مقزررات علا المدى البعيد كالتوس  عي التعليم االلكتروني  الكلية
،  وتزايد / تنزاقص االتجزاه نحزو كترونية ، مشاركة أعضاء هيئة التدريس علا النظام اإللكتروني للمودلإل

دراسات مقارنة علزي نحزو واجراء   بكليات الصيدلة واحتياجات المإسسات المجتمعية المستقبلية اإللتحاع 
 س بينها وبين نظرائها علي المستويين المحلي والعالمي.دروم

 علا التواصل المستمر م  المجتم  الخارجي وذوى الصلة ، حيث يحضزر السزيد الزدكتور /  تحرص الكلية
نقيب صيادلة الدقهليزة وكزذل  الزدكتور / مزدير إدارة الصزيادلة بالدقهليزة  اجتماعزات مجلزس الكليزة لمناقشزة 

 الموضوعات ذات الصلة بهما.
 

 نقاط القوة:
 ة الجامعةخطة إستراتيجية موثقة ومعتمدة ومرتبطة بخط-8
 استخدام التحليل البيئي ومصفوعات نقاط القوة والضعؾ والفرص والتهديدات  -5
 للكلية رإية ورسالة وأهداؾ إستراتيجية معتمدة وموثقة. -3
 الكلية لها وض  تناعسي بالكليات المناظرة داخل مصر وكذل  مقارنة بكليات جامعة المنصورة. -2

 

 نقاط تحتاج إلا تحسين:

وجاري تحديثها طبقاً  5182/5185لا خطة إستراتيجية جديدة للكلية بعد انتهاء خطتها السابقة عام الحاجة إ .8
 للخطة اإلستراتيجية الجديدة للجامعة.

 إعداد خطة تنفيذية للخطة اإلستراتيجية الجديدة .5

 ةإعداد عريع عمل لوض  الخطة اإلستراتيجية وخطتها التنفيذية عي ضوء الموارد المتاحة للمإسس .3
 

 مقترحات التحسين: 

 بذل مزيد من الجهد للتوعية بالرإية والرسالة واألهداؾ اإلستراتيجية لؤلطراؾ المجتمعية خارج الكلية. .8

 برامج توعية  للعاملين والطبلب الجدد لتوضي  الرإية والرسالة واألهداؾ االستراتيجية للكلية.عمل  .5

 لدعم اتخاذ القرار. امعة اإللكترونيةوأنظمة الج االستفادة من قواعد البيانات بالكلية .3
  

  2115/2116خطة التحسٌن للعام     
مإشرات  مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

 النجاح

 إعداد خطة إستراتيجية جديدة للكلية 
 5151/5158حتا  5185/5186

   المزيد من برامج  التوعية لمجتم
الكلية من هيئة التدريس والعاملين 

 والطبلب

  المطويات التي تحمل الرإية المزيد من
والرسالة واألهداؾ اإلستراتيجية 

وتوزيعها علا األطراؾ الجديدة 
 المجتمعة خارج الكلية

 العميد
 وكبلء الكلية

مدير وحدة ضمان 
 الجودة

خطة إستراتيجية 
جديدة معتمدة وقابلة 

 للتنفيذ

إعداد خطة تنفيذية جديدة لتنفيذ 
 الخطة اإلستراتيجية

 ية عمل خطة تنفيذ 

 مدير وحدة ضمان الجودة
رئيس لجنة التخطيط 

 االستراتيجي

خطة تنفيذية واضحة 
ودقيقة مبلئمة للموارد 

 المتاحة للكلية
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  الهٌكل التنظٌمً :الهٌكل التنظٌمً :  --22
 الهٌكل التنظٌمً واإلدارات الداعمة  2/1

 هٌكل تنظٌمً مالئم ومعتمد  2/1/1
 والقزوانين المكملزة  8255( لسزنة 22م الجامعزات )صمم الهيكل التنظيمي للكلية اعتمزاداً علزا  قزانون تنظزي

  262) اعتماد مجلس كليزة رقزم   والئحته التنفيذية  وتم تحديث تشكيله عي ضوء معايير الجودة واإلعتماد 
( لتصززب  وحززدة ضززمان الجززودة وحززدة أساسززية تنظيميززاً وتنفيززذياً عززي هززذا الهيكززل   58/5/5181بتززاريخ  
 وثيقة الهيكل التنظيما()مرعع  (1-2)مرفق التنظيمي 

 يتمثل الهيكل التنظيمي للكلية عي:
عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعضوان من الخارج يمثبلن المجتم   55: ويتكون من مجلس الكلية -8

 المحلي.

 إدارة الكلية وتتمثل عي: -5
 عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطبلب 

  العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون الدراسات  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة 

 األقسام العلمية: ثمانية أقسام علمية ها:  -3
 

 

  الكيمياء العضوية الصيدلية  الصيدلية الكيمياء التحليلية  الصيدالنيات 

 العقاقير  الكيمياء الحيوية   الميكروبيولوجي والمناعة 

 األدوية والسموم   ةالدوائيالكيمياء  الممارسة الصيدلية  
 

 

 أمين الكلية واألقسام االدارية المختلفة  -2

 وحدة ضمان الجودة والوحدات ذات الطاب  الخاص  -5
كما يوجد هيكل تنظيما لكل قسم علما معتمد من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية . ومثال ذل  الهيكل 

 ( 58/5/5181بتاريخ  262ة جلسة رقم ومجلس كلي 855)مجلس قسم  الدوائيةالتنظيما لقسم الكيمياء 
 

   السلطات والمسإوليات واالختصاصات واألدوار :  تحتزرم الكليزة القزانون وتلتززم بتطبيزع مزواده الخاصزة
 .8255( لتنظيم الجامعات لسنة 22من قانون ) 68-56 الواردة بالمواد بتحديد السلطات   

 د للمسئوليات والمهام لكل من القيادات األكاديميزة يتصؾ الهيكل التنظيمي للمإسسة بوضوح السلطة وتحدي
واإلداريززة .  عالعميززد هززو رئززيس الكليززة ويعاونززه الززوكبلء الثبلثززة كززل عيمززا يخصززه   وتززدار الكليززة بواسززطة 

 مجلسها المقرر طبقاً لقانون تنظيم الجامعات.

   وتعتمد الكلية علي التفويت عي السلطات كاألتي :ـ 
 أقدم السادة الوكبلء عي حالة سفر سيادته. تفويت سلطة العميد إلا .8

 تفويت سلطة رئيس القسم إلا أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم عي حالة سفر سيادته من خبلل عميد الكلية. .5

 المختصتفويت سلطة رئيس الكنترول إلا أحد أعضاء الكنترول عي حالة سفر سيادته من خبلل وكيل الكلية  .3

بثقة عن مجلس الكلية للسادة وكبلء الكلية إلتخاذ البلزم عي الموضوعات ذات الصفة تفويت اللجان الرسمية المن .2
 العاجلة. 

تفويت مجلس الكلية للسيد أ.د/ عميد الكلية التخاذ ما يلزم نحو تصريؾ أمور الكلية العاجلة ومنصوص علا  .5
 .86/2/5112عي مجلس الكلية بتاريخ طبيعة هذه األمور 

بداية كل عام دراسي يتم تحديث التفويضات عي .6
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 مسئولٌات القٌادات األكادٌمٌة: -اوال

 المهام  المسئول م

1 

 مجلس الكلٌة
عضو برئاسة  52)

 (العميد

و تنسزززيع ومتابعزززة وتقيزززيم واتخزززاذ القزززرارات المناسزززبة عزززا الشزززئون التعليميزززة  تخطزززيط 
الجزززودة  والدراسزززات العليزززا والعبلقزززات الثقاعيزززة والبحزززوث وخدمزززة المجتمززز  وموضزززوعات

 بالكلية.

 العمٌد 2

 والقانونية  الشئون العلمية والمالية و اإلدارية -8
 الجامعةمجلس قوانين وقرارات مجلس الكلية و تنفيذ -5

بتفزويت مزن مجلزس ذات الصزفة العاجلزة  الموضزوعاتاتخاذ القرارات المناسبة عزا  -3
 الكلية

 الوحدات ذات الطاب  الخاصبمتابعة وإتخاذ القرارات الخاصة  -2

 نامج الصيدلة اإلكلينيكيةبر -5

 وحدة التعليم اإللكتروني -6

 اللجنة اإلدارية والمالية -5

3 
وكيل الكلية لشئون 
 التعليم والطبلب

 شئون الطبلب  -8
 شئون الخريجين   -5
 رعاية الطبلب -3

 الجداول -2

 للطبلب متابعة اإلبتكارات والمشاري  البحثية -5

4 

وكيل الكلية لشئون 
الدراسات العليا 

 والبحوث

 ت العلياالدراسا -8
 العبلقات الثقاعية   -5

 البحوث  -3
 المكتبة -2

 المجلة العلمية -5

 المعمل المركزي -6

5 

وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتم  وتنمية 

 البيئة

 اإلعداد والمشاركة عي تنظيم الندوات وورش العمل التي تنظمها الكلية.  -8
ت ذات الموضزوعاعمل استبيانات وتوزيعها علزا كاعزة المسزتفيدين ألخزذ آرائهزم عزي  -5

 .  الصلة
 وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات اإلداريين -3

 لجنة األزمات والكوارث -2

 لجنة السبلمة والصحة المهنية -5

 الملتقا التوظيفي -6

 متابعة الخريجين  -5

 إدارة تكنولوجيا المعلومات  -1

 العبلقات العامة -2

6 
رئٌس مجلس القسم 

 العلمً 

ة والبحثية بالقسم ويحكمها قوانين الجامعة والئحة الكلية. ويتم انعقاد الشئون التعليمي -8
 . مره واحدة علا األقل مجلس القسم شهريا

 األعمال اإلدارية للهيئة المعاونة والعاملين بالقسم. -5

7 
مدٌر برنامج 

 الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

 كيةتنفيذ سياسات اللجنة الفرعية لئلشراؾ علا برنامج الصيدلة اإلكليني -8

اقتراح كل ما يتعلع بتنظيم الخدمات التعليمية واإلدارية والمالية الخاصة بالبرنامج  -5
 وعرضها علا اللجنة الفرعية إلعتمادها

اختيار أعضاء هيئة التدريس الذين يوكل إليهم تدريس المقررات وعقاً للمعايير التي  -3
 تقرها اللجنة الفرعية بهذا الشؤن

مة التعليمية المميزة للدراسة بالبرنامج من أجهزة علمية اقتراح ما يلزم لتقديم الخد -2
 أو وسائل تعليمية حديثة أو برامج تدريبية أو زيارات ميدانية وخبلعه.

النظر عي مقترحات األقسام العلمية بشؤن تحديد المحتوى العلمي للمقررات الدراسية  -5
 وتحديد الكتب والمراج  لكل مقرر

ألكاديمي والتقارير التي تصل من المرشدين امتابعة تنفيذ أعمال اإلشراؾ  -6
 األكاديميين

 متابعة تنفيذ أعمال التحضير لبلمتحانات ، وكذا أعمال الكنترول وإعبلن النتائج -5
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 المهام  المسئول م

متابعة تنفيذ وتطبيع معايير الجودة تمهيداً العتماد هذا البرنامج من الهيئة القومية  -1
واردة من هذه الهيئة بشؤن لضمان جودة التعليم واالعتماد ومراجعة التقارير ال

 البرنامج

8 
ضمان مدٌر وحدة 

 الجودة

 تسيير العمل اليومي للوحدة  -8

متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الوحدة وقرارات مجلس إدارة المركز ومجلس  -5
 الجامعة عيما يخص الوحدة.

 إعداد الخطة السنوية ألنشطة الوحدة. -3

متعاملين معها طبقاً للنظام الذي يقره اقتراح صرؾ المكاعآت للعاملين بالوحدة وال -2
 مجلس إدارة الوحدة.

 إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوحدة والتقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل. -5

 العمل علا تنمية مجاالت جديدة للنشاط بما يحقع أهداؾ الوحدة. -6

لي للوحدة مراجعة مشروو الموازنة والحساب الختامي والذي يعدهما المسئول الما -5
 وعرضها علا مجلس إدارة الوحدة.

اقتراح تعديل الئحة الوحدة والهيكل التنظيمي وعرضهما علا مجلس إدارة الوحدة  -1
 لئلعتماد.

 التنسيع م  رئيس مجلس إدارة الوحدة لدعوة اللجنة اإلدارية العليا لبلجتماو .  -2

 ترشي  عرع العمل وعرضها علا اللجنة اإلدارية العليا . -81

 قرارت اللجنة اإلدارية العليا إلا مركز ضمان الجودة بالجامعة .اببلغ  -88

 االختصاصات اآلخرى التي تفوضه عيها اللجنة اإلدارية العليا . -85

 تمثيل الوحدة أمام الؽير.  -83

 عرت الدراسة الذاتية والتقرير السنوي أمام مجلس الكلية. -82
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 مسئولٌات القٌادات التنفٌذٌة: -ثانٌا
الكلية علا  إدارةوتعمل ية طبقا للتوصيؾ الوظيفا المعتمد ، لمسئوليات اإلدارية التنفيذيوجد تحديد دقيع ل

إعادة توزي  الموارد البشرية عي الهيكل التنظيمي عي أماكنهم المناسبة والتي تتفع م  الشهادات العلمية والتخصصات 
الوظيفي لبعت  الخللعلمية والقيادة المكتسبة لتعالج الدقيقة وخبراتهم ومهاراتهم الحياتية والقدرات العقلية والمهارات ال

 األقسام اإلدارية.
 

  :المتخصصة بالكلٌة اإلدارٌة  األقسام
 يختص باآلتي :ـ:  قسم شئون أعضاء هٌئة التدرٌس -1

 وإنتدابات أعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم  تعيينات وترقيات وأجازات وإعارات أعضاء هيئة التدريس .8
 رى وشركات األدوية.لجامعات آخ

 قرارات العبلوات الدورية .5

 تسكين الحاصلين علا اللقب العلمي عي وظيفة أستاذ وأستاذ مساعد .3

 . اإلحصائيات والتسويات المالية الخاصة برنهاء الخدمة .2

قية وعلا شبكة المعلومات تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بصفة منتظمة عي الوثائع الور .5
 من خبلل نظام إدارة الموارد البشرية "الفاروع".الدولية 

 
 قسم شئون العاملٌن :  -2

 تنفيذ القوانين  واللوائ   والنظم الخاصة بالسادة العاملين. .8

 التقارير السرية والعبلوات التشجيعية والدورية والترقيات . .5

 األجازات بؤنواعها االعتيادية والعارضة ومشروو عبلج العاملين. .3

 تدريبية وإقرارات الحالة االجتماعية والجزاءات وإنهاء الخدمة.الدورات ال .2

 سجبلت األحوال الشخصية واستمارات المإقتين واستمارات صندوع التؤمين الخاص.  .5

من خبلل نظام إدارة الموارد البشرية وتحديث البيانات بصفة منتظمة  ملفات الموظفين والعمال الدائمين .6
 "الفاروع".

 ومنحة الوعاة واألرقام التؤمينية.التعويت اإلضاعي   .5

 القيام بؤعمال المعاشات . .1

 
 قسم شئون الطالب :  -3

 استقبال الطبلب الجدد  المقبولين لبللتحاع بالكلية عن طريع مكتب التنسيع. .8

 ملفات الطبلب لجمي  الفرع الدراسية من خبلل نظام ابن الهيم إلدارة شئون الطبلب. .5

 الجدد.استمارة الكشؾ الطبي للطبلب  .3

 سنة. 51استيفاء النماذج الخاصة بالتجنيد وعمل التؤجيل لسن  .2

 إجراء التحويبلت من وإلا الكلية. .5

 استخراج شهادات قيد الطبلب.  .6

 إعداد أرقام الجلوس لبلمتحانات التحريرية وكارنيه الشفوي . .5

 متابعة التدريب الميداني للطبلب عي شهور الصيؾ  .1

 قسم شئون الخرٌجٌن:  -4

ج الشهادات المإقتة واألصلية وبيان التقديرات والدرجات التي حصل عليها الطالب خبلل سنوات استخرا .8
 .إلدارة شئون الخريجين من خبلل برنامج ابن الهيثم الدراسة

 تحرير براءة الخريجين ومراجعتها .  .5

 إعداد إحصائيات بالخريجين .  .3

 تحرير القرار الوزاري ومراجعته .   .2

 السنة النهائية من واق  ملؾ الطالب قبل تحرير الشهادات والبراءة والقرار الوزاري  مراجعة بيانات طبلب .5

 إعداد النتائج التراكمية لطبلب الفرقة النهائية قبل ظهور النتيجة. المشاركة عي .6
 

 قسم رعاٌة الطالب :  -5

 .تطبيع البلئحة الطبلبية .8

 متابعة األنشطة الطبلبية بجمي  أنواعها. .5
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 .ؼير القادرينلتكاعل االجتماعي لطبلب الكلية تفعيل صندوع ا .3

 األعمال اإلدارية والمالية التحاد طبلب الكلية. .2

 الدعم اإلجتماعي للطبلب .5
 

 قسم الدراسات العلٌا:   -6

من خبلل  الماجستير والدكتوراه حتا حصولهم علا الدرجة العلميةالدبلوم و تسجيل ومتابعة طبلب برامج .8
 الدراسات العليا.نظام ابن الهيثم إلدارة 

العلمية وتشكيل لجان المناقشة الئحة الكلية وقرارات مجلس الجامعة عند التسجيل والتقدم بالرسالة  تفعيل .5
 والحكم

 حفظ البيانات الخاصة باالشراؾ وتواريخ التسجيل والمن  لدرجتي الماجستير والدكتوراه  .3

عي كاعة  قنية االتصاالت والمعلومات بالجامعةمن مركز ت " ابن الهيثم " للدراسات العليابرنامج  تطبيع .2
 أعمال القسم.

 قسم العالقات الثقافٌة :  -7

سفر السادة المدرسين المساعدين والمعيدين إلا مقر دراستهم بالخارج ) بعثات خارجية ـ اشراؾ  متابعة .8
 مشتر  ـ من  أجنبية(

اإلشراؾ المشتر  أو عي مهمات علمية سفر السادة أعضاء هيئة التدريس سواء كان ذل  من خبلل  متابعة .5
 دورات تدريبية.أوأو حضور مإتمرات وندوات علمية 

عة وبعت الدول العربية واألجنبية بين الجام المبرمةمتابعة تنفيذ اإلتفاقيات الثقاعية والبرامج التنفيذية  .3
 وكذل  الجامعات المصرية.

اتذة األجانب وتسهيل حضورهم وإقامتهم إللقاء متابعة الدعوات المقترحة من قبل األقسام العلمية لؤلس .2
 محاضرات علمية.

 إمداد مركز تقنية االتصاالت والمعلومات ببيانات السادة أعضاء هيئة التدريس بصفة دائمة  .5

إعداد ملفات المرشحين للجوائز العلمية تشجيعاً للتفوع العلمي ) جوائز الجامعة ـ جوائز الدولة ـ جوائز  .6
 عالمية (

ة عي  إعداد ملفات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للمشروعات البحثية التي تخدم قضايا المجتم  المساهم .5
 والبيئة .

 

 : إدارة تكنولوجٌا المعلومات -8

 ( . DataShowصيانة أجهزة الحاسب اآللي والطابعات و أجهزة عرت البيانات ) .8

 ق  العلمية المختصة والطباعةالخدمات اإللكترونية للطبلب عن طريع البحث عي المواتقديم  .5

 . Modulesعقد دورات تدريبية للطبلب وأعضاء هيئة التدريس برستخدام  .3

 Chem. Drawإجراء الدروس العملية الخاصة بؤقسام الكيمياء الخاصة ببرنامج  .2

 تقديم الخدمات اإللكترونية ومساعدة الطبلب عي التنسيع اإللكتروني لطبلب الثانوية العامة. .5

 
 : ) كادر عام / كادر خاص ( االستحقاقاتقسم  -9

 باستخدام نظام الفاروع ملفات واستحقاقات التدريس ومعاونيهم رواتب ومكاعآت أعضاء هيئة .8

 ومعاونيهم. التسويات الخاصة بالترقيات والمقابل النقدي لرصيد األجازات للسادة أعضاء هيئة التدريس .5

 ومفردات المرتب لبلمتحانات الشفوية. خطابات التجديد لؤلجازات الخاصة و االعارات  .3

 األخرى. االستمارات الخاصة بجمي  مستحقات البنو  والشركات والجهات .2

 مستحقات الهيئة المصرية للرقابة علا التؤمين الحكومي.  .5

 التسويات المالية والتدرج المالي. .6

 المن  واإليفاد(.-الخارجيةالبعثات -العلمية المهمات-اإلشراؾ المشتر -عمل مستحقات )البعثات الداخلية .5

 بيانات لمصلحة الضرائب سنوياً. .1

 مرتبات السادة العاملين بالكلية )التخصصية / المكتبية /الفنيين /العمال( . .2

 تجديد األجازات الخاصة بالعاملين )التخصصية / المكتبية /الفنيين /العمال(. .81

 أجور المإقتين والمكاعآت الخاصة بهم. .88
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ئون الطبلب والدراسات العليا  والتدريب الصيفي وجمي  المكاعآت األخرى مكاعآت االمتحانات لش .85
 للسادة العاملين بالكلية.

 التسويات الخاصة بالعاملين الناتجة عن ضم مدة خدمة والترقيات. .83

 االستمارات الخاصة بمن  القروت للسادة العاملين من جمي  البنو  والشركات. .82

 لبنو  والشركات والجهات األخرى شهرياً.االستمارات الخاصة بجمي  مستحقات ا .85

 مستحقات الهيئة المصرية للرقابة علا التؤمين الحكومي ألرباب العهد. .86

 تسجيل جمي  األعمال التي يقوم بها القسم عي سجبلت كٍل علا حده سنوياً. .85

 
 قسم المشترٌات:  -11

 تنظيم أعمال المشتريات الخاصة بجمي  األقسام العلمية واإلدارية. .8

 األسعار.  وتعر .5

 .العاجلة ذات الصفة وممارسات الشراء باألمر المباشر لتدبير احتياجات الكلية المناقصات .3

 استبلم األصناؾ واستيفاء مستندات الشراء من الموردين والتسويات الخاصة بها. .2
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 قسم المخازن :  -11

 زن والعهد.واستخدام نظام األمين إلدارة المخا إضاعة األصناؾ الواردة إلا المخازن .8

 مخازن . 3مخازن للمطابقة م  دعاتر 2مس  دعاتر الشطب .5

 عت  وعمل العهد بالكلية من عمال وموظفين وأعضاء هيئة التدريس . .3

 صرؾ كل احتياجات  األقسام المختلفة . .2

 إعداد كشوؾ الجرد عي نهاية السنة المالية. .5

 
 قسم المٌزانٌة :  -12

باستخدام نظام  ثالث والراب  والسادس م  بداية كل عام مالي جديدعت  سجبلت لؤلبواب األول والثاني وال .8
 الموازنة العامة لجامعة المنصورة.

 عمليات القيد باألبواب السابقة لجمي  اإلعتمادات  المالية الواردة لموازنة الكلية من اإلدارة العامة. .5

 موازنة الكلية. منصرعها  تسمي  البنود الخاصة بالمرتبات والمشتريات أو اإلستحقاقات التا يتم .3

 وتعزيز البنود لسد أي عجز حتا نهاية العام المالي. متابعة الطلبات المقدمة  .2

 
 قسم الشئون المالٌة:  -13

 والوحدات ذات الطاب  مثل برنامج الصيدلة اإلكلينيكية األعمال المالية الخاصة بالحسابات الخاصة إجراء .8

 الخاص.

 ت الطلبة وجمي  التسويات.بدالت االنتقال والسفر ومكاعآ .5

 التسوية المالية للمإتمرات العلمية والدورات. إجراء وحساب .3

 استرداد رسوم المحولين من الطلبة. إجراء   .2

 السلؾ المإقتة والمستديمة.إجراء عمليات  .5
 

 تختص باآلتً :قسم الشئون القانونٌة :  -14

الكلية مدير عام  لسيد أ. د/ عميد الكلية والسيدالقانونية والتحقيقات التي تحال إلا القسم من ا األعمال .8
 باستخدام نظام الشئون القانونية.

الدعاوى القضائية ـ تحقيقات ـ  -بالجامعة األعمال القانونية الواردة من اإلدارة العامة للشئون القانونية .5
 تظلمات ـ عقود ـ عتاوى وإبداء  رأى 

 الترشيحات الخاصة بعقود لجان المناقصات . .3

 حانات الطبلب ومحاضر الؽش.امت .2
 

 المكتبة :  -15

 خدمة اإلطبلو الداخلي . .8

 خدمة اإلستعارة الخارجية. .5

 .العالمية خدمة البحث عي قواعد البيانات .3

 خدمة البحث عي الدوريات. .2

 وطبلب الدراسات العليا.التدريس ومعاونيهم  للسادة أعضاء هيئة تصوير األبحاث واألوراع البلزمة .5
 ة الحسابٌة : قسم الوحد -16

 ومعهد التمريت الصيدلة والتمريت وريات األطفال من كليات اإلشراؾ علا األعمال المالية لكل .8
 

 قسم الشئون الهندسٌة :  -17

 والسباكة والنجارة والتليفونات والطباعة والتصوير(. القيام بجمي  أعمال الصيانة  )الكهرباء .8

 قسم صيانة األجهزة العلمية ) مستحدث( .5
 

 قسم المحفوظات :  -18

 بردارات الكلية بعد انتهاء مدة الحفظ بالقسم  بالطبلب  حفظ كراسات اإلجابة والسجبلت والدعاتر الخاصة .8

 .العلني تجمي  المحفوظات التي انتهت مدة حفظها وبيعها بالمزاد .5
 

 القٌد والحفظ ) األرشٌف (:  -19
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 لجامعة.الصادر الخارجي: خطابات صادرة من الكلية إلا خارج ا .8

 الـوارد الخارجي: خطابات واردة إلا الكلية من كليات الجامعة أو من خارج الجامعة. .5

 صــادر الجامعة : خطابات صادرة من الكلية إلا إدارة الجامعة . .3

 : خطابات واردة من الجامعة إلا الكلية .  وارد الجــامعة .2

 يات الجامعة. صادر الكليــات : خطابات أو شيكات صادرة من الكلية إلا كل .5

دعتر الشيكــات : الشيكات الواردة من الوحدة الحسابية وتوزيعها إلا استحقاقات أو توريدات أو الشئون  .6
 المالية.

 دعتر شيكات الجامعة : الشيكات الصادرة من الكلية إلا إدارة الجامعة. .5

 العربية واألجنبية.صادر المجلة العلمية : خاص بتصدير المجلة العلمية إلا الجامعات المصرية و  .1
 

 ٌقوم بالتالً :قسم الشئون العامة : -21

 نظاعة المباني   و المحاعظة علا المظهر العام. .8

 االشراؾ علا المسطحات الخضراء واألشجار الواقعة داخل حرم الكلية. .5

 تنظيم العمل داخل القاعات الدراسية ونظاعتها. .3

 الحضور واالنصراؾ لجمي  العاملين بالكلية. .2

 
 الخزٌنة :  -21

 صرؾ مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية . .8

  تحصيل الرسوم الدراسية ومراجعتها عي الوحدة الحسابية .5

 توريد الرسوم للبن  األهلي المصري عرو الجامعة. .3

 عمل االستعاضة الخاصة بالسلفة المستديمة. .2
 

 وحدة التعلٌم اإللكترونً: -22

 إللكتروني بالجامعة وبين أعضاء هيئة التدريس والطبلب بالكلية.حلقة وصل بين مركز التعليم ا .8

 التوعية واإلعبلن عن النشاطات المختلفة للوحدة الرئيسية والفرعية. .5

 للكلية وتطويره. اإللكترونياإلشراؾ علا الموق   .3

 نشر ثقاعة التعليم اإلليكتروني بين الطبلب وأعضاء هيئة التدريس. .2

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية عيما يخص التعليم اإللكتروني. الفني للسادة الدعمتقديم  .5

المساعدة عي تطوير طرع والمساعدة عي تزويد السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالبرمجيات البلزمة  .6
 ووسائل التدريس وتقديم الدعم الفني.

ية وشرعية من برامج محاولة تفعيل إتفاقية ميكروسوعت وتزويد جمي  أعضاء هيئة التدريس بنسخ أصل .5
 شركة ميكروسوعت األساسية.

وض  محاضراتهم المساعدة عي تصوير محاضرات السادة أعضاء هيئة التدريس الراؼبين عي  .1
 الخاص بجامعة المنصورة عن طريع الوحدة الرئيسية. (Y-tube)إلكترونياًعلا موق  

 إلكترونية. مقررارتإلا تقديم العون وشرح الخطوات المطلوبة لتحويل المقررات الدراسية  .2
 

 قسم الجداول: -23

االمتحانات لبرنامج  تجمي  البيانات والمعلومات اإلحصائية للطبلب ووض  الجداول الدراسية وجداول .8
 وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية. البكالوريوس

 

 اللجنة اإلدارٌة والمالٌة: -24

ل المقترحة للوصول إلا أعضل السبل لحل هذه ودراسة الحلو مشكبلت األقسام اإلدارية والعلميةمناقشة  .8
 المشكبلت.

العلمية خاصة عي ظل نقص األيدي العاملة المتزايد والمستمر ومناقشة تطوير العمل عي األقسام اإلدارية  .5
 نتيجة لخروج العديد من العاملين إلا المعاش.

 التوزي . مناقشة المشاكل المالية وخاصة توزي  المكاعآت وذل  لتحقيع العدالة عي .3

بحث سبل حماية مقومات الكلية البشرية والمادية عي إطار تعليمات السبلمة والصحة المهنية والعمل علا  .2
إعداد  زيادة درجات األمان عي المعامل والمدرجات لسبلمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطبلب.

 دليل األمن والسبلمة بالمعامل.
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 اعية بين العاملين بالكلية.العمل علا زيادة الروابط االجتم .5

 متابعة تنفيذ وتفعيل القرارات التي يتم إتخاذها  .6
 

  لجنة األزمات والكوارث التا تتب  السيد ا.د. وكيل الكليه لشئون خدمة المجتم  وتنمية  اعتمادتم
 (     58/5/5181بتاريخ  262رقم البيئة ) مواعقة مجلس الكليه 

 عيما يلا:  وتتلخص مهام اللجنة( 2-2)مرفق   
 وض  خطة الدارة األزمات والكوارث وكيفية مواجهتها عا المعامل والمبانا. .8

 اإلشراؾ علا توعية وتدريب العاملين والطبلب علا مواجهة الكوارث. .5

 اجراءات األمن والسبلمة عا المبانا بصورة دورية. مراجعة .3

 توعية الطبلب بمتطلبات األمن والسبلمة. .2

 )جـ( تحت إشراؾ المختصين.عمل تجربة إخبلء مبنا  .5
 

 وحدة ضمان الجودة : 2/2
  لوحدة ضمان الجودة بالدور الراب  بالمبنا اإلداري  بالكلية و تدار بواسطة مجلس إدارة  مإسسيوجد مقر

 ( 3-2)مرفق يشكل بقرار من رئيس الجامعة  لمدة عامين قابلة للتجديد. الوحدة 
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 التوصٌف الوظٌفً :  2/3

 ادارة التنظيم واالدارة بجامعة المنصورة أعقبها عدد من  عامشة عمل حضرها السيد مديرنظمت الكلية ور
اللقاءات م  عميد الكلية ومدير وحدة ضمان الجزودة انتهزت الزا اعزبلن وتوثيزع توصزيؾ وظيفزا )مجلزس 

( لبلقسزام المختلفزة والوظزائؾ بهزا وهزذا التوصزيؾ مشزتع مزن لزوائ  58/5/5181بتزاريخ  262رقم كلية 
 موق  الكلية اإللكتروني.الكلية وقانون تنظيم الجامعات بما يناسب وض  األعراد عي أماكنهم . ومعلن علا 

 شمولٌة واستخدام التوصٌف  2/3/1
 .(4-2)مرفق  تم إعداد نماذج للتوصيؾ الوظيفي لئلدارات المختلفة والوظائؾ التي تشملها 
  2)مرفق هيكلة التنظيم اإلداري باإلدارات واألقسام العلمية. تم إعداد نماذج السيرة الذاتية لؤلعراد إلعادة-

5) 
  ولتطبيزع هزذا النظزام تزم عقزد نزدوة بمشزاركة لجنزة إدارة الجزودة(ISO 9001/2008)   للجهزاز اإلداري لرعز

. وتزم التطبيزع الوعي لدى اإلداريين بؤهمية وعائدة التوصيؾ الوظيفي وتبعها توزي  النماذج علا اإلدارات
 اإلمكان علا الوض  القائم م  التطبيع الكامل لكل التعينات الجديدة.بقدر 

 

  نقاط القوة:
، حيزث تزم اسزتحداث مكتزب الواعزدين ـ قسزم  51/5/5183ومحزدث بتزاريخ  وجزود هيكزل تنظيمزي معتمزد بالكليزة .8

  نزة اإلداريزة والماليزةالجداول ـ مكتب متابعة اإلبتكارات والمشاري  الطبلبيزة ـ إدارة تكنولوجيزا المعلومزات ـ اللج
 .85/2/5182وقسم الصيانة لؤلجهزة بتاريخ  وإدارة المعامل

 يحتوى الهيكل علا توصيؾ وظيفي شامل وموثع  .5

 وجود وحدة ضمان للجودة مضاعة إلا الهيكل التنظيمي تمارس نشاطها  .3

 وحدة ضمان الجودة علا مجلس الكلية  وأنشطة عرت موضوعات .2

 :ًحسٌن:نقاط تحتاج إلى ت -أوال 
 تطبيع التوصيؾ الوظيفي عي التعيين والنقل والندب عي الوظائؾ المختلفة. صعوبة .8

 :ًمقترحات التحسٌن: -ثانيا 
 تعظيم االستفادة من تقارير مركز ضمان الجودة لتحسين أداء الكلية. .8

استخدام التوصيؾ الوظيفي عي التعيين والنقل والندب عي الوظائؾ المختلفة وذل  برعادة توزي   .5
الموارد البشرية عي الهيكل التنظيمي عي أماكنهم المناسبة والتي تتفع م  الشهادات العلمية 
والتخصصات الدقيقة وخبراتهم ومهاراتهم الحياتية والقدرات العقلية والمهارات العلمية والقيادة 

ورات م  صقل المواهب والخبرات بالد المكتسبة لتعالج الخلل الوظيفي لبعت األقسام اإلدارية
 التدريبية المناسبة للمسكنين عي وظائؾ قد ال تتفع م  تخصصاتهم.

 2115/2116خطة التحسٌن للعام 
مإشرات  مسئولٌة التنفٌذ األنشطة األهداف

 النجاح

 الخللمعالجة 
 الوظيفي 

  طبقاً العمل علا اعادة توزي  الموارد البشريه 
 للتخصصات الدقيقة

  دورات تدريبيه متخصصة عا المجال 

 وحدةمدير   -العميد  
  الجودة ضمان

زيادة معدل 
 األداء 
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  القٌادة والحوكمة : القٌادة والحوكمة :   --33
 اختٌار القٌادات األكادٌمٌة:  3/1

  ًيتطلب الشفاعية من أجل تحقيع مستوى أعضل  استراتيجياً  يعتبر اختيار القيادات عي مواق  المسئولية قرارا
ذات الكفاءة والمإهبلت العلمية والنزاهة والشفاعية من الفاعلية والتطور ، عوجود القيادات الواعية 

الجامعية السليمة بين أعضاء هيئة  والصفات القيادية عي قمة الهرم الجامعي يكفل بالتؤكيد إرساء الثقاعة
المتبادل بينهم وحشد جهودهم وتوعير  التدريس وجمي  العاملين عي الجامعة، ويعمل علا تحقيع الفهم

المشتركة للمإسسة .  الجودة الشاملة الذي يحقع األهداؾ إدارةل الجماعي وتطبيع نظم المناخ السليم للعم
بتاريخ  223معايير وشروط إلختيار القيادات األكاديمية مجلس كلية رقم  مقترح لهذا تبنت الكلية

52/2/5185  
 دريس مثل: ومنها األنشطة والمساهمات الفعالة والمهارات التي تميز عضو هيئة الت (1-3)مرفق  

 الكفاءة اإلدارية والقيادية .8

 مهارات االتصال والخبرة .5

 مرونة التعامل عي المواقؾ المختلفة .3

 الحصول علا دورات تدريبية عي مجاالت القيادة والشئون المالية والقانونية  .2

 السجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام والنزاهة واألمانة العلمية  .5

 الرإساء والمرإسين.التعاون والعبلقة م  الزمبلء و .6

 المساهمات عي مجاالت الجودة والتطوير ) علي مستوى الكلية والجامعة(. .5

 النشاط العلمي .1

 المشاركة عي األنشطة والخدمات الطبلبية. .2
نتائج استقصاء رأي الطبلب والمتعاملين م  المرش  عن أدائه  عي موقعه الذي يشؽله قبل  تفعيل . 81

  .شؽل المنصب األعلا.
رسلت هذه المعايير بعد اعتمادها من مجلس الكلية الا ادارة الجامعة إلعتمادها وتم إرسال نشرات إلا األقسام أقد و    

 العلمية بهذه المعايير.
 

 أسلوب اختٌار القٌادات الجامعٌة:  1/1/ 3   
 مدير التعليم  -مدير المعمل المركزي-يتم اختيار القيادات الداخليه عي الكلية "مدير وحده ضمان الجوده

 ر. ي.......الخ( وعقا لهذة المعاي -االلكتروني

  رإساء االقسام العلمية( عؤصب   االختيار باالنتخاب طبقا لما جاء  –أما بالنسبة للقيادات االكاديمية )العميد
( 2-3)مرفق  56/5/5185 ( المنعقدة بتاريخ 555بقرار المجلس االعلا للجامعات  عا جلسته رقم )

 . ( 3-3)مرفق عضاء هيئة التدريس ألية االنتخاب من خبلل لجنة منتخبة من وتتم عم
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 نمط القٌادة وممارسات المجالس الرسمٌة : 3/2
 أسلوب  القٌادة   3/2/1

  تتبنا الكلية نمط قيادة ديمقراطي يشج  علي المشاركة وإبداء الرأي وحرية النقد واإلبتكار،  ويستخدم
ي القرارات السليمة. وبتطبيع استقصاءات علي أعضاء هيئة التدريس أسلوب الحوار عي الوصول إل

 ومعاونيهم / والطبلب / والعاملين  أوضحت نتائجها وجود نمط ديمقراطي للقيادة عي تعامبلتها. 

  كما تؤخذ القيادة بآراء ومقترحات ممثلي األطراؾ المجتمعية عي تطوير أداء الكلية من خبلل تمثيلهم عي
 واستقصاءات الرأي واللقاءات الدورية ،   واللجان المنبثقة مجلس الكلية

 .يشتر  الطبلب عي المجالس الرسمية للكلية ويتم أخذ رأيه كممثل للطبلب 

  جداول الدراسة وجداول االمتحانات . ويبدى الطبلب  اقتراحويشتر  الطبلب وأعضاء هيئة التدريس عا
إلكترونياً علا  التقويم وكل ما يخص العملية التعليمية وأساليب وطريقة التدريسرأيهم عا المحاضرات 

  نظام الفارابي لضمان الجودة.
   وتحرص القيادة علي األخذ بآراء ومقترحات العاملين بالكلية وبحث شكواهم إذ تختص وحدة ضمان

، هذا الجودة  بدراسة نتائج الرأي وتحليلها إحصائياً وحصر التوصيات  للمسئول المختص لبحث أسبابه 
وعي اجتماعات اللجنة المالية واإلدارية باالضاعة الا لقاءات العميد بالعاملين عا المناسبات العديدة 

 الخاصة بهم.

   كما يوجد  صناديع للشكاوى للطبلب وللعاملين 

    :وتحرص القيادة علي تفعيل آليات للتجاوب والتفاعل منها 
  األقسام المختلفة.سياسة الباب المفتوح والزيارات الدورية إلا 

 .اتخاذ القرار المناسب بشؤن أولويات التطوير 

  والتؽذية الراجعةالحرص علا جم  المعلومات. 

 .تقبل النقد الذاتا و تشجي  االبتكار 

  (4-3)مرفققق   مسززاهمة المجززالس الرسززمية عززي مناقشززة واتخززاذ القززرارات المتعلقززة بززالتعليم والززتعلم 
 يم والطبلب والدراسات العليا......(مجالس الكلية ولجان شئون التعل

  تمارس المجالس الرسمية بالكلية مسئولياتها عي مناقشة جمي  قضايا التعليم والتعلم بما يحقع أعلي مستوى
 أداء ،   ومن أهم هذه القضايا

 .الكتاب الجامعي 

  إستراتيجيات التعليم وتضمين تكنولوجيا المعلومات و التعليم اإللكتروني عيها 

 ريب الصيفا للطبلب.التد 

   .التقويم والمراجعة الخارجية واالهتمام باستطبلو آراء الطبلب عي طرع التعليم والتعلم 

  الدراسية ومقرراتها وتقييمها من خبلل مراج  داخلي ومراج  خارجي.توصيؾ البرامج 

 .تقرير البرامج وخطط التحسين البلزمة 

 االخطة البحثية ومتابعة طبلب الدراسات العلي 

 آليات تطوير البرامج التعليمية علي مستوى المرحلة الجامعية  المنبثقة عنه الكلية واللجان ويض  مجلس
 وبرامج الدراسات العليا. واالستفادة من التؽذية الراجعة عي التطوير وتشكيل لجان للتنفيذ وأخري للمتابعة 

 ا المجالس الرسمية بالكلية كتوصيؾ بعت وتنفذ الكلية القرارات الخاصة بالتعليم والتعلم التي تناولته
البرامج والمقررات واالستعانة ببعت المراجعين النظراء، واستطبلو أراء الطبلب عي محتوى البرامج 

لكترونياً علي موق  الكلية وتقسيم  إوطرع التدريس وأنماط التعليم والتعلم، ونشر المحاضرات الدراسية 
 الواحدة  ووض  مواصفات للورقة االمتحانية للفرقة  مجموعات صؽيرةالطبلب إلا 

 تنمٌة المهارات اإلدارٌة :  3/3
 خطة التدرٌبوالتدرٌب   3/3/1

  توعر الكلية خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية بالتعاون م  مركز ضمان الجودة
. وتقوم لجنة بالجامعة سبات والمعلوماتومركز تطوير األداء الجامعا  ومركز الحساب العلمي وكلية الحا

التدريب بحصر االحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التدريبية التي تفي بتل  االحتياجات وتعلنها وتض  
آليات تنفيذ أهداؾ البرامج والفئة المستهدعة للتدريب والمدربين ومكان وزمان التدريب ومتابعة وتقويم 

 6(5-3)مرفق  لتدريب بوحدة ضمان الجودة بوض  وتطبيع هذه اإلجراءاتلتل  البرامج. وتختص لجنة ا
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   هذه االحتياجات عا  أهمو قد تمثلت  األكاديميةتم وض  آليات لتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات: 
    بالجامعات المالية والقانونية الجوانب -8
     المهارات اإلدارية   -5

 ضمان الجودة واالعتماد  -3

 تصال الفعال مهارات اال -2

       إدارة  االجتماعات. -5
 .3)مرفق  وقد استفاد منها عدد من القيادات والمإهلين لها علا كاعة المستويات من بعت هذه الدورات-

6)   
  وتحتاج الكلية الا المخصصات المالية لتنفيذ خطة تدريب القيادات األكاديمية وقد اتبعت عدة آليات

 لتوعيرها ومنها:
 للتعاون م  الكلية عي هذا المجال.لية بعت الخبراء والمهتمين بشئون التدريب استقطاب الك 

   وتستفيد الكلية من التؽذية الراجعة للمتدربين ،  وتراج  خططها دوريا وعقا لبلحتياجات ومراعاة ذل  عي
 مهام تدريبية جديدة. 

ئزة القوميزة لضزمان جزودة كما حصل بعت أعضاء هيئة التدريس بالكلية علزا دورات تدريبيزة مزن الهي
ومركززز ضززمان الجززودة بالجامعززة ،  FLDPالتعلززيم واالعتمززاد ومشززروو تنميززة قززدرات أعضززاء هيئززة التززدريس 

ويوجد حصر لهذه التدريبات وبيزان ورقزي بحصزر هزذه الزدورات بقاعزدة البيانزات التدريبيزة وبالملفزات الخاصزة 
يس بالكليزة وقسزم الملفزات بالجامعزة ، ويوجزد مخطزط بسيادتهم والموجزودة لزدى قسزم شزئون أعضزاء هيئزة التزدر

اعتبارها وحدة مزن وحزدات تدريبي علا مستوى الجامعة من خبلل المشروعات سالفة الذكر تعتمد عليه الكلية ب
 الجامعة.

وتززذخر الكليززة بالقيززادات التززي تعمززل لززدى الهيئززة القوميززة لضززمان جززودة التعلززيم واالعتمززاد وكخبززراء 
األستاذ بقسم الكيمياء الدوائية ورئزيس مجلزس قسزم الكيميزاء الدوائيزة  د/ محمود بكر العشماويعين مثل أ.ومراج

 سابقاً وعميد الكلية سابقاً.
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 :دور القٌادات األكادٌمٌة فً تنمٌة التموٌل الذاتً 3/4
 مشروعات تنمٌة الموارد الذاتٌة  3/4/1

 و موثقة عي  (7-3)مرفق خطة معتمدة  خبلل من الذاتية مواردها تنمية إلا للكلية  األكاديمية القيادات تسعا
 التدريس هيئة أعضاء المختلفة وتحفز وبالوسائل المصادر منوعة (85/2/5181مجلس الكلية بتاريخ )

 .التنمية تل  عي للمشاركة
  تنوو مصادر التمويل الذاتي عن طريع المشروعات الممولة من قبل هيئات مانحة أو موارد برنامج

دعم  لة اإلكلينيكية والوحدات ذات الطاب  الخاص والدراسات العليا حتا يمكن االستفادة بها عيالصيد
 ة.العملية التعليمية والبحثي

  اإلكلينيكيةوالمحقع بالفعل من الخطة الخاصة بتنمية الموارد يعتمد اعتمادا كامبل علا برنامج الصيدلة 
 3كية وكذل  ازدياد اعداد طبلب الصيدلة االكلينيكية خبلل مرعع دخل الكلية من برنامج الصيدلة االكلينيو

الذى ساهم بصورة حقيقية برنشاء مبانيها الجديدة وعا دعم و(9-3( و )مرفق 8-3)مرفق  السابقةاعوام 
 العملية التعليمية بشراء أجهزة علمية وكيماويات وتكييؾ المدرجات وعا بناء  عدد من القاعات الدراسية

 .(هـمبنا ) إنشاء استكمالوجاري 
 القاعات الدراسية  بعت وجدير بالذكر أن األطراؾ المجتمعية وخريجا الكلية قد شاركوا أيضا عا تؤسيس

 والتبرعات العينية.

  دور مردودها المالي  وتهدؾ الكلية إلا تفعيل لقلةولكن مساهمة الوحدات ذات الطاب  الخاص ضعيفة 
 :خبلل من الذاتية لمواردا تنمية عي الخاص الطاب  ذات الوحدات

 وسوع العمل المجتم  الحتياجات تبعا تطوير الخدمات المقدمة من الوحدات  

 الوحدات  إمكانات دعم 

 الروتين من الوحدات تحرير 

 اإلنجاز ومستويات المكاعآت بين الربط 

 عية.والمستشفيات الجام تفعيل وتنمية العبلقة بين الوحدات ذات الطاب  الخاص وشركات األدوية 

  تقززوم الكليززة اآلن برعززادة هيكلززة اإلدارات بهززذه الوحززدات وإدخززال عناصززر جديززدة والتززرويج
 والتسويع لمنتجاتها وخدماتها.

  بدأت الكلية باالهتمام بالمعمل المركزي وأمدته باألجهزة العلمية المتطورة وشكلت له مجلس إدارة. 
 .جاري إستكمال إنشاء معمل التكنولوجيا الصيدلية 

 دراسات األدوية ي إستكمال إنشاء معمل الميكرو أراي بقسم الميكروبيولوجي ليصب  تابعاً جار
 والمستحضرات الصيدلية والبيطرية.

 

 الوحدات ذات طابع خاص:
 (11-3)مرفق  والمستحضرات الصٌدلٌة6 األدوٌة وحدة تحلٌل -ا

 (11-3)مرفق  مركز دراسات األدوٌة والمستحضرات الصٌدلٌة والبٌطرٌة -2
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 (12-3)مرفق العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع  3/4/2 

  .تحرص الكلية علي تفعيل قنوات األتصال م  القطاعات اإلنتاجية والخدمية عي المجتم  المحيط بها
هذه القطاعات وتتمثل هذه القطاعات عي مإسسات صناعة الدواء  .وتتمثل الممارسات الفعلية للتفاعل م  

عي إجراء دورات تدريبية ومشروعات واستشارات عنية وعمل ملتقا توظيفا للطبلب م  هذه القطاعات، 
 حيث تفت  الكلية قنوات اتصال متبادلة تمكنها من إجراء هذه الممارسات. 

 خريج حفل سنوي للخريجين تدعو عيه المستفيدين   وتعرت عيه مايتم تدريسه وإمكانات ال تعقد الكلية
وماينقصه من دعم كما يوجد بلجنة خدمة المجتم  قوائم اتصال بهذه الجهات وأسماء المسئولين بها ووسيلة 

 اإلتصال بهم.

  تتواصل الكلية برستمرار م  نقابة الصيادلة حيث أن نقيب الصيادلة عضواً بمجلس الكلية ، وأيضاً من
ئون الدراسات العليا والبحوث " حيث أنه عي نفس خبلل مجهودات أ.د/ سري عطا البيلي " وكيل الكلية لش

 الوقت أمين عام نقابة الصيادلة بالدقهلية.
 
 

  نقاط القوة:
حاعظزت الكليزة علزا تجديزد شزهادة األيززو للعزام تم تطبيع نظزام األيززو  بنزاء علزا هزذه المعزايير . وقزد  .8

 الثالث علا التوالي.
 ياسة الباب المفتوحالقيادة عا الكلية تتب  نمط ديمقراطا وتطبع س .5
 قيادات األكاديمية مبنية علا تحديد االحتياجات الفعلية.لوجود خطة تدريبية ل .3

 وجود قاعدة بيانات تدريبية. 46
 حصر الدورات التدريبية عي وثائع ورقية. 56
 تحسين ملحوظ عي أداء األكاديميين كمردود للتدريب .6

 وجود نظام للحفظ واالستدعاء عي اإلدارات . .5

 بيانات لتوثيع أبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس.وجود قواعد  .1
 وجود قواعد بيانات للخرجين. .2
 الوحدات بؤجهزة حديثة تساعدها علا المناعسة م  نظيراتها إمكانات هذه تم دعم .81
مثزل مإسسززة مصزر الخيزر ، مصزن  عززاركو  وجزود شزراكة بزين الكليزة والقطاعززات اإلنتاجيزة والخدميزة بزالمجتم  .88

وقد تجلا ذل  عزي  وؼيرها من الشركات،  ينكاونس أعانتس وشركة جبلسكو وشركة أسترز وابيكو وشركة سان
 عمل الملتقا التوظيفي السنوي للخريجين 

  تقديم االستشارات لؤلعراد والهيئات .85
ازدياد نسبة التمويزل الزذاتي المسزتخدمة عزي دعزم العمليزة التعليميزة والبحثيزة بالمقارنزة برجمزالي  .83

 .السنوية المخصصة لهذا الشؤنالمخصصات الحكومة 
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 نقاط الضعف:
قليلة مقارنة بالمتوق  وعقاً  م 5182/5185 عدد الدورات التدريبية التي تم انجازها خبلل العام الجامعي .8

وذل  نظراً لؤلحداث التي كانت تمر بها الزببلد عزي تلز   للخطة الزمنية التي تستهدؾ هذه الفترة الزمنية
 الفترة.

 .بروتوكوالت التي تدعم الشراكة بين الكلية والقطاعات الخدمية بالمجتم  ؼير كاعيةاالتفاقيات وال .5
 . ؼير مرضيةمساهمة الوحدات ذات الطاب  الخاص عي تنمية الموارد الذاتية بالكلية  .3
وكذل  باالقسام اإلدارية بالكلية نظراً لخروج  .عدد العاملين بوحدة ضمان الجودة محدود ويجب زيادته .2

 بصفة عامة عي جمي  كليات جامعة المنصورة.وهذا العجز موجود  للمعاش وعدم وجود بديل.الكثير 

 مقترحات التحسٌن:
اسزززتمرارية تحديزززد االحتياجزززات التدريبيزززة للقيزززادات األكاديميزززة سزززنوياً مزززن خزززبلل المقزززاببلت وتطبيزززع  .8

 استطبلعات الرأي.
 الخطة التدريبية السنوية.متابعة تنفيذ البرامج والدورات التدريبية التي تضمنتها  .5
 .تخصيص بند مالي من الميزانية خاص بالتدريب .3
 التخطيط االستراتيجي للتدريب من خبلل إعداد خطط تدريبية بعيدة المدى. .2
 .قياس مردود التدريب بؤسلوب علمي والعائد المتوق  منه .5
 .هذا المجالتدعيم التعاون م  القطاعات الخدمية من خبلل عقد ندوات وتبادل الخبرات عي  .6

 
 

 2115/2116خطة التحسٌن للعام 
 مإشرات النجاح مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

 تنفيذ خطة التدريب 
عقد الورش والندوات حسب 

 احتياجات التدريب 
لجنة لتدريب وتؤهيل 

 الموارد البشرية 
 زيادة معدل األداء 
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 المصداقٌة واألخالقٌات : المصداقٌة واألخالقٌات :   --44

 ٌة والنشر حقوق الملكٌة الفكر 4/1
 (1-4)مرفق  االلتزام بحقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر 4/1/1

 :تلتزم الكلٌة بنشرثقافة حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر حٌث تقوم باإلجراءات اآلتٌة 

  تشكيل لجنة لحماية حقوع الملكية الفكرية والنشر مكونة من السادة عميد الكلية ووكزبلء الكليزة

ومستشزار قزانونا. تهزدؾ هزذه اللجنزة الزا العمزل علزا حمايزة االبزداو ورإساء األقسام العلمية 

الفكرى بجمي  أشكاله، رعاية حقوع الملكية الفكرية للمإلفين والناشرين، ترسيخ وتقنين أسزس 

 (.58/5/5181التعاون  والتعاقد بين الناشرين والمإلفين )مواعقة مجلس الكلية بتاريخ 

  قانون  -والنشر مستخلص من قانون حماية الملكية الفكرية  صدور دليل حقوع الملكية الفكرية

. يحززدد هززذا الززدليل 82/2/5181وقززد اعتمززد عززي مجلززس الكليززة بتززاريخ   5115لسززنة  15رقززم 

اإلجراءات التا تتبعها الكلية للمحاعظزة علزا حقزوع الملكيزة الفكريزة والنشزر والحقزوع األدبيزة 

حقوع المإلؾ، كيفيزة حمايزة الحقزوع الماليزة علزا التا يتمت  بها المإلؾ، توضي  متا تنتها 

 عي التؤليؾ.المصنفات وتوضي  الحاالت التا يشتر  عيها أكثر من شخص 

  ( والتززا 5112/ 85/2تشززكيل لجنززة ألخبلقيززات البحززث العلمززا )مواعقززة مجلززس الكليززة بتززاريخ

و يشترط مواعقة  بدورها أصدرت الئحة موثقة خاصة بها لمتابعة األبحاث العلمية داخل الكلية

 اللجنة علا أى خطة بحثية قبل البدء بتنفيذها.

  توزي  نسخة من دليزل أخبلقيزات المهنزة  وكزذل  دليزل حقزوع الملكيزة الفكريزة المسزتخلص مزن

 الخاص بحقوع الملكية الفكرية. 15/5115القانون 

  و قصزرها حظر استخدام البرامج الجاهزة ؼير المرخصة علزا أجهززة الحاسزب اآللزا بالكليزة

 علا النسخ األصليه للبرامج حيث يتم توعيرها من خبلل مركز التقنية بالجامعة.

  ال يززتم العمززل بقواعززد نسززخ المصززنفات المنصززوص عليهززا عززي البلئحززة الداخليززة للمكتبززات حيززث
والززذى يشززكل اعتززداءاً علززي حقززوع المإلززؾ  -تسززم  االدارة للعززاملين بالكليززة بنسززخ المصززنفات

 المصنفات الفنية واألدبية. حرصا علا حماية

 الممارسات العادلة وعدم التمٌٌز 4/2

   6ضمان العدالة وعدم التمٌٌز 4/2/1

توجد إجراءات محددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التميز بين أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، 

 ت والتدريسالطبلب و العاملين  و لتطبيع اللوائ  المالية للجامعة والئحة المكاعآ

 ما   ومن الممارسات الدالة علا العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 (2-4)مرفق :يلي

 واألعمال بين السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم الواحد  التدريسية المساواة عا توزي  األعباء

 طبقا لؤلقدمية.

  أيزام أسزبوعيا  2أعضاء هيئزة التزدريس بالتواجزد لتزام السادة إتطبيع لمعايير الجودة من خبلل

وعميزد الكليزة  بالكلية و ذل  باعتماد جداول الساعات المكتبية الخاصة بهم من مجالس األقسزام

 بالتفويت عن مجلس الكلية.

  توزي  اإلشراؾ علي التدريب الصيفي الخاص بالطبلب بالتساوي بين أعضزاء هيئزة التزدريس

 .ا طبقا لرؼباتهمومعاونيهم و توزو جؽراعي
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 .توزي  المكاعآت والحواعز عي ضوء القواعد المعمول بها عي الكلية وطبقا لمساهمات كل عرد 

   العدالززة عززي توزيزز  اإلشززراؾ علززا رسززائل الماجسززتير والززدكتوراه بززين أعضززاء هيئززة التززدريس

المعتمدة من  داخل القسم الواحد طبقا للقواعد المنظمة لتسجيبلت رسائل الماجستير و الدكتوراه

 . 85/5/5188مجلس الكلية بجلسته بتاريخ 

  توزي  ميزانية المإتمرات ، البحث العلمي و الكتزب علزا األقسزام العلميزة حسزب عزدد أعضزاء

 التدريس بكل قسم.هيئة 

  (3-4)مرفق  العاملٌن بالكلٌة:ومن الممارسات الدالة على العدالة وعدم التمٌٌز بٌن 

 اء واألعمال بين العاملين بالكلية.المساواة عا توزي  األعب 

 . توزي  المكاعآت والحواعز عي ضوء القواعد المعمول بها عي الكلية وطبقا لمساهمات كل عرد 

 .تطبيع شروط الترقية للعاملين بالكلية 

  اللجنة المالية واإلدارية.عقد لقاءات دوريه بالعاملين لمناقشة مقترحاتهم و طلباتهم من خبلل 

  بالكلية دارىإلصندوع خاص بالشكاوي والمقترحات بالمبنا اتض  الكلية. 

 :(4-4)مرفق  ومن الممارسات الدالة على العدالة وعدم التمٌٌز بٌن الطالب 

  تطبع القواعد علي جمي  الطبلب من حيث المساواة  عي عرص التعلم وممارسة األنشطة

 والتقويم و جمي  هذه اإلجراءات معلنة وتمارس بشفاعية.

 لكلية أكثر من صندوع خاص بالشكاوي والمقترحات وتوض  الصناديع عي أماكن تض  ا

 بارزة بالكلية )أمام المدرجات(. 

  يواجهها العقبات التي  لتذليلو توعير اإلرشاد األكاديمي للطلبه دورية م  الطبلب عقد لقاءات

 .الطبلب

 العليزا حيزث يقزوم الطالزب  وجود معايير تحددها الئحة الدراسات العليا لقبول طزبلب الدراسزات

للتقزدير العزام ثزم المجمزوو التراكمزي ثزم التقزدير بملء إستمارة للرؼبزات و يزتم المفاضزلة طبقزا 

ويزتم عحزص الطلبزات المقدمزة بمعرعزة لجنزة التنسزيع  الحاصل عليزه الطالزب عزي هزذه الرؼبزات

 حقوع اإلنسان.يدعم دور الكلية عا تطبيع قواعد العدالة واحترام  مماوالقبول بالكلية 

  هناك العدٌد من اإلجراءات التى تضمن عدم تعارض المصالح لألطراف المختلفة فى الكلٌة والتى

 (5-4مرفق )تشمل:

  تحل الكلية المصال  المتعارضة المختلفة عور وقوعها بالكلية مثل التعارت بين اختصاصات

 . لية، والتعارت بين اإلدارات المتشابهة داخل الك العلميةاألقسام 

 ا أحد أقاربه حتا الدرجة ال تسم  الكلية لعضو هيئة التدريس بتقييم الطبلب بفرقة يوجد به

 الرابعة.

   ،ال تسم  الكليه لعضو هيئة التدريس بمناقشة أو باإلشراؾ علا رسالة علمية ألحد أقاربه

 وذل  تطبيقاً للقوانين واألعراؾ الجامعية.

 ام بؤعمال مبلحظة عي حالة وجود صلة قرابة م  أحد ال تسم  الكليه للعاملين بها بالقي

 الطبلب.

 بنظام الساعات المعتمدة  تم  وض  الئحة جديدة لبرنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية  بالكلية 
و  العلميةحيث تم حل معظم المشاكل التا قد تنشؤ من أى تعارت بين اختصاصات األقسام 
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وتم إضاعة العديد من المقررات  85/85/5185بتاريخ  دور القرار الوزاريصبدأ تفعيلها بعد 
 .5183/5182الجديدة طبقاً إلحتياجات سوع العمل ابتداء من العام الجامعي 

  ٌتم اتخاذ إجراءات/قرارات تصحٌحٌة فً الكلٌة لمعالجة بعض الممارسات غٌر العادلة ومن هذه 
 (6-4)مرفق   اإلجراءات: 

  وقد تم تعديل نتائج   تقدمين برلتماسات من نتائج بعت الموادالمإعادة مراجعة أوراع الطبلب

مجلس لجنة شئون التعليم والطبلب ثم  بعضهم طبقاً إلجاباتهم عي االمتحان و تمت مواعقة 

 الكلية علا هذه التعديبلت

  إعادة توزي  جدول المحاضرات بين األساتذة عند شكوى أحدهم أو شكوى الطبلب )يتم طرح

 الدراسي علا األقسام المختلفة قبل اعتماد النسخة النهائية(مقترح للجدول 

  وتض  الكلية خطة عورية لتصحي  المسارات ؼير العادلة عور اكتشاعها مثل )توزي  األعباء

التدريسية،  الحواعز والمكاعآت،  أساليب التعلم،  أدوات التقويم وتفعيل الكلية القرارات التي 

الواردة من  الراجعةلعادلة. وتستفيد الكلية من التؽذية اتخذت لتصحي  المسارات ؼير ا

 المسارات.هذه  المستفيدين من القرارات التي اتخذت لتصحي  

 من خبلل وحدة ضمان الجودة التي تقوم بفت   (7-4)مرفق  الشكاوى  حلالكليه آلية لحصر و   تتبع
وى والمقترحات. يتم إخطار األعراد صناديع الشكاوي والمقترحات بصفة دورية واإلطبلو علا تل  الشكا

بنتيجة الشكوي أو المقترح و اتخاذ القرارات البلزمة وتقييمها عي ضوء الشكاوى أو المقترحات عي داخل 
أو الكلية وتفعيلها وتقييمها. يتم عرت بعت الشكاوى المتكررة علي اللجان المختصة أو مجلس الكلية 

 أسباب حدوثها وآليات التؽلب عليها.لمناقشتها وبحث بالكلية لجنة الحكماء 
 

   (8-4)مرفق  ممارسة أخالقٌات المهنة 4/2/2

  :دلٌل آداب و أخالق المهنة 

لدى الكلية ميثاقاً أخبلقياً موثقاً ومعتمداً ومعلناً عي صورة دليل يلتزم به جمي  أعضاء هيئة التدريس.  

ويتضمن الميثاع األخبلقي الممارسات األخبلقية  وشار  جمي  أعضاء الكلية عي وض  هذا الميثاع األخبلقي.

للوظيفة علي كاعة المستويات مثل: )اإللتزام بؤخبلقيات المهنة، أمانة التعامل م  الزمبلء، الرإساء و 

 لخ (.  إالمرإوسين، احترام حقوع اآلخرين ....

 لمهنة:  الوظٌفة و الكادر دلٌل المٌثاق األخالقً لإلدارٌٌن و العاملٌن بالكلٌة )دلٌل آداب و أخالق ا

  العام(:

. و يتضمن   (9-4)مرفق  و العاملين بالكلية اإلداريينلدى الكلية ميثاقاً أخبلقياً موثقاً ومعتمداً يشمل 

تطبيع جمي  الممارسات األخبلقية  الكلية إدارةالممارسات األخبلقية للوظيفة علي كاعة المستويات. تراقب 

بؤخبلقيات المهنة وأمانة التعامل م  الزمبلء ،  والرإساء  اإللتزاميات مثل الوظيفية علي كاعة المستو

 والمرإوسين ،  واحترام حقوع اآلخرين ....

 يشمل هذا الدليل علا محوري األخبلع و واجبات الطالب  :إصدار الكلٌة دلٌل المٌثاق األخالقً للطالب

 .بية كما يتضمن المحظورات و ما يترتب عليها من عقوبات تؤدي

  تقوم اإلداره بالتعامل م  الممارسات التي ال تتفع م  أخبلقيات المهنه من خبلل التحقيقات التي تجريها

 الشئون القانونية و توقي  العقوبات المبلئمه لتل  الممارسات.
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 نقاط القوة:

 وجود لجنة لحماية حقوع الملكية الفكرية والنشر بالكلية . -8

 وع الملكية الفكرية والنشر.وجود إجراءات لنشر ثقاعة حق -5

 وجود دليل حماية حقوع الملكية الفكرية والنشر بالكلية. -3

 .وجود لجنة مفعلة ألخبلقيات البحث العلما بالكلية -2

 وجود إجراءات تصحيحية للممارسات ؼير العادلة. -5

 وجود إجراءات تضمن عدم تعارت المصال . -6

 ل الحصول عليه.وجود دليل موثع ومعلن لممارسة أخبلقيات المهنة سه -5

 إتخاذ إجراءات قانونية عي حالة عدم االلتزام بؤخبلقيات المهنة. -1

دليززل الميثززاع األخبلقززي لجميزز  األطززراؾ المعنيززة بالكليززة )خززاص بززاإلداريين و العززاملين صززدور  -2
 بالكلية و كذل  الطبلب(

لكتروني وجود وسائل معتمدة لنشر المعلومات عن الكلية يتوعر بها المصداقية )الموق  اال -81

 (.والشاشات الداخلية والمطبوعات

 نقاط الضعف:

عدم كفاية اإلجراءات الواجب إتخاذها تجاه إستخدام البرامج ؼير المرخصة علا أجهزة  -8

 .الكمبيوتر الخاصة بالكلية 

 المتبعة للمحاعظة علا حقوع الملكية الفكرية و النشر  اإلجراءاتمحدودية قياس مدى عاعلية  -5

 أو لقاءات مفتوحة لمناقشة حقوع الملكية الفكرية و أهميتها.عدم عقد ندوات  -3

 مقترحات التحسٌن:

االهتمام بقياس انطباعات أعضزاء هيئزة التزدريس بالكليزة عيمزا يتعلزع بفاعليزة اإلجزراءات المتبعزة  -8

 للرأي.عداد استبيانات و إستطبلعات ٳللمحاعظة علا الحقوع الملكية الفكرية والنشر عن طريع 

 .ت لمناقشة حقوع الملكية الفكرية و أهميتهاعقد ندوا -5

تحديد المصنفات والمإلفات التا يتم تطبيع حقزوع الملكيزة الفكريزة بشزـؤنها والتزا لهزا رقزم ايزداو  -3

 .خاص بها

 تفعيل قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز بين األطراؾ المختلفة بالكلية.  -2

 .تعزيز اإلجراءات التصحيحية للممارسات ؼير العادلة -5
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 2115/2116خطة التحسٌن للعام 

 مإشرات النجاح مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

زيادة التوعية بحقوع 

 الملكية الفكرية والنشر
 ندوات و لقاءات عا هذا االتجاه 

 وحدة ضمان الجودة

 االدارة

زيادة الوعا لدى أعراد 

المإسسة بحقوع الملكية 

 الفكرية

زيادة التواصل بين 

 واالدارة العاملين

  لقاءات دورية م  العاملين

 والفنيين

  حصر المشاكل والتظلمات والبت

السري  عا طرع حلها 

 واالجراءات التصحيحية

 اإلدارة
زيادة االنتماء للكلية 

 ورضاء العاملين

زيادة التواصل بين الطبلب 

 واالدارة

 لقاءات دورية 

  حصر المشاكل والتظلمات والبت

السري  عا طرع حلها 

 جراءات التصحيحيةواال

 اإلدارة 
زيادة االنتماء للكلية 

 ورضاء الطبلب

إلتزام العاملين بآداب 

 المهنه

  متابعة مدى اإللتزام بالقواعد

المنصوص عليها بدليل آداب 

 المهنة

 اإلدارة 
رع  درجة الكفاءة و 

 اإللتزام بين العاملين

متابعة حظر إستخدام 

 البرامج ؼير المرخصة
  عي هذا اإلتجاهتفعيل إجراءات 

 وحدة ضمان الجودة 

 وحدة التعليم اإللكتروني

عدم تواجد برامج ؼير 

مرخصة علا أجهزة 

 الكلية

قياس مدى عاعلية اجراءات 

المحاعظة علا حقوع 

 الملكية الفكرية و النشر

  استبيانات ألعضاء هيئة إجراء

 التدريس

 وحدة ضمان الجودة 

 

اجراءات المحاعظة تفعيل 

ملكية علا حقوع ال

 الفكرية و النشر
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  الجهاز اإلداري :الجهاز اإلداري :    --55
 رسالتها تحقيع يكفل وبما األنشطة لجمي  بالنسبة بكفاءة المخطط لتحقيع األداء مإهل إداري جهاز للكلية 

 :عي اآلتي اإلداري الجهاز مجال عا للكلية التطبيقية الممارسات وتتمثل .وأهداعها

  األداء وتقٌٌم القٌادات تنمٌة 5/1
 التدرٌب  5/1/1

 القياداتمهارات  بتنمية يتعلع ما المإسسات التعليمية عي اإلداري للجهاز والمميزة المهمة السمات بين من 

)مرفق  للتقييم ومعلنة موضوعية معايير علا التدريب واالعتماد خبلل من أدائهم وتقييم والعاملين اإلدارية
تمثل نوعية المهارات المستهدعة للبرامج التدريبية المنفذة  وت . ( خطة التدرٌب والبرامج المنفذة فعلٌاً 5-1

 علا الصدد هذا عي الكلية عي  مهارات إدارية / مهارات سلوكية / مهارات عنية متخصصة .ولذا تحرص
 :مايلي

 مثزل لزذل ، متعزددة  آليزات وتسزتخدم للعاملين، التدريبية اإلحتياجات دورية بصورة الكلية تحدد 
 .وؼيرها الحتياجات التطوير المستقبلية والرإية المتابعة اريروتق االستقصاءات

  البزرامج ونوعيزة عدد تتضمن تحديدها تم التي اإلحتياجات علا بناء للتدريب خطة الكلية تض 
 .تنفيذها وآليات التدريبية

  تؽطزي أن يجزب والتزا الخطزة، تتضزمنها التزا التدريبيزة البزرامج تنفيزذ علزا الكليزة تحزرص 

ورع  معدالت األداء  والفنية المتخصصة والسلوكية اإلدارية المهارات مثل المختلفة، المهارات
 .م  التركيز علا الجوانب العملية والتطبيقية عي تنفيذ البرامج التدريبية

  الزذي واألثزر المتدربين  من الراجعة التؽذية علا بناءً  التدريبية البرامج محتويات الكلية تراج 

 .األداء عي التدريب أحدثه

 265. )مجلس الكليه رقم (2-5) مرفق  توجد معايير معتمدة ومعلنة الختيار القيادات اإلدارية 
  (.و معلن علي الموق  الرسما للكليه 86/1/5181بتاريخ 
 

 تقٌٌم األداء  5/1/2
 ئلداريزين ويزتم التقيزيم طبقزا للزدرجات الوظيفيزة ل  (3-5)مرفقق تستخدم الكلية نموذج تقرير الكفاية السنوي

بالكلية، وعي ضوء بنود تقرير الكفاية، ويخطر الموظؾ أو العامل عزي حالزة حصزوله علزا تقزدير أقزل مزن 
 ممتاز وذل  إلتاحة الفرصة له لتقديم تظلم عي الموعد القانوني المحدد لذل .

 عزاملين شزهريا تقزويم صزادقة لتقيزيم أداء ال محرصاً من الكلية  علا مصداقيه تقييم األداء وضعت الكلية نظز
يحسب من مجموو درجات ينعكس عيما بعد علا النتيجه النهائيزه للتقيزيم السزنوى. وتحزرص  (4-5)مرفق 

الكليززة علززا إنشززاء أسززاليب تقززويم  متطززورة ومقننززة تحتززوي علززا معززايير موضززوعية لتقيززيم أداء العززاملين 
أداء العزاملين متمثلزة عزي االسزتبيانات  و  والقيادات اإلدارية باألقسام.  تستخدم الكليزة وسزائل مختلفزة لتقيزيم

 المقاببلت الفردية والتقييم.

   المتاحةبرستخدام التوصيؾ الوظيفا والسيرة  البشرية الموارد من االستفادة لتعظيم موثقة آليات تواعر
لمإسسة إلا حد يتبلءم توزي  الموارد البشرية ) العاملين ( المتاحة وعقاً لبلحتياجات الكمية الفعلية ل .الذاتية
يتم إستخدام الموارد البشرية المتاحة ) العاملين ( بكفاءة.  وبعد إتمام التوصيؾ الوظيفي والذي تم وما 

التشوه الوظيفا الحالا ويعاد توزي  العاملين كل عا تخصصه سيقٌوم توزيعه علا جمي  العاملين بالكلية 
 (5-5)مرفق  .تاحة وعقاً لبلحتياجات التخصصيةدون خلل إدارى و ليتبلءم توزي  الموارد البشرية الم

 (والسيرة الذاتية للعاملين وتوزيعهم باألقسام )معلن علي الموق  الرسمي للكليه التوصيؾ الوظيفا
 علا أماكن اإلحتياج  ودعمهم عا  ةاإلستفادة من الموارد البشرية المتاحة ، و يتم توزي  الموارد البشري

 لنقل الخبرات وتحقيعواإلستفاده من الموظفين األقدم عا المكان  تدريبية أماكنهم عن طريع أخذ دورات
 (6 6-5)مرفق العمل   سهوله سير

  (76-5) مرفق وض  معايير موثقة ومعلنة لتقييم أداء العاملين بالكلية  وقد تم 

  (86-5) مرفق تم إستبيان رأى العاملين عي المعايير المستخدمه لتقييم أداء العاملين بالكلية 
 

  الرضا الوظٌفى 5/2
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 وسائل قٌاس الرضا الوظٌفى 5/2/1
 الخاصة  البيانات بتحليل وتهتم اإلدارية ، للقيادات الوظيفي الرضاء لقياس المناسبة الوسائل الكلية تستخدم

 الوظيفا الرضا لزيادة المناسبة واإلجراءات القرارات اتخاذ إلا وتسعا معهم، النتائج وتناقش بذل ،
  .استبيانات الرضا الوظيفي (9-5مرفق )
  تهتم الكلية بقياس مستوى الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين عي الكلية بتطبيع قوائم استقصاء

دورية وتستفيد الكلية من قوائم استقصاء الرضا ألعضائها عي اتخاذ القرارات لزيادة مستوى الرضا 
اءات اإلدارية عي التعيين والترقيات ،  توعير االحتياجات الوظيفي مثل ) زيادة مكاعآت تطوير اإلجر

 المادية والتكنولوجية داخل الكلية(.

   يتم ربط الحواعز و المكاعآت المقدمة للعاملين بالكلية بمستويات األداء ،  عهنا  حواعز مادية ومكاعآت
  للذين تتواعر لديهم معايير جودة األداء.  

 عاملين وعقاً ألعباء العمل أو ساعات العمل الزائدة وكذل  يتم صرؾ بدل صرؾ المكاعآت والحواعز لل يتم
 .ومعلن علي الموق  الرسمي للكليه (11-5)مرفق عدوى شهري لبعت العاملين حسب طبيعة العمل 

   وكذل  تكريم أعضاء  وعيد العمالتكريم  العاملين المتميزين من الموظفات والعامبلت عي عيد األم .
  ي بالكلية البالؽين السن القانوني للمعاش.الفريع اإلدار
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 نقاط القوة :  
 عمل إستبيانات لتحديد اإلحتياج التدريبا لئلداريين -8

 قياس مردود الدورات عا تحسين سير العمل -5

 تحقيع المهارات المستهدعة من البرامج التدريبية المنفذة -3

 اإلعبلن عن المعايير المتبعه إلختيار القيادات اإلداريه  -2

 آليات لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالكلية. جدتو -5
 اإلستفاده من الموارد البشريه المتاحه  -6

 إستخدام نظام للتقييم الشهرى لئلداريين. -5

 يتم أخذ رأى العاملين عي مصداقية نظم تقييم أدائهم.  -1

 وجود سجبلت بالخبرات و المإهبلت المتاحه -2

 عوامل عدم الرضا الوظيفاتحديد عوامل الرضا الوظيفا و -81

 تحليل إستبيانات الرضا الوظيفا و إتخاذ الآلزم لتحسين أداء العمل. -88

 أماكن العمل و التسهيبلت و وسائل اإلتصال المتاحه مبلئمه لظروؾ تؤديه العمل -85

  يل الموارد البشريةلجنة تدريب وتؤهتفعيل   -83
 .عا اإلداره  ISO 9001/2008الكليه علا األيزو  حصول -82
 عا معظم اإلدارات وبخاصه الداعمه للعمليه التعليميه .  MISتفعيل نظام الميكنه اإلداريه  -85

 نقاط الضعف : 
 تدريبي خبلل السنوات الثبلث السابقه )الدورات التدريبيه تابعه للجامعه( ال يوجد مخطط -8

عززدد الززدورات التدريبيززه التززا تززم إنجازهززا قليلززه وال تؽطززا كاعززه اإلحتياجززات التدريبيززه  -5
 )الدورات التدريبيه تابعه للجامعه وعدد المشاركين من الكليه محدود(

 ن.عدم وجود أساليب مبتكرة لتقييم أداء العاملي -3

 تثبيت العاملين بالجامعه جعل عدد االداريين يفوع عدد العمال. -2

 مقترحات التحسٌن : 
 زياده عدد الدورات التدريبيه لتؽطا إحتياجات العمل .8

 تحليل نتائج استبيانات المتدربين وقياس مردود التدريب .5

 لفعلا تفعيل النظام المستحدث لتقييم أداء العاملين م  ضروره ربط المكاعؤت باألداء ا .3

 اإلستفاده من نتيجه تحليل نتائج اإلستقصاء عن الرضا الوظيفا  .2

إعززاده النظززر عززا توزيزز  المززوارد البشززريه لتحقيززع أعلززا إسززتفاده مززن المززإهبلت المتاحززه  .5
 وخاصه بعد تثبيت العاملين بالجامعه الذي جعل عدد االداريين يفوع عدد العمال

رات المختلفه لتؽطا جمي  المهارات المهنيه و التوس  عا مجاالت التدريب للعاملين باإلدا .6
 اإلداريه و المساهمه عا سد العجز عا عدد عنيين المعامل بما يخدم العمليه التعليميه. 

 
 

 2115/2116خطة التحسٌن للعام 
مسئولية  األنشطه  األهداؾ

 التنفيذ
 مإشرات النجاح

 تحسن أداء العاملين - لجنه التدريب  ينعقد دورات تدريبيه للعامل - تنمية وتحسين أداء العاملين

إعاده النظر عا توزي  الموارد 
 البشريه

 تقويم التشوه الوظيفي- أمين الكليه –العميد  إعاده تنظيم لتوزي  العاملين -

 تقييم أداء العاملين بصفة مستمرة
نماذج إستبيانات حديثه لتقييم أداء 

 شهرياً العاملين وقياس مردودها 

إساء ر –العميد 
 األقسام 

 وحدة ضمان الجودة 

ارتفاو مستوى االداء  -
 الوظيفي للعاملين

http://pharfac.mans.edu.eg/arabic/CIQAP/6.htm
http://pharfac.mans.edu.eg/arabic/CIQAP/6.htm
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 مكاعؤة العاملين علا مجهوداتهم
ـ تكريم العاملين عي عيد العمال 

 وعيد األم
 العميد ـ وكبلء الكلية 

ـ إرتفاو الرضا الوظيفي 
 للعاملين

اإلستفادة من نتيجه تحليل نتائج 
 اإلستقصاء عن الرضا الوظيفا

 تحليل إستبيانات الرضا الوظيفا -
لقاءات دوريه م  الموظفين  -

 ومعرعه معوقاتهم وإحتياجاتهم 

رإساء  -العميد 
 األقسام 

 وحدة ضمان الجودة 

زيادة مستوى الرضا  -
 الوظيفي
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 الموارد:الموارد:  --66

 :كفاٌة الموارد المالٌة والمادٌة 6/1
 اءة.بكف المتاحة الموارد استخدام حسن علا الكلية رصتح 

 كفاٌة الموارد المالٌة السنوٌة  6/1/1

  الموارد المالية السنوية للكلية ؼير كاعية لتحقيع رسالتها وؼايتها وأهداعها اإلستراتيجية ويرج   ذل  إلا
الزيادة الهائلة عي أعداد الطبلب المقبولين سنوياً و تعتمد الكلية عي زيادة الموارد المالية علا البرنامج 

يدلة اإلكلينيكية( بصفة أساسية وكذل  علا الوحدات ذات الطاب  الخاص وذل  لتحقيع المميز )الص
 مرعع الموازنة السنوية والتقرير السنوي. (1-6)مرفق أهداعها. 

  لدى الكلية خطة معتمدة من مجلس الكلية محدد بها بنود الصرؾ ومصادر اإلنفاع لتؽطية الخطة التنفيذية
 (2-6)مرفق  حة عا المجاالت األكاديمية المختلفةللخطة اإلستراتيجية المقتر

 (3-6)مرفق  الكلية لها خطة معتمدة لتنمية الموارد الذاتية 

   ي الذات  قاعة االمتحانات اإللكترونية تعتبر من مصادر التمويل متضمنةالوحدات ذات الطاب  الخاص
 (4-6)مرفق  للكلية

 

 مالءمة المبانً  6/1/2
   العمل عي القاعات الدراسية عي المبنا  بدء(  وتم  هـ( مباني تعليمية  ) أ : 5دد )الكلية تشمل ع مبانا
  (5-6)مرفق   ) هـ ( الجديد لتعليمي ا
  لخدمة  5182/5185العام الدراسا  منذ بداية ( هـالتعليما ) بالمبنا الطبلبيةمن المعامل  تم االنتهاء

 ه و إستيعاب متطلبات برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

  ( كل مبني يتكون من خمسة طوابع . ويضم معامل مباني تعليمية اساسية )أ،ب،ج 3تضم الكلية عدد
 1طبلبية ومعامل بحثية والمدرجات الطبلبية وقاعات للقاءات العلمية مخصصة لثمان اقسام علمية بالكلية 

 سية لطبلب برنامج قاعات دراو   معمل مركزيوللطلبة ومسجد للطالبات  مبنا )د( علا مسجد يحتوى
من خبلل قسم الشئون  بصفة دوريةتقوم الكلية علا صيانتها  والصيدلة االكلينيكية وبيت للحيوان 

 الهندسية.

  1معامل طبلبية ومخازن بالدور االرضي بالمبني  2قاعات دراسية وعدد 2يحتوي مبني )ه( علي عدد 
  اذ الدكتور/ عميد الكلية والسادة الوكبلء و بالكلية مبنا إدارى يحتوى علا مكاتب السيد االست يوجد

 ات واالقسام المختلفة باالضاعة الي المكتبة والمكتبة الرقمية مديرعام الكلية كما يحتوى علا جمي  االدار
لجمي  الفرع الدراسية وكنترول الدراسات العليا ووحدة   الكنتروالت رو مقوقاعة التصحي  المركزية 
 قاعة مجلس الكلية وقاعة للمإتمرات باإلضاعة إلا رات الصيدلية تحليل االدوية والمستحض
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 والسبلمة عا مبانيها التي تتي  للطلبة مناخ مناسب للتعلم األمن نظم ووسائل  توعر الكلية. 
  (6-6)مرفق أهم الممارسات التا تتخذها الكلية لتحقيع األمن والسبلمة  من: 

 إدارة األزمات والكوارث يتم تعينها سنويا.ل  لجنة للصحة والسبلمة المهنية وكذ وجود لجنة .8

 واألزمات.كوارث العا حاالت حدوث  القيام بتجربة لئلخبلء .5

لكنتززروالت وقاعززة ا، المبنززا االدارى ،تززوعير طفايززات الحريززع اليدويززة بجميزز  المبززانا التعليميززة .3
وجميعهزا  الكليزة مزل ومعا ومعامزل األبحزاث ،قاعة االمتحانات االلكترونيزة،  يةالتصحي  المركز

والتؤكزد مزن  الزدعاو المزدنا مزن قبزلويزتم عمزل صزيانة دوريزة  ،معلقة عي أمزاكن ظزاهرة للجميز  
 . مطابقتها للمواصفات

 تدريب عدد من العاملين علا استخدام الطفايات اليدوية بمعرعة الدعاو المدنا. .2

 .والسبلمة بالمعامل األمن وجود دليل  .5
 . بالمباني التعليمية بالكلية بصناديع " مكر " نشاء خط مياه حريع مزود إ .6
لئلسززعاعات األوليززة  وذلزز  بمززد المعامززل بصززندوع الطلبززة  سززبلمةتقززوم الكليززة بززالحرص علززا  .5

 من تاريخ صبلحيتها.  التؤكدوالحرص علا 

بصزفة  و المبزانيالمزدرجات  عزيوضز  وتجديزد العبلمزات اإلرشزادية لتوضزي  مخزارج الطزوار   .1
 عامة.

 

 مرافق األساسٌةال 6/1/3
  ؾ أ ) طوار  ( وذل  الستخدامه عي حالة انقطاو التيار الكهربائي  611تم شراء مولد كهربائي قدرة  

 1لضمان عدم توقؾ الخدمة التعليمية عي المدرجات والمعامل الطبلبية حيث ان الكلية تعمل حتي الساعة 
 مساءاً 

 طبلبية والبحثية لبلستؽاء عن استخدام انابيب البوتجاز لما تم تؽذية الكلية بالؽاز الطبيعي بجمي  المعامل ال
 1تمثلة من خطورة علي الموارد المالية والبشرية للكلية 

  تم ع  واعادة تركيب خط المياة الرئيسي الخاص بالمبني ج التعليمي والمبني االداري من مواسير حديد
 1بوصة ( 2-3متاكلة الي مواسير ببلستي  )

 بها صرؾ صحا صال   ه ميا دورة 25 بالكلية،حيث يتواجد أكثر من للمراعع الصحية الصيانة الدورية
الصيانة والترميمات بصفة و  أعمال النظاعة و تتم لئلستخدام وتؽطا احتياجات الفئات المختلفة بالمإسسة

 (76-6)مرفق دورية 

 مؽلع بعضها أن ، كماالوقت نفس عي اجمالي الطبلب % من85تكفي استيعاب  مياة الال دورات مساحة 

 .التدريس هيئة أعضاء إلستخدام
  تم تجهيز احد دورات المياة بما يتفع م  المعايير القياسية الستخدامة الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة

 1وكذل  الستخدام المواظفين والزائرين )ان وجد ( عي المبني االداري 
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 دورية.ة بصفة الخاصة بالكلي خزانات المياه متابعةتم ي 
 التا تم  الحيوية والقاعات ذات الطبيعة البحثية بالمعامل متصلالكهربا ء   ديولت وحدتي ,علا الكلية تعتمد

 .بدون عوائعالعملية التعليمية  استمرار أجل من تركيبها العام الماضا
قسم الصيانة تتم اعمال الصيانة والترميمات االعتيادية والصحية والكهربية البلزمة للكلية تحت اشراؾ 

 1بالكلية واالدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة
 

 موارد التعلم والتسهٌالت المادٌة وتكنولوجٌا المعلومات 6/2
 المكتبة 6/2/1

 واإلكلينيكي العادي البرنامج طبلب بجانب ،التدريس ومعاونيهم هيئة أعضاء (8-6)مرفق  المكتبة تخدم 
 العمل عترة مدمثل ، تطوير الخدمة بالمكتية بحلول ؼير تقليدية   الكلية ولتحا  و ،العليا الدراسات وطبلب

 الدوام. عترة بعد إلا بالمكتبة

 (.5م 555أعداد الطبلب ) عي برستيعاب الزياده والتا تسم  الرقمية لمكتبةالعمل با 
 التقنية مركز وإعتمادها من ومراجعتها الحديثة العلمية والرسائل الكتب جمي  تسجيل. 

 هيئة ألعضاء المنزل اإللكترونيه من ستعارةواإل العالمية البيانات قواعد البحث عي نظام خدمة تقديم 

 التدريس ومعاونيهم.

 وكذل  اإلنترنت البلسلكي  المترددين علا المكتبة. لدعم التكنولوجيا  بنادي خدمة اإلنترنت توعيرWI-FI 

 التكلفة. بسعر التصوير خدمة بتقديم لمكتبةا تقومو   تصوير ماكينة 5عدد  المكتبةعلا تحتوي 
  يتواعر بالمكتبة عدد كبير من الكتب و المراج  والدوريات الورقية واإللكترونية عي مختلؾ التخصصات

 .6/5 بند الصيدلية. كما يتم تزويد المكتبة بالمراج  العلمية الحديثة سنويا من ميزانية الكلية
 مي بقاعدة البيانات " نظام المستقبل " لسرعة البحث من خبلل توعير تقدم المكتبة قائمة بالمحتوى العل

 خدمة البحث بالمإلؾ ، سنة النشر ، وؼيرها من المعلومات.

 كفاءة ووثائع، ورع  مكتبات تخصصات تعيين عن طريع بها العاملين كفاءة تحسين إلا المكتبة تسعي 

 التخصصية. الدورات التدريبية طريع عن العاملين

 تفعيل خدمة صندوع الشكاوى والمقترحات التاب  لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث حيث تقوم   يتم
 لجنة المكتبة بدراسة ما به من شكاوى الطبلب وتقديم الحلول لها. 

  الطبلب كذل  بتسجيل جمي  المترددين علي المكتبة من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم ويقوم العاملين
 سنويا. المستفيدين من خدمات المكتبة  لحساب نسبة 

 
 قاعات الدراسة والمعامل6  6/2/2
 كل منها مخصص لفرقة دراسية كما  اً طالب 355عا الكلية سبعة مدرجات متوسطة سعة الواحد منها  يوجد

. كما يوجد بالكلية عدد ةلطبلب برنامج الصيدلة اإلكلينيكي اً طالب 61قاعات صؽيرة سعة كل منها  2توجد 
 (9-6)مرفق ثبلثة قاعات دراسية للدراسات العليا، وجمي  المدرجات والقاعات مكيفة 

 ألعداد الطبلب المتزايدة سنويا أصبحت االعداد المقبولة التتناسب م  مساحة المدرجات ولذل  تلجا  نظرا
 اآلتي :ـ  لاإالكلية 
  . تقسيم الطبلب الا مجموعات.8

 1من خبلل زيادة المبانا الملحقة بالكلية .  زيادة عدد القاعات التدريسية 2
وبذل  يتم من  إزدحام الطبلب عا المدرجات، حيث يتم  (video conference) .  تفعيل نظام3

مدرجات )مرعع القرار( كما تم إعطاء دورات للسادة أعضاء   3إذاعة المحاضرة مباشرة عا 
 .هيئة التدريس للتعامل م  هذا النظام

 بعت السياسات واآلليات  تتبنا المإسسةودراسية الموجودة ال تتناسب م  أعداد الطبلب المعامل ال مساحة
ومد عترة العمل  طالب )الجداول الدراسية(  51مثل تقسيم الطبلب إلا مجموعات صؽيرة ال تتعدى 

 .بالمعامل لفترات مسائية 
 قد عيها المإتمرات جـ( ، كما تع– الكلية علي حسن استؽبلل القاعات العلمية )مبنا ب تحرص

 .والسيمينارات وؼيرها



  

 

 5182/5185التقرير السنوي الذاتي عن العام الجامعي  - 47 -  كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة 
 

  عرتجهاز  و المدرجات والقاعات الدراسية متواعر عيها وسائل تعليمية مثل السبورات البيضاء  جمي 
 وسائل التعليمية.ال و توعيرعلا صيانة  المستمر ، ويتم العمل أجهزة صوت مناسبةو عيديو

 يه و توعير البيئة المناسبة، تعمل الكلية علا تفعيل خدمة عرت االجهزه المرئ 

 اإلتصال بشبكة المعلومات الدولية متوعرة بجمي  المدرجات وبعت القاعات الدراسية  خدمة. 

  دوريا من سبلمة طفايات الحريع باإلضاعة  يتم التؤكدوسائل السبلمة و األمان بالمعامل حيث  توعر الكلية
لمعامل الطبلبية والبحثية مزودة بكاعة اإلسعاعات بجمي  ا صناديع كما توجد  جرادل الرمل.وجود إلا 

األولية. أيضا توجد دواليب للؽازات بجمي  المعامل الطبلبية والبحثية )للتعامل م  الكيماويات الخطيرة 
 والمتطايرة( 

 ؼاز مصر بالمعامل الطبلبيه وكذل  البحثية بدال من أنابيب  شركة ادخال الؽاز الطبيعا عن طريع تم
 1ةأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليز وذل  للحفاظ علا سبلمة الطبلب البوتاجا

 

 فى االقسام العلمٌة المختلفة فٌما ٌلى بٌان ٌوضح اعداد المعامل الطالبٌة والبحثٌة: 

عدد المعامل عدد المعامل   القسم العلماالقسم العلما

  الطبلبيةالطبلبية
  عدد المعامل البحثيةعدد المعامل البحثية

  55  55  اقسام الكيمياءاقسام الكيمياء

  88  33  والمناعة والمناعة   الميكروبيولوجياالميكروبيولوجيا

  11  66  العقاقيرالعقاقير

  55  33  والسموموالسموم  األدويةاألدوية

  88  66  الصيدالنياتالصيدالنيات

  88  55  الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

  --  22  مبنا )هـ(مبنا )هـ(
 

   المعامل علا االقسام العلمية المختلفة وتسعا الكلية الا زيادة أعداد الفنيين لمواجهة الزيادة  عنييتم توزي
ة عدد العمال لذا تلجؤ إلا توعير وتعاني الكلية من قل (11-6)مرفق المستمرة عا اعداد الطبلب سنويا 

 العمالة باليومية لسد العجز.

 :تتمثل الوسائل العلمية الداعمة للبرامج التعليمية عا االتا 

قاعة اإلمتحانات االلكترونية التا تستخدم عا عقد اإلمتحانات اإللكترونية وعا تدريس بعت  .8
 الدوائية قسم الكيمياء ل ( ChemBio Drawالبرامج الكيميائية المتخصصة مثل برنامج )

قسم الكيمياء العضوية الصيدلية، كما أن هذه القاعة تتي  ل( Spectroscopy)مقرر وكذل  
 .للطبلب الدخول علا اإلنترنت كوسيلة من وسائل التعلم الذاتي

يوجد مزرعة خاصة لقسم العقاقير تحتوى علا النباتات الطبية المختلفة بما يؽطا حاجة القسم  .5
 .المقررات المختلفة لتدريس 

 لقسمبيت الحيوان الذى يستخدم لتربية حيوانات التجارب البلزمة لتدريس المقررات العملية  .3
 .والسموم  األدوية 

كوسيلة داعمة لتدريس مقررات الصيدلة الصناعية  الصيدلية تكنولوجيا  معملتجهيز  تم .2
 .والتصني  الدوائي 

  تسعا الكلية الستكمال ووالكيماويات البلزمة لمعامل الطبلب تم توعير الكثير من االجهزة والمعدات
النقص عي األجهزة والمعدات والكيماويات  الخاصة بالمعامل عا الخطط السنوية القادمة عن طريع 

الكيماويات المطلوبة واالزمة للدروس و  اإلستجابة لمتطلبات األقسام العلمية وشراء األجهزة والزجاجيات
 . (11-6)مرفق  الشراء( العملية )عواتير

 االجهزة المعملية عن طريع الوكيل المعتمدو التكييفات  يتم صيانة. 
  1مصاعد كهربائية بالمباني التعليمية عن طريع الشركة الموردة  3يتم صيانة عدد 
 

  التسهٌالت المادٌة لممارسة األنشطة الطالبٌة 6/2/3
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 بية حيث تم تجهيز مقر للجمعية العلمية ومقر آخر إلتحاد تتواعر األماكن البلزمة لممارسة األنشطة الطبل
 (.)تخصيص األماكن لؤلنشطة الطبلبية (12-6)مرفق الطبلب واألسر الطبلبية 

  الجامعة والمعسكر الكشفا للجامعة والقرية االوليمبية من األماكن المتاحة أمام الطبلب لممارسة  إستاديعد
ؽل ساحة الكلية والمدرجات وقاعات اللقاءات العلمية عا بعت االنشطة الطبلبية المختلفة، كما تست

 . األنشطة
 

 (13-6)مرفق تكنولوجٌا المعلومات  6/2/4
  اشتركت الكلية عي مشروو ميكنة النظم الجامعية وتم بالفعل تحويل البيانات إلا قواعد إلكترونية تضم

ـ قسم أعضاء هيئة التدريس ـ قسم جمي  األقسام )قسم شئون الطبلب ـ قسم شئون الدراسات العليا 
 المخازن.....(. 

  تعمل الكلية علا ربط األقسام المختلفة وتحرص علا دقة المدخبلت وتحديثها المستمر لتيسر جمي  المهام
 التي تقوم بها الكلية.

 ن تشتر  الكلية عي االنظمة المتاحة علي شبكة المعلومات بالجامعة وتضم انظمة الفارابي والفاروع واب
                                                                                                                                                                                             1الهيثم والمستقبل الدارة المكتبات 

  الكلية علا إرساء نظم إلدا عملت ( رة الجودة الداخليةISO 9001-2008 بحيث تيسر جمي  المهام التي )
تقوم بها أقسام الكلية وتوعير المعلومات اإلدارية والقانونية اإللكترونية البلزمة لدعم القرارات مثل اللوائ  

 والقوانين ذات العبلقة. 
 تواعر لديهم المهارات االلكترونية تحرص الكلية علا تدريب القائمين علا النظم االلكترونية والذين لم ت

 بشكل جيد.

 الكلية علا حفظ وإستدعاء وتداول جمي  الوثائع الكترونيا بما يتمشا م  المواصفة الدولية للجودة  تحرص
ISO   من خبلل تطبيع العديد من األنظمة اإللكترونية التي استحدثها مركز تقنية اإلتصاالت والمعلومات

 لا سبيل المثال :ـ بجامعة المنصورة منها ع
 

 م
إسم 
 البرنامج

 مميزات البرنامج 

8 
ابن الهيثم 
إلدارة شئون 
 الطبلب

  جامعة  عييدير نظام ابن الهيثم إدارات شئون الطبلب واالمتحانات والخريجين
كمية هائلة من البيانات علا  باإلضاعة إلا توعيرلمنصورة ألكثر من ثمانية سنوات، ا

  .اتالشبكة الدولية للمعلوم

 استخراج تقارير تفصيلية عن البيانات الشخصية والدراسية للطبلب 

 ( اختيار وطباعة البطاقات الشخصية والدراسية للطبلب  مزوده بخاصيةBarcode) 

  توزي  لجان امتحان سنة دراسية -توزي  أرقام جلوس طبلب سنة دراسية 

  رصد  -ا الطبلب توزي  المقررات عل -إعداد كشوؾ )توزي  الطبلب علا اللجان
 الدرجات لمقرر معين(.

 عرت المقررات والجداول الدراسية وجداول االمتحانات علا موق  الجامعة 

  ًأداء كاعة أعمال الكنترول بدءا من مرحلة إدخال البيانات وتطبيع قواعد الرأعة آليا
 . وحتا طباعة النتائج

 إعبلن نتائج الطبلب علا موق  الجامعة عور اعتمادها 

 اعتماد نتيجة سنة  -القرار الوزاري  -براءات النجاح  -ة شهادات التخرج طباع
 دراسية.

 توثيع شهادات الخريجين علا اإلنترنت 

  تسجيل محاوالت الدخول ؼير المشروو وأماكن الدخول وعدد المحاوالت ووقت
 كل محاولة

 ( استخدام مبدأ تشفير البيانات بين العميل والخادمSSL Communication) 

 ت( حديد أرقام أجهزة الحاسبMAC's - IPالمسموح للمستخدم الدخول منها ). 

 ( يعمل النظام طبقا للمواصفات القياسية للعمل اإللكترونيE business) 

  يحتوى النظام علا بريد إلكتروني داخلي يعمل بين جمي  المستخدمين والمشرعين
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 لضمان أداء خدمة الدعم الفني بؤقصا سرعة.

 يئة اإلنترنت مما ييسر العمل من أى مكانالعمل علا ب 

 .العمل علا قاعدة بيانات موحدة للجامعة شاملة بيانات كل الكليات 

5 
نظام ادارة  
الدراسات 
 العليا

  يقوم النظام بتسجيل بيانات الطالب الشخصية واستخراج شهادات القيد واستمارة
 المعلومات. 

 قررات الدراسية التي سوؾ يقوم إدخال البلئحة الخاصة بدراسة كل طالب والم
 بدراستها.

  من توزي  الفصول الدراسية وتوزي   واالمتحاناتعمل كل ما يخص شئون التعليم
 أرقام الجلوس واللجان

  النتائج واستخراج تقارير قوائم اإلعبلن. إدخالعمل كل ما يخص أعمال الكنترول من 

 كلية قبل وبعد إعبلن النتائج. استخراج جمي  اإلحصائيات والتقارير التي تطلبها كل 

  تسجيل كل ما يخص بيانات الرسالة التي يسجلها الطالب عي مرحلتي الماجستير
 والدكتوراه واستخراج جمي  المستندات الخاصة به أثناء التسجيل وحتا من  الدرجة.

  استخراج التقارير الخاصة بالرسائل المسجلة والممنوحة وإعداد الرسائل م  كل
 محكم. مشرؾ أو 

  استخراج الشهادات المإقتة وشهادات التقديرات باللؽة العربية أو اإلنجليزية أو
 الفرنسية إذا لزم األمر.

3 
نظام الفاروع 
الدارة الموارد 

 البشرية

 العام –نظام شئون العاملٌن 

  األعمال الخاصة بقسم األجازات واالنتدابات واإللحاع والجزاءات والجوائز متابعة
 ات. والتقدير

  .إعداد تقارير الكفاءة عن الموظفين كل عام 

  .إعداد قرارات الترقية باألقدمية 

  .تطبيع مواد أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية بشؤن أعمال النقل والندب واإلعارة 

  .استخراج جداول أسماء الموظفين للترقية باالختيار واألقدمية 

  االستحقاقات –نظام شئون العاملين 

  شئون عاملين عام  -هذا النظام متكامبلً م  نظام الفاروع إلدارة الموارد البشرية يعمل
الجزاءات( حيث يتم عمل  -البيانات الوظيفية  -الحالة االجتماعية  -)الدرجات المالية 

تقارير بالمرتبات والمكاعآت واالستقطاعات وكشوؾ الصناديع، كما يعمل النظام 
م جامعة المنصورة إلدارة شئون الدراسات العليا )مكاعؤة مستقبلً أو متكامبلً م  نظا

اإلشراؾ علا الماجستير والدكتوراه( ونظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطبلب )مكاعآت 
 مكاعؤة الكنترول(.  -اإلشراؾ علا التدريب العملي  -المن  الدراسية 

 والندب واإلعارة.  تطبيع مواد أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية بشؤن أعمال النقل 

  من كل عام.  8/5اإلعداد اآللي للعبلوة الدورية لمستحقيها واألساسي الجديد عي 

   إرسال بيانات المرتبات آليا إلا البنو 

  صرؾ العبلوات والبدالت وعقاً ألحكام القانون والقرارات المنظمة لذل  كل حسب
 طبيعته. 

 الحضور  واالنصراف –نظام شئون العاملٌن 

 متابعة اليومية لحضور العاملين عي المإسسات باستخدام تقنية التعرؾ علا ال
 األشخاص من خبلل أجهزة البصمة اإللكترونية. 

  حالة تؤخير الموظفين عن موعد الحضور وكذل   عيإمكانية عمل تصاري  حضور
وذل  عي  االنصراؾعمل تصاري  انصراؾ للموظفين المؽادرين للعمل قبل موعد 

من الشهر كما أن عدد التصاري  لكل موظؾ عا الشهر يكون محدود  مدى معين
 ويختلؾ من مإسسة ألخرى. 

  متابعة الراحات والمؤموريات وحاالت النوبتجيات والسهر و ما إلا ذل  من تطبيقات
 أخرى. 

 .استخراج بيانات يومية بالحضور و الؽياب والتؤخير لكل مإسسة 

 أجازات وانتدابات داخل وخارج المإسسة التكامل م  نظام شئون العاملين من. 
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 مميزات عامة لنظام الفاروع 

 ( تعمل األنظمة طبقا للمواصفات القياسية للعمل اإللكترونيE business .) 

  يحتوى النظام علا بريد إلكتروني داخلي يعمل بين جمي  المستخدمين والمشرعين
 لضمان أداء خدمة الدعم الفني بؤقصا سرعة. 

  قاعدة بيانات موحدة للجامعة شاملة بيانات العاملين بالجامعة عا كاعة العمل علا
 القطاعات وكذل  العاملين بمستشفيات الجامعة.

  إرسال رسائل مباشرة لجمي  المستخدمين للمساعدة واإلعبلن عن كل ما هو جديد
 .بالنظام

2 
نظام المستقبل 
 الدارة المكتبات

 المكونات الرئٌسٌة للنظام:

 (االستعارة  -القوائم االستنادية  -ضبط الدوريات  -المكتبة اإللكترونية  - الفهرسة- 
 -إدارة النظام  -تقارير و إحصائيات  -البحث  -صيانة المقتنيات  -الجرد 
 بريد مستخدمي النظام(. - Z39.50/ZINGعميل  - ZINGخادم 

5 
نظام إدارة 
 المدن الجامعية

 شئون العاملين عام  -فاروع إلدارة الموارد البشرية يعمل النظام متكامبلً م  نظامي ال
 ونظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطبلب. 

 ت، حيث يشرؾ بجامعة المنصورة اإلشراؾ علا بيانات المدن الجامعية طلبة وطالبا
 5( وبجامعة دمياط علا عدد 8286مدن جامعية وعدد الؽرؾ ) 6بيانات عدد  علا

 (. 163مدينة جامعية وعدد الؽرؾ )

  يقوم النظام بتوعير الؽرؾ وتسكين الطبلب المؽتربين حسب القواعد العامة للتنسيع
 تقدير الطالب(.  -السن  -)البعد

 ( يعمل النظام طبقاً للمواصفات القياسية للعمل اإللكترونيE business) 

  يحتوي النظام علا بريد إلكتروني داخلي يعمل بين جمي  المستخدمين لضمان أداء
 ة الدعم الفني بؤقصا سرعة. خدم

  .العمل علا بيئة اإلنترنت مما ييسر العمل من أي مكان 

 موحدة للجامعة شاملة بيانات كل المدن. العمل علا قاعدة بيانات 
 

6 
نظام االشراؾ 
علا شبكة 
 المعلومات

  يقوم النظام باإلشراؾ الكامل علا شبكة الجامعة وحفظ بيانات جمي  النقاط المتصلة
ومواصفات كل جهاز متصل  السلكيبكة من أجهزة حاسب وأجهزة اتصال بالش

بالشبكة كما يقوم أيضا بتسجيل رقم الحاسب علا الشبكة ورقم كارت الشبكة ومكان 
 العديد من البيانات األخرى.  إلاالجهاز و المسئول عن الجهاز باإلضاعة 

 .إمكانية استخراج التقارير والبيانات المختلفة عن الشبكة  

  األجهزة المتصلة بشبكة الجامعة بكل جهة  أعدادكاملة عن  إحصائياتاستخراج
لتطور أعداد  بيانيكل عام ، كما يقوم بعرت رسم  عيالتركيبات  أعدادعن  وإحصائية

 .األجهزة داخل شبكة الجامعة

5 
نظام الفارابي 
إلدارة ضمان 

 الجودة

 نياً ومن ثم يمكن نقلها علا اسطوانة التخزين اإللكتروني: يتم تخزين البيانات إلكترو
إلكترونية وهذا يساعد علا توعير تكاليؾ الطباعة عي حالة التعامل الورقي م  هذه 

 البيانات. 

  اإلدارة اإللكترونية: يتم التعامل م  هذه البيانات المختلفة للنظام من خبلل تطبيقات
المطلوبة وسهولة تبادل هذه قواعد البيانات والتي تسهل كثيراً الوصول إلا البيانات 

 البيانات بين مستخدمي النظام. 

  التعامل اإللكتروني: يمكن التعامل م  النظام من أي مكان متصل بالشبكة الدولية
 ساعة.  52للمعلومات وعي أي وقت، حيث أنه تعمل أجهزة الحاسب الخادمة علا مدار 

 ات الحسابية الخاصة بتوكيد الجودة المعالجة اإللكترونية: يقوم النظام بعمل كاعة العملي
( مثل حساب نتائج استبيان الطبلب وإحصائيات وتقارير onlineبشكل عوري )

 للبيانات التي يحتويها النظام. 

1 
نظام حفظ 
 المستندات

  حصر كامل للمستندات المالية واإلدارية والسجبلت والدعاتر الموجودة عي ؼرعة
 المحفوظات. 

 ا كاعة بيانات المستندات المالية واإلدارية والسجبلت والدعاتر يحتوي هذا النظام عل
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 م
إسم 
 البرنامج

 مميزات البرنامج 

 الموجودة عي ؼرعة المحفوظات الرئيسية بردارة الجامعة. 

  يحتوي النظام علا تقارير سنوية ،نصؾ سنوية،شهرية ويومية عن المستندات المدخلة
موازنة وأيضاً يحتوي علا بيانات وتقارير مالية عن ما تم صرعه موزو علا بنود ال

 عي عترة معينة يحددها المستخدم. 

  مستند.  63211يحتوي النظام حاليا علا بيانات أكثر من 

  معرعة عدد المستندات المالية التي تم صرعها خبلل عترة معينة واستخراج تقرير بها
 م  دعم التقرير ببيان مالي. 

 لكتروني منظم تيسير العمل وتحويل العمل والتسجيل اليدوي للمحفوظات إلا عمل إ
 لكي يتواءم م  باقي األنظمة. 

  تحقيع الجزء الخاص بمرحلة الحفظ عي النظام اإللكتروني لمتابعة المستند من بداية
 (.Document Management Systemإنشاإه حتا مرحلة الحفظ )

2 
نظام المخازن 

 والعهد

 يانات المتصلة بها يقوم النظام بمتابعة حركة األصناؾ داخل المخازن وتسجيل جمي  الب
مثل اإلضاعة والصرؾ والتكهين واإلرجاو والتركيب والفصل ونقل العهد وذل  من 

 خبلل شبكة الجامعة. 

  .يتي  النظام التعامل م  أكثر من مخزن عي المإسسة 

  .يتي  النظام إدخال أي عدد من الموردين لكل مخزن 

 ها من خبلل اإلدخال أو التعديل يتي  النظام تقسيم األصناؾ إلا مجموعات والتعامل مع
كان لها تواب  حركية  إذاأو البحث م  مبلحظة أن بيانات األصناؾ ال يمكن حذعها 

 أخرى مثل أذون اإلضاعة أو الصرؾ. 

  .يتي  النظام التعامل م  المخزن من حيث اإلضاعة والصرؾ 

 تركيب. و عمل محاضر االستهبل  والفصل وال تكهنيهااألصناؾ و  إرجاو إمكانية 

 عيصرؾ األصناؾ بعهد شخصية وعرعية ونقل العهد بين األعراد واألماكن  إمكانية 
 المإسسة. 

  تضمن نجاح الحركة التخزينية بكاعة  التييتي  النظام آلية متكاملة من التقارير الشاملة
 تفصيلها وتشمل هذه التقارير: 

 .التقارير التفصيلية عن حركة الصنؾ 

  وقت من السنة وعلا مدار عترة  أي عيلجرد التفصيلي للمخزن التقارير الخاصة با
لكل  النهائيرصيد أول المدة والوارد والمنصرؾ والرصيد  باستعراتمعينة وذل  

 صنؾ خبلل هذه الفترة. 

  المإسسة.  عيتقارير العهد لؤلشخاص و األماكن 

 م نظـام أمن للنظـــــام يضـمن البـرنـامـج السـريـة التـامـة للبيـانـات عن طـريع استخـدا
 حيث يوجد لكل مستخدم كلمة سر و تحديد الصبلحيات لكل مستخدم. 

 تشؽيل النظام من خبلل شبكة اإلنترنت إمكانية 

81 
نظام شئون 
 الواعدين

  وطلبة  للطلبةوالتعليمية وبيانات الرسوم  واالجتماعيةاستعرات البيانات الشخصية
 الدراسات العليا من الواعدين. 

 رت نتائج السنين السابقة للطلبة وطلبة الدراسات العليا من الواعدين.ع 

  الجامعةلها طبلب داخل  التيسفارات الدول  ممثليإمكانية بالنظام إلعطاء السادة 
 .داخل الجامعة الدراسيوتطورهم  التعليميبمتابعة وض  طبلبها 

  Quizألمتحانات اإللكترونية َ لتواصل طبلب الكلية بؤساتذة المواد وعمل ا  نظام المودل 88

 

 استخدام قاعة تكنولوجيا المعلومات كمعمل للمحاضرات والتطبيقات المعلوماتية العملية لطبلب الصيدلة  تم
 ونظم الحديثة اإلتصال وسائل الكلية االكلينيكية وطبلب دبلوم الرقابة والتحليل الكيميائا لؤلدوية، وتوعر

والدراسة بالكلية وذل  بتوعير البرامج الكيميائية واإلحصائية  النشاط لنوو المبلءمة المعلومات تكنولوجيا
 .ويتم استخدامها لعقد االمتحانات الخاصة بالطبلب  البلزمة

 ودورات تدريبية خاصة بالطبلب والعاملين استخدام نادى تكنولوجيا المعلومات لعمل ندوات ولقاءات  تم
 .بالكلية 
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 المعلومات لعمل التنسيع االلكتروني لطلبة الثانوية العامة والشهادات  ولوجياتكن قاعة نادياستخدام  ميت
 1المعادلة 

 يقدم خدماته المعلومات ) القاعة اإللكترونية( الذى لتكنولوجيا نادي االنترنت متاحة بالكلية من خبلل خدمة 

تصل إلا جمي  األقسام  تالمعاونة، وبذل  خدمة اإلنترن الهيئة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء للطبلب
 .العلمية واإلدارية

 جهاز كمبيوتر تم شراإها  من مركز الحساب العلمي  31المعلومات ب تكنولوجيا نادي تم تدعيم  
 تفعيل الخدمة البريدية للكلية بين السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وإدارة الكلية. استمرار 

  حات اإللكترونٌة وخطوط اإلنترنت:حات اإللكترونٌة وخطوط اإلنترنت:اعداد الحاسبات والطابعات والماساعداد الحاسبات والطابعات والماس
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 64 36 4 3 2 4 1 3 5 4 2 الطابعات

الماسحات 
 الضوئية

- - 1 3 - - - - 2 4 11 

خطوط 
 اإلنترنت

8 15 9 8 9 13 21 11 244 34 371 

  
 بوسطة وحدة التعليم  يحدث دورياً  تللكلية موقعا الكترونيا  باللؽتا العربية واإلنجليزية علا اإلنترن يوجد

 .االلكتروني 
 الكلية المعلومات التي تؽطي أنشطتها المختلفة علي موقعها اإللكتروني و تحدثها دوريا توعر . 

 نقاط القوة:
 تحديث الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية. -

أرشفة سجبلت الكلية، حيث لدى الكليزة خطزة معتمزدة مزن مجلزس الكليزة، بهزا بنزود الصزرؾ ومصزادر   -
 يذية للخطة اإلستراتيجية المقترحة عا المجاالت األكاديمية المختلفة.اإلنفاع لتؽطية الخطة التنف

 وجود خطة معتمدة من مجلس الكلية لتنمية الموارد الذاتية.  -

وجززود الوحززدات ذات الطززاب  الخززاص وبرنززامج الصززيدلة اإلكلينيكيززة وقاعززة االمتحانززات اإللكترونيززة   -
 كمصادر للتمويل الذاتا.

 ة لخدمة جمي  أوجة الحياة الجامعية.إضاعة مبانا ملحقة للكلي -
 .تواعر أجهزة ومعدات لؤلمن والسبلمة -
 وجود لجنة الدارة االزمات والكوارث. -
 وجود متخصصين مإهلين لرعاية األنشطة الطبلبية. -
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ودعزم االنتزر نزت وحزل اي مشزكلة تقنيزة لصيانة اجهزة الحاسب االلزا  تكنولوجيا المعلوماتادارة  تقوم -
 بالكلية 

 ادى تكنولوجيا المعلومات.وجود ن -

يحتزوى علزا األبحزاث العلميزة  وجود موق  للكلية علا شبكة االنترنت باللؽة العربية واللؽة االنجليزيزة. -
والتي تعكزس  Scopus  ،Google scholarالمميزة ألعضاء هيئة التدريس عي المواق  العالمية مثل  

 التقديرات العالمية.

 ني للكلية بصفة مستمرة.تحديث بيانات الموق  االلكترو -
 السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية ولطبلب الكلية.إتاحة خدمة االنترنت لجمي   -
لطزبلب الكليزة السزتخدامها عزن طريزع التليفزون المحمزول أو  (wi-fi)توعير خدمة اإلنترنت البلسزلكلي  -

 أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
 

 نقاط الضعف:
يها الميزانيزة أو المزوارد الكاعيزة لتؽطيزة المجزاالت األكاديميزة المختلفزة مثزل األجهززة الكلية ال يتواعر لزد -

وتعتمزد الكليزة بصزفة أساسزية علزا برنزامج الصزيدلة اإلكلينيكيزة لتعزويت  البحثية المتطزورة وصزيانتها.
) اثنزين مليزون وخمسزة وتسزعون ألزؾ جنيزه( دعزم  5125111العجز عي الموازنه حيزث قزدم البرنزامج 

 للكلية.

ويتم التؽلب عليها جزئيا بالزدورات التدريبيزة التزي ينظمهزا الفنيين والعمالة ذات الخبرة  عدم كفاية أعداد -
 قطاو خدمة المجتم  وتنمية البيئة الكلية.

 عدم وجود خطة متكاملة ومعتمدة لصيانة البنية التحتية للكلية. -

 مقترحات التحسٌن:
 اإلتجاة إلا تحديث خطة تمويل الموارد الذاتية. -
 والموظفيين واإلهتمام بالتخصص. عني المعامل زيادة االهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين، -

 تحديث خطة للصيانة الدورية لؤلجهزة القديمة بالكلية ووض  الميزانية المناسبة لها. -

 ات، مكاتب ، معامل، مراعع صحية و أجهزة معملية.بالبنية التحتية من مبانا، ساحات، مدرج اإلهتمام -
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 2115/2116خطة التحسٌن للعام 
 

 مإشرات النجاح مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

زيادة نسبة 
 التمويل الذاتا

  الترويج النشطة الوحدات ذات
الطاب  الخاص وبرنامج الصيدلة 

 االكلينيكية

 عميد الكلية -
وكيل الكلية لشئون خدمة -
 لمجتم  وتنمية البيئةا
مدير برنامج الصيدلة -

 االكلينيكية
مدير وحدة تحليل االدوية -

 والمستحضرات الصيدلية

  زيادة اعداد الطبلب
الملتحقين الواعدين 

ببرنامج الصيدلة 
 االكلينيكية.

  زيادة نشاط وحدة تحليل
االدوية والمستحضرات 

 الصيدلية

تحسين كفاءة 
 الفنيين والعمال

 مالة اليومية وتدريبهازيادة الع 

 عميد الكلية -
 مدير عام الكلية -
وكيل الكلية لشئون خدمة -

 المجتم  وتنمية البيئة
مدير برنامج الصيدلة -

 االكلينيكية

  الدراسةإستمرار 
االكاديمية وعدم 

 إنقطاعها.
 

تحسين كفاءة 
 المعامل

  تحديث األجهزة والمعدات
 والمعامل

  وض  خطة للصيانة الدورية
 بالكلية. المستعملةجهزة لؤل

  توعير أجهزة التكييؾ للمحاعظة
علا األجهزة الحساسة الموجودة 

 بالمعامل البحثية

  توعير الدعم المادى لئلرتقاء
 بالمعامل.

 عميد الكلية -
وكيل الكلية لشئون خدمة -

 المجتم  وتنمية البيئة
 مدير عام الكلية -

 اجهزة ومعدات حديثة 

  أجهزة تعمل بكفاءة
 ةعالي

 -  تنفيذ  دورات تدريبية
 للفنيين

  وجود اجهزة تكييؾ عا
 المعامل البحثية

 

تحسين خطة 
 الصيانة

  التواصل م  شركات الصيانة
 والتعاقد معها

  توعير الدعم المادى لئلرتقاء
 بالخطة البحثية للكلية

 عميد الكلية -
 مدير عام الكلية -

 اجهزة ومعدات حديثة 

  زيادة عدد الباحثين
 نالخارجيي

  زيادة عدد األبحاث
 العلمية
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  77--  :المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة:المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة  

 مزن مزا تقدمزه أو مزن أنشزطة تمارسزه مزا خزبلل مزن المحزيط المجتمز  احتياجزات تلبيزة الكليزة علزا تحزرص 

 مجزال عزي للكليزة التطبيقيزة الممارسزات وتتمثزل .الخزدمات تلز  عزن رضزائه قيزاس علزا وتحزرص خدمات،

 :اآلتي المجتمعية عي ةالمشارك

 

 خطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة:  1/ 7
 (1-7)مرفق  التوعٌة بؤنشطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة: 7/1/1

 التدريس والعاملين  هيئة الطبلب وأعضاء من تتب  لجنة خدمة المجتم  و تنمية البيئة خطوات لتوعية كل
 من خبلل: البيئة وتنمية المجتم  ةخدم واألطراؾ المجتمعية ذات العبلقة بؤنشطة

توزي  مقترح خطة خدمة المجتمز  وتنميزة البيئزة علزا األقسزام العلميزة بالكليزة إلبزداء الزرأى  .8
 وتقديم المقترحات.

 عرت ومناقشة خطة خدمة المجتم  وتنمية البيئة علا أعضاء مجلس الكلية وإعتمادها. .5

 علا األقسام العلمية توزي  خطة خدمة المجتم  وتنمية البيئة المعتمدة .3

 نشر خطة خدمة المجتم  وتنمية البيئة علا موق  الكلية  .2

 
 

  الخطة واحتٌاجات المجتمع: 7/1/2
  توجد خطة موثقة ومعتمدة لخدمة المجتم  وتنمية البيئة المحيطة وقد بنيت علا آليات واضحة لتحديد

د تم عمل  قوائم استقصاء لعينة من أعضاء احتياجات المجتم  المحيط معتمدة علا األولويات القومية ،  عق
المجتم  المدني ومنظمات سوع العمل ،  لتحديد أهم االحتياجات والتي يمكن أن تسهم الكلية عي تدعيمها 

 (2-7)مرفق 
 :(3-7)مرفق  من الممارسات الفعلية لتطبيع الخطة 

 

 رة جامعة المنصو –بكلية الصيدلة  "كيفية استخدام أجهزة اإلطفاء  "ندوة -1

 . 2/2/5182يوم الثبلثاء المواعع  
"  للسادة معاونا أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة وذل  يوم PCR ورشة عمل عن  "  -2

 .جامعة المنصورة –كلية الصيدلة  –بقاعة عاركو  35/31/4136

 5/85/5185تم عمل ورشة عمل لتعليم استخدام المودل بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ، بتاريخ  -3
 ندوة " لتوعية الطبلب بكيفية استخدام اجهزة السبلمة ومكاعحة الحريع " -4

 بمدرج الفرقة الثانية الدور الثاني علوي مبنا)ج(6/85/5182وذل  يوم السبت المواعع          
/ 55/85 – 51/85/5182دورة رع  كفاءة العاملين خاصة الجدد عن اساسيات الحاسب عي الفترة من  -5

 تكنولوجيا  المعلومات  بكلية الصيدلةبنادى  5182
  52/85/5182" وذل  يوم   Biostatistics and Scientific Graphing ورشة عمل عن  " -6

 جامعة المنصورة –كلية الصيدلة  –بقاعة عاركو 
 ورشة عمل  بعنوان " مهارات التواصل واستخدام لؽة الجسد "  -7

Communication skills and body language  كلية  –بقاعة عاركو   82/5/5185يوم  وذل
 جامعة المنصورة   –الصيدلة 

8-  
 تحرص الكلية علا الحفاظ علا أمن وسبلمة المإسسة ببعت االجراءات ومنها : -9

 مخاطبة االقسام لمتابعة مدى تواعر متطلبات األمن والسبلمة بالمعامل 

 وات خاصززة حضزور بعززت السززادة اعضززاء هيئززة التززدريس وبعززت العززاملين بالكليززة نززد
 بقواعد اإلخبلء اآلمن. 

 

 ممارسات فعلٌة لمشاركة الكلٌة فً الخدمات المجتمعٌة من خالل: 7/1/3

  تفعيل نشاط وحدة تحليل األدوية والمستحضرات الطبية والصيدلية 
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  عقززد اتفززاع بززين الكليززة وإدارة الززتخلص اآلمززن مززن النفايززات البيولوجيززة الخطززرة بالشززركة
ات الطبيزة الخطزرة بالدقهليزة وذلز  لتفعيزل الزتخلص اآلمزن مزن النفايزات المصرية لنقل النفايز

 1الخطرة بالكلية 

  بقاعة عاركو بكليزة  53/3/5185وذل  يوم  5185اقامة حفل تكريم األمهات المثاليات لعام
 جامعة المنصورة –الصيدلة 

  و  بكلية بقاعة عارك 3/5/5185وذل  يوم اإلثنين المواعع  5185حفل عيد العمال لعام
جامعة المنصورة حيث تم تكريم عدد من اعضاء هيئة التدريس وبعت  –الصيدلة 

 العاملين الذين بلؽوا سن المعاش وآخرين من ذوي الجهود المميزة

  مشاركة اعضاء هيئة التدريس عي نشر الوعي الصحي بين اعراد المجتم  من خبلل اصدار
 نشرات التعليم الصيدلي المستمر :

  االلتهاب( الكبدي الوبائيA) 

 ( االلتهاب الكبدي الوبائيB) 

 ( االلتهاب الكبدي الوبائيC) 

  ال للمخدرات –ال للتدخين 

  الذبحة الصدرية 
 

 :المشاركة الفعالة فً تقدٌم الخدمات الطالبٌة مثل7/1/4
 

  82/2/5182حفل تخريج الدععة الثانية لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية يوم  

 جامعة المنصورة -لطبلب الجدد بكلية الصيدلةاللقاء التعريفا ل 

 جامعة المنصورة  –بمدرج الفرقة األولا  بكلية الصيدلة  31/2/5182وذل  يوم يوم الثبلثاء  

 52/88جامعة المنصورة وذل   عي الفترة من  -األسبوو البيئي بكلية الصيدلة - 
 جامعة المنصورة   –بكلية الصيدلة  5/85/5182

 اصززة باالسززعاعات األوليززة علززا جميزز  معامززل الكليززة لوضززعها عززا صززناديع توزيزز  أدويززة خ
 اإلسعاعات األولية

   56/88اقامة مسابقة حفظ القرآن الكزريم بكليزة الصزيدلة   المنعقزدة يزوم األربعزاء المواعزع /
5182   

  ابريزل  1 - 6جامعزة المنصزورة خزبلل الفتزرة   –الملتقا التوظيفي الخامس  لكليزة الصزيدلة
5185   

 تفاعل المإسسة مع المجتمع : 7/2

 مشاركة األطراف المجتمعٌة فً مجالس المإسسة6 7/2/1
  تمثل بعت األطراؾ المجتمعية عي مجلس الكلية واللجان المنبثقة،كنقابة الصيادلة  ومنظمات األعمال

 األعكار لتوعيرالصيدلية )رإساء مجالس إدارة شركات األدوية( ،  ويشاركون بالحوار والمناقشة وتقديم 

 (4-7)مرفق الطبلب.  التعليمية وتدريب البرامج للخريجين وإعداد التوظيؾ عرص
  ، ضززم قطززاو مززن األطززراؾ المجتمعيززة كؤعضززاء عززا مجلززس الكليززة متمززثبل عززا  نقيززب الصززيادلة

 مديرادارة الصيدلة   

 ضم قطاو من األطراؾ المجتمعية كؤعضاء عا لجنة خدمة المجتم  وتنمية البيئة 

 :  تشار  األطراؾ المجتمعية عا انشطة لجنة خدمة المجتم  وتنمية البيئة متمثلة عا 
 .المشاركة عي إعداد رسالة ورإية الكلية والبرامج التعليمية والمشاركة عي خطط التحسين 

  مشززاركة األطززراؾ المجتمعيززة عززا نشززر التثقيززؾ الصززحا مززن خززبلل ارسززال نشززرات للتوعيززة
 ة المجتم  وتنمية البيئة بالجامعة(الصحية )قطاو شئون خدم

 

 ( 5-7)مرفق .رضاء األطراف المجتمعٌة  7/2/2
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 القرارات واتخاذ منها،  المجتمعية لبلستفادة األطراؾ رضاء مستوى وتقييم تحليل علا الكلية تحرص 

 خريجيها.  ومستوى الكلية أداء رضائها عن زيادة علا تساعد التي المناسبة واإلجراءات
 مستوى رضاء األطراؾ المجتمعية ومنظمات سوع العمل عن خدمات المجتم  وتنمية البيئة  يتم قياس

 –المستشفيات  –التي تقدمها الكلية برجراء استبيانات لمعرعة آراء القطاعات المستفيدة )شركات األدوية 
نظيم لقاءات دورية الصيادلة( وتقييمها لمستوى الخدمات المقدمة من قطاو خدمة المجتم  وتنمية البيئة و ت

 م  ممثلين لتل  القطاعات 
 



  

 

 5182/5185التقرير السنوي الذاتي عن العام الجامعي  - 58 -  كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة 
 

 نقاط القوة:
 خطة موثقة ومعلنة ألنشطة خدمة المجتم  وتنمية البيئة .8
 توعير عرص تدريب وعمل للخريجين من خبلل المشاركة عا الملتقا التوظيفي لكلية الصيدلة .5

 الكلية تفعيل مساهمة وحدة تحليل األدوية والمستحضرات الصيدلية عا تنمية موارد .3
 تمثيل األطراؾ المجتمعية عا لجنة شئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة ومجلس الكلية .2

 توعير خدمات خيرية الطراؾ المجتم  من خبلل السوع الخيري واالسبوو البيئي. .5

العمل علا التسويع للخدمات التا تقدمها وحدة تحليل األدوية والمستحضرات الصيدلية  .6
 ة التسويع(.لؤلطباء والصيادلة )لجن

 نقاط الضعف:
محدودية االستفادة من نتائج قياس رضاء األطراؾ المجتمعية ومنظمات سوع العمل حول دورها عي  .8

 المجتم  ومستوي خريجيها
 عدم توزي  مقترح خطة خدمة المجتم  وتنمية البيئة علا األطراؾ المجتمعية مثل شركات األدوية .5

 1المدنا للمشاركة  وتقديم المقترحاتوالصيدليات الخاصة وبعت عئات المجتم  

 مقترحات التحسٌن:
 تصميم آليات لزيادة االستفادة من نتائج قياس رضاء األطراؾ المجتمعية .8

 2115/2116خطة التحسٌن للعام 
 مإشرات النجاح مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

زيادة وعي مجتم  الكلية  -

واألطراؾ المجتمعية بخطة خدمة 

 تنمية البيئةالمجتم  و

 اعتماد الخطة بمجلس الكلية -

 وض  الخطة علي موق  الكلية   -

 إرسال الخطة لؤلقسام العلمية -
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خطة موثقة ومعلنة  -

 للجمي 

المجتم   توزي  مقترح خطة خدمة -

وتنمية البيئة علا األطراؾ 

 المجتمعية 

شركات األدوية الخطة لإرسال مقترح   -

والصيدليات الخاصة وبعت عئات 

 المجتم  المدنا

اإلستفادة من مقترحات  -

األطراؾ المجتمعية عي 

 الخطة المعتمدة

التسويع للخدمات التي تقوم بها  -

وحدة تحليل األدوية والمستحضرات 

 الصيدلية.

عمل نشرات دوريه النجازات الوحدة  -

األجهزة توزو وبيان بتجهيزاتها ونوعية 

علا المراكز الطبية  بالجامعة 

 والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة

زيادة عائد وحدة تحليل  -

األدوية وتنمية الموارد 

 الذاتية للكلية

تطبيع آليات لبلستفادة من نتائج  -

قياس رضاء األطراؾ المجتمعية 

ومنظمات سوع العمل حول دورها 

 عي المجتم  ومستوى خريجيها.

تحليل استبيانات قياس رضاء  -

 األطراؾ المجتمعية         

لقاءات م  األطراؾ  المجتمعية  -

 المختلفة.

األطراؾ  ءزيادة رضا -

 المجتمعية
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 الطالب والخرٌجون -8
 كما .الطبلبية األنشطة وتشجي  واإلرشاد، الدعم وتقديم المتكاعئة، التعلم عرص توعير الكلية علا تحرص 

 .تخرجهم بعد حتا بالطبلب العبلقة لعمل علا تؤصيلتقوم با

 سٌاسات قبول وتحوٌل وتوزٌع الطالب  8/1
 .5112سياسات القبول   (1-8)مرفق نظم قبول وتحويل وتوزي  الطبلب   1/8/8

  تعتمد سياسات  القبول علا قوانين  و إرشادات  مكتب تنسيع القبول  والتي يقرها المجلس األعلا
نتيجة لهذه السياسات يلتحع سنويا ببرنامج بكالوريوس الصيدلة عدد كبير  يفوع إمكانات للجامعات .  ع

الكلية اإلستيعابية و المادية و البشرية و هذا ببل ش  يقؾ عائقاً عي وجه تحقيع الؽايات و األهداؾ 
 اإلستراتيجية للكلية علا الوجه األكمل.

 اؾ اإلستراتيجية م  وجود سياسات القبول الحالية عرن وللمساهمة عا تخطا هذا العائع و لتحقيع األهد
 الكلية ملتزمة سنويا باآلتا:

  برامج تعريفية للطبلب قبل القبول )اليوم التعريفا للكلية(. يتولي كل قسم عزرت المحتزوى العلمزا وإمكانزات

 (2-8)مرفق  الكلية  المإسسية والتدريسية ليختار الطالب الدراسة بالكلية عن رؼبة واقتناو

 تطبيع نظام الفيديو كونفرس عي المحاضرات للتؽلب علا زيادة عدد الطبلب. 

  مراجعززة معززايير األداء والمهززارات للخززريجين عززي ضززوء متطلبززات سززوع العمززل المحليززة واإلقليميززة ومقارنتهززا
 .المعتمدةبمعايير الجودة 

 .اإلستفادة من موارد برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

 المعنية و منها السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة و نقابة الصزيادلة للعمزل علزا وضز   التواصل م  الجهات
 حلول واقعية و موضوعية للتؽلب علا اآلثار السلبية المترتبة علا زيادة أعداد الطبلب المقبولين.

 وحزدة ضزمان  تفعيل آليات و إجزراءات المراجعزة الداخليزة وتطزوير معزايير األداء البلزمزة للطزبلب مزن خزبلل
 الجودة  ولجان المراجعة الداخلية.

   إجراءات سياسات قبول وتوزي  الطبلب علي البرامج الدراسية معلنة بدليل الطالب والنشرات التعريفية
وعي صورة نشرات اعبلنية ومعلقات بلوحات اإلعبلن بالكلية ومكاتب شئون الطبلب وعلي موق  الكلية 

واللقاءات الطبلبية خبلل الشهر األول للدراسة  http://pharfac.mans.edu.eg/index.php?lang=arاإللكتروني. 
 و النشرات االعبلنية. 5183-5185 دليل الطالب للعام الجامعا  (3-8)مرفق .وتتسم بالشفاعية

  يحدد مجلس الكلية  العدد األقصا للطبلب المحولين من و إلا الكلية و يتم إنهاء إجراءات التحويل عي
 محضر مجلس الكلية والبلئحتين( 4-8)مرفق مناسب بما ال يإثر علي انتظامهم عي الدراسةوقت 

 :سياسات وإجراءات التحويل بين الكليات واضحة و معلنة من خبلل الموق  اإللكترونا 
8- http://pharfac.mans.edu.eg/main_menu_details.php?id=72&lang=ar&flag=sub2 

 ت اإلعبلنية بردارة شئون الطبلب.الطالب و البلعتا دليل-5   
 سياسة واضحة ومعلنة لتحويل الطبلب من البرنامج العادي إلا برنامج الصيدلة اإلكلنيكية والعكس. إعداد 

 5182/5185بيان  بالمقبولين عي العام الجامعي 

 اإلجمالي بيان المقبولين الحالة

 أ
 1128 ثانوية عامـــــة علوم

 35 شهادات معادلة
 9  حولون م ب
 5 واعدون ج

 1177 اإلجمالي
 

 التي صممتها إدارة شئون  (5-8)مرفق  عي ضوء تحليل استمارة التحويل للطبلب عا السنوات األعلا
%  من التحويبلت من الكلية 21الطبلب التي يجب استيفاإها عند التحويل من الكلية أو إليها تبين أن 

    المحور الثانً: الفاعلٌة التعلٌمٌة
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% من التحويبلت إلي الكلية ترتبط برؼبة 81األسرة و  تكون بسبب ظروؾ أسرية ترتبط   برقامة 
المحولين  العتقاد  أن قيمة الشهادة التي تمنحها الكلية لخريجيها عالية لما لها من سمعة طيبة عي سوع 

 العمل.
 . تم التؽلب علا مشكلة زيادة عدد الطبلب بالمعامل عن طريع تقسيم الطبلب علا مجموعات صؽيرة 
  ص القدرة اإلستيعابية للطبلب بالمدرجات قامت إدارة الكلية باالتا : وللتؽلب علي نق 

الجدول  (6-8)مرفق  بتقسيم الدععة إلا مجموعتين  أو أكثر لكل مجموعة  جدولها الخاص .8
 .5182/5185الدراسا للعام 

 الدراسة بالمعامل اسبوعيا. وتتمزيادة عدد معامل طبلب البرنامج العادى بالكليه  .5

نموذج  مقرر  (7-8)مرفق اضرات إلكترونيا ورععها علا موق  ومنتدى الكلية  إعداد المح .3
 و الكيمياء الطبية.   العقاقير العام

وجاري االنتهاء من  مبنا )هـ(   تم تخصيص مبنا )د( ملحع خاص ببرنامج الصيدله االكلينيكيه  .2
 . جديد ملحع بمبنا )د( لتقليل كثاعة الطبلب عا المعامل والمدرجات

 الطالب الوافدون  1/8/5

 الواعزدين  بزالطبلب المختلفزة الخاصزة البيانزات تتضزمن مفصزلة رسزمية بيانزات قواعزد برعزداد الكليزة تقزوم 

 ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية.

 (8-8)مرفق يوض  الجدول التالي أعداد الطبلب الواعدين عبر السنوات الثبلث الماضية 
 

 العدد العام
 للجهة الموعدة توزي  الواعدين تبعاً 

 ماليزيا علسطين

2114/2115 85 -- 85 

2113/2114 55 -- -- 

2112/2113 52 8 53 

 الواعدين  بالطبلب المختلفة الخاصة البيانات تتضمن مفصلة رسمية بيانات قواعد برعداد الكلية تقوم 

 (9-8)مرفق برنامج العادي الب

 .5182/5185لعام  المستوي األول عي   يوض  الجدول التالي أعداد الطبلب الواعدين
 أناث ذكور العدد العام

2114/2115 5 - 5 
 

  تتبنا الكلية آليات لجذب الطبلب الواعدين للدراسة بالكلية من خبلل الجامعة عن طريع عمل يوم
لملتقا الواعدين علا مستوى الجامعة لمتابعتهم  وتقوم الجامعة بمخاطبة الملحقين الثقاعيين 

واستطبلو رأي  ونظام القبولالببلد الموعدة و إعبلمهم بالبرامج التعليمية التي تقدمها  بسفارات
 السفارات الموعدة عي الخدمة التعليمية التي تقدم لموعوديها. 

 

 دعم ورعاٌة الطالب  8/2

 الدعم الطالبً  8/2/1
 دعم الكتاب الجامعا والوجبات الؽذائية والرعاية الطبية يشملو  
 لب الحصول علا الدعم المادى من صندوع التكاعل اإلجتماعا بالتقدم ببحث إجتماعي لقسم  يمكن للطا

 رعاية الطبلب.شئون 

  صندوع التكاعل اإلجتماعا مصدر هام لتحقيع مبدأ التكاعل اإلجتماعا بين الطبلب الؽير قادرين علا
 (11-8)مرفق ة أو عينية مواصلة تعليمهم الجامعا ألسباب إقتصادية عن طريع منحهم مساعدات مادي

 :يستحع الطالب دعم صندوع التكاعل عا الحاالت األتية 
o  .وجود عدد من األخوة له  عي مراحل تعليمية مختلفة 

o .وعاة ولا أمر الطالب أو مرضه بمرت مزمن و التعمل األم بالحكومة أو بالقطاو الخاص 

o  .اإلعاقة الكلية أو الجزئية للطالب 

 ر متعددة منها : وتقدم اإلعانات عي صو  
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o شزراء مبلبزس أو نظزارات  -عزبلج وأجهززة تعويضزية-سزداد الرسزوم الدراسزية -الكتب الدراسية
 بونات تؽذية. -إعانات نقدية -طبية

  دعم طبلبي عن طريع تبرعات مادية من أعضاء هيئة التدريس لسداد الرسوم الدراسية وشراء الكتب
 الجامعية.

 مناطع الجؽراعية من خبلل بيانات مكتب شئون الطبلب  لتسهيل حصر أعداد  الذكور واإلناث وال
 (11-8)مرفق إجراءات تسكينهم عا المدن الجامعية . 

 2114/2115بيان بالمساعدات العينية التي قدمت للطبلب الؽير قادرين عي العام الجامعي  
 

 سداد مصروعات مذكرات دراسية طبلب لمساعدات نقدية ل رسوم مدينة جامعية

 المبلػ الطبلب المبلػ الطبلب المبلػ الطبلب المبلػ لطبلبا

3 
تبرو من 
 أ.هـ.ت

85 3111 832 
تبرو من 
 أ.هـ.ت

821 52152.85 

 تبرو من أ.هـ.ت 22

 
  (12-8)مرفق .  5182/5185تشكيل مجلس صندوع التكاعل االجتماعا بالكلية للعام الجامعا 

 الصفة الوظيفة األسم 

 رئيساً  وكيل الكلية لشئون التعليم والطبلب   ه معتوعجبلل طأ.د/  8

 عضواً  الحيوية أستاذ الكيمياء أ.د/ آمال محمد عبده الجيار  5

 عضواً  والسموم أستاذ الفارماكولوجا أ.د/ ناريمان محمد جميل  3

 عضواً        الطبلب رعاية  مدير السيد / محمد المصيلحا  2

 عضواً  إتحــــــــاد الطبلب أمين ـاد الطبلبإتحـــــــ أمين / الطالب 5

 

 الرعاٌة اإلجتماعٌة و الصحٌة  8/2/2
 تتي  له عرص مواصلة دراسته بدون   تقدم الكلية كاعة الخدمات اإلجتماعية التي يحتاجها الطالب والتي

 صعوبات.

 وار  إصابات المعامل .تزويد العيادة الطبية بالكلية بالمستلزمات الطبية البلزمة للطوار  العادية وط 

 االتصال المباشر بمستشفا الطلبة عن طريع السلكي خاص بالكلية لبلستخدام عي الحاالت الطارئة 

 واليوجد بالكلية ذوي إحتياجات خاصة نظراً لطبيعة الدراسة بها 
 

 رعاٌة الطالب المتفوقٌن والمتعثرٌن 8/2/3
 نسبة تطور معدالت ويتم تحديد والمتعثرين والمبدعين المتفوقين الطبلب لتحديد موثقة قواعد الكلية وضعت 

 السابقة. السنوات خبلل المتفوقين الطبلب

   وضعت الكلية آلية موثقة للتعامل م  الطبلب المتفوقين دراسياً وكذل  المتميزين باألنشطة الطبلبية
 (13-8)مرفق 

 العلميزة المزالا والرعايزة الزدعم ومنهزا المتفوقين الطبلب وتحفيز لدعم متنوعة وسائل الكلية تستخدم 
 .إلخ .........تقديرال وشهادات والجوائز
تكززريم أوائززل الفززرع الدراسززية وأوائززل األنشززطة الرياضززية والفنيززة عززا حفززل ختززام األنشززطة الطبلبيززة  .8

 سنوياً.

 تكريم طبلب البكالوريوس األوائل عا حفل الخريجين  .5

 تقدير ومكاعآت نقدية.راسية شهادات يتم من  الطبلب العشرة األوائل عي كل عرقة د .3

لطزبلب كليزة الصزيدلة و الطزبلب  الثالزثصرؾ مكاعات مالية للطبلب المتميزين عا المإتمر العلما  .2

 .كشؾ بؤسماء الطبلب والجوائز المالية(14-8)مرفقالمشاركين من كلية الصيدلة جامعة الدلتا 

)مرفقق ية بمركز البحزوث الطبيزة التجريبيزة عا المشاري  البحث بالمشاركة لعدد من الطبلب  السماح .5
 أسماء الطبلب (  8-15

تززم مززن  عززدد مززن الطززبلب المتفززوقين بززالفرقتين الثانيززة والثالثززه الفرصززه الداء جزززء مززن التززدريب   .6
 الصيفا بالمعامل البحثيه لبلقسام المختلفه بالكليه 
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وؼيرهزا عزن طريزع   Drug markingعمل دورات تدريبيزة لمعرعزة احتياجزات سزوع العمزل مثزل  .5

)مرفقق  ممثلي شركات األدوية وتدريب عدد من الطزبلب بالمصزان  مثزل عزاركو ، سزيجما ، ايبيكزو.
8-16) 

 

 (17-8)مرفق 2114/2115بٌان بمكافآت التفوق للعام الجامعً 

أولً  الفرقة
 حدٌث

 ثانٌة
 قدٌم

 ثانٌة
 حدٌث

 القٌمة/طالب االجمالى رابعة ثالثة

 العدد العدد العدد العدد العدد العدد العام

2114/2115 1157 724 559 638 48 3126 
 

نسبة الطبلب الناجحين المتفوقين  والحاصلين علي تقدير امتياز عي الفرع المختلفة موضحة بالجدول التالي  
 (18-8)مرفق 

 الفرقة
 امتٌاز ناجحٌن

5183/5182 5182/5185 5183/5182 5182/5185 

  --  -- أولا حديث
  --  -- ثانية حديث
 %8.3 %85.5 %65 %22.1 أولا قديم
 %88.1 %85.5 %22.3 %26.8 الثانية
 %85.2 %1.5 %23.5 %18.5 الثالثة
 %5.2 %85.8 %15.5 %12.2 الرابعة

 

 قائمة الطبلب  (19-8)مرفقدراسياً  المتعثرين الطبلب ورعاية لدعم اتبعت الكلية هذا العام برنامج(
 ن(المتعثري

 تم تحديد وحصر الطبلب المتعثرين بالفرع المختلفة وهم "طبلب الفرص من الخارج". .8

 عقد لقاء مباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطبلب المتعثرين.  .5

 حصر مشاكل الطبلب وتبويبها من خبلل إستبيانات الطبلب ومقاببلتهم .3

 مادية أو علمية. تقديم الحلول بما يناسب أسباب تعرضهم سواًء كانت إجتماعية أو .2

توعيرأخصائا اجتماعا لمتابعزة ومناقشزة مشزاكل الطزبلب المتعثزرين ومحاولزة ايجزاد حلزول  .5
 لها.

"وكيززل الكليززة لشززئون التعلززيم والطززبلب " مرشززداً أكاديميززاً  جززبلل طززه معتززوعتخصززيص أ.د/  .6
 (21-8) مرفقللطبلب المتعثرين 

 (21-8)مرفق لمعرعة مدي تقدمهم  عمل لقاء دورى بين وكيل الكلية و الطبلب المتعثرين .5
 

 التوعٌة واإلرشاد األكادٌمى 8/2/4
 دليل الطالب ويوزو مجاناً علا جمي  الطبلب سنوياً. الكلية توعر  

 وعقد ندوات شرح النظام لكل من   به الطبلب وإعبلم بعد التوعية  األكاديمي اإلرشاد نظام الكلية تستخدم
  بالسادة أعضاء هيئة التدريس والطبل

  أصدرت إدارة الكلية كتيباً كدليل لئلرشاد األكاديمي وملفات يستخدمها أعضاء هيئة التدريس لحصر
 (22-8) مرفق مشاكل وإنجازات الطبلب 

 

 األنشطة الطالبٌة  3/  8
  شاركت الكلية عي العديد من األنشطة الطبلبية علا مستوى الجامعة  مثل الفن التشكيلا وأشؽال المعادن

 (23-8)مرفقات  الرياضة، حيث تميز الطبلب عي أدائهم والمسابق

   وتبين قوائم الطبلب المشاركين باألنشطة خبلل السنوات الخمس األخيرة تزايد نسبة المشاركين عي
%  من إجمالي عدد الطبلب ووجد ايضا زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس   51األنشطة إلي أكثر من 

 . الطبلبية خبلل اإلشراؾ علا أنشطة األسرعي اإلشراؾ علا األنشطة من 
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 .وضعت الكلية قواعد موثقة لتحديد الطبلب المتفوقين عا األنشطة الطبلبية 

  هنا  أسباب عديدة  لعزوؾ نسبة كبيرة من  الطبلب عن المشاركة الفعالة عي بعت األنشطة الطبلبية
 منها:

 كثرة األعباء والضؽوط الدراسية  .8

 قويم الطالب ودرجاته ضعؾ ارتباط النشاط بت .5

 عدم دعم آلية إكتشاؾ وتنمية المواهب عي األنشطة والمجاالت المختلفة  .3

 :وللتؽلب علا هذه االسباب تم االتا 
 (24-8)مرفق انشاء نادى األدب بالكلية الكتشاؾ المواهب وتشجيعها  .8

اصزة زيادة اإلمكانزات البلزمزة لممارسزة األنشزطة الطبلبيزة وتخصزيص أمزاكن لؤلنشزطة الخ .5
 للمواهب الطبلبية ) قاعة رسم ـ قاعة للموسيقا ـ صالة تنس الطاولة ( )بدروم مبنا أ (.

تحفيز الطبلب علا المشاركة عي األنشطة المختلفة من خبلل عمل أبحاث  ولوحات تعليمية  .3
كؤنشطة علمية ولهزا درجزات تحسزب مزن درجزات العملزا وتنظزيم مواعيزد اختبزارات أعمزال 

ام دوريززة لممارسززة األنشززطة المختلفززة  بمززا اليتعززارت مزز  أوقززات الفصززل  وتخصززيص أيزز
 المحاضرات والمعامل.

لطبلب كلية الصيدلة وتقديم الحواعز والجوائز المادية للطبلب  الراب تم عقد المإتمر العلما  .2
( بحززث نظززري وعمززل وبوسززتر ومشززاركين مززن أربعززة 811واشززتمل علززا عززدد )المتميزززين 
 (أ 24 -8)مرفق جامعات 

 احتواء كل الطبلب ومنحهم الحرية عا ممارسة انشطتهم والتعبير عن ارائهم .5

 تحديث وتطوير اللوائ  المنظمة لممارسة النشاط الطبلبي  .6

 مشاركة الطبلب عي اللجان المختلفة بالكلية .5

 المشاركة عي المشروعات الطبلبية .1

  أو علا مستوى  مستوى الجامعة اعل سواء الطبلبية المختلفة، األنشطة عي مراكز متقدمة الكلية تحقع
، حيث حصل الطبلب علا المراكز األولا عي الفن التشكيلي واشؽال  كليات الصيدلة األخرى بالجمهورية

إنجازات رعاية الطبلب خبلل العام  (25-8)مرفق المعارت وبعت المسابقات الرياضية
 .5182/5185الجامعي

 الطبلبية. األنشطة عي المتفوقين دير ومكاعؤةوعلمية لتق ومعنوية مادية برامج الكلية توعر  

 يمن  الحاصلين علا المراكز األولا شهادات تقدير عي حفل ختام األنشطة الطبلبية 

 
 الخرٌجون : 8/4

 خدمات الخرٌجٌن 8/4/1
  مهارات الخريجين لسوع العمل ويتمثل ذل  عا:  لتحسينيوجد لدي الكلية برامج 

 اجستير لتؽطية إحتياجات سوع العمل من إخصائيين معامل تحاليل  اإللتحاع ببرامج الدبلوم والم
 وكيميائيين  بشركات األدوية.

  ً(26-8)مرفق إنشاء لجنة ملتقا التوظيؾ وتنفيذ الملتقا التوظيفي سنويا  

  (27-8)مرفق إنشاء رابطة الخريجين لتعزيز العبلقة عيما بينهم وبين الكلية 

 ( 28-8)مرفق و مجانا عا اإلحتفال السنوى للخريجين تصدر الكلية دليل الخريجين يوز 

  (29-8)مرفق برنامج تدريبي للخريجين بالتعاون م  شركات األدوية والجامعة 

 نقاط القوة:
 يوجد برامج تعريفية للطبلب قبل القبول ليختار الطالب الدراسة بالكلية عن رؼبة واقتناو. .8

تين  أو أكثر لكل مجموعة  جدولها الخاص وإعداد المحاضرات قامت إدارة الكلية بتقسيم الدععة إلا مجموع .5
 إلكترونيا ورععها علا موق  ومنتدى الكلية.

وبناء مبنا )هـ( جديد امتداد لمبنا )د( لتقليل   تم تخصيص مبنا )د( ملحع خاص ببرنامج الصيدله االكلينيكيه .3
 . كثاعة الطبلب عا المعامل والمدرجات
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برنامج العادى بالكليه وتقسيم الطبلب إلا مجموعات اصؽر ويتم الدراسة بالمعامل زيادة عدد معامل طبلب ال .2
 اسبوعيا.

 تتبنا الكلية آليات لجذب الطبلب الواعدين للدراسة بالكلية. .5

 . وتم التوثيع بمجلس الكليه والمتعثرين والمبدعين المتفوقين الطبلب لتحديد موثقة قواعد الكلية وضعت .6

 ب المتعثرين بالفرع المختلفة وهم "طبلب الفرص من الخارج".تم تحديد وحصر الطبل .5

 عقد لقاء مباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطبلب المتعثرين. .1

 عقد محاضرات مكثفة للطبلب المتعثرين  .2

 مشاركة الطبلب عي اللجان المختلفة بالكلية.  .81

والماجستير لتؽطية إحتياجات سوع العمل  عمل دراسة موثقة لتحديد احتياجات  سوع العمل وتوعير برامج الدبلوم  .88
 من إخصائيين معامل تحاليل  وكيميائيين  بشركات األدوية.

 برنامج تدريبي للخريجين بالتعاون م  شركات األدوية ومركز دعم الصناعات الصؽيرة بالجامعة.  .85

 بية التجريبية.تخصيص من  دراسية لعدد من الطبلب للمشاركة عا المشاري  البحثية بمركز البحوث الط .83

يتم من  عدد من الطبلب المتفوقين بالفرقتين الثانية والثالثه الفرصه ألداء جزء من التدريب الصيفا بالمعامل   .82
 البحثيه لؤلقسام المختلفه بالكليه.

تم تطبيع البلئحة الجديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة. .85
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 نقاط تحتاج الا تحسين:

رشاد االكاديمي/ الريادة العلمية بطريقة ؼير مرضية وذل  لكثرة عدد الطبلب بالنسبة ألعضاء تفعيل نظام اال .1
 هيئة التدريس.

 وجود عدد محدود من الخريجين بالرابطة. .2

 2116 -2115للعام خطة التحسٌن 
 

مإشرات  مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ
 النجاح

تفعيل نظام  -
االرشاد االكاديما 

 علمية/ الريادة ال

عقد لقاء تعريفي عي بدء العام  -
الدراسي لتعريؾ الطبلب بنظام 
االرشاد االكاديما و كيفية االستفادة 
منه وتعريؾ الطبلب بالمرشد 
االكاديمي المسئول عن كل مجموعة 

 من الطبلب.

تحديد لقاءات دورية للطبلب م   -
مرشدهم االكاديما بما يتناسب م  

 مواعيد المحاضرات والمعامل.

عيل دور المرشد عا حل المشاكل تف -
 التا تواجه الطلبه 

تقليل عدد الطبلب بالنسبة ألعضاء  -
 هيئة التدريس .

وكيل الكلية لشئون 
 التعليم والطبلب

زيادة اقبال الطبلب 
علا المرشد 
 االكاديما

زيادة اقبال  -
الخريجين علا 
االشترا  عي 
 رابطة الخريجين

اشرا  الصيادله القداما و أعضاء  -
ة التدريس عا الرابطة و عرضهم هيئ

لخبراتهم عا مجال العمل ليستفيد 
 الصيادله حديثي التخرج منهم.

عرت لفرص العمل المتاحه امام  -
الصيادله علا موق  الرابطه لزيادة  

 اإلقبال علا االشترا  عا الرابطه

مدير وحدة التعليم 
 االلكترونا

زيادة عدد 
المشتركين عي 
 رابطة الخريجين

إقبال زيادة  -
الطبلب علا 

حضور 
 المحاضرات

 تطبيع نظاماستمرار  -
 video conference 

 عي المحاضرات 

وكيل الكلية لشئون 
 التعليم والطبلب

زيادة عدد الطبلب 
 بالمحاضرات
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  البرامج التعلٌمٌة والمعاٌٌر األكادٌمٌةالبرامج التعلٌمٌة والمعاٌٌر األكادٌمٌة  --99

  المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة أو معاٌٌر أخرى معتمدة من الهٌئة المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة أو معاٌٌر أخرى معتمدة من الهٌئة   11//99
  تبنت الكلية المعايير القومية(NARS)   المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

مواعقة (1- 9)مرفق والخاصة بدراسة العلوم الصيدلية وتم إعتمادها كمرج  قياسي من مجلس الكلية. 
 .مجلس الكلية

  ويظهر ذل   المرجعية اييراألكاديمية وتتفقان م  المع 86/1/5112للكلية رإية ورسالة معتمدتان بتاريخ
نماذج من توصيؾ (2- 9)مرفق ا عي التقارير السنوية للبرامج وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية  له

 وتقرير البرنامج لتبين المعايير المتبناه.

 قومية لخريجي تم نشر وتعميم المعايير القومية علي األقسام العلمية وتم عقد ندوات للتعريؾ بالمعايير ال
حصر بالدورات  (4- 9)مرفق خطاب توزي  المعايير علا األقسام و(3- 9)مرفق كليات الصيدلة 

 .والندوات
  بمقرراته عي ضوء المعايير األكاديمية  ) بكالوريوس العلوم الصيدلية (  البرنامج األساسي تم مراجعة

مطابقة األهداؾ التعليمية المستهدعة  (6-9مرفق ) تقرير أ.د. مختار مبرو ،(5- 9)مرفق .التي تبنتها الكلية

 منظومة األهداؾ التعليمية المستهدعة .( 7-9)مرفق م  المعايير األكاديمية المتبناة،

  توجد بالكلية وحدة التعليم اإللكتروني والتا من مهامها متابعة تحويل المقررات الدراسية إلي مقررات
 ليم اإللكتروني.تشكيل لجنة التع(8- 9)مرفق إلكترونية 

  تم تشكيل واعتماد لجنة البرامج الدراسية و من مهامها الرئيسية متابعة مدي تطبيع المعايير ومراجعتها
 تشكيل لجنة البرامج الدراسية. (9 - 9)مرفق عي ضوء المعايير العلمية عي التخصصات المناظرة. 

  سوع  العمل والمجتم  وتم تحديد المعايير برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بناءاً علا احتياجات  إنشاءتم
 األكاديمية للبرنامج طبقاً للمعايير القومية لهيئة ضمان الجودة.

  وبمقارنة المعايير األكاديمية بالمخرجات التعليمية المستهدعة للبرنامج األساسا ظهر االحتياج لتنمية
التدريس بتدريب الطبلب علا إنجاز  المهارات العامة للطبلب، ولذل  قامت الكلية بتوجيه أعضاء هيئة

تقارير مختصرة عي موضوعات المادة العلمية لتساعد علا اكتساب مهارات التعلم الذاتي واالتصال 
والبحث وصياؼة المقاالت، كما وجهت الكلية هيئة التدريس لعمل إختبارات تكوينية لقياس تحصيل 

قد لقاءات دورية م  أ.د/ وكيل الكلية لشئون الطبلب واالكتشاؾ المبكر للتعثر الدراسي عن طريع ع
 دراسة عن أسباب التعثر الدراسي بالكلية. ( 11-9)مرفق التعليم والطبلب وعبلجه. 

  إستفادت الكلية من تقارير المراجعين والممتحنين الخارجين عي تحديث وتطوير البرامج الدراسية لتتواءم
يتضمن  ) بكالوريوس العلوم الصيدلية ( يدة للبرنامج األساسام  المعايير القومية.ولذا تم إعداد الئحة جد

سوع العمل.وروعي عند اعدادها تعديل  و متطلباتالمقررات التي تتواكب مخرجاتها م  المعايير القومية 
سية و إدخال مقررات جديدة وحذؾ بعت المقررات أو دمجها معاً  وما صاحب ابعت المقرارات الدر

 وى المقررات وتوزي  ساعاتها لتتمكن من تحقيع المعايير التي تبنتها الكلية .ذل  من تعديل عي محت
 ) مرعع البلئحة القديمة والمقترحة للكلية(. (11- 9)مرفق 
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  البرامج التعلٌمٌة البرامج التعلٌمٌة   22//99
 علا توصيؾ الكلية تحرص و .اإلستراتيجية رسالتها وأهداعها م  متفقة الكلية تقدمها التي التعليمية البرامج 

 .تقدمها التا التعليمية للبرامج المستهدعة التعلم مخرجات تحقيع و دورياً  اجعتهاره البرامج ومهذ

 

 البرامج التعلٌمٌة واحتٌاجات المجتمع و التنمٌة:  9/2/1
 5188 -5-51التعززديبلت النهائيززة علززا البلئحززة و التززا أقززرت مززن المجلززس األعلززا للجامعززات بتززاريخ 

 اخلية لمرحلة البكالوريوس )برنامج العلوم الصيدلية(البلئحة الد (12- 9)مرفق 
  قامت الكلية بدراسة احتياجات المجتم  المحيط والمجتم  المحلا و اإلقليمي وتم عي  ضوء ذل  مراجعة

وتعديل الئحة برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية وقد تضمن ذل  إدخال بعت المقررات الجديدة لتلبا 
طريع لجنة قطاو الدراسات الصيدلية وتمت  عنصدار الئحة جديدة  تم تعديلها احتياجات سوع العمل وإ

 (13- 9)مرفق (. 88/5/5185( بتاريخ )221المواعقة علا التعديبلت عي مجلس الكلية بجلسته رقم )
طبقاً  برعدادها قامت الكلية  التا الالئحة الجدٌدة  لمرحلة البكالورٌوس )نظام الساعات المعتمدة(

 دراسة احتٌاجات سوق العمل6 (14-9)مرفق اجات  سوع العمل عي المجتم  المحيط ألحتي

  برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بناء علا دراسة احتياجات سوع العمل و علا المعايير القومية لهئية  عت تم
 -كٌة(الالئحة الداخلٌة لمرحلة البكالورٌوس )برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌ (15- 9)مرفق  ضمان الجودة..

ًً علا القرار الوزارى رقم ) -81-5خ ( بتاري3311مرعع التعديبلت األخيرة بالبلئحة التا تمت بناءاً
 ومقررات البرنامج تحقع األهداؾ اآلتية: 5181

  من خبرات ومهارات الخريج  للمشاركة عي الفريع الطبي لخدمة المريت. االستفادةتحقيع 

 عايززة الصززحية المناسززبة للمززريت داخززل المستشززفيات التركيززز علززا دور الصززيدلي عززي تقززديم الر
 وخارجها.

  تطبيززع الززنظم الحديثززة عززي التعلززيم والززتعلم واالهتمززام بززالتعليم الززذاتي وتحقيززع الجززودة عززي التعلززيم
 الصيدلي.

 للمناعسة بعد التخرج عي السوع القومي واإلقليمي. إعداد الطبلب وتنمية قدراتهم 

 بالصزيدليات العامزة والخاصزة ومصزان  وشزركات األدويزة  تخريج صيدلي متميز ومإهل للعمزل
ومعامززل الرقابززة الدوائيززة وتحليززل األؼذيززة باإلضززاعة إلززا العمززل عززي مجززال اإلعززبلم والتسززويع 

 الدوائي ومراكز البحوث.
  تتسم البرامج بالمرونة عهنا  من المقررات موضوعات مختارة، وإتجاهات حديثة عي التخصص ... التي

 أية موضوعات يفرضها سوع العمل أو لتواكب توجهات العلم الحديثة . تسم  بردخال
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 تصمٌم وتطوٌر البرامج التعلٌمٌة 9/2

 تصمٌم وتطوٌر البرامج التعلٌمٌة:  9/2/2
     توصيؾ وتقرير البرامج   (16- 9)مرفق هنا   توصيؾ واض  و موثع للبرامج والمقررات الدراسية

 والمقررات
 تكون مخرجات التعلم المستهدعة لكل برنامج محققه من خبلل مقرراته وأن تحقع  وتحرص الكلية علا أن

هذه المخرجات أهداؾ البرنامج طبقاً للمعايير المتبناه ويتم مناقشة ذل  بالتقرير السنوي للبرامج وعرضة 
 .بمجالس األقسام ومجلس الكليةومناقشته 

 يم لتحقيع مخرجات البرامج عا صورة بسيطة و حديثة. توعر الكلية الوسائل التعليمية المستخدمة عا التعل
 قائمة بالوسائل التعليمية المستخدمة عا العملية التدريسية. (17-9)مرفق 

 قائمة  (18-9)مرفق لتدريس البرامج التعليمية وتحديثها.  البلزمة توعر الكلية الكتب والمراج  المستخدمة
 (.2015-5111بالكتب والمراج  الحديثة )

 من توصيؾ البرامج والمقررات وتوزي  الساعات الدراسية والتدريب الميداني إهتمام الكلية بتنمية ويتض  
 (19-69)مرفق مصفوعة مترابطة من المعارؾ والمهارات المهنية والذهنية والعامة وحل المشكبلت

 مصفوعة المقررات ومخرجات التعلم.

 برنامج البكالوريوس وتطوير تصميم عند ةالمختلف المعنية مشاركة األطراؾ علا الكلية حرصت 
استبيانات أولياء األمور  والمستفيدين .كما حرصت علا تنفيذ مقترحات الطبلب عيما ال  (21-9)مرفق 

 مقترحات الطبلب وما تم تنفيذه منها. (21-9)مرفق يتجاوز القوانيين الجامعية.

 يين من منظمات األعمال الصيدلية كما يتم قامت الكلية بمراجعة برامجها بواسطة مراجعين خارجين معن
استقصاء رأي الخريجين عي البرنامج وكذل  من خبلل تقرير اللجنة العليا للمناهج عن المعايير األكاديمية 

 تقرير المراج  الخارجي للبرنامج وملؾ المراجعين. (22-9)مرفقليتم بعد ذل  تعديل البرنامج.  

 ية عي ضوء تقارير ونتائج تقييم المقررات بواسطة الطبلب وتقارير تتم المراجعة للمقررات بصورة سنو
الممتحنين الخارجيين   والداخليين لتحديد نقاط القوة والضعؾ ومحاولة تعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط 

نتاتج  (24-9)مرفق 2014-2015نتاتج إستبيانات الطبلب للعام الجامعا  (23-9)مرفقالضعؾ. 
  . 2014-2015ن الداخليين والخارجيين للعام الجامعا إستبيانات الممتحني

  قامت الكلية بمراجعة المقررات الدراسية كل علا حدة بواسطة مراجعيين خارجيين ومعنيين من كليات
الصيدلة المناظره وكذل  تم اخذ إجراءات تصحيحية لتدريس كل مقرر  طبقا للتوصيات المدرجة عي كل 

ءات التصحيحية التا أقرت عا مجالس األقسام )الكيمياء الطبية ، اإلجرا (25- 9)مرفق تقرير. 
الصيدالنيات ، الكيمياء التحليلية( للعمل علا االستفادة من تقارير المراجعين الخارجيين عي تحسين نقاط 

 الضعؾ.
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 مإشرات فاعلٌة البرامج التعلٌمٌة 9/2/3
  و برنامج بكالوريوس العلوم يدلية العادى أعداد الطبلب الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الص

 -عا السنوات الثبلث السابقة موضحة بالجدول اآلتي :  الصيدلية واإلكلينيكية
 

 

 
وتقوم وحدة ضمان الجودة عور ظهور نتائج االمتحانات بدراسة نتائج الطبلب وإحصائيات 

 النجاح وتحديد أسباب التباين مقارنة بالسنوات الماضية.

 
 تقرير عن نتيجة الفرقتين اإلعدادية واألولا

  

 البيـــــــــــان

 الفرقة األولا الفرقة اإلعدادية

5188-
5185 

5185-
5183 

5183-
5182 

5185-
5183 

5183-5182 
5182 

/5185  

عدد الطبلب المتقدمين 
 لبلمتحان

8332 8322 58 8555 8353 885 

عــــدد الطــــبلب 
 النـــاجحيــــن

8555 8526 21 8826 8318 55 

النسبـــة المئويـــــة 
 للنجــــــاح

28.6% 23% 65.6 22% 22.1 65 

لين علا عدد الحاص
 تقدير ممتاز

866 868 -- 825 531 8 

عدد الحاصلين علا تقدير 
 جيد جدا

256 535 -- 231 221 81 

عدد الحاصلين علا 
 تقدير جيد//

325 368 5 318 355 81 

عدد الحاصلين علا 
 تقدير مقبول

55 55 55 58 51 56 

عـــدد الطـــبلب البـــاقين 
 لئلعـادة

812 15 83 53 65 33 

الطبلب المنقوليـــن عدد 
 بمـــــادة

855 855 6 882 811 83 

عدد الطبلب المنقوليـــن 
 بمادتين

16 52 81 61 32 85 

عــــــدد الطــــبلب 
 المفصوليــــن

3 83 81 3 5 2 

 العام 
 الدراسا 

 عدد الطبلب الملتحقين

 البرنامج العادى
 بكالوريوس العلوم الصيدلية

 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية

5188-5185 8332 855 

5185-5183 5111 685 

5182- 5185 8833 225 
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 تقرير عن نتيجة الفرقتين الثانية والثالثة

 البيـــــــــــان

 الفرقة الثالثة الفرقة الثانية

5185-
5183 

5183-
5182 

5182  /
5185  

5185-
5183 

5183-
5182 

5182 
/5185  

عدد الطبلب المتقدمين 
 لبلمتحان

553 8526 8325 8125 551 8555 

عــــدد الطــــبلب 
 النـــاجحيــــن

515 8825 8551 8155 551 8853 

النسبـــة المئويـــــة 
 للنجــــــاح

18% 26.8 22.3 23.2% 18.5 23.5 

ين علا عدد الحاصل
 تقدير ممتاز

88 826 851 855 81 858 

عدد الحاصلين علا 
 تقدير جيد جدا

35 223 256 315 31 252 

عدد الحاصلين علا 
 تقدير جيد//

52 323 252 318 18 212 

عدد الحاصلين علا 
 تقدير مقبول

52 58 52 35 35 58 

عـــدد الطـــبلب 
 البـــاقين لئلعـادة

26 22 56 66 51 55 

الطبلب المنقوليـــن عدد 
 بمـــــادة

26 65 18 21 35 55 

عدد الطبلب المنقوليـــن 
 بمادتين

31 52 51 55 58 26 

عــــــدد الطــــبلب 
 المفصوليــــن

5 -- 8 8 -- 5 

 

 تقرير عن نتيجة الفرقة الرابعة )ثبلث  سنوات دراسية دور مايو(

 البيان
5185-5185 

5185-5183 5183-5182 5182/5185 

 526 8813 8168 عدد الطبلب المقيدين

 553 236 281 عدد الطبلب الناجحين

 15.5 16.88 %16.56 النسبة المئوية للنجاح

 82 838 51 تقدير ممتاز م  مرتبة الشرؾ

 -- -- -- ممتاز

 85 555 532 تقدير جيد جدا م  مرتبة الشرؾ

 55 853 851 تقدير جيد جداً 

 855 335 313 تقدير جيد

 85 55 35 تقدير مقبول

عدد الطبلب الذين سيإدون دور 
 سبتمبر

12 22 55 
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 23 61 56 عدد الطبلب الباقين لئلعادة

 8 8 -- عدد الطبلب المفصولين 

 2 -- 6 راسبون من الخارج
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 تقرير عن نتيجة الفرقة الرابعة )تتب  حالة الطبلب(

 البيان

5181  - 5185 
5181 - 
5188 

 إلعداديةالفرقة ا

5188 - 
5185 

 الفرقة األولا

5185-
5183 

 الفرقة الثانية

5183 - 
5182 

 الفرقة الثالثة

5182- 
5185 

 الفرقة الرابعة

 526 551 553 515 511 عدد الطبلب المتقدمين لبلمتحان

 553 551 515 862 851 عــــدد الطــــبلب النـــاجحيــــن

 15.5 18.5 %18 %15.2 %  15 النسبـــة المئويـــــة للنجــــــاح

 85 81 88 58 86 عدد الحاصلين علا تقدير ممتاز

 55 31 35 21 52 عدد الحاصلين علا تقدير جيد جدا

 23 18 52 53 23 عدد الحاصلين علا تقدير جيد//

 31 35 52 85 61 عدد الحاصلين علا تقدير مقبول

 25 51 26 32 55 عـــدد الطـــبلب البـــاقين لئلعـادة

 35 35 26 52 82 عدد الطبلب المنقوليـــن بمـــــادة

 81 58 31 82 1 عدد الطبلب المنقوليـــن بمادتين

 1 -- 2 2 8 عــــــدد الطــــالب املفصوليــــن
 

 نقاط القوة:
 البرامج التعليمية متواعقة م  رسالة الكلية وأهداعها االستراتيجية  .8
 ع م  رسالة الكلية مصفوعة مخرجات التعلم تتواع .5
استفادة الكلية من تقارير المراجعين والممتحنين الخارجين عي تحديث وتطوير البرامج  .3

 الدراسية 

وض  آلية لمراجعة المقررات الدراسية بصورة سنوية عي ضوء تقييم المقررات بواسطة  .2
 الطبلب و الممتحنين  الدخليين والخارجيين.

 يميين ويتم اإلعبلن عنهما بوضوح بدليل الطالب المستجد. تقوم الكلية بتدريس برنامجين تعل .5
 

 نقاط الضعف : 
 .عمل عند تصميم البرنامج األساسيلم تتخذ الكلية اجراءات لدراسة احتياجات سوع ال .8
قبول أعداد تفوع القدرة اإلستيعابية للكلية بناء علا سياسة وزارة التعليم العالي وترشيحات  .5

 برأي الكلية. مكتب التنسيع وعدم األخذ
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 نقاط تحتاج إلا تحسين : 
 توعية الطبلب وهيئة التدريس والمستفيدين بالمعايير القومية لخريجي كليات الصيدلة  .8
 مشاركة األطراؾ المعنية عند تعديل البرامج التعليمية .5

جاري العمل علا تطبيع برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بنظام الساعات المعتمدة ليواكب  .3
 تياجات سوع العمل.اح

 تحسين طرع تقويم مخرجات التعليم لكي تساهم عي تنمية المهارات الذهنية والفكرية  .2
تفعيل االستفادة من تقارير المزراجعين والممتحنزين الزداخليين و الخزارجين للبزرامج والمقزررات  .5

 عن طريع إقرار اإلجراءات التصحيحية الواردة بهذة التقارير .

 حتياجات سوع العمل.الدراسة الدورية ال .6

 
 2114/2115خطة التحسٌن للعام 

 مإشرات النجاح مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

االستعانة بتقييم  -
المراجعين الخارجيين 

 سنويا

مناقشة تقارير المراجعين  -
والممتحنين الخارجيين 

 للمقررات

 مجالس األقسام  -
 مجلس الكلية  -

التحديث المستمر  -
وتطوير البرامج  

 مقرراتوال

مشاركة  تفعيل -
األطراؾ المعنية عند 

تعديل برنامج 
 البكالوريوس

 

عقد ندوات وعمل  -
استبيانات لؤلطراؾ المعنية 

 عند تعديل برامج الكلية

 عميد الكلية  -
وكيل الكلية لشئون   -

 الطبلب 
مدير وحدة ضمان   -

 الجودة

إدخال تعديبلت علا  -
لوائ  البرامج 

التعليمية تتماشا م  
 وع العملاحتياجات س

دراسةاحتياجات سوع  -
 العمل 

عمل استبيان استطبلو  -
 رأي المستفيدين 

وكيل الكلية لشئون خدمة  -
 المجتم  وتنمية البيئة

مراعاة احتياجات  -
سوع العمل عند 
إجراء تعديل علا 
 البرامج الدراسية 

وعية الطبلب وهيئة ت -
التدريس والمستفيدين 

بالمعايير القومية 
 لة لخريجي كليات الصيد

عدة ندوات لتوعية  عقد -
الطبلب وهيئة التدريس 
والمستفيدين بالمعايير 
القومية لخريجي كليات 

 الصيدلة.
البلئحة الجديدة   متابعة -

والتي تدرس  حالياً بلجنة 
القطاو لتواكب احتياجات 

 سوع العمل

 عميد الكلية   -
وكيل الكلية لشئون   -

 الطبلب 
مدير وحدة ضمان   -

 الجودة 

ب وهيئة مواكبة الطبل -
التدريس للمعايير 
القومية لخريجي 
 كليات الصيدلة

تمثيل الطبلب عي  -
 اللجان المختلفة بالكلية 
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  التعلٌم والتعلم والتسهٌالت المادٌة للتعلمالتعلٌم والتعلم والتسهٌالت المادٌة للتعلم      --1111
 ذلز  عزي المسزتخدمة مبلءمزة األسزاليب علزا وتحزرص للطزبلب، الزتعلم عزرص تزوعير علزا الكليزة تعمزل

 لجميز  الزذاتي الزتعلم عزرص تهيئزة علزا وتعمزل ؼيزر التقليديزة، الزتعلم أنماط وتشج  ،المستهدعة التعلم لمخرجات
 بتقزويم الطزبلب وتقزوم .الطزبلب التعليميزة وألعزداد ومبلئمزة للبزرامج متنوعة تعلم وتتي  الكلية مصادر .الطبلب

 الممارسزات تملوتشز .متنوعزة ومعزايير تقيزيم معلنزة ومنصزفة للطزبلب أسزاليب وباسزتخدام وموضزوعية، بعدالزة

 :التالي علا المجال هذا عي التطبييقية

 إستراتٌجٌات وأسالٌب التعلٌم والتعلم 11/1
  إستراتٌجٌة التعلٌم و التعلم:   11/1/1

  تتبنا الكلية أساليب وإستراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم كا تضمن تحقيع رسالتها من خبلل تحقيع
إستراتيجية الكلية عا مجال  ( 1- 11)مرفق تراتيجية التعليم والتعلم( مخرجات البرامج التعليمية )دليل اس

 .التعليم(
  تختلؾ إستراتيجيات التعلم المستخدمة وعقاً لطبيعة البرامج وعدد مقرراتها وأعداد الطبلب وتتراوح بين

وعرت  التدريب الميداني والرحبلت العلمية وكتابة التقارير وحلقات النقاش والبحث ،التعلم النشط
 .بالكليةللطبلب السنوي األبحاث العلمية للطبلب من خبلل المإتمر العلمي 

   بين أعضاء هيئة  المبلئمة بالتعاونوقد تكاملت األقسام األكاديمية بالكلية عي إختيار إستراتيجيات التدريس
قررات بحيث بمقترحات الطبلب. ويتم توثيع تل  اإلستراتيجيات عي توصيؾ الم واإلستعانة  التدريس 

التتؽير م  تؽيير عضو هيئة التدريس المسئول عن التدريس ويتم مراجعة تل  اإلستراتيجيات بعد تحليل 
 نتائج استقصاء الطبلب وأعضاء هيئة التدريس ونتائج االمتحانات .

  تجري عملية المراجعة إلستراتيجية التعليم المطبقة حاليا بصورة دورية من خبلل مجالس األقسام و
جلس الكلية بجانب لجان مكلفة بهذه المهمة تشكلها إدارة الكلية عي ضوء االستبيانات التي تجريها الكلية م

ن للمقررات والمقاببلت الجماعية علي مدار العام وتقارير نتائج االمتحانات وتقارير الممتحنين الخارجيي
  والبرامج 

  .وملؾ المراجعين محضر مجلس الكلية ( 2- 11)مرفق 
 ناء علي نتائج هذه المراجعة يتم تقييم اإلستراتيجية المتبعة للوقوؾ علي نقاط الضعؾ و القوة عيتم تعديل وب

نقاط الضعؾ وتعزيز نقاط القوة. كما يتم أيضاً استخدام الوسائل المناسبة للتعامل م  مشاكل  و تحسين
 التعليم و التعلم وحل مشاكل الطبلب.

 لمأسالٌب التعلٌم والتع  11/1/2
  التعليم والتعلم وتشمل معامل متخصصة بكل قسم وعقاً لطبيعة الدراسة به  وسائليتوعر بالكلية مجموعة من

مثل معامل النباتات الطبية والفارماكولوجا والكيمياء ومعامل الحاسب اآللي وتخدم برنامجي الكلية ويوجد 
مصؽرة وتكنولوجيا التعليم التي تخدم كل متحؾ خاص بقسم العقاقير وحديقة نباتية وكذا قاعات التدريس ال

كما تم تزويد المعامل الدراسية ببعت األقسام العلمية بالكلية بؤجهزة داتاشو لمواكبة احدث  الطبلب.
 .والمعامل البصريه لبعت التجارب العمليه .اإلتجاهات العالمية عي التعليم والتدريس

 عة مثل الرحبلت العلمية وحلقات النقاش، عرت األبحاث كما يتوعر بالكلية أنماط تعلم ؼير تقليدية متنو
العلمية والمشاري  الطبلبية التي يقوم الطبلب برجرائها م  بعت الباحثين من السادة أعضاء هيئة التدريس 

من   عدةالمتفوقين دراسيا ) تم تخصيص  المتميزين داخل المعامل البحثية بالكلية عي صورة من  للطبلب
 (3-11)مرفق ومن خبلل المإتمر العلمي لطبلب كلية الصيدلة علوم البيئية والتطبيقية( لل Merckلمركز 

مواعقة مجلس الكلية علي تدريب الطبلب بالمعامل البحثية بالكلية، كتيب المإتمر العلمي االول لطبلب 
 مختلفة لعرت األبحاث كالملصقات أو العرت أساليب ويقوم الطبلب باستخدام. كلية الصيدلة(

اإللكتروني بحيث تضمن تحقيع نتائج التعلم المستهدعة التي يصعب تحقيقها باتباو األساليب التقليدية عي 
التعليم. وتحفز الكلية الطبلب علي ذل  بنشر أعضل األبحاث والمقاالت التي قاموا برعدادها علا الموق  

 .اإللكتروني للكلية 
   ممارسته بواسطة الطبلب مثل التدريب الصيفا لطبلب وتحرص الكلية علي دعم التعلم الذاتي وتشجي

دليل التعلم  ( 5-11)مرفق  دليل التدريب الصيفي، ( 4-11)مرفق الفرقة الثانية والثالثة وحلقات المناقشة 
 . وتسهل الكلية ذل  للطبلب من خبلل تخصيص القاعة اإللكترونية للبحث عن المادة العلمية.الذاتي(
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 تواجد المرشد  مواعيدالساعات المكتبية للسادة اعضاء هيئة التدريس وكذل  ة برعبلن تقوم األقسام العلمي
 األكاديمي لتوجيه الطبلب وتذليل أية صعوبات. 

  : جاري العمل علي تطوير  إستراتيجية للتعلم الذاتي من خبلل 
 حديثة ومتطورة. العمل علي تحسين وتطوير البنية التحتية لوحدة التعليم اإللكتروني ودعمها بؤجهزة .8

 العمل علي تشجي  وتحفيز أعضاء هيئة التدريس علي اإلتجاه لؤلنماط الحديثة والؽير تقليدية عي التعليم. .5

عزي التعلزيم لتطزوير المهزارات المكتسزبة للطزبلب  Problem Based Learningاسزتخدام اسزلوب  .3
 عي البحث internetوتشجيعهم علي استخدام  شبكة 

 ء هيئة التدريس من خبلل عقد الدورات التدريبية وورش العمل.تطوير مهارات أعضا  .2

االسززتعانة بمركززز التعلززيم اإللكترونززي بالجامعززة لتحويززل بعززت المقززررات إلززي مقززررات إلكترونيززة  .5
 )مقررات الكترونية ببعت األقسام: العقاقير والكيمياء الطبية(.

 تكليؾ الطبلب بعمل بحث مرجعي  ومناقشتهم عيه . .6
 الكلية وحصر إقتراحات الطبلب والعمل علي دراساتها وتنفيذها. موق ضرات علا وض  المحا .5

إعطاء الفرص للطبلب بالتدريب بؤماكن مختلفة )مصان  وشركات األدوية، التدريب علزي الدعايزة  .1
 والتسويع الدوائي(،لضمان تطوير مهارتهم. 

طزبلب المتميززين مزنهم علزي عقد المإتمر العلمي السنوي للطزبلب السزتعرات أبحزاثهم وتشزجي  ال .2
 دليل المإتمر. ( 6-11)مرفق اإلستمرار 

 إجراء بعت اإلمتحانات إلكترونيا )العقاقير، الكيمياء الطبية، الكيمياء العضوية(. .81

 زيادة مساحة المكتبة. .88

 االعتماد علا المراج  العلمية العالمية عي برنامج الصيدلة اإلكلينيكية. .85

ة بالكليززة السززتيعات األعززداد المتزايززدة مززن الطززبلب الملتحقززين زيززادة اعززداد القاعززات الدراسززي .83
 بالدراسة بالكلية وتحديدا ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية.

 

 السٌاسات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعلٌم: 11/2
 سعت إدارة الكلية لوض  سياسات و اضحة لمحاولة حل مشاكل  5182/5185األكاديمي  خبلل العام

 لمختلفة علي عدة مستويات:التعليم ا

 الكثافة العددٌة الزائدة للطالبأـ 

  الجداول الدراسية ( 7-11)مرفق تم تقسيم الطبلب إلي مجموعات.  
 تشجي  استخدام أنماط حديثة وؼير تقليدية للتعليم عن طريع طرح المشكلة وإبداء مقترحات الحل 

  ((problem based learning  طزورة بهزا أجهززة حاسزب متصزلة بشزبكة س متيدرتزواسزتخدام قاعزات

 .اإلنترنت

 .تفعيل نظام الساعات المكتبية للسادة أعضاء هيئة التدريس 

  تفعيل نظام الـVideo Conference .واستخدام تقنيات إلكترونية متطورة لضمان عاعلية النظام 

  كية.طالب ببرنامج الصيدلة اإلكليني 11تقسيم الطبلب إلا مجموعات صؽيرة ال تتجاوز 

 الدروس الخصوصٌة:  ب ـ        

 .تطوير قاعات الدرس وتزويدها ببعت الوسائل البصرية و السمعية المتقدمة 

 .عقد المإتمر التعريفي للكلية عي بداية العام الدراسي وتعريؾ الطبلب بنظام الدراسة بالكلية 

 ملزي التطبيقزي، إعطزاء نمزاذج مزن تدريب الطبلب علي نظم اإلمتحانزات )امتحزان اعمزال السزنة، امتحانزات الع
 األسئلة بنهاية كل محاضرة(

  .اإلعتماد علي طرع حديثة ومتطورة للتعليم 

  مختلقة من األسزئلة تقزيس المهزارات المختلفزة للطزبلب بمزا يحقزع األهزداؾ التعليميزة المسزتهدعة  أنماطاستخدام

 .مرعع تعديل البلئحة وادراج اإلمتحانات الفصلية ( 8-11)مرفق 
 ام اإلرشاد األكاديمي.نظ 

  .تطوير الكتاب الجامعي 

 .عقد لقاءات دورية م  الطبلب واستعرات ومناقشة مقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية 

 .المحاضرات المكثفة للطبلب المتعثرين 
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 مد الطبلب بHandout .ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

 .توعير المراج  العلمية بعدد كاؾ بمكتبة الكلية 

 الكتاب الجامعً:  ج ـ            

  .توعير الكتاب الجامعي عي صورة سهلة و مبسطة بجانب إحتوائه علي نماذج توضيحية وأسئلة 

   حصزول بعزت   (9 -11)مرفقق تشجي  التزؤليؾ الجمزاعا باألقسزام العلميزة وتسزجيل الكتزاب بزرقم إيزداو
 الكتب الدراسية ببعت األقسام علي أرقام إيداو.

 ب بمد الطبلHandout كما يتم أيضا رع  المحاضرات علي موق  الكليه. ،ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

 ضعف الموارد:  د ـ            

   البحزث عزن مززوارد تمويزل ؼيزر تقليديززة مثزل تفعيزل دور بعززت الوحزدات الخاصزة مثززل وحزدة تحليزل األدويززة
وورش العمزل بنزادي التكنولوجيزا وتحليزل عينزات  ونادي تكنولوجيا المعلومات )عقد بعت الدورات التدريبيزة

بعت األدوية لدراسة التكاعإ الحيوي وتركيزات المادة الفعالزة وكزذل  عينزات مزن الميزاه والمنظفزات وؼيرهزا 
 لشركات األدوية وبعت المستشفيات الجامعية(.

  لكليزة )برنزامج الصزيدلة اإلعتماد علي البرامج المميززة كمصزدر تمويزل و جزذب الطزبلب الواعزدين للدراسزة با
 (.الماجستير المهنا عي المناعة والطب التجددي للدول الناطقة باللؽة الفرنسية-اإلكلينيكية

 .)الحصول علي دعم من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وبعت شركات األدوية )بعت الكيماويات 

 تحقيززع مخرجززات العمليززة  الحصززول علززي دعززم بعززت شززركات األدويززة لتحسززين البيئززة الدراسززية بالكليززة و
 التعليمية.

 .وض  آليات  لجذب الطبلب الواعدين إلا الكلية من خبلل الترويج للبرامج الدراسية بالكلية 

  : االهتمام بالطلبة الواعدين كمورد تمويل هام عن طريع 

o .عمل محاضرات مكثفة للطبلب الواعدين وتشجيعهم علي اإلشترا  بجمي  األنشطة الطبلبية 

o قزرار تعيزين منسزع شزئون  ( 11-11)مرفقق منسع لشئون الطزبلب الواعزدين بالكليزة  تعيين
  .الطبلب الواعدين

 نقص أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس :هـ ـ         

   لعززبلج نقززص أعززداد السززادة أعضززاء هيئززة التززدريس مقارنززة بززالطبلب وضززعت الكليززة آليززات للوصززول للنسززب
، وضز  خطزة باألقسزام العلميزة لزيزادة عزدد  تدريس مزن كليزات أخزري من خبلل انتداب أعضاء هيئةالعالمية 

 ، جذب المعارين للخارج و تحديد عدد المعارين من كل قسم علمي.المعينين كمعيدين 

 .وض  خطة معتمدة لزيادة نسبة المعينين من المعيدين باألقسام المختلفة 

 ضعف حضور الطالب: و ـ          

  من 55ؼياب الطبلب، و حرمان الطبلب المتجاوزين لنسبة الؽياب عن استخدام نظم ععالة لضبط %
 الدروس العملية من حضور اإلمتحان النهائي عي هذه المواد الدراسية.

 .تشجي  أعضاء هيئة التدريس علا استخدام أساليب حديثة بالتدريس لجذب الطبلب 

  لطبلب الصيدلة اإلكلينيكية ييماليات إختيار المرشد األكاد ( 11-11)مرفق اإلرشاد األكاديمي. 

 .تقسيم الطبلب إلا مجموعات صؽيرة 

 لحزل المختلفزة تطبيزع السياسزات خزبلل مزن والزتعلم، للتعلزيم العمليزة الممارسزات تحسزين إلا الكلية تسعا

عزتم تزوعير الكتزب والمراجز  الدراسزية وزاد إقبزال الطزبلب علزا   المجزال هزذا عزي منهزا تعزاني التزي المشزكبلت
اضززرات مزز  تقسززيم الطززبلب إلززا مجموعززات وتحسززين البيئززة الدراسززية وتطززوير اسززاليب التززدريس والتعلززيم المح

  .المستخدمة

 طبلب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية عي إنجلترا تدريب 
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 التدرٌب المٌدانً للطالب: 11/3
 ديهم والتي يجب أن يتمت  البرنامج  التدريبا للطبلب يهدؾ إلا تنمية وتطوير المهارات المهنية والعلمية ل

بها الخريج الصيدلي و تعتمد بصورة أساسية علي التدريب بالصيدليات األهلية وحاليا يجري العمل علي 
وعي مجاالت  زيادة الفرص التدريبية بالمستشفيات وبعت المعامل و الوحدات الخاصة وشركات األدوية

 .ريب الصيفاتقرير التد ( 12-11)مرفق  والتسويع الدوائي ةالدعاي
  تم اعداد توصيؾ لبرنامج التدريب الصيفي المعمول به بالكلية وقد تم اعتماده بمجلس الكلية  وتم اعبلنه

لجمي  السادة اعضاء هيئة التدريس المشرعون علي التدريب والطبلب ومديري الصيدليات التي يجري 
 ( 13-11)مرفق  ومنتدي الكلية التدريب بها وكذل  المستفيدين من خبلل موق  الكلية اإللكتروني

 .توصيؾ برنامج التدريب الصيفي
 الئحة التدريب الصيفا  ( 14-11)مرفق  أهداؾ ووسائل التدريب الصيفي معلنة ببلئحته المعتمدة

 .معتمدة
 م ييق بحيث من المدرسين المساعدين يجري التدريب الصيفي تحت إشراؾ السادة أ.هـ.ت و معاونيهم

بردارة شئون الطبلب و وحدة ضمان  معلنةو مدير الصيدلية أداء الطبلب علا نماذج عضو هيئة التدريس 
 .نموذج استمارة التدريب الصيفا ( 15-11)مرفق  الجودة خبلل عترة التدريب

   التدريب الصيفي  وإتساو مجاالتوعي إطار سعي الكلية لتحسين وتطوير الخبرة التدريبية للطبلب
ية مختلفة تم التنسيع م  مركز دعم الصناعات الصؽيرة والمتوسطة وبعت الطالب خبرات صيدل إلكساب

شركات األدوية للعمل علي توعير عرص تدريبية للطبلب بهذه الشركات والمصان . وتم أيضا التواصل م  
-11)مرفق  المراكز الطبية المتخصصة التابعة لجامعة المنصورة للعمل علي توعير عرص تدريبية مماثلة

 .اذج من الخطابات لشركات األدوية ومديري المراكز الطبية المتخصصةنم ( 16
  قبل التخرج )الئحة التدريب الصيفي المعتمدة(.  للطالب ساعة تدريب صيفي 311يشترط إتمام 

  الطبلب عي التدريب الصيفي ومدي عاعليته  آلراءعي النماذج المعدة بردارة شئون الطبلب، يوجد إستبيان
عي اإلعتبار وآراء المستفيدين الطبلب  آراءلتي حققها الطالب بانتهاء عترة التدريب. وتإخذ ومدي الفائدة ا

 عند تقييم مدي عاعلية التدريب.  

  يساهم برنامج التدريب الصيفي بصورة ععالة عي تحقيع المخرجات التعليمية المستهدعة من خبلل تطوير
التعامل م  المرضي و االدوية ، اكتساب بعت  و االتصال المهارات المكتسبة لدي الطالب مثل مهارة

 المهارات اإلدارية والتطبيقية

  للطبلب المتفوقين دراسيا للتدريب بالمعامل البحثية بالكلية باألقسام العلمية  عدد من المن تم تخصيص
مواعقة مجلس  ( 17-11مرفق ) بالكلية وإحتساب ذل  ضمن ساعات التدريب الصيفي للطالبالمختلفة 

 .الكلية واالقسام العلمية
  طبلبية ببرنامجي بكالوريوس العلوم الصيدلة والصيدلة اإلكلينيكية  عدد من من تم المواعقة علي تخصيص

مرعع مواعقة مركز البحوث  ( 18-11)مرفق للتدريب بمركز البحوث التطبيقية بجامعة المنصورة 
 التطبيقية علي تدريب الطبلب.

 ساعة من التدريب اإلكلينيكي لطبلب برنامج  511معة المنصورة إلستيفاء التعاون م  كلية الطب جا
 الصيدلة اإلكلينيكية بمستشفيات جامعة المنصورة والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للجامعة.

  ويجرى التدريب اإلكلينيكي تحت إشراؾ السادة أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب والصيدلة جامعة
ة عترة التدريب اإلكلينيكي تقوم كل مجموعة من الطبلب بتقديم مقال علمي ومناقشته م  المنصورة وبنهاي

 السادة المشرعين علا التدريب.

 تقوٌم الطالب: 11/4
  :أساليب تقويم الطبلب  81/2/8

 تحرص الكلية علا تنوو أساليب التقويم بين إختبارات دورية محددة الموعد باإلضاعة لئلختبار النهائي :
يتض  من البلئحة توزي  الدرجات و كيفية  .، االختبارات العملية واالختبارات الشفويةمتحانات الفصليةاإل

الئحة (  19- 11)مرفق  تقييم المهارات المختلفة لدي الطبلب بما يحقع االهداؾ التعلمية المستخدمة

 .اإلمتحانات و الكنترول وملحع تعديل البلئحة
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 من تحقيع  التؤكدة معرعية ومهارية وتطبيقية لتحقيع التنوو عي األسئلة بهدؾ تضم الورقة االمتحانية أسئل
نموذج امتحانات السنة الماضية (  21-11)مرفق جمي  النواتج التعليمية المستهدعة عي الخريج بشكل مبلئم 

والطبلب  خطاب السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم 58- 81عصل دراسي أول وثانا(، )مرعع 
 .(لؤلقسام العلمية للحرص علي وض  األسئلة اإلمتحانية لقياس مدي تحقع األهداؾ التعليمية المستهدعة

  التعتمد األقسام علا أعضائها  عقط عي إجراء اإلختبارات بل أن البلئحة تسم  برشترا  ممتحنين من
أقسام متناظرة للتؤكد من حيادية وض  خارج الجامعة من الكليات المناظرة أو من كليات داخل الجامعة بها 

الدرجات كما يتم عرت المقرر علي المراج  الخارجي إلبداء الرأي عي كل من المقرر والورقة 
نموذج إستطبلو رأى الممتحن الخارجا عا المقرر والورقة اإلمتحانية(.  (21-11)مرفق اإلمتحانية. 

 رجيين.نماذج من تشكيل لجان الممتحنين الخا( 22-11)مرفق 

  التنفرد إدارة الكلية بوض  جدول االمتحانات وعقاً لما تراه بل يعلن قبل االمتحانات بشهر كامل علي األقل
عي صورته األولية ثم يعدل بعد اقتراحات األساتذة من أ.هـ.ت والطبلب. يلي ذل  إعبلن الجداول عا 

باألقسام ولوحات اإلعبلنات وعلا الموق  الصوره النهائية قبل بدء االمتحانات بعشرين يوماً علا األقل 
نموذج الجداول المقترحة من اإلدارة والجداول النهائية وخطابات ( 23- 11)مرفق اإللكتروني للكلية 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطبلب عا هذا الشؤن.

  تظلمات واإللتماسات تعلن نتائج اإلمتحانات عي موعد أقصاه شهر من نهاية االختبارات ويفت  معها باب ال
ويتلقا الطالب رداً علي تظلمه بحد أقصا أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ويخطر به عبر شئون الطبلب 

نماذج ععلية لتظلمات الطبلب والرد (  24-11)مرفق أو من خبلل مكتب وكيل الكلية عي الموعد المقرر. 
 عليها للسنة الماضية )عصل دراسي أول وثاني.

 ج االمتحانات لتحليلها علا األقسام و علا اللجنة العليا للمناهج إلعادة النظر عي طرع التدريس تعرت نتائ
والتقويم ومدى تحقع المعايير وخبلؾ ذل  من قرارات تصحيحيه للمسار إن لزم األمرونماذج من تحليل 

 لدراسي المنتهي.التحليل البياني اإلحصائي لنتائج اإلمتحانات للعام ا ( 25-11)مرفق االمتحانات 

  تعرت نتائج اإلمتحانات  واإلحصائيات علي لجنة الممتحنين من السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين
 بالتدريس لمراجعتها تمهيدا لعرضها علي مجلس الكلية العتمادها.

  بعت للحرص علي شفاعية نتائج االمتحانات الشفوية وضمان عدالة التقييم، قامت إدارة الكلية برتخاذ
اإلجراءات مثل: تحديد بعت القواعد ليلتزم بها السادة الممتحنون من أ.هـ.ت عند تقييم الطبلب بحيث يتم 
تقيييم المهارات العلمية والتطبيقية والمهارية للطبلب لضمان تحقع األهداؾ التعليمية المستهدعة. كما 

عنها كل طالب باللجان الشفوية المعلن  تحظر األقسام العلمية تؽيير اللجان الشفوية للطبلب بحيث يلتزم
يإدي الطالب االمتحان الشفهي أمام لجنتين وتحتسب بالقسم العلمي، وعي برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

 درجة امتحان الشفهي النهائية متوسط الدرجات من اللجنتين.
 

 رضا الطالب   11/5

 صميم وتحليل استبيانات رضا الطبلب عن تقوم وحدة ضمان الجودة و مركز تطوير األداء الجامعا بت
الخدمات والتسهيبلت التعليمية، الفاعلية التعليمية، سياسات التظلم من اإلمتحانات، األنشطة الطبلبية 

األكاديمي.وتقدم لوكيل الكلية   ودعمها المادي، واستخدام نتائج اإلمتحانات كمإشر لمستوي التحصيل
مرعع تحليل  ( 26-11)مرفق  طبلب إلتخاذ ما يلزم من إجراءات.لعرضها علا لجنة شئون التعليم وال

 .األستبيانات اإللكترونية
  يتم تقديم شكاوى الطبلب إلا مكتب أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطبلب لدراستها والرد عليها. 

 

 نقاط القوة :   
 تبزة ـ نظاعزة وترتيزب ونظزام االسزتعارية المكتبزة ) التجهيززات المتاحزة بهزا ـ تكنولوجيزا المعلومزات داخزل المك

 (ومبلءمة المكان من حيث اإلضاءة والتهوية داخل المكتبة ـ ـ تنوو وحداثة المراج  

 قاعات التدريس من حيث ) اإلضاءة ـ التهوية ـ السبورات ـ أجهزة الصوتيات ـ أجهزة العرت ( مبلءمة 

 يل الطالب وموق  الكلية اإللكتروني وإدارة شئون الطبلب سياسات القبول والتحويبلت ) سياسات القبول معلنة بدل
( ـ يتم التحويل عي الوقت المناسب بما ال يإثر علا الدراسة ـ المعلومات المتاحة عزن سياسزات القبزول والتحويزل 

 واضحة ـ مرونة التحويل من برنامج إلا آخر(
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 السزتيعاب كزل الطزبلب ـ مكاعزاة وتقزدير  األنشزطة الطبلبيزة ) مزدى تنزوو األنشزطة ـ األنشزطة مناسزبة وكاعيزة
 المتفوقين عي األنشطة الطبلبية)مكاعات مالية وشهادات تقدير((.

  الدعم الطبلبي ) مدى مساهمة الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس عي مساعدة المتعثرين دراسزياً( تقزديم
أخزرى .... ـ  –ـ رعايزة صزحية ونفسزية الدعم لذوي االحتياجات الخاصة ) تسهيبلت إنشزائية ـ دعزم أكزاديمي 

وجود صناديع للشكاوى المقترحات باألقسام ـ سرعة البت عي الشكاوى والمقترحات ـ دعم وتحفيز المتفزوقين 
 من الطبلب(

 .الساعات المكتبية واعبلنها علي الطبلب 

 رامج التززدريب التززدريب الصززيفي )تنززوو مهززارات التززدريب الميززداني ـ  مشززاركة األطززراؾ المجتمعيززة عززي بزز
النماذج المسزتخدمة لتقززويم مبلءمززةالميزداني للطزبلب ـ جديززة اإلشزراؾ والمتابعززة لبزرامج التززدريب الصزيفي ـ 

 الطبلب أثناء وبعد التدريب(

  الدورات التدربية للطبلب  : مثل دورة الصيدلة االكلنيكيزة، دورة اإلسزعاعات األوليزة ودورة السزبلمة واألمزان
 بالمعامل.

 قي التوظيفي السنوي  للطبلب حيث يتم استعرات عرص التوظيؾ المتاحة.عقد الملت 

  جداولSeminars .ببعت األقسام العلمية المختلفة: الفارماكولوجي، الكيمياء الحيوية، العقاقير 

  مجموعات صؽيرة.تقسيم الطبلب إلي 

 لطبلبية.عمل محاضرات مكثفة للطبلب الواعدين وتشجيعهم علي اإلشترا  بجمي  األنشطة ا 

 .تعيين منسع لشئون الطبلب الواعدين بالكلية 

  مرعززع عززي معيززار الطززبلب عمززل محاضززرات مكثفززة للطززبلب المتعثززرين وإرسززالها لؤلقسززام لئللتزززام بهززا (
 (والخريجون

 

 نقاط الضعف :  
 .محدودية المقررات اإللكترونية 

  الزيادة العالية لكثاعة الطبلب 
 

 مقترحات التحسٌن :
 الصناعة الدوائية للتزدريب الجزاد المثمزر عزي مجزال  م  مزيد من التعاون م  قطاوالتدريب الصيفي االهتمام ب

صززناعة األدويززة وكززذل  االسززتعانة بمستشززفيات الجامعززة ووزارة الصززحة لتززدريب الطززبلب علززي العمززل عززي 
 منظومة م  أعضاء عريع الرعاية الطبية لتحقيع الرعاية الصحية المثالية للمريت.

 بعت الدورات التدريبية للطبلب اثناء عترة التدريب الصيفي مثل توعير: 
Drug Promotion, Ethics and Laws of Pharmacy, Communication Skills, Pharmacy 

Practice, Drug Marketing and Selling  

 دريس والتعلزيم وبمزا التطوير المستمر للمقررات الدراسية بما يتماشي مز  اإلتجاهزات العالميزة الحديثزة عزي التز
يتماشززي مزز  احتياجززات سززوع العمززل مززن خززبلل طززرح مجموعززة مززن اإلسززتبيانات علززي منظمززات سززوع العمززل 
وتززوعير البززرامج التدريبيززة بشززكل مسززتمر للخززريجين بمززا يززإدي الززي تحسززين مهززاراتهم لمناعسززة ؼيززرهم مززن 

 .الخريجين

 تزويززد هززذه المعامززل بجميزز   جززاريالطززبلب و ممززا أدي الززي اسززتيعاب عززدد أكبززراإلنتهززاء مززن مبنززي )هززـ(  تززم
 الوسائل التعليمية البلزمة من حيث التهوية، اإلضاءة، عناصر األمن والسبلمة واإلسعاعات األولية.

 

 2115/2116 خطة التحسٌن للعام

مإشرات  مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ
 النجاح

 تطوير معامل الكلية 
االسزززتمرار عزززي إعزززادة تؤهيزززل 

الكليززززززة وتزويززززززدها  معامززززززل
 بدواليب الؽاز 

  رإساء األقسام العلمية 
 أ.د/ عميد الكلية 

 معامل جيدة 

زيزززادة أعزززداد وكفزززاءة  
 عني المعامل 

 تؤهيل وتدريب الفنيين
   رإساء األقسام العلمية 
 العميد 

 معامل جيدة 

زيزززززززززززززادة كفزززززززززززززاءة  
 ومهارات الطبلب

دورات تدريبيززززة اثنززززاء عتززززرة 
تناسزب التدريب الصزيفي بمزا ي

 أ.د/ عميد الكلية 

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطبلب 

خززريج مإهززل للعمززل قززي 
شززززززززززززركات األدويززززززززززززة 
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 ممثلي شركات األدوية  م  احتياجات سوع العمل
  األطبزززززاء مزززززن المراكزززززز الطبيزززززة المتخصصزززززة

 ومستشفيات وزارة الصحة والقطاو الطبي

والمصزززززززززززززان  طبقزززززززززززززا 
 إلحتياجات سوع العمل
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  ئة التدرٌسئة التدرٌسأعضاء هٌأعضاء هٌ  --1111
 كفاٌة أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة   11/1

 أعضاء هٌئة التدرٌس :  11/1/1 
 5182/5185حتا العام الجامعي    (1- 11)مرفق بيان بؤعداد أعضاء هيئة التدريس 

العام 
 الجامعً

 أعضاء هٌئة التدرٌس

 أستاذ م. متفرغ أستاذ أستاذ متفرغ أستاذ ؼير متفرغ
أستاذ 

 ساعد م
 اإلجمالي مدرس

5182/
5185 

-- 25 55 5 55 18 855 

5183/
5182 

-- 32 55 2 81 52 865 

5185/
5183 

-- 36 31 2 86 63 822 

5188/
5185 

-- 51 35 5 85 52 822 

5181/
5188 

3 55 31 2 85 55 832 

 

 (2- 11)مرفق  5182/5185بيان بؤعداد أعضاء هيئة التدريس الموجودين بالخارج  حتا العام الجامعي  

 العام الجامعي
 أعضاء هيئة تدريس 

 إجمالا  مهمة علمية  مراعقة رعاية طفل إعارة

5182/5185 31 8 53 81 64 

5183/5182 35 3 55 2 76 

5185/5183 38 5 85 3 54 

5188/5185 35 3 85 1 61 

5181/5188 55 5 85 5 41 
 

 أعضاء الهٌئة المعاونة :  11/1/2

 (3- 11)مرفق    5182/5185حتا العام الجامعي  عداد معاوني أعضاء هيئة التدريسبيان بؤ

العام 
 الجامعي

 معاونو هيئة التدريس

 اإلجمالي معيد م. مساعد

5182/
5185 

51 65 885 

5183/
5182 

55 51 883 

5185/
5183 

55 53 881 

5188/
5185 

61 21 811 
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5181/
5188 

61 35 818 

 
 5182/5185ني أعضاء هيئة التدريس القائمين  بؤجازات مختلفة خبلل العام الجامعي  بيان بؤعداد معاو

 العام الجامعي
 معاونا اعضاء هيئة التدريس

 مراعقة رعاية طفل إشراؾ مشتر  بعثة خارجية  بعثة داخلية
إجازة 
 دراسية

 إجمالا 

5182/
5185 

-- 5 5 2 2 81 35 

5183/
5182 

5 5 2 5 6 88 35 

5185/
5183 

-- 5 5 2 5 88 35 

5188/
5185 

-- 6 2 3 85 83 23 

5181/
5188 

-- 5 5 81 1 85 23 

 
 

 5182/5185بيان النسبة بين أعداد الطبلب و أعداد أعضاء هيئة التدريس حتا العام الجامعي 

 5182/5185 5183/5182 5185/5183 5188/5185 5181/5188 السنة

 5115 5122 5151 2511 2516 أعداد الطبلب

أعضززززززاء هيئززززززه أعززززززداد 
  التدريس

835 822 822 865 855 

 51 85 51 51 51 المنتدبين

 56:8 52:8 32:8 52:8 35:8 النسبة
أعضززززززززاء هيئززززززززه أعززززززززداد 

  التدريس والهيئه المعاونه
533 565 552 555 521 

 81:8 81:8 51:8 81:8 82:8 النسبة

  أعضاء هيئة التدريس الزالت ال تتفع م  النسب  أعداد الطبلب وأعداد الجدول  يوض  أن النسبة بين
 .القياسية 
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 :المعاونة الهٌئة / التدرٌس هٌئة أعضاء ومهارات قدرات تنمٌة 11/2
 أعضاء هيئة التدريس هم القوة الفاعلة إلحداث أي نجاح أو تؽيير أو تطوير لذا تبنت الكلية  إيماناً بؤن

 هي القدرات المهنية والعلمية واإلدارية. تنميتهم من خبلل ثبلثة محاور رئيسية و
  المعاونة والتي يحددون عيها  الهيئة / التدريس هيئة التدريبية ألعضاء اإلحتياجات لتحديد آليات هنا

 نموذج اإلحتياجات التدريبية وخطة التدريب. (4- 11)مرفق  مجاالت التدريب.
 عئة مثل: كلل التدريبية اإلحتياجات تلبا تدريبية برامج تنفيذ يتم 

 ( حضور دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التزدريسFLDP ودورة إعزداد المعلزم الجزامعي ) مرفقق(
11 -5) 

  (6- 11)مرفق حضور دورات بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  حضززور دورات وورش عمززل عززي الجامعززات األخززرى لتززدريب ورعزز  كفززاءة أعضززاء هيئززة التززدريس

 (7- 11)مرفق 

 عي كاعة المجاالت الصيدلية  والدوليةر المإتمرات المحلية حضو 

 عن  (8- 11)مرفق هذه التدريبات علا أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  ععالية ويتم تقييم
 طريع:

االستبيانات التي تجرى من قبل الطزبلب لتقزيم أداء عضزو هيئزة التزدريس علزا نظزام الفزارابي لضزمان   -8
 واإلعتماد علا موق  الجامعة  الجودة

 رأي الممتحنين الخارجيين  وارتفاو مستوى أداء الطبلب والذي يظهر من خبلل االمتحانات الدورية    -5
 التؽذية الراجعة من الخريجين والمستفيدين. -3

   ئة تدريب بعت أعضاء هيئة التدريس علا مهارات خاصة بالمركز القومي للبحوث ، معهد علوم الليزر،  الهي
بتدريب مجموعة  تقومالقومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ..... إلخ وقامت الكلية بسداد نفقات التدريب علي أن 

 أخرى من أعضاء هيئة التدريس.
  يلزم عضو هيئة التدريس المتقدم للحصول علي درجة علمية أعلا بحضور عدد ستة دورات تدريبية علي

دريبية المنفذة علا مستوى الكلية ) االحتياجات التدريبية العامة( وأسماء األقل ومرعع بالملؾ البرامج الت
الحاصلين عليها كما يوجد بالتقارير السنوية لؤلقسام نفس البيانات بالنسبة للبرامج التخصصية ويتم 

 مراجعة البرامج والخطط التدريبية  سنوياً أو وعقاً للمستحدثات. 

  تستفيد الكلية من  مشرووICTP وتقدم الكلية برامج مثيلةذي يقدم دورات تدريبية عي مجال الحاسب اآللي. ال 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة مشروو يوجدلتعظيم اإلستفادة من الموارد المتاحة. وكذل  
FLDP   تاجها أعضاء هيئة التدريسحبعت الدورات التدريبية التي ي يقدموالذي.  

 

 11/3 ٌٌم أداء ورضا أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة تق 
 تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس / أعضاء الهٌئة المعاونة6  11/3/1

يتم التقييم من خبلل الصفحة اإللكترونية لعضو هيئة التدريس علا نظام الفارابي لضمان الجودة 

 :  (9- 11)مرفق  واإلعتماد علا موق  الجامعة
 المقررات التي يقوم بتدريسها  توصيؾ وتقرير .8
 الخطة السنوية الخاصة بعضو هيئة التدريس   .5

 التقرير السنوي الخاص بعضو هيئة التدريس   .3

 السيرة الذاتية  .2

 المشاركة عي األنشطة العلمية والطبلبية   .5

 المشاركة عي الخطة البحثية للقسم والكلية  .6

 المشاركة عي أنشطة الجودة بالكلية  .5

 (11- 11)مرفق  ذلك ٌتم تقٌٌم عضو هٌئة التدرٌس عن طرٌق رئٌس القسموك           

 رضا أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة 2/ 11/3
  تحرص الكلية علي قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس من خبلل نماذج استطبلو رأي أعضاء

قيادات العليا وعقا  لعناصر االستقصاء والهيئة المعاونة عا سياسات ال (11-11)مرفق هيئة التدريس  
 التالية:

 

 العنصر م العنصر م
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 مناخ االبتكار والتطوير 81 مصداقية اإلدارة 8

 الدورات التدريبية 88 نمط القيادة األكاديمية 5

 معايير تقويم األداء 85 العبلقة م  القيادة األكاديمية 3

 ان الجودةعاعلية وحدة ضم 83 المشاركة واتخاذ القرار 2

 المتطلبات الوظيفية 82 عاعلية مجالس األقسام 5

 المكتبة 85 األعباء التدريسية 6

 ظروؾ العمل 86 توزي  اإلشراؾ علي الرسائل العلمية 5

 الدعم ؼير المادي 85 الدعم المالي للبحث العلمي 1

 قواعد تعيين الهيئة 81 إتاحة المعلومات 2

 مما جاء بتحليل نتائج االستقصاء وعلي سبيل المثال عبر أعضاء هيئة  وتحرص الكلية علي االستفادة
التدريس عن عدم إحاطتهم علماً بقرارات مجلس الكلية واللجان المختلفة  عتم إتخاذ قرار بمجلس الكلية 

ويتم إعبلنها لهم من خبلل رئيس مجلس القسم العلمي  بتعميم قرارت المجلس علي أعضاء هيئة التدريس.
 ص.المخت

 نقاط القوة :
 خطة اإلدارة و األقسام العلمية لسد العجز عا أعدد الهيئة المعاونة 

 إرتفاو  درجة الوعا بمفاهيم الجودة و ممارستها 

 النقاط التي تحتاج إلا تحسين :
 عدم إتفاع النسبة بين أعداد أعضاء هيئة التدريس و أعداد الطبلب م  النسب القياسية 

  التدريس والهيئة المعاونة ؼير مفعل بالقدر الكاعانظام تقييم أعضاء هيئة 

 خطة الدورات التدريبية ؼير مفعلة بالقدر الكاعا 

 2115/2116خطة التحسٌن للعام 
مإشرات  مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

 النجاح
تحسين النسبة بين أعداد 
أعضاء هيئة التدريس و 

 أعداد الطبلب

 وض  خطة لتعيين المعيدين تتناسب
م  أعداد الطبلب عا البرنامج 

 األساسا و برنامج الصيدلة اإلكلينيكية

 عميد الكلية 
 وكيل الكلية للدراسات العليا

 رإساء األقسام 

تخفيؾ العبء 
 التدريسي

تطوير برامج التدريب 
 العضاء هيئة التدريس 

تدريب أعضاء هيئة التدريس علا 
 برامج جديدة و متخصصة 

 عميد الكلية 
 تدريب لجنة ال

إرتفاو مستوى أداء 
 أعضاء هيئة التدريس
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  العلمً واألنشطة العلمٌة األخرى :العلمً واألنشطة العلمٌة األخرى :البحث البحث   --1212
   البحث العلمي هو أحد األنشطة األساسية للكلية لذا تولا اهتماما بالؽا به ويتض  ذل  من رسالتها التي

 ُخصص عيها جزء رئيسي للبحث العلمي.
  خطة البحث العلمً  12/1

 خطة البحثية بمجالس األقسام وأجروا التعديبلت المقترحة عليها وتم مناقشتها بمجلس الكلية تم مناقشة ال
 ) خطة الكلية وخطط األقسام البحثية(. (1-12) مرفق .واعتمادها

   وتق  مسئولية متابعة تنفيذ الخطة علي لجنة الدراسات العليا والبحوث لمناقشة التقدم بها وكذل  أية
 قسام بخصوص تعديلها عي ضوء المستحدثات أو اإلمكانات المادية والبشرية.مقترحات ترد من األ

  تتواعع خطة البحث العلمي  بالكلية م  اإلمكانيات البشرية للكلية ولكنها تفتقد إلا الدعم المالي البلزم
 لتحقيقها.

  البحثٌة العملٌةكفاءة   12/2
 مي  من خبلل اإلشراؾ علا طبلب الدراسات يشار  كاعة أعضاء هيئة التدريس عي عملية البحث العل

 العليا أو إجراء األبحاث والمشروعات البحثية.
  حيث ارتف  عدد االبحاث المنشورة  محليا و تتميز الكلية بنشر األبحاث المتميزة من حيث الكم والكيؾ

 دوليا 

 المشاركة المثمرة عي المإتمرات والندوات وورش العمل وتنظيمها 

 انات تتضمن موارد الكلية البحثية والبشريةتواعر قاعدة بي 

  توجد قاعدة بيانات لؤلبحاث العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علا موق  الجامعة
 اإللكتروني.

 .تواعر قاعدة بيانات  للسادة أعضاء هيئة التدريس وأبحاثهم المنشورة بالمجبلت العلمية العالمية والمحلية 

 جي  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلجراء بحوث مشتركة محلياً وعالمياً:تم وض  سياسة لتش 

 من  مكاعآت للرسائل العلمية . 

  من  حواعز لؤلبحاث المنشورة دولياً. وقد بلػ عدد األبحزاث الحاصزلة علزا حزواعز نشزر علمزي
 .5183عي عام  15مقابل  5182عي عام  886

 و عززا هززذا الصززدد  ي تجززرى بمشززاركة األقسززام المختلفززةأولويززة مززن  تمويززل الجامعززة للمشززروعات التزز
 حصلت الكلية علا اثنين من المشروعات البحثية الممولة من جامعة المنصورة 

 .أولوية الترشي  للجوائز المحلية والعالمية للباحثين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس 

 .تنظيم حلقات نقاشية دورية عي األقسام 

  مثل  عي رع  المهارة لديهمعمل ورش عمل متخصصة 

 العلما  اإلقتباس نسبة لمعرعة Turnit inبرنامج  كيفية استخدام‘ بعنوان عمل )ورشة-
 " DAAD " األلماني األكاديما التبادل لمإسسة عمل ورشة-
 أكاديميزة رعايزة تحزت" أمحوتزب " الفرنسي المصري العلمي والتكنولوجي التعاون برنامج" عمل ورشة-

 لمي والتكنولوجيالع البحث
   واشتراكهم عي دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس(FLDP)   

 آليات للتؽلب علا عجز األجهزة واألدوات المعملية من خبلل 

  المعمل المركزي يجم  به األجهزة المشتركة بين األقسام   

  ( شراء العديد من االجهزة التا تساعد علا رع  كفاءة العمليزه البحثيزة  مثزلshaking incubator 

with orbital motion , Rotavapour R-215, Gel documentation, Thermal cycler   

  يززورو تززم اهززداإها لقسززم الميكروبيولززوجا مززن جامعززة  81111الحصززول علززا بعززت االجهزززة بقيمززة
World University services  بؤلمانيا 

  التا تتضمن مشاركة بحاث لا المعايير األخبلقية لؤلضمان أعتقوم لجنة أخبلقيات البحث العلما بدورها ل
محاضر  (2- 12)مرفق استخدام الحيوانات ألؼرات علمية.  تستخدم األنسجة البشرية أو يتمأوالمرضا 

كذل  تم تعيين عضو هيئة تدريس من كل قسم لفحص األبحاث و الرسائل  لجنة أخبلقيات البحث العلمي.
 أ(2-12)مرفق و ذل  لتحديد نسبة االقتباس العلما   Turnitinالعلمية من خبلل برنامج
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  العلمية وذل  من خبلل تمويل المشاري  البحثية التي يمكن  األقسام بين المشتركة العلمية البحوث تشجي
 م  مشتركة علمية بحوث تحقيقها بواسطة التعاون المشتر  بين األقسام المختلفة بالكلية وكذل  توجد

 ة.دولي علمية مإسسات

 المنصورة  جامعة بين المبرم حيث تم توقي  البروتوكولوالخدمية من البحوث  اإلنتاجية المإسسات تستفيد
 الحساسية. مطورلعبلج مصرى لقاح اول النتاج األمصال واللقاح النتاج المصرية الشركة و

 تضم الكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين سبع حصولهم علا جوائز مثل:  

 الجائزة
 الدولة

 التقدٌرٌة

 الدولة
للتفوق 
 العلمى

 الدولة
 التشجٌعٌة

 الجامعة
 التقدٌرٌة

 الجامعة
للتفوق 
 العلمى

 الجامعة
 التشجٌعٌة

أحسن 
رسالة 
 دكتوراة

أحسن 
رسالة 
 ماجستٌر

 أخرى

5182-
5185 

-- 1 -- -- -- 1 1 1 - 

5183-
5182 

-- -- -- 1 -- 2 - 1  

5185-
5183 

-- -- -- 2 -- 3 2 1 2 

5188-
5185 

- - - 1 - 2 1 - - 

5181-
5188 

- - - - - - 1 1 - 

األعوام 
 السابقة

- 3 8 11 5 16 11 9 8 

 

   و باألخص مقررات مرحلة الدراسات العليامعظم المقررات التطبيقية مدعمة بنتائج من األبحاث العلمية. 
 مفاهيم العلميةتستخدم نتائج األبحاث العلمية كؤمثلة تطبيقية لتوضي  النظريات وال.  

 

  تموٌل البحث العلمً 12/3
   ال يقتصر دعم أنشطة البحث العلمي  بالكلية علا الدعم الحكومي المباشر من خبلل ميزانية البحث العلمي

بالجامعة والتي توزو بين األقسام المختلفة بالكلية تبعا لعدد األعضاء بكل قسم وهذه  الميزانية ضعيفة جداً  
األقسام البحثية.تدرس الكلية أساليب ؼير تقليدية عي محاولة لتقليل هذا العجز من خبلل والتفي بحاجة 

وخبرات أعضاء هيئة  بالمعمل المركزيتقديم الخدمات البحثية بؤستخدام بعت إجهزتها الموجودة 
األجهزة التدريس بها لتقديم بعت التحاليل والتجارب نظير مقابل مادي تعمل من خبلله الكلية علي صيانة 

 أوالً بؤول وشراء الكيماويات ومستلزمات التشؽيل.

  يساهم برنامج الصيدلة اإلكلينيكية عا خدمة العملية التعليمية ودعم البحث العلما بالكية  ) شراء مواد
االت تصوير.....( . هذه المساهمة تزداد سنويا منذ بدء البرنامج  -كتب علمية –أدوات معملية  –كيمائية 
 .5111-5115م الجامعا عا العا

 دكتوراة من  -ماجستير من الخارج -يخصص جزء من حصة الكلية من دخل الدراسات العليا ) دبلومات
 الخارج( عا تمويل البحث االعلما. هذا الدخل يزداد سنويا نظرا لتزايد أعداد الطبلب المقبولين سنويا

 ت االشراؾ المشتر  عا دعم البحث العلما و تساهم المهمات العلمية ، المن  الدراسية، البعثات وبعثا
 إنجاز الرسائل

  أما النسبة  العاملون عي مجال البحث العلمي عي تمويل أبحاثهم العلمية علا المشاري نسبة قليلة من يعتمد
 أموالهم الخاصة. األكبر من الباحثين عيعتمدون علا

 قياس عوائد البحث العلمي
 آلتي :جاري قياس مردود البحث العلمي با 

  عززدد األبحززاث علززا مسززتوى الكليززة مقارنززة بالكليززات اآلخززرى وكززذل  علززا مسززتوى األقسززام ومسززتوى
 األعضاء من خبلل قاعدة ا لبيانات التي تم إنشاإها لهذا الؽرت علا موق  الجامعة اإللكتروني.

 .ًحصر البحوث التطبيقية وبراءات اإلختراو نسبة إلا البحوث المنشورة عالميا 
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 مشاري  وحجم الميزانية المخصصة.عدد ال 

 . عدد درجات الماجستير والدكتوراه 

 المهمات العلمية وحضور المإتمرات العلمية  . 

 برآت األختراو بؤقسام الصيدالنيات والكيمياء الدوائية. 
 

 مشروعات بحثٌة ممولة وإتفاقٌات   12/3/1
 سام أو  م  كليات آخري بالجامعة يشار  أعضاء هيئة التدريس عي مشروعات بحثية مشتركة بين األق

مشاري  بحثية ألعضاء هيئة التدريس من صندوع  3تم الحصول  هذا العام علا حيث  6(3-12)مرفق 
ممول من صندوع 851111جنيه. وكذل  مشروو بحثا بقيمة 251111البحوث بالجامعة باجمالا 

باالضاعة الا مشروو بحثا ضمن البحوث بالجامعة يشار  عيه الطبلب م  أعضاء هيئة التدريس. هذا 
 .برنامج التعاون العلما الفرنسا

  شرعت الكلية عي تفعيل معظم اإلتفاقيات العلمية لتعظيم اإلستفادة المتبادلة بين الكلية والجهات الخارجية
لعلما و ومن االتفاقيات المفعلة اتفاقية التعاون م  نقابة صيادلة الدقهلية. و كذل  اتفاقية التعاون ا .األخرى

الثقاعا بين كلية الصيدلة و جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا حيث بلػ أعداد طبلب الدراسات العليا عا 
طالبا للحصول علا درجة الماجستيربؤقسام الكيمياء التحليلية والكيمياء  82اطار التعاون م  جامعة الدلتا 

طبلب  5عقاقير و الميكروبيولوجا والمناعة و العضوية و الكيمياء الحيوية والكيمياء الدوائية و ال
للحصول علا درجة الدكتوراة بؤقسام الكيمياء العضوية و الكيمياء الحيوية و األدوية والسموم و 

 .المناعةالميكروبيولوجا و 

 

 المإتمرات واألنشطة العلمٌة األخرى  12/3/2

  (46- 12)مرفق اإلقليمي والدولي  أعضاء هيئة التدريس  عا مإتمرات ذات الطاب  المحلي و يشار 

 6(5- 12)مرفق .بالدوريات العالمية المحلية و الدولية األبحاثبتحكيم  أعضاء هيئة التدريس يقوم بعت 

  (66-12)مرفق بعت أعضاء هيئة التدريس بالتحكيم عي ا لدوريات العلمية المحلية والدولية يقوم 

 
   نقاط القوة

 دراسة اإلحتياجات البحثيه المختلفه لؤلقسام  قائمه علا للكلية معتمدة  وجود خطة بحثية -

أعضاء هيئة التدريس عا اإلشراؾ العلما علا الرسائل بصوره دوريزه  من %21مشاركة أكثر من  -
 .ويشار  عدد كبير منهم عا النشر بكبرى الدوريات العالميه

 عا المإتمرات والمجبلت المحلية والعالمية.زيادة األبحاث المنشورة  -
 .زيادة أعداد طبلب الدراسات العليا و زيادة الدرجات الممنوحة -
 رع  األبحاث المنشورة علا موق  الكلية مما يساهم عي زيادة االستعانة بتل  األبحاث لمراج  بحثية. -

 

 نقاط الضعف
 عدم وجود الية واضحة لتسويع نتائج البحوث ذات الصبؽة التطبيقية. -
 . به لعدد األقسام وعدد أعضاء هيئة التدريسضعؾ مخصصات تمويل األبحاث بالنس -

 الجامعات األجنبية وجود العديد من االتفاقيات الؽير مفعلة م  -
 

 2115/2116خطة التحسٌن للعام 
 مإشرات النجاح مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

تطوير خطة 
 البحث العلمي

عمل قاعدة معلومات الكترونية بالمشاكل 
الصناعة ومإسسات التقنية التي تواجه 

عي  الكليةالمجتم  التي يمكن أن تساهم 
ايجاد حلول ومقترحات ودراسات لها من 
خبلل مشروعات الطبلب أو مشاري  

 بحثية ألعضاء هيئات التدريس

خدمة المجتم  وتنمية وكيل 
 شئون البيئة

االسهام عا حل المشكبلت 
التي تواجه الصناعة 
 ومإسسات المجتم 

 المصرى



  

 

 5182/5185التقرير السنوي الذاتي عن العام الجامعي  - 88 -  كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة 
 

طة بحثية تسهم عا حل و ض  خ 
المشكبلت الصحية و البيئية بالمجتم  

متابعة تنفيذ خطة البحث المصرى و
 العلمي بالكلية

 وكيل الدراسات العليا
 و رإساء االقسام

 زيادة االلتزام بالخطة

كفاءة العملية 
 البحثية

. وض  خطة لزيادة مجاالت البحوث 8
 التطبيقية و ارتباطها بالصناعة

البحث العلما والتطوير ربط خطط  .5
التكنولوجا وبرامجهما بخطط التنمية 
وحاجات المجتم  وتوثيع التعاون م  

  قطاعات المجتم  المختلفة

 وكيل الدراسات العليا
وكيل الكلية لخدمة و 

المجتم  وتنمية شئون 
 البيئة 

 المإسسات زيادة استفادة

والخدمية من  اإلنتاجية
 البحوث التطبيقية

هيئة التدريس علا تفعيل حث أعضاء 
البحوث المشتركة م  الجهات العالمية 

 ذات العبلقة

 وكيل الدراسات العليا
 رإساء االقسام

 زيادة النشر الدولا

وض  خطة للنهوت بالمجلة العلمية 
 للكلية، وذل  لمواكبتها للمجبلت العالمية

 وكيل الدراسات العليا
زيادة النشر للنهوت 
 ليةبالمجلة العلمية للك

االنتاجية البحثية 
ألعضاء هيئة 
 التدريس

العمل علا استكمال ادخال األبحاث و 
 الرسائل العلمية علا قاعدة البيانات.

 وكيل الدراسات العليا
 رإساء االقسام

 وجود قاعدة بيانات متكاملة

تطوير 
اإلمكانيات 
 البحثية

عمل ندوات و ورش عمل لزيادة 
الحصول المشاركة عا المشاري   وكيفية 

 و براءات االختراو علا المن 
 وكيل الدراسات العليا

زيادة الحصول علا 
و  مشاري  بحثية و من 
 براءات االختراو

عمل خطة لزيادة الموارد الذاتية للبحث 
العلما عن طريع انشاء البرامج الخاصة 

 للدراسات العليا

 وكيل الدراسات العليا
 رإساء األقسام

 زيادة برامج الدراسات
 العليا

حصر األجهزة و المعدادت البحثية 
المتاحة حاليا و االعبلن عنها لتعظيم 

 االستفادة منها علا مستوى الجامعة

وكيل عميد الكلية و 
 الدراسات العليا

توعير الدعم المالا للعملية 
 البحثية
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  الدراسات العلٌاالدراسات العلٌا  --1313  
بدقة  توصيفها خبلل عليا المختلفة منوتطويربرامج الدراسات ال جودة تحسين إلا الكلية تسعا

احتياجات سوع تتواكب م   ومقرراته برنامج ألي التعلم المستهدعة مخرجات أن من والتحقع ومراجعتها دورياً،
 تحرص الكلية كماالعمل و تتماشا م  أحدث اإلتجاهات العلمية والبحثية بما يسهم عي تحقيع رسالة الكلية. 

زيادة رضاهم  الطبلب، لتقويم نظماً موضوعية وتقر لطبلب الدراسات العليا، لمختلفةا توعير مصادر التعلم علا
 :التالي المجال علا هذا عي للكلية التطبييقية الممارسات وتشتمل .

 
    دليل الدراسات العليا (1 - 13)مرفق  الدرجات الممنوحة  13/1

  تقدمها من خبلل  برنامج( التا 53المختلفة )  ياالعل ببرامج الدراسات للتعريؾ متنوعة أساليب الكلية تتب
مخاطبة وزارة الموق  والمنتدى اإللكترونا الخاصين بالكلية ودليل الطالب والخريجين، إضاعة إلا 

 الصحة ونقابة الصيادلة وشركات األدوية.
  عبر  منحتها التا العلمية والدرجات الدبلومات وأنواو بؤعداد تتعلع بيانات قواعد الكلية لدى يتواعر

 .المعاونة( والخارج الهيئة )أعضاء من الداخل للدارسين وعقا ومصنفة الماضية، السنوات
  يتم تحديث قواعد بيانات طبلب الدراسات العليا دوريا وكذل  البرامج والمستفيدين منها وأهداؾ كل

ن خبلل إستطبلو رأي برنامج وأعداد المتقدمين له. ويستدل علا مدى حاجة سوع العمل لهذه البرامج م
الجهات المستفيدة واستقصاء رأي الحاصلين علا هذه الدرجات العلمية من خبلل مإشرات التسجيل 

 والقبول عي هذه البرامج. 
 

العام  خبللدكتوراه عا العلوم الصيدلية وال الدراسات العليا الحاصلين علا درجتا الماجستير بؤعداد طبلببيان  
 :5182/5185الجامعا

 

 اجمالا دكتوراه ماجستير لقسما م

 1 1 1 الصيدالنيات .8
 2 5 5 العقاقير .5
 5 1 5 الكيمياء الطبية .3
 5 3 2 الفارماكولوجا والسموم .2
 5 1 5 الكيمياء الحيوية .5
 2 1 2 والمناعة الميكروبيولوجيا .6
 2 5 5 الكيمياء العضوية الصيدلية .5
 2 1 2 الكيمياء التحليلية .1

 31 5 23 الجمالاا
 

 
 

 :5182/5185علا دبلوم الدراسات العليا للعام الجامعا بيان بؤعداد طبلب الدراسات العليا الحاصلين  
 

 دبلومال م
عدد الطبلب 
 الناجحون

نسبة النجاح للذين ادوا 
 اإلمتحان 

8. 
و الصيدلة  ياتلمستشفاصيدلة 

 اإلكلينيكية
23 18.83 

 31.63 55 ىتحليل الكيميائا الحيوال .5
 213 2 نباتات الطبيةال .3
 53.13 82 الميكروبيولوجيا .2
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 513 5 الكيميائاالتشييد  .5
 8113 6 التكنولوجيا .6
 23.33 82 رقابة و التحليل الدوائاال .5

 :6164 115 االجمالا

 
 العملٌة التعلٌمٌة فً الدراسات العلٌا: 13/2

 الدكتوراهبرامج الدبلوم/ الماجستٌر/   13/2/1 
  العامة لبرامج الدراسات العليا التي وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  المعاييرتبنت الكلية

 واالعتماد ووضعت معايير خاصة لكل برنامج.
  ،تم توصيؾ مقررات الدبلوم والماجستير والدكتوراه وتم مراجعتها واعتمادها من قبل األقسام العلمية

اعع م  الخطة البحثية للجامعة واإلرتباط باحتياجات المجتم  وبالتطورات العلمية وتمت مراعاة التو
 الحديثة. 

  درجات الماجستير والدكتوراه التي تمنحها الكلية تتطلب تقديم رسالة علمية ودراسة مقررات دراسية
مقررات  قائمة (2- 13)مرفق متخصصة ومقررات عامة مثل مقررات اللؽة والحاسب اآللي واإلحصاء. 

 الماجستير  

  تستعين الكلية باألساتذة المتخصصين  كمراجعين خارجيين لبرامجها وعقاً للنماذج التي أعدتها الهيئة
 لضمان جودة التعليم واإلعتماد. القومية 
 نظام التسجٌل واإلشراف العلمى    13/2/2

 ب وأعضاء هيئة التدريس وتقوم الكلية يقوم نظام التسجيل للدراسات العليا وعقاً لبلئحة معتمدة معلنة للطبل
الئحة الدراسات  (3- 13)مرفق بمراجعتها عي ضوء المتؽيرات المحيطة وعقاً إلحتياجات سوع العمل 

 .  العليا  
  تنشر الكلية اإلجراءات اإلدارية والعملية الخاصة بالتسجيل لدرجات الدراسات العليا بدليل الخريجين

 ضاعة إلا لوح اإلعبلنات بقسم الدراسات العليا. إلبا وعلا موقعها اإللكتروني
  توعرالكلية استمارات التسجيل علي موقعها ويتم اإلعبلن عن كاعة اإلجراءات واألوراع المطلوبة بحيث

نماذج واستمارات  (4- 13)مرفق يمكن للراؼب طباعة االستمارة إلعداد ملؾ التقدم مرة واحدة. 
 التسجيل والتقدم 

  نظام ابن الهيثم(. من خبلل برنامج الدراسات العليا إلكترونيايتم التسجيل( 

 .تحدد القواعدالمنظمة بالقسم العلما إختيار لجنة اإلشراؾ علا الطالب 

  .يقدم المشرؾ الرئيسا تقريراً دورياً عن مدى التقدم البحثا والصعوبات التا تواجه الطالب 

 العليا إلا األساتذة المشهود لهم بالتميز العلمي عي مجاالت  تسند الكلية المهام التدريسية لبرامج الدراسات
التخصص. ويتم مراجعة أداء األقسام عي التدريس من خبلل عدة آليات تشمل استبيانات الطبلب وتقارير 

 البرامج و صندوع الشكاوى والمقترحات.

  م لمناقشة الخطة البحثية يحضره أعضاء مجلس القس قبل التسجيل لدرجة علميةيقوم الطالب بعقد سيمينار
المقترحة وأهمية البحث ومدى إرتباطه بالخطة البحثية للقسم وإجراء أية تعديبلت علي الخطة المقترحة 

 عي ضوء هذه اإلعتبارات.
    يلتزم الطالب بعرت سيمينار عما حققه وتوصل إليه عي بحثه دورياً وسيمينار نهائي قبل تقديم الرسالة

آخر قبل المناقشة ضماناً لجودة العمل كما يشترط نشر بحث من رسالة الماجستير إلا لجنة التحكيم و 
 . والمناقشة قبل التقدم بالرسالة للجنة الحكم بعد إعتماده من لجنة اإلشراؾ و وبحثين من رسالة الدكتوراه

 

 الموارد البشرٌة والمالٌة المتاحة لبرامج الدراسات العلٌا والبحوث  13/2/3

 اؾ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتدريس مقررات الدراسات العليا كما تحرص الكلية علا يوجد عدد ك
توزي  األعباء التدريسية طبقاً للتخصص وتقوم برنتداب بعت األساتذة المتخصصين للتدريس ببرامج 

 الدراسات العليا المستحدثة والؽير متوعرة بالكلية.
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 سنوياً،  تحديثهالمراج  العلمية عي مجاالت التخصص المختلفة ويتم تتوعر بالكلية مكتبة تحتوي علا أهم ا
إلا الدوريات العلمية. كما يوجد بها العديد من قواعد البيانات الداخلية والعالمية ، وتعد المكتبة  وباإلضاعة
 دليل المكتبة ( 5 – 13) مرفق هاماً لطبلب الدراسات العليا  معرعياً  مصدراً 

 وارد صندوع البحوث والمشاري  المموله من الجامعه و جهات أخري و كذل  موارد م تعتمد الكلية علا
 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية لشراء األجهزة العلمية ورع  كفاءة المعامل البحثية. الكليه االخري مثل

 طالب الدراسات العلٌا  13/3
 االلتحاق ببرامج الدراسات العلٌا: 13/3/1

 مقارنة بالعامٌن السابقٌن: 2114/2115د طالب الدراسات العلٌا المقٌدٌن للعام الجامعى بٌان بتطور وزٌادة أعدا 

 العام الجامعً 

2112-2113 2113-2114 2114-2115 

 اإلجمالً دكتوراه ماجستٌر دبلوم اإلجمالً دكتوراه ماجستٌر دبلوم اإلجمالً دكتوراه ماجستٌر دبلوم

 548 59 256 233 486 58 219 219 489 53 176 261 المقٌدٌن

 

 مقارنة بالعامٌن السابقٌن: 2114/2115للعام الجامعى أعداد الطالب الوافدٌن بالدراسات العلٌا 

2112/2113 2113/2114 2114/2115 

15 19 25 
 

 تقوٌم طالب الدراسات العلٌا 13/3/2
 لقات نقاشية )سيمينار( ـ تعتمد الكلية عي تقويم طبلب الدراسات العليا علا وسائل متنوعة تشمل ح

 اختبارات شفوية ـ اختبارات تحريرية ـ أبحاث علمية ـ زيارات ميدانية ـ تقاريرـ رسائل علمية. 
  يتم توزي  الدرجات طبقاً لبلئحة والينفرد أحد األساتذة بالتقويم بل تقوم به لجنة ممتحنين والتا تختص

 ت الشفوية .بوض  االمتحانات ومراجعة الدرجات وعقد االختبارا

  تطابع اللجنة العليا للمناهج األوراع االمتحانية المقدمة للطبلب م  مواصفات الورقة االمتحانية التي
 إعتمدها مجلس الكلية .

  يشترط نشر بحث واحد علا األقل من رسالة الماجستير وبحثين من رسالة الدكتوراه قبل التقدم بالرسالة للجنة

 . المناقشة والحكم

 ضا طالب الدراسات العلٌار 13/3/3
  تقوم الكلية باستقصاء رأي الطبلب عي برامجها من خبلل عدة وسائل )صندوع شكاوى، لقاء دوري عي

 حضور العميد و وكيل الكلية للدراسات العليا،تقييم المقررات الدراسية( وتقوم الكلية بالتحليل والمتابعة. 
 وعقاً لنموذج معد لذل  وسداد رسوم التظلم وعقاً  م من نتيجتهوعين يحع للطالب التظلبعد إعبلن النتيجة بؤسب

 لبلئحة وترد إليه عي حال تبين أن تظلمه علي حع ويعلن الرد علي التظلم خبلل أسبوعين كحد أقصا.

  تعلن الجداول المبدئية لئلمتحانات قبل موعد االمتحان بشهر كامل علي األقل وتقبل إدارة الكلية أية
ن الطبلب بالتعديل لتإخذ عا اإلعتبار ثم يعلن الجدول عي صورته النهائية قبل خمسة اقتراحات ترد م

 عشر يوماً علا األقل.
 

 نقاط القوة:

  آلية معتمدة وموثقة للتعامل م  شكاوى طبلب الدراسات العليا 

 ( 53عدد البرامج المتاحة متنوو ويكفا للتناعس عا سوع العمل .)برنامج 

 الهيئززة التدرسزززية )مززن حيززث األعززداد والتخصصززات( للقيززام باألعبزززاء  وجززود أعززداد مناسززبة مززن
 التدريسية.

 

 

 نقاط الضعف:
o .ضعؾ الموارد المالية المخصصة لبرامج الدراسات العليا 
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o عزي تزايزد مسزتمر سزنوياً ولكزن مزا زال  عدد الطزبلب الواعزدين الملتحقزين ببزرامج الدراسزات العليزاأ
 قليل.

o وعزدم قيزاس مخرجزات الزتعلم المسزتهدعة بشزكل  ولكنهزا مزا زالزت قليلزة تنوو أساليب تقويم الطبلب
 كامل.

 مقترحات التحسٌن:

 العمل علا تنوي  أساليب تقويم الطبلب.  -
اعداد ومراجعة تقارير البرامج والمقررات م  مراعاة تحليل نتائج استقصاء الطبلب ووض  خطة  -

 تنفيذية للعام التالا.

 لية وتوعير مصادر مختلفة للتمويل.العمل علا زيادة الموارد الما -

 وض  آليات جذب لزيادة أعداد الطلبة الواعدين. -

 تحديث الئحة الدراسات العليا. -

 2115/2116خطة التحسٌن للعام 

 مإشرات النجاح مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ

زيادة الموارد المالية 
وتوعير مصادر تمويل 

 مختلفة

  االعبلن والتوعية بالمشاري -
 التناعسية والجهات المانحة.

 زيادة عدد الدورات التدريبية. -
برنامج خاص  رعداد اقتراح -

 Pharm Dمثل  للدراسات العليا

 وكيل الدراسات العليا
 العميد

زيادة وتنوو مصادر 
 التمويل

تطوير نظم التقييم عي 
الدراسات العليا وتفعيل 
 دور المقيم الخارجا

والنهائي  وض  نظام للتقييم المستمر
 ولئلستفادة من تقارير المقيم الخارجا

 وكيل الدراسات العليا
 العميد

نظام للتقييم المستمر 
والنهائي وآلية لعمل 
 المقيم الخارجا

جذب الطلبة الواعدين 
 لبرامج الدراسات العليا

اعداد خطة لئلعبلن عن برامج 
 الدراسات العليا اقليميا

 التسويع لبرامج الدراسات العليا

 وكيل الدراسات العليا
 العميد

زيادة أعداد الطلبة 
 الواعدين

تحديث البلئحة الحالية  
 للدراسات العليا

 متابعة إنجاز الئحة الساعات المعتمدة
 رإساء األقسام

 وكيل الدراسات العليا
 العميد

الئحة معتمدة وموثقة 
 للساعات المعتمدة
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  نظام إدارة الجودة والتطوٌر المستمر نظام إدارة الجودة والتطوٌر المستمر   --1414
 وحدة ضمان الجودة : 14/1

  بواسززطة الوحززدة يوجززد مقززر مإثززث لوحززدة ضززمان الجززودة بالززدور الرابزز  بززالمبنا اإلداري  بالكليززة و تززدار
  (1-14مرفق )مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجامعة  لمدة عامين قابلة للتجديد. 

  ( بتزاريخ 253تم اعتماد و توثيع البلئحة الداخلية  للوحزدة بنزاءا علزا مواعقزة مجلزس الكليزة بجلسزته رقزم )
وتحديث الهيكل التنظيما للوحدة  بناءا علا مواعقزة مجلزس الكليزة بجلسزته  (2-14)مرفق . 85/2/5112

 ويتشكل مجلس اإلدارة من:ـ (3-14)مرفق .  58/5/5181 ( بتاريخ262رقم )
 

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية

 عضواً  وكيل الكلية لشئون التعليم والطبلب

 عضواً  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 عضواً  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتم  و تنمية البيئة 

 مدير الوحدة عضو هيئة التدريس

 نائب مدير الوحدة عضو هيئة التدريس

 عضواً  أمين الكلية 

 عضواً  أحد رجال األعمال

 عضواً  أحد خريجي الكلية الذين يعملون خارجها
  

 عضواً  إتحاد الطبلب أمين

   ويجوز ضم عضوين إلي مجلس اإلدارة من ذوى الخبرات عي هذا المجال
 يتم تعيين :كما 
 مسئول مالي  للوحدة بقرار من رئيس مجلس اإلدارة. .8

 منسقي األقسام العلمية لدى الوحدة. .5

ويجتم  مجلس إدارة الوحدة مرة كل شهرين علا األقل  بناء علا دعوة من رئيس مجلس إدارة الوحدة أو 
قة . ويرأس الجلسة رئيس بطلب من أؼلبية األعضاء وال يكون االجتماو صحيحا إال بحضور األؼلبية المطل

مجلس إدارة الوحدة ويحل محله مدير الوحدة حال ؼيابه ، وتصدر قرارات المجلس بؤؼلبية األصوات عرذا 

محاضر مجلس إدارة وحدة ضمان  (4-14) مرفق .تساوت يرج  الجانب الذي يضم رئيس الجلسة
  الجودة

 رؤية ورسالة الوحدة وغاياتها وأهدافها الرئيسية
تتطلققع وحققدة ضققمان الجققودة بكلٌققة الصققٌدلة جامعققة المنصققورة إلققى حصققول الكلٌققة علققى االعتمققاد األكققادٌمً :  الرؤيــة

 والمإسسً

تلتزم الوحدة بتطبٌق معاٌٌر الجقودة التعلٌمٌقة وتنفٌقذ الخطقة االسقتراتٌجٌة للكلٌقة بمقا تتضقمنها مقن أنشقطة :  الرسالة

 .تعلٌمٌة وبحثٌة وخدمٌة  

بناء علا مواعقة مجلس    (5-14) مرفق الوحدة بعد حصول الكلية علا اإلعتمادتم تحديث رإية ورسالة 
 ليصبحا كما يلي : 81/85/5185( بتاريخ 226الكلية بجلسته رقم )

تحقيع الريادة عي مجال توكيد الجودة والتحسين المستمر والتميز عي األداء الجامعي محلياً وإقليمياً :  الرؤية

 لوصول به إلا العالمية.والحفاظ علا اإلعتماد ل

تساهم الوحدة عي اإلرتقاء والتحسين المستمر لؤلداء التعليمي والبحثي وخدمة المجتم  لتحقيع :  الرسالة

رسالة الكلية وأهداعها اإلستراتيجية من خبلل نظم وآليات عاعلة لقياس تقييم األداء بما يضمن للكلية قدرة 
 تناعسية عالية.

 مهام والمسإليات )السياسات(ال الؽايات واألهداؾ  
الخطة  متابعة -1

 األستراتٌجٌة للكلٌة

 والرسالة والؽايات النهائية للكلية  للرإية التحديث المستمر. 

  نشر الرإية والرسالة والؽايات النهائية 

  دراسة العوامل البيئية الداخلية والخارجية للكلية وإجراء التحليل البيئا(SWOT )  

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/أولاً%20القدرة%20المؤسسية/2%20الهيكل%20التنظيمي/6قرار%20تعيين%20مدير%20الوحدة%20وإدارة%20الكلية.pdf
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/أولاً%20القدرة%20المؤسسية/2%20الهيكل%20التنظيمي/7اللائحة%20الداخلية.pdf
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/أولاً%20القدرة%20المؤسسية/2%20الهيكل%20التنظيمي/8تشكيل%20وحدة%20الجودة%20ومجلس%20إدارتها%20واعتماد%20اللائحة%20الداخلية%20لها%20والهيكل%20التنظيمي.pdf
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 مهام والمسإليات )السياسات(ال الؽايات واألهداؾ  
 أولويات التنفيذتحديد الفجوات و 

  للخطة اإلستراتيجيةمتابعة الخطة التنفيذية 

وضع نظام لتقٌٌم  -2
 األداءوتطوٌر وتحلٌل 

  .إستبيانات  لتقييم أداء اإلدارة  وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية 

  .إستبيانات  لتقييم العملية التعليمية 

 اجعة. تحليل نماذج تقييم األداء والتؽذية الر 

 .اقتراح نظام مكاعآت ععال يضمن مشاركة الجمي  عا عناصر التقييم الذاتي السنوي 

تكوٌن فرق عمل  -3
 للتقٌٌم الذاتً والتحسٌن

 المستمر

  تفعيل دور لجنتا المراجعة الداخلية و إدارة نظم الجودة لتطبيع المواصفة الدولية  (ISO 9001-

2008) 

 ية.تفعيل دور لجنة المناهج الدراس 

  .ورش العمل. الدورات التدريبية. المشروعات البحثية التطبيقية. الندوات. لمإتمرات 

التوعٌة والتدرٌب  -4
  الجودة  فً مجال

   االستمرار عي نشر ثقاعة الجودة بين العاملين  )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطبلب و اإلداريين
) 

 ت عا  مجال الجودة. عقد الدورات التدريبية وورش عمل والندوا 

 إعداد المدربين عا مجال إدارة الجودة  بحضورالدورات التا تنظمها هيئة ضمان الجودة.  

  عقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ، وكذل  القياس والتقييم والتقويم للمقرارات والبرامج
 والتعزيز.  للتحسينالدراسية ووض  خطط 

دعم فنً لألقسام -5
 ٌحققظ علً ما للحفا

 معاٌٌر الجودة

  .تفعيل لجنة منسقا الوحدة  لدى األ قسام واإلدارات 

 . مساعدة األقسام عي إعداد تقارير التقييم الذاتي السنوي 

 .كتابة التقارير للمقررات والبرامج الدراسية وكذل  القياس والتقييم والتقويم 

التنسٌق بٌن جمٌع  -6
األقسام العلمٌة 

 واإلدارٌة

 صيل مفهوم العمل الجماعا داخل الكلية.تؤ 

  أعضاء هيئة التدريس  -هيكل وأساليب اإلدارة  -تقييم ذاتي سنوي ألداء أنشطة الكلية: تحقيع الرسالة- 
إدارة  -مشاركة المجتم   -البحوث  -جودة عرص التعلم -المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية 

 الجودة 

 اإللكترونية وشبكة التليفونات واإلنترنت. التوس  عا إستخدام األنظمة 

المساءلة  -7
 والمحاسبة

 متابعة أداء األعراد 

 .التحقع من الشكاوى ووض  آليات حلها 

 تفعيل سياسة الثواب والعقاب اإلدارى 

الحفاظ على وضع  -8
 ة المإسسية والفاعلية التعليميةاستمرار تحقيع معايير الهيئة القومية لضمان الجودة عي مجال القدر  الكلٌة بعد االعتماد 

وضع نظام ٌضمن  -9
 استمرارٌة عمل الوحدة

  يضمن مشاركة الجمي  عا أعمال الوحدة.  وشفاؾوض  نظام مكاعآت ععال 

  تقديم خدمات ذات عائد للجامعة من خبلل: االستشارات الفنية. الدورات تدريبية.  إجراء الدراسات
 المتعلقة بنشاط الوحدة.

 

 عن وحدة ضمان الجودة عدة لجان متخصصة بتحقيع معايير الجودة وهي :وينبثع 
 الدراسة الذاتية والتقرير السنويلجنة  .8

 لجنة المناهج والبرامج الدراسية  .5

 لجنة برامج الدراسات العليا .3

  (ISO 9001 – 2008)لجنة نظم إدارة الجودة  .2

 لجنة الخطة اإلستراتيجية .5

 ةلجنة تدريب وتؤهيل الموارد البشري .6

 لجنة االستبيانات .5

 لجنة المراجعة الداخلية  .1

 لجنة ملتقا التوظيؾ .2

 لجنة العبلقات العامة  .81

 لجنة منسقي وحدة ضمان الجودة باألقسام  .88

 لجنة التعليم اإللكتروني .85

وتتم اإلجتماعات الدورية للوقوؾ  والجدير بالذكر بؤن مهام هذه اللجان موض  بالتفصيل عي دليل وحدة ضمان الجودة.
 مستحدثات األمور.علا 
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 عالقة الوحدة بمركز الجودة بالجامعة :
 تعتبر وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية جزء ال يتجزأ من مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة .

تبلػ قرارات مجلس إدارة الوحدة بالكلية إلا مركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة خبلل ثمانية أيام من 
 دورها العتمادها  . تاريخ ص

 تناقش الموضوعات التا تخص الجودة بمجلس الكلية وتتخذ لها القرارات المناسبة .

البلئحة المالية لمركز  (6-14)مرفق الدعم المادي و المعنوي  لوحدة ضمان الجودة .  82/8/8           

 ضمان الجودة 
 ذوى المهارات المتميزة ودعم اشتراكهم ودعم الوحدة بالكوادر المإهلة  تحرص الكلية علا إختيار ،

بالدورات التدريبية الخاصة بنظم الجودة والتقييم الذاتي وتصميم خطط التطوير عي ضوء التؽذية الراجعة 
 . المستمدة من نتائج التقييم

 المإهبلت و الدورات التدريبية التا حصل عليها العاملين بالوحدة(7-14)مرفق 

  وبعت الطبلب  ومعاونيهم واإلداريين من السادة أعضاء هيئة التدريسالبشرية تتوعر بالوحدة الكوادر
 ويحتاج بعضها إلا التؤهيل لقيام الوحدة بدورها.

 .توعر الكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة مخصصات مالية للوحدة لممارسة أنشطتها المختلفة 
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 :  قائمة بالتجهٌزات الموجودة بوحدة ضمان الجودة

 عدد نالبٌا م

 2 جهاز كمبيوتر 8

 5 ماكينة تصوير 5

 5 طابعة  3

2 
برمجيات إحصائية للتعامل م  البيانات وكتابة 

 التقارير
8 

 5 طاولة إجتماعات 5

 3 دواليب لحفظ الملفات 6

  تحفز الكلية عرع العمل عي أنشطة الوحدة معنوياً،   وذل  برعطائهم شهادات تقدير  والثناء عليهم عي
التخاذ القرارات عيما يتعلع   مدير الوحدة  يفوتالكلية وحثهم علي مواصلة التطوير والجودة. مجلس 

 بقضايا الجودة 

 حيث يقوم بعرت ومناقشة موضوعات جودة األداء عي مجلس  ُتمثل وحدة ضمان الجودة باللجان الرسمية
 (86-14)مرفق  .الكلية

  بدعوة من السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية ، كما أنه يقوم مدير الوحدة بحضور اجتماعات مجلس الكلية
 عضو بلجنة العبلقات الثقاعية ولجنة أخبلقيات البحث العلمي واللجنة المالية واإلدارية للعاملين.

  يحرص مدير الوحدة علي متابعة ما يتم عي األقسام األكاديمية واإلدارية لئللتزام بتنفيذ سياسات وإجراءات
 :باإلضاعة إلا استخدام اآلليات التاليةاخلي لتوكيد الجودة ومتطلبات اإلعتماد األكاديمي. النظام الد

  تعيززين منسززع للجززودة بكززل قسززم علمززا للتوعيززة بمفززاهيم الجززودة واإلعتمززاد تحززت إشززراؾ مززدير
 الوحدة.

 .عقد إجتماعات دورية م  منسقا األقسام العلمية واإلدارية 

   عيمززا يخززص موضززوعات الجززودة يززتم مناقشززته بوحززدة ضززمان يقززدم كززل منسززع تقريززرعن القسززم
 الجودة عي اجتماو مجلس إدارتها التخاذ أيه قرارات تصحيحية أو تدعيمية.

 .إعداد تقارير األداء للبرامج وتحديد جوانب القوة والضعؾ عيها 

  .إجراء دراسات تقييم ذاتي لؤلقسام والوحدات اإلدارية وتقديم التؽذية الراجعة 

 موضوعات الخاصة بجودة التعليم علا مجلس الكلية.عرت ال 

 
  التقوٌم المستمر والتطوٌر للقدرة المإسسٌة 14/2

 علا والعمل القوة تحديد مجاالت بهدؾ المإسسية، لقدرتها ومستمر شامل تقوم الكلية برجراء تقويم 

 وتعزيز تطوير عا قويمالت نتائج الكلية معالجتها وتستخدم علا والعمل الضعؾ مجاالت وكذل  تعزيزها،

 :التالا عا الصدد هذا عا للمإسسة التطبيقية الممارسات وتتمثل.الجودة بردارة الخاصة نظمها
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 السنوى للكلٌة  التقرير  (9-14)مرفق  .. عملٌة التقوٌم 14/2/1
 ذ عام وذل  من تقوم وحدة ضمان الجودة  بعملية التقويم للمإسسة بصفة مستمرة م  نهاية كل عام دراسي

،وذل  لتحديد  ( من التقارير السنوية الذاتية6حيث تم إرساء نظام داخلي للجودة وتم إصدار عدد ) 5115
 نقاط القوة وتدعيمها وتحديد نقاط الضعؾ وعبلجها من خبلل:

استطبلعات الرأي لضمان التقويم الذاتي الكمي والكيفي بناًء علي معايير ومإشرات موضوعية  .8
 قابلة للقياس.

 عزي مصزداقية   والطبلب تطبلو آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلداريسا

 (  11-14)مرفق  اإلدارة والرضا الوظيفا 

 علزا نظزام  إلكترونيزاً والزذي يزتم  استطبلو آراء الطبلب عزي العمليزة التعليميزة بوجزه عزام
   (11-14)مرفق . الفارابي

 تها التخاذ القرارت التصحيحيةتحليل النتائج إحصائياً ومناقش 

 عرت ومناقشة تقارير زيارات المراجعة الداخلية ووض  خطط تحسين لها:  .5
  52/6/5188بتزززاريخ  الكليزززة علزززا االعتمزززادتزززتم عمليزززة تقيزززيم لزززؤلداء سزززنوياً بعزززد حصزززول  

 شهادة االعتماد(  12-14)مرفق  

 اجعزة الداخليزة الزذى يمثزل األقسزام تقوم وحدة ضمان الجودة برعداد التقارير من خبلل عريع المر
 العلمية واإلدارية المختلفة 

 التؽذية الراجعة من المستفيدين عي نهاية العام الدراسا. .3
 مراجعة ومناقشة مإشرات التقويم الذاتي لؤلداء الكلي للمإسسة. .2
 ونيهم تتم مناقشة نتائج هذا التقويم مز  ممثلزين للعديزد مزن الفئزات مثزل أعضزاء هيئزة التزدريس ومعزا

والطززبلب والعززاملين بالكليززة واألطززراؾ المجتمعيززة ذات العبلقززة لمتابعززة مززا جززاء مززن نتززائج وتفعيززل 
 األدوار، من خبلل تقارير عن تقييم األداء األكاديمي واإلداري والجامعي بوجه عام. 

يزع تقوم الوحدة بمقارنة نتائج التقويم المإسسي بصفة دورية لضمان عمليزة تطزوير األداء عزن طر .5
 متابعزززةو  5183/5182و  5185/5183 لعزززامي  السزززنوي الزززذاتي التقريزززر عمزززل مقارنزززة بزززين 

ووضز  خطزط تحسزين  (13-14)مرفق االجراءات التصحيحية للعرت علا المجالس المختصة. 
 وتطوير.

 وذل  من خبلل : ـ بمتابعة الكلية  الوحدة تقوم  
  شهادة األيزو (14-14)مرفق   2118/5111تطبيع المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة 

 (15-14)مرفق اإلستراتيجية للعمل علا تحقيقها تنفيذية للخطة الخطة متابعة ال 

  وض  برامج هادعة لكسب الدعم والتؤييد لبرامج ومشروعات التعزيز والتطوير من خزبلل وحزدة
 ضمان الجودة.

 ، وتحسزين مخرجاتهزا ووضزعها   إهتمام الكلية بطبلبها وخريجيها ،  ومتابعتهم عزي سزوع العمزل
 التناعسي داخل منظومة المجتم 

  وتتبز  كفزاءة خزريج الكليزة عزي مجزاالت العمزل المختلفزة مزن خزبلل  إعداد برنزامج لبلتصزال بزالخريجين

 ( 16-14)مرفق  ورابطة الخريجين  الملتقا التوظيفا

 حدة الجودة بالكليةكاعية لممارسة األنشطة داخل و من ميزانية الكلية توعير مخصصات مالية 

  وضزز  رقابززة ونظززام متابعززة بشززؤن األجهزززة الززواردة مززن مشززروو الززـCIQAP  وذلزز  لمتابعتهززا

 واالستفادة منها 

  االهتمزززام بتسزززجيل األنشزززطة والفعاليزززات المختلفزززة وتحديزززد مسزززئولية تنفيزززذ المهزززام عزززي اإلدارات
 واألقسام المختلفة

 

 م الجودةأنشطة التعزٌز والتطوٌر إلدارة نظ 14/2/2

  ونتيجة للتطوير الذاتي الشامل والمستمر عقد شهدت الكلية تؽيراً ملموساً عي األداء الكلي ) مإسسي
 وتعليمي ( ومنها علا سبيل المثال: 

 دليل كليتي واإلعتماد( نشر ثقاعة الجودة ( 

  وجود خطة إستراتيجية موثقة ومعتمدة 

 ملؾ الهيكل التنظيمي( تحديث الهيكل التنظيمي ( 
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  زيادة الموارد الذاتية 

  استخدام نظامMIS لتكنولوجيا المعلومات 

  وذل  امكن تحديد بعت مجاالت مستقبلية للتعزيز والتطوير عي ضوء نتائج التقويم الذاتي لؤلداء الكلي وقد
 :  لضمان التحسين عي األداء المإسسي ومن هذه المجاالت

 يتبلءم م  المعايير األكاديمية  سية بمارات الداالتطوير المستمر ألهداؾ المقرر 

  .تطوير مهارات الجهاز اإلداري عي استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 (17-14)مرفق رية للبنية التحتية إعداد خطة للصيانة الدو   

  تطبيع نظام الجودهISO 9001/IWA2. 

   اإلستقصاء الدورى عن مستوى كفاءة الخريجين عي المنظمات التا يعملون بها 

 ومكتب متابعة الخريجين. ( 18-14)مرفق يل رابطة الخريجين واإلعبلن عنها تفع 

 التعاون م  مركز ضمان الجودة  وتقويم عاعلية هذا التعاون. دعم 

 تفعيل نظام ادارة الجودة بالكلية عن طريع عهم الدور الذي يقوم به كل عرد و توزي  المهام. 

 التوعية بفكزر التطزوير وتؤسزيس ثقاعزة متميززة عزي  زيادة الممارسات الجيدة الخاصة بالجودة مثل
   6األداء لتحقيع توقعات المستفيدين

 التحقع من توعر الموارد المادية والبشرية لوحدة ضمان الجودة 

  المهنية كفاءتهمالتطوير المستمر لمكتب الخريجين لمتابعتهم ورصد. 
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 التقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة  14/3
 أعينها الفاعلية التعليمية باعتبارها هدعاً اليمكن أن تحيد عنه ،  لذا تعتمد علي تقويم  تض  الكلية نصب

شامل و مستمر لجمي  جوانب العملية التعليمية وتض  نتائج هذا التقويم عي اإلعتبار لوض  خطط تحسين 
 وتعزيز من خبلل نظام داخلي إلدارة جودة التعليم والتعلم ويتض  ذل  من خبلل:

 عملٌة التقوٌم  14/3/1

 :تتب  الكلية أساليب لتحقيع عملية تقويم العملية التعليمية تشتمل علا األتي 

  المقرراتين عي مراجعة البرامج و يو الداخل الخارجيين االستعانة بالمراجعين  . 

 .تشكيل عريع للمتابعة الداخلية داخل األقسام العملية 

  األقسام والتؤكد مزن مزدى تحقزع المخرجزات ووضز  خطزة مناقشة تقارير المقررات والمصفوعات داخل
 تحسين سنوياً 

 ومناقشة استطبلو رأي الطبلب عي المجالس العلمية. طرح استبيانات الكترونيا و ورقيا و تحليلها 

  .عرت نتائج التحليل علا رإساء األقسام األكاديمية و ادارة الكلية 

  المتابعة.متابعة ردود األقسام األكاديمية من خبلل عريع 

 .االجراءات التصحيحية 

 .استمرارية المراجعة بصورة دورية 
  تعتمد الكلية علا مإشرات وأساليب وأدوات ذات مصداقية لتقييم الفاعلية التعليمية وذل  من خبلل : ـ 

  (  19-14)مرفق لجنة المناهج العليا و التا تقوم باعداد تقارير عن المعايير األكاديمية 

 تزم تطبيزع البلئحزة . و قزد (  21-14)مرفقق راجعة برامجها بواسطة مراجعين خارجيين قيام الكلية بم
الوزاري رقم  والمعتمدة بالقرار 5183/5182 األكاديميالعام  بدء منبنظام الساعات المعتمدة  الجديدة

 (21-14)مرفق   .85/85/5185( بتاريخ 5215)

   و يهزدؾ  األكاديمية المختلفزة  لؤلقسامابعة الداخلية الجودة بالكلية بتشكيل عريع للمت ضمانقامت وحدة
ضزاعة أو تؽييزر إهذا الفريع الا متابعة اعداد التقرير السنوى للمقرر و ملؾ المقرر و كذل  متابعة اى 

عززا وصززؾ المقززررات الدراسززية المختلفززة عززا األقسززام األكاديميززة. كمززا يقززوم الفريززع بمراجعززة الخطززة 
الخطزط  تنفيزذ مقرر و مقارنتها بنظيرتها عا األعوام السابقة و تحديزد مزدى التنفيذية الموضوعة عا كل

 (22-14)مرفق الموضوعة و كذل  تحديد المعوقات التا تسببت عا عدم تحقيع تل  الخطط

  يقوم القسم العلما بتحديد المراجعين الخارجين لكل مقرر و تحليل النتائج و دراسة مقترحزات التحسزين
 يل عا مجالس األقسام العلمية.و عرت نتائج التحل

   استطبلو آراء الطبلب الكترونيا علا نظام الفارابا عيما يخص عناصرالعملية التعليمية و يقوم رئزيس
مجلس القسم بمتابعة النتزائج الكترونيزا مزن خزبلل موقعزه الشخصزا علزا نظزام الفزارابا و مناقشزة هزذه 

وبعزت  يحية لتحسزين العمليزة التعليميزة ان وجزدتالنتائج عا مجلزس القسزم و اتخزاذ االجزراءات التصزح
 (23-14)مرفق  االستبيانات تم طرحها ورقياً لضمان الجدية والشفاعية

  ،تم إعداد مصزفوعات لدراسزة التواعزع بزين مخرجزات الزتعلم المسزتهدعة وكزل مزن أنشزطة التعلزيم والزتعلم
الورقزززة االمتحانيزززة ومحتزززوى  نومصزززفوعة لدراسزززة التواعزززع بزززي وطزززرع التقيزززيم، و الورقزززة االمتحانيزززة

، و إرسالها الا رإساء األقسام العلمية للتحقع من مخرجات التعلم المستهدعة و (24-14)مرفق المقرر
 (25-14)مرفق وحدة ضمان الجودة باالجراءات التصحيحية التا تم اتخاذها ان وجدت  مواعاة 

 عزد ظهورهزا الزا رإسزاء األقسزام األكاديميزة يتم ارسال منحنيات التوزي  التكرارى لنتائج االمتحانزات ب
 لعرضززها و مناقشززتها عززا مجززالس األقسززام و اتخززاذ االجززراءات التصززحيحية عززا هززذا الشززؤن ان وجززدت

  (26-14)مرفق  

  و تقوم وحدة ضمان الجودة عور ظهور نتائج االمتحانات بدراسة نتائج الطبلب و احصائيات النجزاح و
ومثزال ذلز  إرتفزاو نسزب النجزاح بالفرقزة الثانيزة للعزام  السزنوات الماضزيةتحديد اسباب التبزاين مقارنزة ب

 (27-14)مرفق  . عن مثيبلتها بالسنوات السابقة 5183/5182األكاديمي 

 :تشار  األطراؾ المعنية المختلفة عي تقييم الفاعلية التعليمية من خبلل 
 استبيانات للطلبة.  .8

 المتابعة الداخلية لؤلقسام األكاديمية. .5
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ستبيانات لسوع العمل الخارجا عزن رأيهزم عزا مسزتوى خزريج الكليزة ومزدى  مبلءمتزه لسزوع ا .3
 (28-14)مرفق العمل عا  كاعة القطاعات الصيدلية

  تتم مناقشة نتائج التقويم م  األطراؾ المعنية من خبلل عرت نتائج جمي  االستبيانات عا مجلس الكلية
ومدير  تلفة )رإساء األقسام( و بحضور نقيب الصيادلةبحضور أعضاء هيئة التدريس من األقسام المخ

خدمززة المجتمزز  و تنميززة البيئززة بززدعوة شززئون . و عززا االطززار ذاتززه قامززت لجنززة إدارة الصززيدلة بالدقهليززة
مزدى  لقيزاساألطراؾ المجتمعية المختلفزة حيزث تعزرت علزيهم نتزائج اسزتبيانات قزد تزم توزيعهزا مسزبقا 

 فة عن الخريج الصيدلا عا كاعة القطاعات الصيدلية.رضا األطراؾ المجتمعية المختل

 أنشطة التعزٌز والتطوٌر للفاعلٌة التعلٌمٌة   14/3/2

 :تحرص الكلية علا ممارسات ععلية لتعزيز و تطوير الفاعلية التعليمية بها مثل 

زيزادة أعزداد الطزبلب عزا  بدال من مجموعتين للتؽلب علا مجموعات تقسيم الطبلب الا ثبلثة  .8
  ت ) برنامج الصيدلة اإلكلينيكية(محاضراال
وذلزز  للتؽلززب علززا زيززادة أعززداد الطززبلب ، حيززث يقززوم   Video Conference العمززل بنظززامتززم  .5

الهيئزة  تحزت إشزراؾالمحاضر بشرح المحاضرة بمدرج ويتابعه الطزبلب عزي بزاقي المزدرجات 
 المعاونزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة.

 (29-14)مرفق  

  بالمسززاهمة مزز  مركزز انتززاج المقززررات اإللكترونيززة عقزد امتحززان أعمززال السززنة إلكترونيزاً وذلزز .3
 وذل  بقاعة نادي التكنولوجيا بالكلية. بالجامعة

 إعبلن السادة أعضاء هيئة التدريس عن الساعات المكتبية  .2

 تقييم الورقة اإلمتحانية عن طريع مقيم داخلي وخارجي .5

الوضز  التناعسزا لزه لتحسين مستوى الخريج و تعزيز   (31-14)مرفق اقامة بعت الدورات  .6
 مثل :  التحاليل الطبية  ـ التسويع ومهارات البي  ـ القيادة ـ مهارات االتصال ـ الصيدلة اإلكلينيكية

.  عقد لقاءات مستمرة بين وكيل الكلية لشئون التعليم والطبلب ) المرشزد األكزاديمي ( والطزبلب 1
وقزد تزم عقزد محاضزرات مكثفزة مزن خزبلل المتعثرين لدراسة أسباب تعثرهم وكيفية التؽلب عليها . 

 .جدول دراسي منفصل
 : ـوذل  من خبلل ) مرعع بملؾ الطبلب والخريجون(. تشجي  الطبلب المتفوقين والمبدعين 2

  تكريم أوائل الفرع الدراسية 
 للطبلب المتميزين علمياً  صرؾ مكاعآت مالية 
 حثيزة بمركزز البحزوث الطبيزة تقديم من  دراسزية لثمانيزة طزبلب للمشزاركة عزي المشزاري  الب

 التجريبية
 ( طالززب مززن المتفززوقين علميززاً الفرصززة ألداء جزززء مززن التززدريب الصززيفي 55مززن  عززدد )

 واحتساب ذل  جزء من التدريب الصيفي للطبلب. بالمعامل البحثيةلؤلقسام المختلفة

 عا الفاعلية التعليمية   قد تم االستفادة من قرارات و أنشطة التعزيز و التطوير عا تحسين اداء المإسسة
رضززا األطززراؾ المسززتفيدة ، و  عززي زيززادة  مززن خززبلل التطززوير المسززتمر للبززرامج األكاديميززة بمززا يسززاهم

 التعليمية المقدمة، و تنمية العملية التعليمية و أساليب التقييم. الخدماتتطوير 

 لة والمحاسبةءالمسا 14/4
 واإلدارية األكاديمية إلتزام القيادات من للتحقع الضرورية العمليات من والمحاسبة المساءلة عملية تعتبر 

 بالفاعلية الخاص لؤلداء المنظمة واللوائ  بالكلية بالقوانين والعاملين ومعاونيهم، التدريس هيئة وأعضاء

 مجاالت عا بالمساءلة والمتعلقة الحالية والقوانين اللوائ  وتفعيل مراجعة علا الكلية تحرصوالتعليمية 
 .التعليمية اعليةالف

 الفاعلية تحسين يخص عيما الكلية عا والمحاسبة المساءلة نظم بتفعيل تتعلع جديدة قرارات الكلية تتخذ 

 التعليمية

  بتفعيل اللوائ  الخاصة بالمساءلة والمحاسبة ذات العبلقة بالفاعلية التعليمية وذل  من خبلل:  الكليةتقوم 

 تقصير عا االداء -ين)ؼياب عن العمليين واالداريل والفنتسجيل الشكاوى  التا تصدر من العما-
 قانونيا. البلزمسوء تعامل م  القيادات(ويتم اتخاذ 
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  ام  األكاديمية إلتخاذ عي بعت األقس ومعاونيهم تسجيل الشكوى من بعت أعضاء هيئة التدريس
 سواء كانت من بعت العاملين أو الطبلب والسعي وراء حلها. البلزم

 إلكترونياً علا نظام الفارابي تقييم المحاضرين عي مرحلة البكالوريوسإستبيان ل 

  تقييم أداء المحاضرين عي برامج الدراسات العليا وإرسال نتائج التقييم الا رإساء األقسام العلمية
 عا حالة وجود شكوى من أحد المحاضرين. البلزم إلتخاذ 

 فة.إستبيان لتقييم أداء القيادات عي األقسام المختل 

  ومساءلتهمتفعيل الدور الرقابي لئلدارة  عي مراجعة أعمال أعضاء هيئة التدريس. 

 .اإلستبيانات (31- 14)مرفق  تفعيل دور المستفيدين  عي عملية تقييم األداء بالكلية 
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 مسئولية التنفيذ األنشطة األهداؾ
مإشرات 
 النجاح

توثيع إجراءات التحسين 
والتعزيز للفاعلية التعليمية 
 القائمة عن نتائج التقويم.

دة بؤي تبلػ وحدة ضمان الجو
قرارات يتم اتخاذها ومتابعة تنفيذها 

عن طريع توصيؾ البرنامج 
وتقرير البرنامج علا موق  الكلية 

 اإللكتروني

السادة -عميد الكلية
-روساء االقسام -الوكبلء

مدير وحدة ضمان 
 مدير عام الكلية -الجودة

قرارات و إجراءات 
 تصحيحيحة موثقة

وض  آليات موثقة ومحددة 
ئج التقييم السابقة لمقارنة نتا

والحالية ومتابعة اإلجراءات 
 التصحيحية وتقييم مردودها 

عرت نتائج التقويم الذاتي علا 
ممثلين للفئات المختلفة ) أعضاء 
هيئة التدريس ـ الهيئة المعاونة ـ 
الطبلب ـ العاملين ـ األطراؾ 

 المجتمعية ذات العبلقة(

السادة -عميد الكلية
-مروساء االقسا -الوكبلء

مدير وحدة ضمان الجودة 
 ـ مدير عام الكلية

تحديد اإليجابيات 
 والسلبيات

 تفعيل رابطة الخريجين
عمل ورشة عمل لطبلب الفرقة 

الرابعة عن كيفية التسجيل برابطة 
 الخريجين

وكيل الكلية لشئون خدمة 
 المجت  وتنمية البيئة

 مدير التعليم اإللكتروني

اشترا  معظم 
 ة الخريجين عي الرابط

 


