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   منهجية إعداد الدراسة  -أ 

على األسةةةلول ال مي ل الو ةةةاي اللةةةاما للسدرة المفسةةةةةةةية لالااعلية  هذه الدراسةةةةتركزت المنهجية المتبعة في إعداد  

يئة اله التي اعدتها التعليمية ل لية الصةةةةةةيدلة جامعة المنصةةةةةةورة ا لاججراتات الواجو إتباعها ا لال ةةةةةةوابه الواجو ا لتزا  بها

ة أخرى لالتعل . لما ناحي دراسة فرص التالسومية ل ةما  جودة التعلي  لاجعتماد ا  لكذل  للتسةةةيا لالتعزاز المةةةتمرا   لجود

اشةةةةةةتملةة منهجيةة إعداد هذا التسرار على عدة مراحا متعاابة لمت املة تمهلة في أهدافها ا لالسماعات المةةةةةةةتهدفة ا  لهي لها ا 

 لالمراجعة لالتدايق. لأنواع لطرق جمع البيانات ا لاستمالع أرات المةتايداا لالعامليا بال لية

 السنوي الذاتي: أهداف التقرير (1)

 92/6/9122لجدار بالذكر أ  كلية الصةةيدلة اد حصةةلة علي ا عتماد بتارا   ال ليه ضةةع لإلى تسليا  هذه الدراسةةةةةةعى ت

ما الهيئة السومية ل ةةةما  جودة التعلي  لل ننا نفما بالتسةةةةيا لالتعزاز المةةةةتمرا  في كا ما السدرة المفسةةةةةةةية لالااعلية 

 1التعلمية

 المستهدفة:القطاعات  (5)

 .لجنة المراجعة الداخلية بال لية 

 لحدة ضما  الجودة بال لية 

 األطراف المجتمعية ذات العالاة لالمهتمة بس ااا تموار التعلي  في ال لية 

 .اللجا  المتخصصة التابعة للهيئة السومية ل ما  جودة التعلي  لالمعنية بالتسوا  لا عتماد 

 :الدراسة الذاتيةتصميم هيكل  (3)

 :على  اشتملةعلى النسو الذي اةاعد على تسسيق األهداف المخممة لها ا للذا فسد  هذه الدراسهت  تصمي  هي ا 

 البيانات األولية 3/1

 التقييم المؤسسى 3/5

 أنواع وطرق جمع البيانات: (0)

 تملو إعداد هذا التسرار نوعيا ما البيانات هما البيانات الوثائسية لالبيانات الميدانية.

 البيانات الوثائقية:  0/1

اشةتملة البيانات الوثائسية على مختل  البيانات المتاحة لالمنلةةورة أل  ير المنلةورة لتتعلق بعملية ضةةما  جودة التعلي  

 لأبعادها. لتتلخص المصادر الرئيةية لهذا النوع ما البيانات فيما الي:

 اللوائح لالسوانيا المنظمة للعما.السرارات الصادرة بلأ  إنلات كلية الصيدلة جامعة المنصورة ل 

 .تسارار المراجعات  الداخلية لالخارجية 

 .اواعد البيانات المختلاة بال لية 

  

 أواًل : مقدمة
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 البيانات الميدانية: 0/5

  العصةة  الذهني : ت  اسةةتخدا  هذه المراسة بلةة ا م ه  لبمرة تنمية المفشةةرات لالعنا ةةر لالخصةةائص التابعة

لا عتمةةاد ا إضةةةةةةافةةة إلى تنميةةة المسةةاايس لاأللنا  ال ميةةة لالنوعيةةة ا لإعةةداد اوائ  ل ةةا معيةةار ما معةةااير التسوا  

 المتملبات. لاد شارك في عمليات لأنلمة العص  الذهني مجموعة السيادات األكادامية لأع ات هيئة التدراس.

 اياسةةةةةةها لتسسيق  المسابالت الجماعية: حيث ت  اسةةةةةةتخدا  هذه المراسة بمرة تنمية مزاد ما الخصةةةةةةائص المملول

متملبات معااير لمفشرات لعنا ر التسوا  لا عتماد لمفسةات التعلي  العالي. لاد ت  إجرات التعداالت لاجضافات 

المناسةةةةبة لما سةةةةبق تصةةةةميميه لتنميته ما هذه الخصةةةةائص. لاد شةةةةارك في هذه المسابالت مجموعات متنوعة ما 

اف المجتمعيةةة ذلي ا هتمةةا  لالعالاةةة بس ةةةةةةااةةا تموار التعلي  فى السيةةادات األكةةاداميةةة لالمالل ل يره  ما األطر

 ال لية.

  الزاارات الرسةةةةةمية: حيث  ت  اسةةةةةتخدا  هذه المراسة ما خالد توجيه الدعوة الرسةةةةةمية لبعظ المراجعيا النظرات

امها في تخدلأفراد المجتمع المدني لمراجعة المعااير لالمفشةرات  لالعنا ر لالخصائص التي ت  تنميتها بمرة اس

عمليةة التسوا  لاةد ت  بةالاعةا ا سةةةةةةتاةادة ما التسةارار المسدمة ما هف ت الخبرات في إجرات التعداالت لاجضةةةةةةافات 

 المناسبة كما استسبلة ال لية ناارات متعددة ما مركز ضما  الجودة بجامعة المنصورة.

 ةات التعلي  العالي.ناارات ميدانية لجهات لهيئات داخلية ذات عالاة بجودة لاعتماد مفس 

 

 استطالع رأي المستفيدين النهائيين واألقسام العلمية: (2)

 بعد ا نتهات ما إعداد المةةةةودة النهائية للدراسةةةة الذاتية تسو  لحدة ضةةةما  الجودة بعرضةةةها على مجالس األاةةةةا  لالمةةةةتايداا

 ل  المسترحات.بمرة السصود على انمباعاته  لآرائه  نسو هذا التسرار. لالعما على تنايذ ت

 

 المراجعة والتدقيق: (2)

النهائية ضرلرة إجرات عمليات المراجعة لالتدايق لجميع مستوااتهافي مراحلها  هافي  ورت هذه الدراسةة تملو إعداد لإخراج 

المختلاة. للسد تمة عملية المراجعة لالتدايق أكهر ما مرة ا لشةارك فيها عدة أطراف ما بينها الاراق المةئود عا 

 التسرارلكذل  لجنة المراجعة الداخلية بال لية.هذا 
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 :فريق التقرير  -ب 

 والتطوير إدارة الجودةو   التخطيط االستراتيجي 

 المعيار رئيس الفريق

 د/ ليلى عبد الرحمن أبو زيد

 مدير وحدة ضمان الجودة

 التخطيط اإلستراتيجي 1

 التطويرو إدارة الجودة 3

 أع ات الاراق

 لالتموار المةتمر  نظا  إدارة الجودة -3 التخميه ا ستراتيجي   -2

 ا.د/ ليلى عبد الرحما ابوناد  أ.د/ مسمود ب ر العلمالي      

 د/ مرلة  الح  الداا الدها       ا.د/ ليلى عبد الرحما ابوناد

 د/ مرا   عاط   الي      د/ مسمد الةيد شاكر

 د/ أرها  أبو هاش  د/ مسمد اسعد الموافي     

 د/ نهى منصور حةا عبد الرحما  د/ منى فارلق النسيمي

 د/ مسمد اسعد الموافي       . / أميره مسةا ممالع بسبح

 د/ منى فارلق النسيمي  . / سلمي مةعد العرااي      

 د/ رحال  بري عبد الرحما مسمد الةيدة/ مني عبد العزاز      

  .  / نهى مسمد   الح الةيد / مسمد أحمد المصلسي       

 ص/ هبه سمير  الح األعمى المالو  / أميا اتساد المالل        

 

 القيادة والحوكمة
 

 المعيار  رئيس الفريق 

 أ.د/ ناهد محمود العناني 

 )عميد الكلية(

 القيادة والحوكمة 9

 الموارد  المالية والمادية 2

 

 الفريقأعضاء 

 القيادة والحوكمة و الموارد المالية و المادية  -5

 الموارد المالية و المادية  - 2 الهيكل التنظيمي 3-5 المصداقية واالخالقيات 5-5 القيادة والحوكمة 5-1

  . / أميره مسةا ممالع أ.د/ إحةا  شساتة أبو الدهو       أ.د/ أحمد ففاد حلي  أ.د/ حةا مسمد حةا الصباغ

 ص/ تسى أشرف عبد الرحما د/ مسمد أبو ب ر أبو العنيا أ.د/ رم ا  حةا ابراهي  أ.د/ فوناه أحمد إبراهي  حبيو

د/ نلوى مسمد عبد الاتاح  أ.د/ ممدلح مسمد الللتالي

 أبو الةعد        

 ص/ أمجد الةيد أحمد سال  د/ ناداة  بري الةيد      

 الةيد / عبدالمني الةيد عبدالمني  د/ منى الةيد فتسى فتح هللا مرله سعد مسمد سراه . /  د/ ماجدة عبد العزاز سيدأحمد

 الةيد/  رضا رااة نصر د / مسمد منصور أحمد سال  ص/ أحمد الةعيد البرمالي        د/ مسمد اوس  إبراهي  مسمد 

 الةيد / أحمد مسمد عبد العاطي ص/ مساسا مسمد ففاد ص/ هبه عبد العزاز مسمد د/ شيراا مسمود شعال       

 الةيد/ مسمد المنةي   د/ جرميا نظير سالمه

    د/ أحمد عادد عاشور

     . / سلوا  مسمود حةو

    ص/ لميات أسامه اوس  برها  

الةيد /عبد المني الةيد عبد 

 المني
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 الجهاز اإلداري و المشاركة المجتمعية  وتنمية البيئة

 المعيار  رئيس الفريق 

 أ.د/ مني جودة زغلول

 )وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(

 الجهاز اإلداري  5

 المشاركة المجتمعية  وتنمية البيئة 15

 

 أعضاء الفريق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  و التدريس  والتعلم والطالب والخريجون
 

 المعيار  رئيس الفريق 

 أ.د/ جالل طه معتوق 

 )وكيل الكلية لشئون  التعليم والطالب(

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية 7

 التدريس  والتعلم 8

 الطالب والخريجون 6

 

 أعضاء الفريق

 

 المشاركة المجتمعية   -15 الجهاز االداري   -2

 أ.د/ حسين إبراهيم الصباغ د/ محمد محمد السكري

 د/ أمل أحمد حمدى عطوه  د/ والء محمود عادل الحسيني  

د/ نشوى محمد عبد الفتاح أبو  م.م/ سمر سمير توفيق

 السعد

 د/ عبد العزيز أحمد الجمل م.م/ أمل فتحي سليمان أحمد 

 م.م/ والء محمد صفوت سعد الدين السيد / عبدالغني السيد عبدالغني 

 السيدة / راجية المنذر 

 / إيناس عبد الحميد األنسة 

المعااير األكادامية لالبرامج -7

 التعليمية

 الطالب والخريجون-2 التدريس والتعلم -8

 د/ عبير محمد عبد العزيز د/ أمل عبدالحميد جاللة د / غادة سامح حافظ حسن

 المرسيد/ محمد عبد الوهاب  د/ إيمان سعيد عبدالخالق   د / أماني صالح مصطفي   

 د/ منار جمال عبد الحميد د/ رانيا رمضان عبدالعزيز   د / ماريزا  فؤاد فرح

 د/ سماح أبو العباس محمد م.م/ سها لطفى الدمراوي الشاعر م.م/ رشا أحمد شبانه

 د/ مروة السباعي ابو الليل ص/ أالء محمد ابو العنين عبدالكريم ص/ عبد الرحمن حمدى محمد

 م.م / مها هشام شعراوي        ص/ هبه عبد العزيز أبو هيف صبري موسيص/ محمد امير 

 م.م/ ميرهان أحمد  نظمي ص/ محمود على محمود على الشال ص/ هدير ابوالعز

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

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء الفريق

 

 

أع ات هيئة التدراس لالهيئة   4

 المعالنة

 الدراسات العليا-22 العلمي لاألنلمة العلمية األخرىالبسث  -21

 د/ خالد بشير شعبان د/ سحر رفعت جدارة  .د/ نجالء ابراهيم عبد العزيز

 د/ هاني ابراهيم محمد القناوي  .د/  رشا محمد بروة   د/ ايمان سالمة عبد الحميد

 د/ منى السيد فتحي  د/ غادة صديق بستان   د/ محمد عبد الوهاب أحمد

 د/ أحمد عبد العزيزشعبان د/ دينا عيد السيد رزق د/ محمد عبد الغفار حمودة

 د / احمد جمال عبد الحميد د/ رانيا مصطفي جمعة  ص/ محمد أمير صبري موسى 

 م.م/ والء محمد صفوت ص/ الهام عبد المنعم السغيد 

 المجيد محمدص/ إيمان محمد عبد  ص/ داليا محمد خليل شتا 

 ص/ ساره عبد الحميد عبد القادر  

 

  

 المعيار  رئيس الفريق 

 أ.د/ منال محمد عيد

 )وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  4

 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى 21

 الدراسات العليا 11
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  كلية الصيدلة  ليةاس  ال
 كليـة  ليةنوع ال

 جامعة المنصورة اس  الجامعة

 ح ومية نوع الجامعة

 المواع الجمرافى
مسافظة الداهلية مدانة 

 المنصورة

 2273 تارا  التأسيس

 خمس سنوات مدة الدراسة

 اجنجليزاة لمة الدراسة

 
 

 

 

 

 القيادة األكاديمية للكلية .1

 الدرجة العلمية االسم القيادة

 أستاذ أ.د/ ناهد مسمود العناني عميد الكلية 

 أستاذ أ.د/جالد طه معتوق وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أستاذ أ.د/ منى جودة ن لود وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 أستاذ أ.د/مناد مسمد عيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 أستاذ أ.د/ داليا رشاد الو ي   مدير برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

 مدرس  د/ ليلى عبد الرحما أبو ناد مدير وحدة ضمان الجودة

 

  

 ثانياً: البيانات الوصفية عن الكلية
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 أعداد الطالب وتوزيعهم -5

 لمرحلة الجامعية األولىا 5-1

 9125/9126ا  9124/9125العدد اججمالى للمالل لتوناعه  على الارق المختلاة للعاميا الجامعييا 

بكالوريوس العلوم 

 الصيدلية

 إجمالى الطالب الرابعة الثالثة الثانية األولى اإلعدادية الفرقة

9125/9126  - - 252 2347 2996 9739 

9124/9125  - 245 2491 2398 348 3942 

بكالوريوس الصيدلية 

 بنظام الساعات المعتمدة

 إجمالى المالل الخامس الرابع الهالث الهاني األلد المةتوى

9125/9126  2268 2239 823 - - 3223 

9124/9125  2912 2117 - - - 9918 

بكالوريوس الصيدلية 

 )صيدلة إكلينيكية(

 إجمالى المالل الخامس الرابع الهالث الهاني األلد المةتوى

9125/9126  958 988 998 946 245 2265 

9124/9125  987 941 981 251 41 227 

 المجموع
9125/9126  2496 2491 2981 2523 2372 7121 

9124/9125  2488 2329 2711 2478 388 6446 

 اإلجمالي
9125/9126  7161 

9124/9125  2002 

 

  



 

   
 

 

 5112/5112الجامعي الدراسة الذاتية عن العام                                   - 6 -    كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة

 

 

 5112/5112العليا العام الجامعي مرحلة الدراسات  5-5
 

 5112/  5112بيان بأعدا د الطالب المقيدين والمسجلين بالدراسات العليا في العام الدراسي   

 

 الدرجة العلمية

 

 التخصصات الفرعية لكل درجة

 اججمالى المجموع مةجا مسيد اس  الدرجة

 

 

 

 الدكتوراه

 4 3 2 الصيد نيات

62 

 2 8 2 العسااير

 2 2 - ال يميات المبية

 23 23 - الاارماكولوجى  لالةمو 

 29 29 - ال يميات السيواة

 8 8 - المي رلبيولوجى

 6 6 - ال يميات الع واة الصيدلية

 8 8 - ال يميات التسليلية

 

 

 

 

 

 الماجستير

 

 

 

 98 22 2 الصيد نيات

222 

 92 22 21 العسااير

 99 25 7 ال يميات المبية

 98 91 8 الاارماكولوجى  لالةمو 

 32 22 29 ال يميات السيواة

 96 91 6 المي رلبيولوجى

 92 22 9 ال يميات الع واة الصيدلية

 99 28 4 ال يميات التسليلية

 الدبلوم

 86 2 85 الصيد نيات

925 

 7 - 7 العسااير

 9 - 9 ال يميات المبية

 - - - لالةمو  الاارماكولوجى 

 64 - 64 ال يميات السيواة

 45 - 45 المي رلبيولوجى

 - - - ال يميات الع واة الصيدلية

 22 - 22 ال يميات التسليلية

 Pharm D   211 - 211 211درجة دكتور الصيدلة في الصيدلة اإلكلينيكية           

 اإلجمالى

 
370 511 272 
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 5112/5112أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية للعام الجامعي توزيع السادة -5-3

 السة  العلمى

 أعداد أع ات هيئة التدراس

 إجمالى
 هيئة معالنة مدرس أستاذ مةاعد أستاذ

 عاما متارغ عاما متارغ عاما متارغ
مدرس 

 مةاعد
 معيد

 32 6 6 8 1 4 2 9 4 ال يميات الع واة الصيدلية

 36 5 5 22 1 3 9 4 6 ةالتسليلية الصيدليال يميات 

 42 28 4 8 1 3 2 9 5 الصيد نيات

 59 7 7 23 2 3 2 7 23 العسااير

 93 5 8 6 1 2 1 2 9 ال يميات السيواة اجكليني ة

 32 8 3 21 1 7 1 2 9 المي رلبيولوجي لالمناعة

 38 4 8 28 1 4 1 2 3 األدلاة  لالةمو 

 41 21 8 5 1 3 1 6 8 ال يميات الدلائية

 2   2 - - - - - الممارسة الصيدلية

 63 42 81 2 98 5 94 43 اججمالي حةو التارغ
923 

 229 82 33 67 اججمالي حةو الدرجة

 923 إجمالي أع ات هيئة التدراس  لمعالنيه  بال لية

 

 5112/5112التوزيع اإلجمالى للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية حسب النوع لعام   -5-0
 

 الدرجة

 الجنس

 المجموع

 السالة الوظياية  الجنس

للذكور % أنهى ذكر لإلناث%  للمعيا %    
% 

 للمنتدل

 %9 %28  34.33 65.67 67 93 44 أستاذ )جميع الائات(

 %3 %27  54.55 45.45 33 28 25 أستاذ مةاعد

 %5 %25  62.73 38.97 82 51 32 مدرس

 %1 %211  72.43 98.57 42 35 24 مدرس مةاعد

 %1 %211  85.72 24.92 63 54 2 معيد

%211 923 اججمالي     
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 5112/5112التوزيع اإلجمالى للسادة العاملين بالكلية لعام   5-2

 

 مفاتيا مهبتيا

أميا   اجمالى

 عا 

 ال لية

 م تبية تخصصية المجموع عماد فنية م تبية تخصصية
فنية 

 لمهنية
 المجموع عماد

الموجوداا على 

 رأس العما
2 72 42 83 48 521 1 2 1 32 41 311 

األجانات 

 الخا ة
1 93 1 5 1 58 1 1 1 1 1 58 

 358 41 32 1 2 1 988 48 88 42 219 2 اججمالى

 

  5112/5112المهمات العلمية والبعثات واألجازات الدراسية لعام -5-2

 اإلجمالي العدد نوع البعثة م

 22 المهمات العلمية  1

33 

 - البعهات الداخلية  5

 5 البعهات الخارجية  3

 8 الملتركبعهة اجشراف  0

 2 األجانة الدراسية  5

 

 5112/5112الموارد البشرية إلى الطالب لعام  عدد نسب 5-7

 المالل 
 أع ات هيئة

التدراس   

 معالني أع ات

 هيئة التدراس

 أع ات هيئة

 التدراةومعالنيه 
 العماد الانيا اجدارايا

 81:1 81:1 02:1 50:1 23:1 36:1 7161 المالل

 التدراسأع ات هيئة 

 

181 1:2:1 1:2:1 1:5:1 5:1:1 5:1:1 

معالني أع ات هيئة 

 التدراس

 

115 1:0:1 1:7:1 1:3:1 1:3:1 

أع ات هيئة التدراس 

 لمعالنيه 

 

563 1:6:1 3:3:1 3:0:1 

 اجدارايا

 

123 1:7:1 1:8:1 

 الانيا
 

88 1:1 

 87  العماد
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 5112/5112القائمين بالعمل ) الموجودون على رأس العمل ( إلى الطالب لعام  عدد نسبة 5-8

 المالل 
 أع ات هيئة

التدراس   

 معالني أع ات

 هيئة التدراس

 أع ات هيئة

 التدراةومعالنيه 
مادالع الانيا اجدارايا  

 81:1 82:1 27:1 36:1 112:1 25:1 7161 المالل

 أع ات هيئة التدراس

 

110 1:7:1 1:23:1 1:6:1 1:0:1 1:3:1 

معالني أع ات هيئة 

 التدراس

 

27 1:37:1 1:2:1 1:8:1 1:8:1 

أع ات هيئة التدراس 

 لمعالنيه 

 

181 1:2:1 5:5:1 5:1:1 

 اجدارايا

 

150 1:2:1 1:0:1 

 الانيا
 

85 1:6:1 

 87  العماد

 

بكالوريوس الصيدلة  جىطالب برنامعدد  اجمالى إلى)على رأس العمل(  الموارد البشرية القائمين بالعملعدد نسب  -

 وبكالوريوس العلوم الصيدلية

 المالل 
 أع ات هيئة

التدراس   

 معالني أع ات

 هيئة التدراس

 أع ات هيئة

 لمعالنيه  التدراس
 العماد الانيا اجدارايا

 81:1 82:1 27:1 33:1 88:1 25:1 2652 المالل

 التدراسأع ات هيئة 

 

110 1:7:1 1:23:1 1:6:1 1:0:1 1:3:1 

معالني أع ات هيئة 

 التدراس

 

27 1:37:1 1:2:1 1:8:1 1:8:1 

أع ات هيئة التدراس 

 لمعالنيه 

 

181 1:2:1 5:5:1 5:1:1 

 اجدارايا

 

150 1:2:1 1:0:1 

 الانيا

 
85 1:6:1 

 87  العماد
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  الصيدلة وبكالوريوس العلوم الصيدليةبكالوريوس  جىطالب برناماجمالى عدد الموارد البشرية إلى عدد  نسب - 

 المالل 
 أع ات هيئة

التدراس   

 معالني أع ات

 هيئة التدراس

 أع ات هيئة

 لمعالنيه  التدراس
 العماد الانيا اجدارايا

 28:1 27:1 36:1 51:1 23:1 33:1 2652 المالل

 التدراسأع ات هيئة 

 

181 1:2:1 1:2:1 1:5:1 5:1:1 5:1:1 

معالني أع ات هيئة 

 التدراس

 

115 1:0:1 1:7:1 1:3:1 1:3:1 

أع ات هيئة التدراس 

 لمعالنيه 

 

563 1:6:1 3:3:1 3:0:1 

 اجدارايا

 

123 1:7:1 1:8:1 

 الانيا

 
88 1:1 

 87  العماد

 
 

 طالب برنامج الصيدلة اإلكينيكية عدد القائمين بالعمل إلى عدد نسبة  - 

 المالل 
 أع ات هيئة

التدراس   

 معالني أع ات

 هيئة التدراس

 أع ات هيئة

 لمعالنيه  التدراس
 العماد الانيا اجدارايا

 13:1 13:1 8:1 0:1 11:1 2:1 1122 المالل

 أع ات هيئة التدراس

 

181 1:2:1 1:2:1 1:5:1 5:1:1 5:1:1 

معالني أع ات هيئة 

 التدراس

 

115 1:0:1 1:7:1 1:3:1 1:3:1 

أع ات هيئة التدراس 

 لمعالنيه 

 

563 1:6:1 3:3:1 3:0:1 

 اجدارايا

 

123 1:7:1 1:8:1 

 الانيا

 
88 1:1 

 87  العماد
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 :كليةالبرامج التعليمية التي تقدمها ال

 األولى :أوالً : المرحلة الجامعية 

 (9123/9124)ت  التمبيق إبتدات ما عا   برنامج ب الوراوس الصيدلية بنظا  الةاعات المعتمدة -

 (9122برنامج ب الوراوس العلو  الصيدلية )  ئسة  -

 كليني يةا صيدلة البرنامج  -

 ( ثالثة3)العدد اججمالى للبرامج التعليمية التي تسدمها ال لية:  

 ( ثالثة3)عدد البرامج الممبسة بالاعا :  

 

 خالل الخمس سنوات األخيرة:من المرحلة الجامعية االولى أعداد ونسب الخريجين 

 النسبة المئوية للنجاح أعداد الطالب العام

 الخراجيا المتسدميا

9125/9126 2347 2942 29.7 % 

9124/9125 926 953          85.5% 

9123/9124 2213 236 84.2% 

9129/9123 2162 284 29.97% 

9122/9129 2173 232 86.8% 

  4353 4881 إجمالى الخريجين
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ال لية  لحداها استسدثة  تسد  ال لية برامج لدبلومات الدراسات العليا لللماجةتير لالدكتوراه  ثانياً : مرحلة الدراسات العليا : 

 PharmD) ) هبرنامج دكتور الصيدل

 ثالثاً: الدبلوم ثانياً: ماجستير فى العلوم الصيدلية  أوالً: دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية 

 الصيدلة اجكليني ية .2 ال يميات الع واة الصيدلية ال يميات الع واة الصيدلية

 الت نولوجيا الصيدلية  .9 ال يميات التسليلية الصيدلية ال يميات التسليلية الصيدلية

 مةتس رات التجميا  .3 الصيد نيات  الصيد نيات 

 التدالى باألعلال .4 العسااير العسااير

 الةمو  لالتسليا ال يميائي اللرعي .5 ال يميات السيواة اجكليني ية ال يميات السيواة اجكليني ية

 المي رلبيولوجيا لالمناعة .6 المي رلبيولوجي لالمناعة المي رلبيولوجي لالمناعة

 كميات الصناعات الصيدلية  .7 األدلاة لالةمو   األدلاة لالةمو  

 التصمي  ال يميائي لألدلاة .8 ال يميات الدلائية  ال يميات الدلائية 

 راابة الجودة لالتسليا الدلائي .2 الصيدلة اجكليني ية الصيدلة اجكليني ية

 .ال ميات السيواة21  

 التجددي بنظا  الةاعات المعتمدة )باللمة الارنةية( المناعة لالمو رابعاً :الماجستير المهني

 المناعة لالمو التجددي بنظا  الةاعات المعتمدة )باللمة اجنجليزاة (

 لهي درجة مهنية (Pharm D)دكتور الصيدلة في الصيدلة اجكليني ية  خامساً: دكتور الصيدلة

 

 برنامج  31(  1+5+6+6+11العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية : )

 

 برنامج 31بالاعا:  عدد البرامج الممبسة 

 
 5112/5112للدرجات العلمية مقارنة بالعدد اإلجمالى بالدراسات العليا لعام  والمقيدين المسجلين بنسعدد و

عدد المالل  

 المسيداا

طالل 

 الدبلومات

طالل 

 الماجةتير

طالل 

 الدكتوراة

طالل دكتور الصيدلة فى الصيدلة 

 Pharm Dا كلين ية   

 5.7: 2 2.4: 2 2:9.2 9.7: 2 574 عدد المالل المسيداا

 9.9: 2 3.5: 2 2:2.2 925  طالل الدبلومات

 9: 2 3.9:2 222   طالل الماجةتير

 2.6: 2 62    طالل الدكتوراة

دكتور الصيدلة فى الصيدلة 

   Pharm Dا كلين ية 
    121 
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 خالل الخمس سنوات األخيرة: ى الدراسات العلياخريجالناجحين من  أعداد ونسب                

 النسبة المئوية للنجاح أعداد الطالب العام

 الخريجين قيدينال

5112/5112 270 112 51:5 % 

5110/5112 061 131 52:7 % 

5113/5110 368 112 58:6 % 

5115/5113 386 133 30:2 % 

5111/5115 382 157 33 % 

  255 5532 إجمالى الخريجين

 

 ( اثنان5)عدد الوحدات ذات المابع الخاص: 

 أسمات الوحدات ذات المابع الخاص لالخدمات التي تسدمها ال لية:  

 لحدة تسليا األدلاة لالمةتس رات الصيدلية  -

 دراسات األدلاة لالمةتس رات المبية لالصيدلية لالبيمراةمركز  -

 

 لسائا اجتصاد بال لية:

 العنوا  البرادى: مسافظة الداهلية ـ المنصورة ـ السر  الجامعي ـ كلية الصيدلة  -

 http://www.mans.edu.eg/facpharالمواع اجل ترلنى:             - -

 phardean@mans.edu.eg(:  E-Mailالعنوا  اجل ترلنى )  -

 5511532/121 تلياو  :   - -

 5511505/121فاكس :   -

  



 

   
 

 

 5112/5112الجامعي الدراسة الذاتية عن العام                                   - 17 -    كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة

 

 

 التخطيط اإلستراتيجي : 1معيار 

 

رسالة ل رؤاة لاضسة لمعلنة ا شارك في لضعها األطراف المعنية ا ل تعبر عا دلرها التعليمي ل البسهي ل المجتمعي ا   ليةلل

 ل لها خمة استراتيجية لااعية ل اابلة للتنايذ تت ما أهدافا مسددة ا لتتةق مع استراتيجية الجامعة .

 التقييم الذاتي :

 غير مستوف جزئيا مستوف مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

معتمدتا  لمعلنتا  ا لشارك في لضعهما   ليةرسالة لرؤاة ال -2

 األطراف المعنية . 
  

 

لاضسة ا ل تع س دلرها التعليمي ل البسهي ل   ليةرسالة ال -9

مةئوليتها المجتمعية بما اتاق مع التواعات المجتمعية ما 

مفسةات التعلي  العالي ا ل تةه  الرسالة في تسسيق رسالة 

 الجامعة .

  

 

ةق  تملة العنا ر ا ل تتمل معتمدة  ليةخمة ا ستراتيجية للال -3

 مع استراتيجية الجامعة .
  

 

التسليا البيئي شما البيئة الداخلية لالخارجية لشارك فيه  -4

األطراف المعنية ا لتعددت الوسائا المةتخدمة في إجرائه بما 

 ا ما مالتمة الوسيلة لموضوع التسليا لالائة المةتهدفة .
  

 

 معلنة للاضسة الصيا ة ا لمبنية  ليةاألهداف ا ستراتيجية لل -5

لاابلة للسياس  ا  ليةعلي التسليا البيئي ا لتةه  في تسسيق رسالة ال

 لالتسسق في المدي الزمني للخمة .
  

 

الخمه التنايذاة تت ما األنلمة التي تسسق األهداف  -6

ا ستراتيجية ا لتع س أللواات تنايذ األنلمة لتةلةلها المنمسي 

مةئولية التنايذ ا ل الجدلد الزمني ا لالت لاة المالية ا لمسدد بها 

 ا لمفشرات األدات .

  

 

تساراردلراة لمتابعة لتسوا  مدي تسد  الخمه التنايذاة   ليةلل -7

 لفسا للجدلد الزمني  لتسسق مةتواات األدات المةتهدفة .
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 التخطيط اإلستراتيجي -1 

 
 اجستراتيجي السائ  على التسليا الدايق للوضع السائ  لتسداد الاجوة بينه لبيا الرؤاة المنلودةتنتهج ال لية التخميه  

لما ث  تسو  بصيا ة رسالتها لتسداد أهدافها اجستراتيجية لتتمها الممارسات التمبيسية لل لية في مجاد التخميه ا ستراتيجي 

 في اآلتي :

 الرؤية والرسالة : 1/1

 (2-2)مرفق  98/5/9126بتارا   576الة معتمدة ما مجلس ال لية بجلةته را  لل لية رؤاة لرس 

  ارك علي التسليا البيئي لتسداد المتملبات التي انبمي تسسيسها. لاد شالمسدثة  لت  ا عتماد في  يا ة رؤاة لرسالة ال لية

داخا ال لية السيادات  ما  األطراف أطراف ما داخا ال لية لخارجها. لشملةالمسدثة  في  يا ة رؤاة لرسالة ال لية 

لهيئة أع ات هيئة التدراس اجداراة لاألكادامية ) العميد لالوكالت لرؤسات األاةا  ـ مداري اجدارات ـ لممهليا عا 

... إل (  كما شملة اا ا لساتات مع  ما خالد ا ستبيا   طالل مرحلة لب الوراوس لالخراجيا التدراس المعالنة ـ 

ت  إعتماد اد  ل (9-2)مرفق نسابة لبعظ ا سال الصيدليات الخا ة في جلةة ما جلةات العص  الذهني اع ات ال

 :الصيمة النهائية لرسالة ال لية لتصبح على النسو اآلتى

 .الراادة لالتميز في التعلي  لالبسث العلمى لخدمة المجتمعا مسليا لدللياًا في كافة المجا ت الصيد نية رؤية الكــلية :

تلتز  كلية الصيدلة جامعة المنصورة باجرتسات لالتموار المةتمر لبرامجها الدراسية لالبسث العلمى لخدمة رسالة الكلية :  

حتياجات سوق العماا لإعداد باحهيا على مةتوى تنافةى دلليا في إطار المعااير المجتمع ا لتخراج  يادلة متميزاا لتلبية ا

 .األكادامية لالسي  المجتمعية

 

   فى  لوحات داخا لخارج ال لية بالوسائا المختلاة كالمموااتا لدليا المالو لالمسدثة  نلر الرؤاة لالرسالة ت

عال  لت  اج عالنات الرئيةية لشب ة المعلومات ) اجنترنة( مداخا مباني ال لية لأما  المدرجات لبداخلها للوحة ا

 (3-2)مرفق  على مواع ال لية ا ل ترلنى لشاشات العرة لداخا األاةا   العلمية لالمبنى اجدارى 

 رسالة الكلية ودورها التعليمي والبحثى والمجتمعى1/5

  لمةئوليتها المجتمعية بما اةه  فى تسسيق رؤاة لرسالة الجامعه لالبسهى  تع س دلرها التعليمي ل رسالة ال لية لاضسة

 .(4-2)مرفق 

  لتسسيق رسالة ال لية ا تنتوي ال لية مراجعة لتسداث الرؤاة لالرسالة بل ا دلري كا خمس سنوات كسد أاصى لمواكبة

 التمورات المسلية لالعالمية جعداد  يادلة أكاات لا رتسات بالبسوث العلمية.

 الخطة اإلستراتيجية  1/3

 (585) بجلةته را بعد المراجعة ما خبير استراتيجى  خمة استراتيجية خمةية معتمدة ما مجلس ال لية   لية لل

معلنة لاابلة للتنايذ في حدلد مواردها المتاحة خالد الاترة ما عا  ل (5-2)مرفق   92/2/9126بتارا  

 9191/9192حتى عا    9126/9127
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 مة اجستراتيجية لل لية مع الخمة  اجستراتيجية للجامعة بصورة جيدة  ما خالد التوافق في الرسالة لاألهداف ترتبه الخ

لطبيعة األنلمة البسهية لالمجتمعية لتسو  كالهما علي مسالر أساسية ملتركة  لهي التعلي  لالتعل   لالبسث العلمي لخدمة 

 المجتمع لرفع كااتة األدات لضما  الجودة.

 تاسة ادارة ال لية على إعداد الخمة اجستراتيجية لآلية إخراجها على النسو التالى : إ 

 (6-2)مرفق تل يا لجنة جعداد الخمة  .1

ت  عسد لرش عما للتوعية بأهمية التخميه ا ستراتيجي لطرق تسليا البيئة الداخلية لالخارجية لالتهيئة لهذا  .2

خميه ا ستراتيجي كما ت  عسد  ندلات عامه لجميع العامليا بال لية التخميه ح رها أع ات الاراق التنايذي للت

 .(7-2)مرفق 

 جمع البيانات لالمعلومات عا طراق :  .3

 ) اجحصاتات المتوفرة في ال لية ) موارد بلراة ـ ماداة 

  اللساتات مع األطراف ذلى العالاة لالمسابالت اللخصية لبعظ المةئوليا 

 (8-2)مرفق ي ا ستبيانات لالمةح الميدان. 

 (2-2)مرفق تسداد نساط السوة لالنساط التى تستاج لتسةيا. .4

 (21 -2)مرفق تسداد ذلى العالاة )المةتايداا(  .5

 (.22-2)مرفق لضع الخمة التنايذاة لتصمي  الخمة اجستراتيجية  .6

 ت  استخدا  التسليا ال مي لال ياي في إجرات التسليا البيئي  .7

 : كليةلل(SWOT) التحليل البيئي  1/0

   التسليا ال مي لال ياي المةتخد  في اجرات التسليا البيئي ت ما استخدا  لسائا متعددة في اجراته مها استخدا  اوائ

ا ستسصاتات لالاسص الوثائسي لالمسابالت لالمالحظات للتعرف علي نساط السوة لال ع  لالارص لالتهدادات ا لاد 

 ي تسداد لن  كا عاما ما العواما ا ستراتيجية استخدمة ال لية ناتج عملية التسليا ف

 في التسليا البيئي مختل  األطراف ما داخا لخارج ال لية مها المالل ل السيادات األكادامية لأع ات هيئة  لاد شارك

تدراس ل اجدارايا لأع ات ما المجتمع المدني جعداد مصاوفة لاضسة لمسددة لمجا ت السوة لال ع  الداخليةا 

 .(29-2)مرفق ارص لالتهدادات الخارجية.لال

  لاد ت  عرة التسليا البيئى لمناالته مع أطراف داخلية:  العميد ل لكالت ال لية لرؤسات األاةا  لممهليا ألع ات هيئة

التدراس لالهيئة المعالنة لاجدارايا لمع أطراف خارجية ممهلة للمجتمع المدني لمنظمات سوق العما )الخراجيا ـ 

 .(23-2)مرفق ت األمور ـ شركات األدلاة ـ  المةتلايات ـ نسابة الصيادلة ـ لنارة الصسة ألليا

 (  585ت  إخراج الخمة فى ش لها النهائي بعد مراجعتها باألاةا  العلمية لاعتمادها ما مجلس ال ية بجلةته را)   بتارا

 .(24-2)مرفق 92/2/9126
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 األهداف اإلستراتيجية :  1/2

 لسوة لمعالجة لذل  لتعزاز جوانو ا لنهائية لاألهداف ا ستراتيجية لل ليةعلي التسليا البيئي عند  يا ة المااات ا ت  ا عتماد

 جوانو ال ع  لاستمالد الارص المتاحة لتجنو التهدادات التي تفثر سلباً علي أدائها.

  بليةللضعها التنافةي لالتسداات السالية لالمةتس  ليةمبنية على التسليا البيئي لل لل لية أهداف معلنة للاضسة الصيا ة 

 . فى المدى الزمنى للخمة لتةه  فى تسسيق رسالة ال لية لاابلة للسياس لالتسسق 

  :في لرشة عما ت  تسداد المااات النهائية بناتاً على التسليا البيئي لهي 

 التطوير المستمر للبرامج الدراسية والمستوى المهني للخريجين. -1

 قاء بالبحث العلمياإلرت -2

 توسيع المشاركة المجتمعية وتعظيم المردود منها. -3

 اإللتزام بجودة األداء األكاديمي واإلداري. -4

 س مجالممهلة فى أطراف  ما داخا لخارج ال لية   ليةلاد شارك في  يا ة المااات النهائية لاألهداف ا ستراتيجية لل

 ات العليا لشئو  المجتمع لتنمية البيئة ل المعنييا ما ممهلي نسابة  الصيادلة .المالل لالدراس التعلي  ل األاةا  للجا  شئو 

 اف مع األطر  ليةما لضوح األهداف ا ستراتيجية ت  عرة لمناالة المااات النهائية لاألهداف ا ستراتيجية لل دكللتا

د لالوكالت لرؤسات أاةا  ـ مداري اجدارات ( المختلاة داخا لخارج ال لية لتتمها هذه األطراف في ايادات اكادامية ) العمي

لكذل  ممهليا عا األساتذة ل األساتذة المةاعداا لالمدرسيا لهيئة التدراس المعالنة ـ اتساد المالل ( لأع ات ما المجتمع 

 98/5/9126 ( بتارا  576في مجلس ال لية را  )  ليةالمدني لاد ت  اعتماد المااات النهائية لاألهداف ا ستراتيجية لل

 (2-2)مرفق 

 ل شب ة  (3-2)مرفق بالوسائا المختلاة  كدليا المالو    ليةكما ت  نلر هذه المااات النهائية لاألهداف اجستراتيجية لل

 .لداخا األاةا  العلمية لاجداراة الممبوعات الخا ة بال لية لالمعلومات ا ل ترلنية ) مواع ال لية الرسمي( 

 

 : كليةالتنفيذية لتطبيق إستراتيجية  الالخطة  1/2

 لمعااير  (25-2توجد لل لية خمه تنايذاة سنواة )مرفق ً للخمة اجستراتيجية لاضسة لدايسةا تةعى ال لية لتموارها طبسا

نلمة أل. لتت ما كافة ا ليةالهيئة السومية ل ما  جودة التعلي  لاجعتماد. لتممي الخمة المااات لاألهداف اجستراتيجية لل

 .طبساً لألللواات لتةلةلها المنمسى  اجستراتيجية كما تت ما آليات تنايذ هذه األنلمة  ليةالتي تسسق أهداف ال

  دات ـ الجدلد الزمني ـ مفشرات اآل مةئولية التنايذـ  هدف ا نلمة التى تسسق األهداف ا ستراتيجية كما تسدد بوضوح ل ا

 الميزانية المملوبة ل ا نلاطـ متابعة ال مةئودلالتسيي  ـ 

  كما توجد لجنة عليا لتنايذ الخمه الةنواه تجتمع لمناالة مدى التسد  فى عنا رها أل العسبات التي تواجهها. لاد ت  تمهيا

جميع األطراف المعنية في هذه المةفليات. لتت ما كا خمة سنواه جدل  نمنياً مسدداً لمالئما لمراحا التنايذ. كما توجد 

علي مةتوى عاد ما المهنية لتسيي  لتموار عمليات التنايذ. لاد ت  ترجمة  هذه الخمه لالدات  لخمة مفشرات مسددة با

التنايذاة إلي مواننة مالية تسداراة مسددة المعال ا  لذات ااتصاداة عالية ا  حيث ت  تسداد ت لاة كا إجرات على حده  لاد 

 لمعنية المختلاة ما داخا ال لية لخارجها. شارك في لضع الخمه لتنايذها األطراف ا
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  التقارير الدورية : 1/7

   ضمان التطبيق والمتابعة والتحديث للخطط التنفيذيةتقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم آليات  كليةيوجد لدى ال 

 :والتى تتمثل فى 

لجنة الخمة اجستراتيجية لمناالة التميرات في البيئة الداخلية لالخارجية لااتراح التعداا المملول بالخمة  إجتماع .1

 لرفعه للعميد جعتماده ما مجلس ال لية .

 تنايذ الخمة التنايذاة للحدة ضما  الجودة  متابعة .2

 ملول بالخمة لرفعه للعميد.توجيه تسارار إنجان األنلمة إلى لحدة ضما  الجودة جاتراح التسداث الم .3

الواردة بالخمة التنايذاة ما جهات التنايذ المختلاة بمعد ت انجان األنلمة ل  لى العميدإ الدلراة   التسارار رفع .4

 لمعواات التنايذ لمسترحات التصسيح ل التسداث ل ما  تنايذ الخمه على الوجه ا مها.

 لية عا مدى التسد  في الخمة لالمعواات لالمةتجدات لمسترح رفع لحدة ضما  الجودة  تسرارسنوي إلى مجلس ال .5

 (26 -2)مرفق با جراتت التصسيسية المناسبة  

 

  السمات التنافسية للكلية  

 -فيما يلى بعض السمات المميزة للكلية: -1

 

  المواع الجمرافى المتميز لل لية فى الو جامعة المنصورة حيث العداد ما المركز المبية المتخصصة مما اةتوعو عددا

 ما الخراجيا للعما ضما الاراق المبى 

  لجود معما الت نولوجيا الصيدلية بال لية جارى تااعله لخدمة العملية التعليمية لما اسدمه ما مساكاة لملاكا الصناعة

 ائية للمالل.الدل

 .لجود  يدلية تعليمية إفتراضية تخد   العملية التعليمية عا طراق المساكاة لخدمة التدراو الميدانى للمالل 

 ألع ات هيئة التدراس اسافظ على جودة سير العملية التعليمية لضما  تموارها. يي  ذاتى لدلرىلجود نظا  تس 

 المالل الوافداا.إستسباد المالل ما جميع أنسات الجمهوراة لكذل   

  لجود نخبة ما أع ات هيئة التدراس السا ليا على جوائز دللية لمسلية لكذل  براتات اختراع ملرلعات ممولة ما

 جهات مختلاة.

 .إنتسات أع ات هيئة التدراس لمعالنيه  ما ذلى الخبرات لالتميز لإشراكه  فى األنلمة المهنية لالهسافية لاججتماعية 

 وجود ايادات ذات خبرات طوالة فى مجاد العما األكادامى لالسيادى داخا لخارج جمهوراة مصر العربية تسظى ال لية ب

 اادرة على التموار لالتسداث.

  تسسيق جودة التعلي .لتسةي  المالل ألعداد  ميرة ل ا فراة فى ال لية 

 ت .ا لتزا  ببرنامج تهسياى لذل  ما خالد المساضرات  الهسافية فى جميع المجا  

 اتاحة الدلرات التدرابية لتموار لتسةيا أدات أع ات هيئة التدراس لمعالنيه  بل ا مةتمر 

 .التعال  الملترك للملاراع البسهية بيا ال لية لالمراكز العلمية المختلاة 

 .إنتدال عدد كبير ما األساتذة ذلى الخبرة الاائسة فى تدراس بعظ المسررات دايسة التخصص 

 

 -الخصائص التنافسية التالية:بكما تتميز  -5

 ( لجود برنامج نوعى مميز فى مرحلة الدراسات العليا Pharm D اخد  فى مجاد الاراق المبى ). 

  لجود  ئسة لمرحلة الدراسات العليا بنظا  الةاعات المعتمدة لتتناسو مع احتياجات سوق العما. 

  لخدمية مسلية لدلليةلجود اتااايات تعال  مع مفسةات تعليمية. 

 لجود برامج للتبادد المالبى مع الجامعات األجنبية.  

  لجود اتااايات تعال  بيا لحدة تساليا األدلاة لهيئة المصا لاللساح بعد تةجيا براتة اختراع مصا لعالج السةاسية

 .لدى ا طااد
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 نامج الصيدلة ا كليني يةلجود اتااايات مع جامعات أجنبية فى مجاد التدراو ا كليني ى لمالل بر.  

 لجود مفتمر علمى سنوى للمالل لتموار المهارات البسهية لدى المالل.  

  لجود م تو للعالاات الدللية لمناالة ألجه ا ستاادة ما ا تااايات الدللية لالمسلية. 

 لجود م تو للوافداا لتوفير برامج لخدمات للوافداا لآليات لجذل الوافداا.  

  توظياى بصاة دلراة سنواا لتوفير الارص لتدراو المالل بلركات األدلاة لتوفير فرص توظي  بتل  عسد ملتسى

 اللركات بعد التخرج

 عسد دلرات تدرابية بصاة مةتمرة لتأها المالل لةوق العما 

 لجود م تو لمتابعةا بت ارات لالملاراع المالبية 

   المالى لالمعنوى للمالل المتعهراا لذلى ا حتياجات الخا ةلجود م تو التوجيه لالدع  المالبى لتوفير الدع 

 رف حوافز تلجيعية للمتميزاا ما ا دارايا طبساَ ل ااتة األدات  

 ) لجود) لحدة ذات طابع خاص 

  لجود لحدة تسليا األدلاة لالمةتس رات الصيدلية تخد  فى تسليا األدلاة لالمةتس رات الموجودة بالمةتلايات

 الجامعية

 برامج نوعية تةه  فى ناادة المواد الذاتية بال لية لةد عجز المواننة العامة ما الدللة  لجود 

  جارى تاعيله –لجود مركز للمعلومات الدلائية 

  رف م افأة مالية للعلرة األلائا ما كا مةتوى تسداراً لتميزه  العلمى  

 ة.لجود السراة ا لليمبية بالجامعة لممارسة كافة األنلمة الرااضي 
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 األهداف االستراتيجيةالغايات و 

 

 الغاية االولي: التطوير المستمر للبرامج الدراسية والمستوى المهني للخريجين.

 

 :تسسيق التموار المةتمر للتعلي  لالتعل   لذل  ما خالد تسسيق األهداف التالية 
 

 الهدف األول : تعظيم فرص التعليم والدعم والتطوير المستمر للطالب .

 االنشطة
 متابعة تموار البنية األساسية لت نولوجيا المعلومات. .2

 إستمراراة اجتصاد بيا المالل لأع ات هيئة التدراس. .9

 تنوع الوسائا التعليمية المةتخدمة. .3

  المختلاة لبرامج تنمية المهارات للمالل  .التوسع في تنايذ برامج التوعية  .4

 لخدمات العملية لالتعليمية.تنمية الموارد لإاجاد موارد جدادة لتسةيا ا .5

 المتابعة اجل ترلنية لالصوتية لألدات بال لية. .6

 

 الهدف الثاني : تنمية مهارات وقدرات الطالب في التعلم والتحصيل

 االنشطة
 تاعيا لوائح لاوانيا تسايز المتميزاا ما المالل  .2

 تلجيع البرامج التااعلية بيا المالل لأع ات هيئة التدراس. .9

 لكااتة الساعات الدراسية لالمعاما.ناادة عدد  .3

 ناادة دع  الم تبة لالخدمات اجل ترلنية بها. .4

 توفير رعااة  سية لإجتماعية للمالل. .5

 تةهيا سبا اجاامة للمالل الممتربيا .6

 تسدا  المةاعدات العينية لالنسداة لتسسيق التوان  ا جتماعي بيا المالل. .7

 المختلاة.دع  المالل المبدعيا في األنلمة  .8

 دع  لرعااة المالل المتعهراا. .2

 تاعيا ملاركة المالل في المجالس لاللجا  األساسية لالارعية بال لية. .21

 

 الهدف الثالث : تنمية المهارات الرياضية لدى الطالب 

 االنشطة
 توفير المناخ المناسو للمالل لممارسة األنلمة الرااضية. .2

 ل .ناادة دلر األسر المالبية لإتساد المال .9

 

 الهدف الرابع  : زيادة الوعي الثقافي و المجتمعي  لدى الطالب

 االنشطة 
 لضع خمه لبرامج للملاركة المجتمعية الاعالة الهادفة . .2

 تعزاز دلر إدارة رعااة المالل. .9

 تعزاز لتسواة الرلابه بالمجتمع الداخلي لالخارجي. .3

 ناادة التوا ا بيا المالل لخراجي ال لية. .4

 

 :زيادة قدرات الطالب للمنافسة في سوق العمل وتنمية المهارات البحثية. الهدف الخامس

 االنشطة 
 تنمية المهارات لتوفير التدراو للمالل لالتهيئة لإللتساق بةوق العما لتعميق مبدأ التعل  الذاتي. .2

 إشرافتوفير التمواا الالن  لس ور المفتمرات لتسدا  لدع  األبساث المالبية في لساتات علمية تسة  .9

 أكادامي

3.  ً  عسد المفتمر العلمي للمالل سنواا

 ناادة عدد الملرلعات المالبية .4

 عسد إتاااية لتدراو طالل برنامج الصيدلة اجكليني ية مسلياً لدللياً. .5
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 الهدف السادس : تطوير برامج الدراسات العليا وإستحداث برامج جديدة 

 االنشطة 
  ة بنظا  الةاعات المعتمدةتموار برامج الدراسات العليا بالئسة جداد .2

 استسداث برامج جدادة تلبي احتياجات سوق العما .9

 تنايذ ا تااايات الملتركة مع مفسةات علمية أخرى )مسلية لدللية(. .3

 إستسداث نظ  جدادة لتسوا  المالل. .4

 اياس مةتوي رضات طالل الدراسات العليا ل األطراف المجتمعية .5

 
 العلميالغاية الثانية: اإلرتقاء بالبحث 

 

 ما أجا تموار لرفع مةتوى البسث العلمي ت  تسداد هذه األهداف:
 

 الهدف األول: زيادة إمكانيات البحث العلمي
 

 :االنشطة
 تموار البنية التستية الداعمة للبسث العلمي. .2

 إنلات ااعدة للبيانات ا ل ترلنية لالجهزة العلمية لربمها بساعدة البانات المتوفرة بالجامعة. .9

 اعداد ااعدة بيانات  لالبساث المنلورة ما ابا الباحهيا بال لية ل نلرها علي المواع ا ل ترلني لل لية. .3

 ناادة موارد ال لية لدع  البسث العلمي. .4

 .ناادة مصادر التمواا الذاتي باستسداث برامج جدادة .5

 سة.  المالي ما الجهات المانتدراو الباحهيا علي كياية كتابة الملاراع البسهية لكياية السصود علي الدع .6

 

 الهدف الثاني: تطويرمجاالت البحث العلمى لحل المشكالت والقضايا اإلنتاجية والصناعية والصحية للمجتمع

 :االنشطة
لمناالتها خالد مفتمر خدمي  عما حصر بملاكا الدلتا ل ا ااا المجتمع اجنتاجية ل الصناعية ل الصسية .2

 بال لية.
 ات اجنتاجية ل الصناعية لمعرفة الملاكا التى تواجهها.عما ملتسي ا   الجه .9

 ربه مواضيع الرسائا العلمية بالملاكا الصسية لالمجتمعية. .3

 .تلجيع البسوث البينية .4

 

 الهدف الثالث: تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 :االنشطة
 ألع ات هيئة التدراس.عما دلرات تدرابية للرش عما متخصصة لتنمية المهارات البسهية  .2

 إست ماد ااعدة بيانات ت   خبرات الباحهيا داخا األاةا  العلمية ل نلرها علي مواع ال لية. .9

 تسيي  األدات البسهي ألع ات هيئة التدراس لنلرها على مواع ال لية اجل ترلني. .3

 

 الغاية الثالثة: توسيع المشاركة المجتمعية وتعظيم المردود منها

 

 كة المجتمعية من أهم الغايات التي تسعى إليها الكلية وذلك من خاللوتعد المشار

 
 الهدف األول: تعظيم دور الكلية في الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة

 :االنشطة
 تنايذ برامج خدمة المالل  .2

 تنايذ دلرات تدرابية للعامليا بال لية . .9
 تنايذ برامج خدمة الخراجيا. .3
 تنايذ برامج خدمة المجتمع. .4
 لتوعية بملاكا المجتمع.ا .5
 ت را  العامليا بال لية. .6
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 الهدف الثاني: رفع كفاءة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية وتنمية الموارد الذاتية

 :االنشطة
 تنمية الموارد الذاتية. .2

 تاعيا دلر  لجنه التةواق. .9
 

  الكليةالهدف الثالث: نشر الوعي الصحي بين كافة األطراف المعنية داخل وخارج 

 :االنشطة
 نلر الوعي الصسي. .2

 لضع ل تنايذ برامج تسةيا الخدمات الصسية الواائية بالمجتمع. .9
 

  الهدف الرابع: توفير السالمة والصحة المهنية داخل الكلية

 :االنشطة
 تنايذ برامج توفير الةالمة لالصسة المهنية داخا ال لية. .2

 

  المستفيدين الهدف الخامس: تأسيس عالقات متميزة ومتصلة مع

 :االنشطة
 دع  التااعا مع منظمات المجتمع المدنى  .2

   اياس لتسيي  رضات المةتايداا لمناالته  فى جودة الخدمات المجتمعيه لمةتوى الخراجيا .9

 

 الغاية الرابعة: تطوير األداء األكاديمي واإلداري
 

ات ما تموار األدات تسةيا اجدارة ما حيث الل ا لاألدات الوظياي استنادا إلى تسليا الوااع السالي لتواع األحداث المةتسبلية 

لتسداد نساط السوة ل ال ع   SWOT فى كا ما السماع اجداري ل الموارد البلراة ل كذا الدراسة الذاتية ل استخدا  تسليا  

 اجات التنمية المةتمرة.الداخلية بهدف تلبية احتي

  -لهذا اتملو :

لسياس ال ااتة لالاعالية ا لتسداد مةتوى ا لتزا    Indicatorsلضع معااير لاضسة لألدات اجداري لاستخدا  أسلول المفشرات 

نافةية ترافية تلاألدات المفسةي ( بمراسة اح -لمدى تسما المةئولية على مةتوى األفراد لالوحدات التنظيمية ) األدات الاردي 

 طبساً للمعااير اجاليمية ل الدللية.

 ات ما هذا المسور عدد ما األهداف اجستراتيجية علي المةتوي اجداري ل الموارد البلراة

 

 ) أ ( اإلدارة

 الهدف األول : تطوير النظام اإلدارى وتحسين أجواء العمل

 األنشطة :

 اجدارة اجل ترلنية.إست ماد تسواا منظومة العما اجداري إلى نظ   .2

 توفير نظا  تسني للمجالس الرسمية بصورة إل ترلنيه .9

 تسداد نظا  المتابعة لالمراابة اجل ترلنية لالمتسانات لمتابعة األعماد اجداراة لالمالبية .3

 تسداث المواع  اجل ترلني لل لية بانتظا . .4

 امليا.توفير البرامج اجداراة لتموار أدات أع ات هيئة التدراس لالع .5

 باألاةا  لاجدارات. توفير اجم انات التسنية جنجان العما في سهوله لاةر .6

 لضع نظا  موضوعي لمنح حوافر للتميز ل التااني في العما. .7

 البسث عا سبا جدادة للعنااة بأع ات هيئة التدراس لالموظايا اججتماعية لالصسية. .8

 مراعاة مالتمة كافة ظرلف العما . .2

 مة اججتماعية ألع ات هيئة التدراس لالعامليا.توفير نظا  الخد .21

 تسةيا خدمة اجنترنة ألع ات هيئة التدراس. .22
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 ب( الموارد البشرية 

 

هذا المسور امها أه  عنا ر اوة جامعة المنصورة ل الهرلة البلراة المسترفة تتيح المنافةة ل تمبيق المعااير اجاليمية ل 

 ث ل التموار ل خدمة المجتمع ل ات ما مجموعة ما األهداف:الدللية فيما اتعلق بالتدراس ل البس

 

 الهدف الثانى:زيادة الموارد البشرية ورفع كفاءة األداء

 األنشطة :

لضع نظا  للمسافظة على نةبة عدد أع ات هيئة التدراس في ال لية إلى نةبة عدد المالل فى ضوت المعد ت  .2

 العالمية.

 أع ات هيئة التدراسالعما على سد العجز فى أعداد  .9

 ناادة مةاهمة أع ات هيئة التدراس بال لية فى عملية اتخاذ السرارات الخا ة بالعملية التعليمية لاألبساث العلمية. .3

 تسسيق السيادة المتمورة ما خالد إعداد    ثاني لإلدارة بال لية. .4

 

 الهدف الثالث: تحقيق معايير ضمان الجودة فى العمل اإلدارى

 األنشطة :

 تموار األدات المهنى للعامليا .2

 لضع ضوابه ل ما  الجودة في العما  .9

 تسيي  األدات ألع ات هيئة التدراس .3

 متابعة تمبيق معااير الجودة. .4

 

خرجات ملتهت  ال لية بجودة األدات داخا ال لية للو ود إلى التميز في التعلي  لالبسث العلمي لما ث  رفع مةتوى ثسة المجتمع في 

ال لية لحدة ل ما  الجودة ا هدفها الرئيةي رفع لتسةيا مةتوى البرامج التعليمية رسالة ال لية.  ل فى هذا اجطار أنلأت 

لتصمي  لتنايذ لمراجعة الوسائا المةتخدمة لتسسيق جودة هذه البرامج بصاة خا ة لالنظا  الجامعي بصاة عامة.  لتعما ال لية 

هيئة التدراس في مجاد التعلي  لالبسث العلمي ا لت را  السا ليا على جوائز ا كما تعما على تلجيع على تسةيا أدات أع ات 

جودة نشر ثقافة الأع ات هيئة التدراس لتسةيا مهاراته  ما خالد برامج تنمية ادرات أع ات هيئة التدراس. لتسالد ال لية 

 وتطوير األداء وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية :

 

 لهدف الرابع :تحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجيةا

 األنشطة:

 تسداث رسالة لرؤاة ال لية لتتوافق مع األهداف العامة لرسالة لرؤاة الجامعة .2

 تسيي  فاعلية األاةا  العلمية في ضوت أهدافها لخدمة المتملبات المهنية. .9

 الملاركة الاعالة للمالل كمتلسي للخدمة التعليمية .3

 

 الخامس:تحقيق معايير ضمان الجودة لتطوير العملية التعليميةالهدف 

 األنشطة :

 تموار المسررات الدراسية باألاةا  العلمية.  .2

 المراجعة الةنواة لمسور التعلي  في الخمة اجستراتيجية لل لية.  .9

 اشتراك مراجعيا خارجييا في مراجعة الخمة اجستراتيجية. .3

 بال لية للمراجعة الداخلية.إعداد تسرار سنوي لجميع األاةا   .4

 تمبيق لتموار معااير اياس األدات لرفع تسارار لموا اات البرنامج.  .5

 متابعة أدات الجودة بال لية. .6
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 ج( الموارد والدعم المالى

  1الهدف السادس  :  تحسين وتطوير البنية التحتية لتالئم طبيعة أنشطة الكلية

 األنشطة:

 1 ليةلإمدادها بالتجهيزات لالتةهيالت الالنمة  حتياجات الاست ماد كافة مباني ال لية  .2

 تموار المعما المركزي لألبساث . .9

 الصيانة الدلراة للمباني لالمرافق .3

 توفير األما  لكياية مواجهة ال وارث لاألنمات. .4

 ناادة التةهيالت الالنمة لممارسة األنلمة المالبية. .5

 

 متطورة الهدف السابع  :تصميم قاعدة بيانات مالية

 األنشطة:

 تصمي  ااعدة بيانات مالية. .2

 ا ستخدا  الاعاد للموارد .9

 

 الهدف الثامن  : تنمية الموارد الذاتية للكلية

 األنشطة:

 تنمية مصادر التمواا الذاتية الداخلية لالخارجية للبسث العلمي .2

 تلجيع األنلمة الربسية الجدادة. .9

 على الملرلعات البسهية.تسايز أع ات هيئة التدراس لمعالنيه  للسصود  .3

 تسايز أع ات هيئة التدراس للسصود على براتات اختراع  تخد  السماع اجنتاجي. .4

  تنوع مصادر التمواا .5

 توافر خمة لصيانة األجهزة العلمية ل يانة البنية التستية لاألجهزة األخرى. .6

 

 الهدف التاسع : كفاءة إدارة الدخل واألنفاق 

 األنشطة:

 الموارد المالية.تموار حج   .2

 تسيي  لمراجعة حسيسية للميزانية .9

 

(SWOT analysis( التحليل البيئي 

 واقعيه االهداف

 نقاط القوه

 لجود اهداف مرحليه مسدده علي المدي السراو لالمتوسه لالبعيد تتاق مع رؤاه لرساله ال ليه المعلنه 

 ا هداف اخذه في ا عتبار ا م انيات المتاحه في الواة  لضعة ال ليه ممهله في ا داره لاداره الجوده خمه لتسسيق هذه

 الراها لكذل  ا م انيات المتواع توافرها علي المدي السراو لالمتوسه لالبعيد

  اشتملة الخمه الموضوعه لتسسيق ا هداف علي حصر لمصادر التمواا الالنمه لتسسيق ا هداف اخذه في ا عتبار

المالل المسبوليا في برنامج الب الوراوس بلعبتيه العامه لا كليني يه لمدي ا عبات المملوبه الزااده المةتسبليه في اعداد 

لتاهيله  بمااتاق مع رؤاه ال ليه لرسالتها لكذل  الدخا المتسسق نتيجه ابود تل  ا عداد علي المدي المتوسه لالبعيد 

ا المختلاه لالدخا المتسسق ما لرات ذل  لا عبات المملوبه لكذل  اعداد المالل المتواع ابوله  في برامج الدراسات العلي

 لتاهيله 
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  اعتمدت الخمه في تسدار الزااده المتواعه في الدخا علي المدي المتوسه لالبعيد علي تسيي  موضوعي لوضع ال ليه

برامج  ل المسبوليا فيالتنافةي بيا ال ليات المناظره مسليا لعربيا اعتمادا علي اياس التمور السادث في اعداد المال

الدراسات العليا المختلاه ما المصرايا لالعرل لكذل  اعداد المالل المسبوليا في برنامج الصيدله ا كليني يه في 

 الةنوات العلر ا خيره.

 نقاط الضعف

الدراسات العليا التسلبات ا اتصاداه السا له في المجتمع لالتي تفثر علي المدخود المتسصا ما البرامج الخا ه لبرامج 

 لكذل  المبالغ المخصصه للجامعه ضما ميزانيه الدلله لما ث  المبالغ المخصصه لل ليه كوحده ما لحدات الجامعه

 كفاءه اليات العمل

 نقاط القوه

  اكملة ال ليه لضع اليات تسيي  ذاتيه لسياس كااته ا دات علي كافه المةتواات العلميه لا داراه اعتمادا علي تسليا

ي لذل  علي اعتبار ا  المالل ه  المتلسي النهائ -ا ستبيانات المختلاه التي اسررها المالل بواسمه لحده الجوده بال ليه 

لتبيا مدي كااته الخدمات المسدمه له  ما مختل  ااةا  ال ليه للحداتها ا داراه مما ال ا ارضيه لتبيا نساط   -للخدمه 

 ال ع  لا الحها

 سياسه الهوال لالعسال ب ا شاافيه في حدلد ماتةمح به اللوائح لالسوانيا المعمود بها في  تنايذيه علي تسرص اداره ال ل

 .الجامعه لتسسيق ااصي استااده ما ا م انيات البلراه المتاحه

 

 : نقاط التميز لمعيار التخطيط االستراتيجى  

ا ستراتيجية للجامعة فى مجا ت شئو  لجود خمة استراتيجية موثسة لمعتمدة لمرتبمة مع الخمة  -2

 المالل لالدراسات العليا لالبسث العلمى لشئو  خدمة المجتمع .

إستخدا  التسليا البيئى فى تصمي  الخمة ا ستراتيجية  -9  

الارك فى التسليا البيئى مختل  األطراف  -3  

إعداد  مصاوفة  بنساط السوة لنساط ال ع  لالارص لالتهدادات  -4  

أهداف إستراتيجية معتمدة لموثسة  - رسالة –توجد لل لية رؤاة  -5  

اوجد لل لية خمة تنايذاة لتمبيق الخمة ا ستراتيجية مسدد األهداف لاألنلمة لمفشرات األدات لمةئود  -6

 التنايذ لالمتابعة لمصادر التمواا 

لجود سمات تنافةية لل لية  -7  

:نقاط تحتاج إلى تحسين   

  .م تو متابعة الخراجيا دلر مسدلداة -2

  .الة الموارد المالية بالنةبة للوحدات ذات المابع الخاص -9

:مقترحات التحسن  

.تاعيا دلر م تو متابعة الخراجيا -2  

  .تاعيا دلر الوحدات ذات المابع الخاص فى ناادة موارد ال لية الذاتية-9
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 : القيادة والحوكمة 5معيار 

 
صدااية لاللاافية بالنزاهة لالم  ليةايادات مفهلة ا ات  اختيارها لتنمية ادراتها لتسيي  أدائها لفسا لمعاايرموضوعية ا لتلتز  ال  ليةلل

هي ا تنظيمي االئ  حج  لنوع أنلمتها ا بما ا ما تسسيق رسالتها لأهدافها   ليةلاألخالايات المهنية انمالاا ما اي  جوهراة ا للل

   موثق ل ا الوظائ  ا اسدد بوضوح المةئوليات لا ختصا ات .ا للها تو ي

 

 التقييم الذاتي :

 

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

السيادات األكادامية ل اجداراة مختارة لفسا لمعااير موضوعية  -2

 لمعلنة لآليات ذات شاافية تسسق ت افف الارص لتدالد الةلمة . 
  

 

السيادات السالية لالمستملة ات  تنمية ادراتها لالعما علي ت واا  -9

 كوادر جدادة ما السيادات .
  

 

معاايرتسيي  أدات السيادات موضوعية ا لتلارك األطراف المعنية -3

 .في عملية التسيي  ا لتةتخد  النتائج لتسةيا األدات المفسةى
  

 

    .  ليةمع مل الت ال آليات فاعلة للتعاما  ليةجدارة ال -4

اي  جوهراة معلنة لمتاحة للمعنييا ا لآليات فاعلة ل ما    ليةلل -5

التمييزلتمبيق األخالايات  اللاافية لالممارسات العادلة لعد 

 .  ليةالمهنية بيا أفراد ال
  

 

شاملة لتممي سائرأنلمتها ا   ليةالمعلومات المعلنة عا ال -6

 لمصداايتها لتسداهها .  ليةلت ما ال
  

 

لنلاطها ا   ليةالهي ا التنيمي معتمد لمعلا لمالئ  لسج  ال -7

 لات ما اجدارات األساسية الالنمة لتسسيق رسالتها لأهدافها.
  

 

لاسدد المةئوليات  التو ي  الوظياي معتمد لمعلا ا -8

لةلمات  الا ختصا ات لفسا  للهي ا التنظيمي ا لاسسق الت افف بيا 

لالمةئوليات ا لاةتخد  في حا ت التعييا لالنسا لا نتدال 

 للوظائ  المختلاة .
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 القيادة والحوكمة -5

 5/1اختيار القيادات االكاديمية و االدارية 

 اختيار القيادات األكاديمية

 94/2/9129بتارا   423 لية را  المجلس  ل ت  إعتماده في معااير لشرلط جختيار السيادات األكادامية مسترح تبنة ال لية  

 .األنلمة لالمةاهمات الاعالة لالمهارات التي تميز ع و هيئة التدراس ل اد إشتما على (1-5)مرفق 

  لاد أرسلة هذه المعااير بعد اعتمادها ما مجلس ال لية الى ادارة الجامعة جعتمادها لت  إرساد نلرات إلى األاةا  العلمية بهذه

  ترلني لل لية.عا هذه المعااير علي المواع ا لير كذل  ت  ا عال  المعاا

 مدار لحدة تسليا األدلاة  – مدار المعما المركزي - ات  اختيار السيادات الداخليه في ال لية "مدار لحده ضما  الجوده

فسا ات  أختيار مدار لحدة ضما  الجودة ل المعااير.......ال ( لفسا لهذة  - مدار لحدة التعلي  ا ل ترلني -لالمةتس رات الصيدلية 

 . 92/2/9125لمعااير معتمدة ما مجلس ال لية بتارا  

 رؤسات ا اةا  العلمية( فأ بح ا ختيار با نتخال طبسا لما جات بسرار المجلس ا على  ل أما بالنةبة للسيادات ا كادامية )العميد

لتت  عملية ا نتخال ما خالد لجنة منتخبة ما  (5-5)مرفق  96/7/9129بتارا  ( المنعسدة 575للجامعات فى جلةته را  )

. في الواة السالي لطبساً لتعداالت السانو  الجدادا ات  اختيار عميد ال لية بواسمة لجنة مل لة (3-5)مرفق أع ات هيئة التدراس 

رفة يةا لات  تعييا بااي أع ات اللجنة )ثالثة أع ات( بمعما اثنيا ما أع ات هيئة التدراس بال لية ات  انتخابهما في مجلس ال ل

راة بنات على ال ااتة السياداة لا دا لات  اختيار العميد ما بيا أع ات هيئة التدراس العامليا  (0-5)مرفق  الةيد أ.د/ رئيس الجامعة

 لالعلمية 

 معايير إختيار العميد

  ال ااتة السياداة لالسدرة على لضع رؤاة لتموار ال لية 

  ال ااتة ا داراة لتلما خبرات إداراة خا ة فيما اتعلق بالسدرة على المااضلة بيا األللواات لاتخاذ السرارات المناسبة

دراس ة التفى ظا ظرلف  عبة لبمراسة إستلاراة لجماعية لالسدرة عبى إستسمال ال ااتات المتميوة ما أع ات هيئ

لالمسافظة على بساتها لال ااتة العلمية لالتى تلتما أ  ا و  لداه سجا علمى متميز فيما اتعلق باألبساث العلمية 

 لالملاركة فى المفتمرات لالملاركة فى اللجا .

 اختيار القيادات اإلدارية

بتارا   423)مجلس ال ليه را   (2-5) مرفق  علي المواع الرسمى لل ليه  ختيار السيادات اجداراة ةلمعلن توجد معااير معتمدة

94/2/9129 ) 

  اجراءات تداول السلطة في المناصب االدارية 

الوكالت لرؤسات ا اةا  ل ذل  طبسا لسانو   ال ا ما الةادة عميد ال لية تتسدد مدة السيادات ا كادامية بال لية بمدة ثالث سنوا

ل في حالة عد  تواجد العميد اسو  أاد  الوكالت بتةيير اعماد ال لية  تنظي  الجامعات بما ا ما تدالد الةلمة في المنا و السياداة.

عما العميد لعميد بالسيا  بل ما  حةا سير العملية التعليمية ل ا داراة أل اسو  رئيس الجامعة بتاواظ أحد المرشسيا لمنصو ا

في حالة عد  تواجد رئيس السة  ات  تاواظ ااد  ا ساتذة ال ا ساتذة المةاعداا لتةيير اعماد  للسيا  دلر السرار الجمهورى. 

  ااد  واما بالنةبه للسيادات ا داراة ل تلما اميا ال لية ل مدارل ا دارات ل الوحدات فاي حالة  يال المدار المختص اس السة .

 العامليا بالسة  المختص بتةيير اعماد شئو  السة .



 

   
 

 

 5112/5112الجامعي الدراسة الذاتية عن العام                                   - 31 -    كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة

 

 

 

 5/5 تنمية قدرات و مهارات القيادات بالكلية 

 القيادات االكاديمية 

 ات مركز تموار األدا توفر ال لية خمة للتدراو لتنمية المهارات اجداراة للسيادات األكادامية بالتعال  مع مركز ضما  الجودة

بوحدة ضما  الجودة  بسصر  السةال العلمي لكلية الساسبات لالمعلومات بالجامعة. لتسو  لجنة التدراومركز ا الجامعى

لائة المةتهدفة للتدراو اا ا حتياجات لتصمي  البرامج التدرابية التي تاي بتل  ا حتياجات لتعلنها لت ع آليات تنايذ أهداف البرامج

 خمة التدراو لاد استااد ما (.2-5)مرفق متابعة لتسوا  لتل  البرامج آلية ل  م ا  لنما  التدراوا المدربياتسدد  ل

 (7-5)مرفق عدد ما السيادات لالمفهليا لها على كافة المةتواات 

  لمنها: لتنايذ هذه الخمةاتبعة عدة آليات  لذل تستاج ال لية الى المخصصات المالية لتنايذ خمة تدراو السيادات األكادامية 

 ظ الخبرات لالمهتميا بلئو  التدراو للتعال  مع ال لية في هذا المجاد.استسمال بع 

   لفسا لالحتياجات لمراعاة ذل  في مها  تدرابية جدادة. ة للخمةدلراال ل المراجعةما التمذاة الراجعة للمتدربياا  اجستاادة 

 ة ل ما  جودة التعلي  لا عتماد لملرلع تنمي بعظ أع ات هيئة التدراس بال لية على دلرات تدرابية ما الهيئة السومية ودحص

لمركز ضما  الجودة بالجامعةا لاوجد حصر لهذه التدرابات لبيا  لراي بسصر هذه  FLDPادرات أع ات هيئة التدراس 

ادارة ل الدلرات بساعدة البيانات التدرابية لبالملاات الخا ة بةيادته  لالموجودة لدى اة  شئو  أع ات هيئة التدراس بال لية 

لاة  الملاات بالجامعةا لاوجد مخمه تدرابي على مةتوى الجامعة ما خالد الملرلعات سالاة الذكر العالاات الهسافية بال لية 

 تعتمد عليه ال لية باعتبارها لحدة ما لحدات الجامعة.

   م تو رعااة  المالل الوافداا ل ذل  في اطار خلق ايادات ل  عالاات الدلليةالم تو مدار  بعظ الموااع السياداة مها  اثاستسدت

  سا الخبرات األكادامية ل ا داراة للسيادات اللابة.ن ما  لشراف السيادات السالية إكادامية جدادة مفهلة ل مدربة تسة أ

 ود مها أ.د/ مسمخارجييا  يا تعما لدى الهيئة السومية ل ما  جودة التعلي  لا عتماد كخبرات لمراجعلدى ال لية ايادات  لجود

 ً   أ.د/ ناهد العناني لكذل ب ر العلمالي األستاذ بسة  ال يميات الدلائية لرئيس مجلس اة  ال يميات الدلائية سابساً لعميد ال لية سابسا

 عميد ال لية السالي. -

 القيادات االدارية

 لتسيي  ليالالعام اجداراة مهارات السيادات بتنمية اتعلق ما ليميةالمفسةات التع في اجداري للجهان لالمميزة المهمة الةمات بيا ما 

لتتمها  .خمة التدراو لالبرامج المناذة فعلياً  (8-5)مرفق للتسيي   لمعلنة معاايرموضوعية على التدراو لا عتماد خالد ما أدائه 

 .نوعية المهارات المةتهدفة للبرامج التدرابية المناذة  في  مهارات إداراة / مهارات سلوكية / مهارات فنية متخصصة

 5/3 تقييم أداء القيادات 

    القيادات االكاديمية

  تسرص ال لية علي اياس الرضا الوظياي ألع ات هيئة التدراس ما خالد نماذج استمالع رأي أع ات هيئة التدراس لالهيئة

المعالنة  ل كذل  ات  التسيي  ما خالد الصاسة اجل ترلنية لع و هيئة التدراس على نظا  الاارابي ل ما  الجودة لاجعتماد على 

 (6-5)مرفق مواع الجامعة 
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 ال لية علي ا ستاادة مما جات بتسليا نتائج ا ستسصات لعلي سبيا المهاد عبر أع ات هيئة التدراس عا عد  إحاطته   لتسرص

علماً بسرارات مجلس ال لية لاللجا  المختلاة  فت  إتخاذ ارار بمجلس ال لية بتعمي  ارارت المجلس علي أع ات هيئة التدراس. لات  

 .بصورة إستهالك فى بدااة إجتماع مجلس السة  العلمى لس السة  العلمي المختصإعالنها له  ما خالد رئيس مج

 القيادات االدارية

  النتائج لتنااش الخا ة بذل ا البيانات بتسليا لتهت  اجداراةا للسيادات الوظياي الرضات لسياس المناسبة الوسائا ال لية تةتخد 

 اي.استبيانات الرضا الوظي (11-5)مرفق  الوظياى الرضا لزاادة المناسبة لاججراتات السرارات اتخاذ إلى لتةعى معه ا

  تهت  ال لية بسياس مةتوى الرضا الوظياي للسيادات اجداراة لالعامليا في ال لية بتمبيق اوائ  استسصات دلراة لتةتايد ال لية ما

وظياي مها )ناادة م افآت تموار اججراتات اجداراة اوائ  استسصات الرضا ألع ائها في اتخاذ السرارات لزاادة مةتوى الرضا ال

 في التعييا لالتراياتا  توفير ا حتياجات الماداة لالت نولوجية داخا ال لية(.

 ات  ربه السوافز ل الم افآت المسدمة للعامليا بال لية بمةتواات األداتا فهناك حوافز ماداة لم افآت للذاا تتوافر لداه  معااير جودة 

ات   رف الم افآت لالسوافز للعامليا لفساً ألعبات العما أل ساعات العما الزائدة لكذل  ات   رف بدد عدلى شهري حيث  األدات

 لمعلا علي المواع الرسمي لل ليه. (11-5)مرفق  لبعظ العامليا حةو طبيعة العما

  كليةآليات التعامل مع مشكالت ال 9/0

 ها ممع مل الت التعلي  التى تواجهها لفق آليات مسددة  فهناك آليات للتملو على ال هافة العداد للمالل   ليةتتعاما ال

المةتواات لكذل  فى بعظ   Video Conferenceتسةي  المالل فى الدرلس النظراة إلى مجموعات لإستخدا  نظا  

لمالل لاللتساق بالبرامج النوعية عا طراق تسدا  تسةي  المالل إلى مجموعات فى الدرلس العملية للضع آليات لجذل ا

 خدمات مميزة لهف ت المالل لا هتما  بجودة المعاما لالساعات الدراسية 

 معتمدة على الموارد  (15-5)مرفق لمالية منذ بدااة العا  الدراسى خمة سنواة لمواجهة األنمات لالموارئ ا  ليةال ت ع

 الذاتية بال لية لذل  للتملو على نسص الميزانية نظراً لظرلف البالد ا اتصاداة 

  لبالنةبة للعجز فى أعداد العامليا ما ذلى الخبرة ات  ا ستعانة به  فى أاةا  أخرى بعد ا نتهات ما األعماد الم لاة بها

 لات  منسه  م افآت نظير الجهد ا ضافى .

 مصداقية واألخالقيات ال 5/2

  لل لية ايما جوهراة ل آليات فاعلة ل ما  اللاافية ل الممارسات العادلة ل عد  التمييز كما تسو  ال لية بتمبيق األخالايات المهنية

يئة هتسرص ال لية على إعال  ايمها الجوهراة ل تتيح التعرا  باألخالايات المهنية لألطراف المعنية ما أع ات  بيا أفرادها.

ت ما التي ت  (13-5)مرفق  األدلة الخا ة بآدال ل أخالق المهنة لثيسة السي  الجوهراة ل تدراسا عامليا ل طالل عا طراق

الممارسات األخالاية للوظياة علي كافة المةتواات مها ا لتزا  بأخالايات المهنةا أمانة التعاما مع الزمالتا الرؤسات ل 

 تلما:لخراا ....إل .   المرؤلسياا احترا  حسوق اآل

 :لل هو ميهاااً أخالاياً موثساً لمعتمداً لمعلناً في  ورة دليا التز  به جميع أع ات هيئة التدراس  دليا آدال ل أخالق المهنة 

 ممهليا عا جميع أفراد ال لية هشارك في لضع

 ثساً ل ادر العا (: ل هو ميهاااً أخالاياً مولالوظياة -)دليا آدال ل أخالق المهنة دليا الميهاق األخالاي لإلدارايا ل العامليا بال لية

 لمعتمداً الما اجدارايا ل العامليا بال لية. 
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  :ل الما هذا الدليا على مسوري األخالق ل لاجبات المالو كما ات ما المسظورات ل ما اترتو دليا الميهاق األخالاي للمالو

 ابية.عليها ما عسوبات تأد

  خالد  ما معها التعاما ات  الممارسات المير  سيسةفي حالة ل ترااو إدارة ال لية تمبيق هذه الممارسات األخالاية الوظياية

 (10-5)مرفق . هابتوايع العسوبات لالجزاتات المالئمة ل اجدارة التسسيسات التي تجراها اللئو  السانونية ل تسو 

   المهنية ما خالد ال وابه التالية:آليات تاعيا األخالايات تت 

 اتوجد إجراتات مسددة لمعلنة ل ما  العدالة لعد  التمييز بيا أع ات هيئة التدراس :ضوابط ضمان العدالة وعدم التمييز 

 المالل ل العامليا في ضوت تمبيق اللوائح المالية للجامعة ل ئسة الم افآت لالتدراس. الهيئة المعالنةا

 (21-5)مرفق  :لدالة على العدالة لعد  التمييز بيا أع ات هيئة التدراس لمعالنيه لما الممارسات ا -

 .المةالاة في توناع األعبات التدراةية لاألعماد بيا الةادة أع ات هيئة التدراس بالسة  الواحد طبسا لألادمية 

  لمعااير الجودة ل ذل  باعتماد جدالد الةةةةاعات أاا  أسةةةبوعيا بال لية تمبيسا  4التزا  الةةةةادة أع ةةةات هيئة التدراس بالتواجد

 الم تبية الخا ة به  ما مجالس األاةا  لعميد ال لية بالتاواظ عا مجلس ال لية.

   توناع اجشراف علي التدراو الصياي الخاص بالمالل بالتةالي بيا أع ات هيئة التدراس لمعالنيه 

 دكتوراه بيا أع ةةات هيئة التدراس  داخا السةةة  الواحد طبسا للسواعد العدالة في توناع اجشةةراف على رسةةائا الماجةةةتير لال

 . 27/7/9122المنظمة المعتمدة ما مجلس ال لية بجلةته بتارا  

 لالبسث العلمي ل ال تو على األاةا  العلمية حةو عدد أع ات هيئة التدراس ب ا اة . توناع ميزانية المفتمراتا 

 (21-5)مرفق العامليا بال لية:لعد  التمييز بيا  لما الممارسات الدالة على العدالة -

 ل تمبيق شرلط التراية. المةالاة فى توناع األعبات لاألعماد بيا العامليا بال لية 

 كا فرد.  ااتة أدات د المعمود بها في ال لية لطبسا لتوناع الم افآت لالسوافز في ضوت السواع 

  لضةةةةع  ةةةةناداق لللةةةة الى ل  مسترحاته  ل طلباته  ما خالد اللجنة المالية لاجداراةعسد لساتات دلراه بالعامليا لمناالةةةةة

 لالمسترحات بالمبنى اجداري بال لية.

 (71-5 )مرفقلما الممارسات الدالة على العدالة لعد  التمييز بيا المالل:  -

  ةجميع هذه السواعد معلنة لتمارس بلةةاافيتمبيق اواعد المةةةالاة بيا المالل في فرص التعل  لممارسةةة األنلةةمة لالتسوا  ل 

 .98/5/9126( بتارا  576لاد ت  إعتماد أساليو تسوا  المالل فى مجلس ال لية بجلةته را  )

    نظا( لضةع معااير لاضسة ت ما السياداة ل اللاافية لتسيي  المالل أثنات ا متسانات اللاهيةRubrick )  لهى معتمدة ما

  99/3/9126(  بتارا  573) مجلس ال لية بجلةته را 

  ل الى ب ةخا ة اداقلضةع  ةنل  عسد لساتات دلراة مع المالل ل توفير اجرشةاد األكادامي له  لتذليا العسبات التي تواجهه

 لمسترحات المالل في أماكا بارنة بال لية )أما  المدرجات(. 

 ت ما اللاافية ل عد  التمييز.عليا لجود معااير تسددها  ئسة الدراسات العليا لسبود طالل الدراسات ال 

  لجود معااير لاضةةةةةسة بسبود المالل لاللتساق ببرنامج الصةةةةةيدلة ا كليني ة  لكذل  اواعد معينة بسبود المالل المسوليا فى

 .المةتوى الهانى لالهالث 

 اوجد بال لية العداد ما اججراتات التى ت ما عد  تعارة المصالح لألطراف المختلاة  :ضوابط ضمان عدم تعارض المصالح

 (81-5)مرفق حيث: 
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  تسا ال لية المصةالح المتعارضةة المختلاة فور لاوعها بال لية مها التعارة بيا اختصا ات األاةا  العلميةا لالتعارة بيا

 اجدارات المتلابهة داخا ال لية. 

 مناالةةةة  ل أل باجشةةةراف ع ةةةو هيئة التدراس بتسيي  المالل باراة اوجد بها أحد أااربه حتى الدرجة الرابعة  تةةةةمح ال لية ل

 رسالة علمية ألحد أااربها  لذل  تمبيساً للسوانيا لاألعراف الجامعية.

 .تةمح ال لية للعامليا بها بالسيا  بأعماد مالحظة في حالة لجود  لة ارابة مع أحد المالل   

  ة  بال لية بنظا  الةاعات المعتمدة  حيث ت  حا معظ  الملاكا التي اد لبرنامج ب الوراوس العلو  الصيدللضعة  ئسة جدادة

  29/29/9129تنلأ ما أي تعارة بيا اختصا ات األاةا  العلمية ل بدأ تاعيلها بعد  دلر السرار الوناري بتارا  

 5مرفق )تلتز  ال لية بنلر ثسافة حسوق المل ية الا راة لالنلر حيث اامة بـ:  :ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر-

61) 

  إلى حمااة اجبداع الا ري بجميع أش الها رعااة حسوق المل ية الا راة  تهدفتل يا لجنة لسمااة حسوق المل ية الا راة لالنلر

 (.92/7/9121للمفلايا لالناشراا )موافسة مجلس ال لية بتارا  

 اعتماد   9119لةنة  89اانو  را   -دار دليا حسوق المل ية الا راة لالنلةر مةتخلص ما اانو  حمااة المل ية الا راة  إ ة(

ل تسو  ال لية بتوناع نةةةةةخة ما هذا الدليا على الةةةةةادة أع ةةةةات هيئة التدراس للتعرا   (22/2/9121مجلس ال لية بتارا  

 ب وابه حسوق المل ية الا راة ل النلر

 عسد ندلات عا حسوق المل ية الا راة ل النلر بالتعال  مع أكادامية البسث العلمي 

 ستخدا  برنامج منع ا نتساد العلمى إplagiarism  للمسافظة على المل ية الا راة للمفلاات العلمية لالنلر العلمى 

 ( لالتي بدلرها أ درت  ئسة موثسة خا ة 9112/ 25/2لجنة ألخالايات البسث العلمي )موافسة مجلس ال لية بتارا   لجود

 بها لمتابعة األبساث العلمية داخا ال لية

  حظر اسةتخدا  البرامج الجاهزة  ير المرخصةة على أجهزة الساسو اآللى بال لية ل اصرها على النة  األ لية للبرامج التي

 اواعد نة  المصناات المنصوص عليها في الالئسة الداخلية للم تبات  ل تمبيق  توفيرها ما خالد مركز التسنية بالجامعةات

  (51-5)مرفق في ال لية لمعالجة بعظ الممارسات  ير العادلة لمنها:  إجراءات/قرارات تصحيحيةات  اتخاذ 

 تائج بعظ المواد عا طراق ألية التظلمات ل ات  تعداا بعظ النتائج إعادة مراجعة ألراق المالل المتسدميا بإلتماسةةةةةات ما ن

 بعد موافسة  لجنة شئو  التعلي  لالمالل ث  مجلس ال لية على هذه التعداالت. جلتماسات طبساً 

  إعادة توناع جدلد المساضةةرات بيا األسةةاتذة عند شةة وى أحده  أل شةة وى المالل حيث ات  طرح مسترح للجدلد الدراسةةي

 على األاةا  المختلاة ابا اعتماد النةخة النهائية.

 السوافز لالم افآت ل لضع خمة لتصسيح المةارات  ير العادلة فور اكتلافها مها توناع األعبات التدراةية 

  تايداا ةةةتاعيا السرارات التصةةسيسية التي تتخذها ال لية للمةةةارات  ير العادلة لا سةةتاادة ما التمذاة الراجعة الواردة ما الم

 ما هذه السرارات.

 ما خالد لحدة ضما  الجودة  (51-5   )مرفقتتبع ال لية آلية لسصر ل حا الل الى ل استسباد التظلمات  :التظلمات والشكاوى

التي تسو  باتح  ناداق الل الي لالمسترحات بصاة دلراة لا طالع على تل  الل الى لالمسترحات. ات  اتخاذ السرارات الالنمة 

الل وى عا طراق توجيهها للجهة المعنية بالل وى ث  ات  إخمار األفراد بنتيجة الل وى أل المسترح. تعرة بعظ الل الى  لسا

 المت ررة على اللجا  المختصةا مجلس ال لية أل لجنة الس مات بال لية لمناالتها لبسث أسبال حدلثها لآليات التملو عليها.
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 : كليةالمعلومات المعلنة عن ال 5/2

  مصداايتها  لتسداهها  ) مواع  ال لية ا ل ترلنى(  ليةشاملة لتممى سائر أنلمتها لت ما ال  ليةمعلومات ال 

 الهيكل التنظيمي 5/7

 (55-5مرفق )  ليةلجميع العامليا بال اتتميز كلية الصيدلة جامعة المنصورة بأ  لها هي ال تنظيما معتمدا ما مجلس ال لية لمعلن

  (المجتمعية –اجداراة  -البسهية  -العلمية )لنوع أنلمتها المختلاة   ليةلاالئ  هذا الهي ا حج  ال

لا   الهي ا عدد ما ال يانات ما اجدارات لاألاةا  لاللجا  األساسية التي ت ما تسسيق رسالة ال لية لأهدافها لتلبية احتياجات 

 لمواكبة التمير لالتموار.  ليةال

 -استسداث أاةا  للجا  جدادة تهدف إلى تلبية احتياجات التموار لالتمير لتةاه  في تسسيق رسالة لأهداف ال لية مها: للسد ت  

 : ( 35-5)مرفق  98/5/9126بتارا   ( 576إعتماده ما مجلس ال لية بجلةته  را  )ت    مكتب العالقات الدولية 

 ال لية للفل  التعلي  لالمالل. توفر ال لية أع ات هيئة التدراس ذلي الخبرة : لاتبع م تو لكيا مكتب الدعم والتوجيه الطالبي

 . لاسومو  بعما تسيي  للمالل الذاالكذل  بعظ العامليا بادارة رعااة المالل  لمةاعدة المالل في ألاات األنمات اللخصية

 ا. لتلما هذه الخدمات: العالج الناةيا تسداد الخدمات التي ما شأنها مةاعدته  بل ا أف  استاجو  إلى اجرشاد لما ث

اد ت  ل ا التدخا في حا ت الموارئ لبرامج الصسة لتعزازها ارات األكاداميةا مجموعات الدع ا ستلارة الناةيةا تسيي  المه

 .( 50-5) مرفق  92/2/9126(  بتارا  585إعتماده ما مجلس ال لية بجلةته را  )

  لما أهداف  الم تو لضع آليات 92/8/9126بتارا  (  583بجلةته را   )  : لت  إعتماده ما مجلس ال لية مكتب الوافدين

 (32-5مرفق )لجذل المالل الوافداا لتسدا  كافة الخدمات له   

 عرضها ل اسو  السة  بعما مسترح للجدالد الدراسية للارق المختلاة لعما مسترح لجدالد ا متسانات المختلاة :قسم الجداول

كما ات  التنةيق مع ال ليات لتزلاد لعرضها على المالل ابا إعتمادها لأخذ مسترحاته ا على لجنة شئو  التعلي  لالمالل 

 الملبة بالجدالد الدراسية في كا فصا دراسي.

 اته الم تو ما خالد اع اسد  لاتبع م تو لكيا ال لية للئو  خدمة المجتمع لله رؤاة لرسالة لمها   : مكتب التوجيه المهني

المةاعدة للارد ل ي انمو في ا تجاه الذي اجعله اادراً أ  اسسق الةعادة لالرضا لذاته لالرفاهية لالرخات لمجتمعه فهو امهد 

المراق أما  المالو لاللتساق بةوق العما ما خالد مةاعدته على اختيار المجا ت األكهر ارباً ما تخصصه الدراسيا لكي  

( بتارا  585لاد ت  إعتماده ما مجلس ال لية بجلةته را  ) (V.Cإجرات مسابلة ناجسة للوظياةا لكتابة سيرته الذاتية )ام نه 

 .(52-5) مرفق   92/2/9126

 لاد ت  إستسداثه بصدلر السرار الونارى الخاص بتمبيق  ئسة الب الوراوس بنظا  الةاعات المعتمدة   :قسم الممارسة الصيدلية

  (57-5) مرفق  لاوجد للسة  رؤاة لرسالة لأهداف إستراتيجية لاضسة

( 586لت  اعتماده ما مجلس ال لية بجلةته را  ) (58-5) مرفق رؤاة لرسالة لأهداف استراتيجية لاضسة  سة  للاسو  ل

  95/2/9126بتارا  

بتهيئة المناخ المناسو لممارسة التدراو اجكليني ي خالد مةيرة المالو األكادامية حتى ا و  الخراج ع واً فعا ً اسو  السة  

في الرعااة الصسية المسدمة للمرضى باعتباره أحد أه  أع ات الاراق المبي لالذي اتمتع بمسصود علمي لافر لخبرة عملية 

الة لللبرنامج رؤاة لرس تعلق باألدلاة لاستخداماتها الصسيسة. لكذل  في لضع الخمة العالجية المناسبة ل ا مراظفيما ا

 .  (56-5) مرفق  95/2/9126بتارا  ( 586را  )  ال لية  لأهداف استراتيجية معتمدة ما مجلس
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  برنامج دكتور الصيدلة إدارةD Pharm 

 95/2/9126إستراتيجية معتمدة ما مجلس ال لية بتارا  للبرنامج رلاة لرسالة لأهداف  

 التوصيف الوظيفي 5/8

باختالف أنواعها حيث ت  تسداد المةفلليات   ليةاامة كلية الصيدلة جامعة المنصورة بإعداد تو ي  لظياي لجميع لظائ  ال

عند اعداد التو ي  الوظياي أ  ا و  مراعيا   لية. لاد حر ة ال(31-5)مرفق لا ختصا ات بداة عالية لفسا للهي ا التنظيمي 

تعرف عليه بنلر التو ي  الوظياي لاتاحته ل افة األطراف لل  ليةللت افف بيا الةلمات لالمةفلليات المختلاة بال لية. لاد اامة ال

بهذا  لية ل لية. كما تلتز  اللالسيا  بالمها  الوظياية على أت  لجه عا طراق عما ممواات لراية لإعالنه على المواع اجل ترلني ل

  ا معلنا لبلاافية كاملةهيتدال للوظائ  المختلاة التزاما حالتو ي  في حا ت التعييا لالنسا لا ن
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 لتميزنقاط ا

  المالية لجود خمة لمواجهة األنمات لالموارئ. 

 ر خمة للتدراو لتنمية المهارات اجداراة للسيادات األكاداميةيتوف. 

  ألية لاضسة لتسيي  أدات السيادات األكادامية ل اجداراة بال ليةلجود.  

 إجراتات نلر حسوق المل ية الا راة لالنلر.ل دليا حمااة   لجود 

  العلميبرامج كل  ا نتساد تمبيق. 

 .لجود لجنة ماعلة ألخالايات البسث العلمي بال لية 

 إجراتات تصسيسية للممارسات  ير العادلة. ل إجراتات ت ما عد  تعارة المصالح لجود 

 ق لمعلا لممارسة أخالايات المهنةلجود دليا موث. 

 )دلر دليا الميهاق األخالاي لجميع األطراف المعنية بال لية )خاص باجدارايا ل العامليا بال لية ل كذل  المالل . 

 هيئة التدراس أل الهيئة المعالنة لجود لجنة الس مات لاظ المنانعات  لالخالفات التى تنلأ بيا أع ات. 

 لجود هي ا تنظيمي مسدث ل معتمد 

 استسداث أاةا  للجا  جدادة تهدف إلى تلبية احتياجات التموار لالتمير لتةاه  في تسسيق رسالة لأهداف ال لية 

  المةفلليات لا ختصا ات لفسا للهي ا  اسددباختالف أنواعها   ليةتو ي  لظياي لجميع لظائ  اللجود

 التنظيمي  

 تحتاج إلى تحسيننقاط 

  تزااد عدد اللوائح المنظمه للعما بمختل  البرامج لما ث  تزااد الجهد المملول بذله ل ما  عد  لجود تعارة ال

 اندلاج في اليات العما لالمستوي

 لالالي   ةيمرافجال ةبيا الخراجيا لذل   تةاع الراع ةلمهنيا ةللمارس ةخالايسس األالمسدلداه النةبيه لوسائا نلر األ

 ةالمنصور ةجامع-ةالصيدل ةالذي تخدمه كلي

 مسدلداة اياس مدى فاعلية اججراتات المتبعة للمسافظة على حسوق المل ية الا راة ل النلر 

  ندرة إستخدا  التو ي  الوظياى فى حا ت التعييا لالنسا  لا نتدال 

 مقترحات التحسين : 

  المراجعة الدلراة للوائح المنظمة للعما 

  ناادة التوعية بسسوق المل ية الا راة 

 عسد دلرات تدرابية للعامليا المنسوليا ما الجامعة لرفع كااتة األدات 
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 إدارة الجودة والتطوير: 3معيار 

 
نظا  جدارة الجودة توفر له السيادة سبا الدع  ا لتلتز  بإجرات تسوا  ذاتي شاما لمةتمر ا لتةتعيا بالمراجعات الداخلية   ليةلل

 لالخارجية ل ما  جودة األدات ا لتةتخد  نتائج التسوا  لالمراجعة في تموار األدات .

 التقييم الذاتي :

 ير مستوفغ مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

لحدة ل ما  الجودة اتوفر لها ال وادر المفهلة   ليةلل -2

لالتجهيزات المالئمة ا لالارك فيها ممهلو  عا مختل  الائات 

لاراعي تبااا الخبرات لالمهارات لتممية المها  المتعددة   ليةبال

. 

  

 

الالئسة الداخلية لوحدة ضما  الجودة تت ما هي ال تنظيميا ذا  -9

ضما   لعالاات لاضسة ا لتسدد عالاة الوحدة بمركز تبعية

 الجودة بالجامعة بما اةه  في تاعيا دلرها  لاةاند أنلمتها .
  

 

لوحدة ضما  الجودة خمه لتسارار سنواة عا نلاطها ا  -3

 لاواعد بيانات ألنلمتها .
  

 

ات  بصاة دلراة باستخدا  مفشرات أدات   ليةتسوا  أنلمة ال -4

 ا لأدلات مالئمة ا لمراجعات داخلية لخارجية . موضوعية
  

 

تنااش مع المعنييا لفي مجالةها   ليةنتائج تسوا  أنلمة ال -5

الرسمية ا ل اةتااد منها في توجيه التخميه لاتخاذ اججراتات 

 التصسيسية لالتموار .
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 إدارة الجودة والتطوير -3
 وحدة ضمان الجودة : 3/1

 دارى لل لية بالدلر الرابع بالمبنى ا  ضما الهي ا التنظيميلحدة ضما  الجودة  داخلى للجودة لاعتمد على لجودظا  لل لية ن

 موافسة مجلست  تسداهه باد بال لية لتدار الوحدة بواسمة مجلس ادارة ال ا بسرار  ما عميد ال لية لمدة عاميا اابلة للتجداد ل

  األع ات مما له  نلاط لخبره فى مجاد إدارة الجودة لتموار العملية التعليمية أ  ا و لرلعى 2/9/9126ال لية بتارا  

 (1-3)مرفق  حتى ام ا متابعة أنلمة التموار لالجودة بال لية 

  لاجتمع مجلس إدارة الوحدة مرة كا شهراا على األاا  بنات على دعوة ما رئيس مجلس إدارة الوحدة أل بملو ما أ لبية

مجلس إدارة الوحدة لاسا مسله األع ات ل  ا و  ا جتماع  سيسا إ  بس ور األ لبية المملسة . لارأس الجلةة رئيس 

مدار الوحدة حاد  يابه ا لتصدرارارات المجلس بأ لبية األ وات فإذا تةالت ارجح الجانو الذي ا   رئيس الجلةة. 

 نماذج ما مساضرمجلس إدارة لحدة ضما  الجودة. (5-3)مرفق

 ذه اللجا  موضسه بالتاصيا في دليا لانبهق عا لحدة ضما  الجودة عدة لجا  متخصصة بتسسيق معااير الجودة لمها  ه

 .(3-3) مرفق  لحدة ضما  الجودة

 :دعم الكلية لوحدة ضمان الجوده

 فى دع  اشتراكه  كما تلمهارات المتميزة ا ذلى افى مجاد ضما  الجودة  تدع  ال لية الوحدة بال وادرالبلراة المفهلة

لتصمي  خمه التموار في ضوت التمذاة الراجعة المةتمدة ما نتائج الدلرات التدرابية الخا ة بنظ  الجودة لالتسيي  الذاتي 

لرات التدرابية لالتى نظمتها الهيئة السومية حيث ح ركال ما مدار لحدة ضما  الجودة لكذل  النائو عدد ما الد. التسيي 

ي  البرامج تو ا  لتعلي  العالىالتسوا  الذاتى لمفسةات الهى  ا عتماد بالتعال  مع جامعة المنصورةالتعلي  ل جودة ل ما  

 ضافة الى با لالمسررات لتسوا  نواتج التعل  لمفسةات التعلي  العالىا دلرة المراجعة الخارجية لمفسةات التعلي  العالى

 (0-3)مرفق برلتوكو ت ناارة المراجعة الخارجية: الدلرة التمبيسية لمفسةات التعلي  العالى.  

   بعظ لكما تةتعيا لحدة ضما  الجودة بممهليا ما مختل  فئات ال لية ؛ أع ات هيئة التدراس لالهيئة المعالنة ل اجدارايا

 منةسي األاةا  العلمية لدى الوحدةسة لكذل  لاظهر ذل  بوضوح فى تل يا مجلس ادارة الوحدة ا اللجا  المنبهالمالل 

 (2-3)مرفق 

 3)مرفق اة لتوفر ال لية ما خالد برنامج الصيدلة ا كلين ية مبلغ ثالثو  ال  جنيه سنواا للوحدة لممارسة أنلمتها المخت-

2) 

  تساز ال لية فرق العما في أنلمة الوحدة معنوااًا لذل  بإعمائه  شهادات تسدارلالهنات عليه  في مجلس ال لية لحهه  علي

 (.7-3)مرفق ة مدارالوحدة  تخاذ السرارات فيما اتعلق بس ااا الجودة موا لة التموارلالجودة. لااو

 حيث اسو  مدار الوحده بعرة لمناالة موضوعات جودة األدات في مجلس  تُمها لحدة ضما  الجودة باللجا  الرسمية

 (.8-3)مرفق ال لية.

  الدكتور/ عميد ال لية ا كما أنه ع و بلجنة اسو  مدار الوحدة بس ور اجتماعات مجلس ال لية بدعوة ما الةيد األستاذ

 العالاات الهسافية للجنة أخالايات البسث العلمي لاللجنة المالية لاجداراة للعامليا.
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 الالئحة الداخلية لوحدة لضمان الجودة وعالقتها بمركز ضمان الجودة بالجامعة 3/5

  (  بتارا  453ت  اعتماد لتوثيق الالئسة الداخلية  للوحدة بناتا على موافسة مجلس ال لية بجلةته را )مرفق . 25/2/9112(

)مرفق .  92/7/9121 ( بتارا 464تا على موافسة مجلس ال لية بجلةته را  )الهي ا التنظيمى للوحدة بنا لت  تسداث (3-6

3-11) 

 . تعتبر لحدة ضما  الجودة لا عتماد بال لية جزت   اتجزأ ما مركز ضما  الجودة لا عتماد بالجامعة 

  عتماده ما مجلس الجامعة  (11-3)مرفق ترفع الوحدة التسارارالةنواة الى مركز ضما  الجودة بالجامعة دلراا  

  كما توطد الوحدة عالاتها بمركز ضما  الجودة بالجامعة ما خالد ح ور ا جتماعات لاللساتات التى ادعى الى ح ورها

اد  لذل : تموار استرتيجيات التدراس لالتعل  للسماع المبي ب ليات جامعة المنصورة لالتى كال ما مدار الوحده لنائبه مه

 ( 15-3)مرفق . شارك فى اعدادها جميع مدارى لحدات ضما  الجوده لالنوال ل ليات السماع المبى

  تسدمة ال لية الى لحدة ضما  الجودة بالجامعة بملو ناارة مراجعة داخلية لل لية تمهيدا للتسد  لالعتماد لاد كانة الزاارة

)مرفق  لالعما الى تسةينها مرفق تسرار الزاارةتستاج الى تسةيا ما نساط مهمرة حيث تبنة ال لية ما لرد فى تسرار اللجنة 

3-13). 

 

 خطط وتقاريروقواعد بيانات وحدة ضمان الجودة 3/3

 خطط وتقاريرالمتابعة لوحدة ضمان الجودة : 1/ 3/3

 لضع اليات التنايذ لطرق المتابعة  (01-3)مرفق   نلمتها  ضع الخمه الةنواةاامة الوحدة بعما اجتماعات دلراة  لو 

 :لتتمها فى التالى

   لضع الخمة ا ستراتيجية شاملة جميع عنا ر الرؤاة لالرسالة لالتسليا البيئى لمتابعة تنايذ الخمة التنايذاة. 

  عسد الدلرات للرش العما فى مجاد الجودة 

  دع  األاةا  العلمية عا طراق التوعية بمراسة كتابة تو ي  لتسارار المسررات لالتسرار الةنوى 

 العلمية لا داراة التنةيق بيا جميع األاةا   

  ت واا فراق عما للتنةيق الذاتى 

  لضع ا ستبيانات المختلاة الخا ة بالعملية التعليمية لالتسوا  المفسس لتسليلها 

  إعداد الدراسة الذاتية سنواا للضع نساط السوة لنساط ال ع  للضع خمه التسةيا للعوا  التالية 

 السااظ على لضع ال لية بعد ا عتماد 

لدى الوحدة ااعدة بيانات مت افلة تت ةةةما التعرا  بالوحدة لفراق العما ل انلةةةمة الوحدة لاليات المتابعة.  قاعدة بيانات الوحدة:

 لتت ما: (12-3)مرفق

  أنشطة الكلية  3/0

ت لكذل  مجا تسو  ال لية بإجرات تسيي  شاما لمةتمرلسدرتها المفسةية ا بهدف تسداد مجا ت السوة لالعما على تعزازهاا 

ما  ( 11 -3)مرفق  .ال ع  ل العما على معالجتها لتةتخد  ال لية نتائج التسوا  فى تموارلتعزازنظمها الخا ة بإدارة الجودة

 .التسرارالةنوى لل ليةخالد 

   ط السوة الذل  لتسداد نسا 9115تسو  لحدة ضما  الجودة بعما تسيي  سنوى لل لية مع نهااة كا عا  دراسي لذل  منذ عا

 لتدعيمها لتسداد نساط ال ع  لعالجها.
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 استمالع آرات أع ات هيئة التدراس لالهيئة المعالنة لالجهان اجداري لالمالل  في  تسو  لحدة ضما  الجودة بعما

 (  12-3)مرفق مصدااية اجدارة لالرضا الوظياى  

 (17-3)مرفق . ل ترلنياً على نظا  الاارابياستمالع آرات المالل في العملية التعليمية بوجه عا  لالذي ات  إل 

   تل يا فراق للمتابعة الداخلية لألاةا  األكادامية المختلاة  ل اهدف هذا الاراق الى متابعة اعداد التسرار الةنوى للمسرر لمل

سو  الاراق . كما ا  المسررات الدراسية المختلاة فى األاةا  األكاداميةي توالمسرر لكذل  متابعة اى إضافة أل تميير فى 

الموضوعة فى كا مسرر لمسارنتها بنظيرتها فى األعوا  الةابسة لتسداد مدى تنايذ الخمه  خمة التسةيابمراجعة 

 (18-3)مرفق الموضوعة ل كذل  تسداد المعواات التى تةببة فى عد  تسسيق تل  الخمه 

  عرة لمناالة تسارار ناارات المراجعة الداخلية للضع خمه تسةيا لها كما تسو  لحدة ضما  الجودة بإعداد التسارار

 (16-3)مرفق ما خالد فراق المراجعة الداخلية الذى امها األاةا  العلمية لاجداراة المختلاة  

 .التمذاة الراجعة ما المةتايداا في نهااة العا  الدراسى 

 ليةمناالة مفشرات التسوا  الذاتي لألدات ال لي للمراجعة ل . 

 أع ات هيئة التدراس لمعالنيه  لالمالل لالعامليا بال لية  اا  مع ممهليا للعداد ما الائات متت  مناالة نتائج هذا التسو

را تائج لتاعيا األدلالمتابعة ما جات ما ننسيو الصيادلة لممهلى ما اللركات األدلاة - لاألطراف المجتمعية ذات العالاة 

بتارا   557ما خالد تسارار عا تسيي  األدات األكادامي لاجداري لالجامعي بوجه عا  لذل  بمجلس ال لية جلةة را  

 (51-3مرفق  ) 28/8/9125

  ار ربمسارنة نتائج التسوا  المفسةي بصاة دلراة ل ما  عملية تموار األدات عا طراق عما مسارنة بيا  التستسو  الوحدة

ل متابعة ا جراتات التصسيسية للعرة على المجالس  9125/9126ل  9124/9125الةنوي الذاتي  لعامي 

 للضع خمه تسةيا لتموار.( 51-3)مرفق المختصة.

 

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية 

 :تتبع ال لية أساليو لتسسيق عملية تسوا  العملية التعليمية تلتما على األتي 

   .ا ستعانة بالمراجعيا الخارجييا  ل الداخلييا في مراجعة البرامج ل المسررات 

 .تل يا فراق للمتابعة الداخلية داخا األاةا  العملية 

  ً  مناالة تسارار المسررات لالمصاوفات داخا األاةا  لالتأكد ما مدى تسسق المخرجات للضع خمة تسةيا سنواا

 ل تسليلها لمناالة استمالع رأي المالل في المجالس العلمية. طرح استبيانات ال ترلنيا ل لرايا 

  .عرة نتائج التسليا على رؤسات األاةا  األكادامية ل ادارة ال لية 

 .متابعة ردلد األاةا  األكادامية ما خالد فراق المتابعة 

 .ا جراتات التصسيسية 

 .استمراراة المراجعة بصورة دلراة 

 اليو لأدلات ذات مصدااية لتسيي  الااعلية التعليمية لذل  ما خالد : ـ تعتمد ال لية على مفشرات لأس 

  (  55-3)مرفق لجنة المناهج لالتى تسو  باعداد تسارارعا المعاايراألكادامية 
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  لاةةد ت  تمبيق الالئسةةة الجةةداةةدة بنظةةا  (  53-3)مرفق ايةةا  ال ليةةة بمراجعةةة برامجهةةا بواسةةةةةةمةةة مراجعيا خةةارجييا .

( بتةةةارا  5419لالمعتمةةةدة بةةةالسرار الوناري را  ) 9123/9124دة بةةةدت ما العةةةا  األكةةةادامي الةةةةةةةةةاعةةةات المعتمةةة

 (50-3)مرفق .  29/29/9129

   اسو  السةةة  العلمى بتسداد المراجعيا الخارجيا ل ا مسرر ل تسليا النتائج ل دراسةةة مسترحات التسةةةيا ل عرة نتائج

 التسليا فى مجالس األاةا  العلمية.

 اوفات لدراسةةةة التوافق بيا مخرجات التعل  المةةةةتهدفة لكا ما أنلةةةمة التعلي  لالتعل ا لطرق التسيي ا ل ت  إعداد مصةةة

الوراة ا متسانية لمصةةةاوفة لدراسةةةة التوافق بيا الوراة ا متسانية لمستوى المسررا ل إرسةةةالها الى رؤسةةةات األاةةةةا  

 (52-3مرفق )العلمية للتسسق ما مخرجات التعل  المةتهدفة 

 الت رارى لنتائج ا متسانات بعد ظهورها الى رؤسات األاةا  األكادامية لعرضها ل مناالتها  ت  ارساد منسنيات التوناعا

 ( 52-3)مرفق  التصسيسية فى هذا اللأ  ا  لجدت فى مجالس األاةا  ل اتخاذ ا جراتات

 :تلارك األطراف المعنية المختلاة في تسيي  الااعلية التعليمية ما خالد 

 استبيانات للمالل.  .2

 المتابعة الداخلية لألاةا  األكادامية. .9

عا رأاه  فى مةةةةةةتوى خراج ال لية لمدى  مالتمته لةةةةةةوق العما فى  كافة  لألطراف المجتمعيةاسةةةةةتبيانات  .3

 (57-3)مرفق  السماعات الصيدلية

 يم ألنشطة الكليةنتائج التقو 3/2

تعرة الوحدة فى مجلس ال لية التسرار الةنوى لل لية لكذل  ا ستبيانات لتسارار المراجعة الداخلية لالخارجية على مجلس 

 ال لية الذى ا   مختل  ا طراف المعنية فى ال لية با ضافة الى ممهليا عا المجتمع المةتايد  ما الخرجييا.  

سارار المراجعة الداخلية لالخارجية ت  لضع مجموعة ما ا جراتات التصسيسية بناتا على مناالة نتائج التسوا  الذاتى لت

 ئج التسوا  .ف الى تسسيق ااصى استاادة ما نتالكذل  خمة تسةيا تهد

 لا جراتات التصسيسية التى ت  اتخاذها:

 تعى الدرلس النظراة لالعملية مجموعات  تسةي  المالل الى  .2

 لذلةةةة  لةةةةلةةةةتةةةةمةةةةلةةةو عةةةةلةةةةى ناةةةادة أعةةةةداد الةةةةمةةةةالل.   Video Conferenceتةةة  الةةةةعةةةةمةةةةا بةةةةنةةةةظةةةةا   .9

 (58-3)مرفق  

رلنية بالجامعة لذل  بساعة عسد امتسا  أعماد الةةنة إل ترلنياً لذل  بالمةاهمة مع مركز انتاج المسررات اجل ت .3

 بال لية. ت نولوجيا المعلومات نادي 

 إعال  الةادة أع ات هيئة التدراس عا الةاعات الم تبية  .4

 الوراة اجمتسانية عا طراق مسي  داخلي لخارجيتسيي   .5

 لتسةيا مةتوى الخراج ل تعزاز الوضع التنافةى له (  56-3)مرفق  ااامة الدلرات لالمفتمرات العلمية .6

 ةدامي ( لالمالل المتعهراا لدراسعسد لساتات مةتمرة بيا لكيا ال لية للئو  التعلي  لالمالل ) المرشد األكا .7

 ية التملو عليها . لاد ت  عسد مساضرات م هاة ما خالد جدلد دراسي مناصا.أسبال تعهره  لكيا

 تلجيع المالل المتاوايا لالمبدعيا ) مرفق بمل  المالل لالخراجو (  .8
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 تسداث الهي ا التنظيمي ) مل  الهي ا التنظيمي( .2

مناالة نتائج استمالع آرات المالل ال ترلنيا على نظا  الاارابى فيما اخص عنا رالعملية التعليمية فى مجلس  .21

( لاتخاذ ا جراتات التصةةةةةسيسية لتسةةةةةةيا العملية التعليمية 25/3/9125بتاا   545ال لية )مجلس ال لية را  

 (31-3)مرفق 

 التطوير دارها

:تميزنقاط ال  

  .لجود عالاة تعال  بيا لحدة ضما  الجودة لمركز الجودة -2

.توافر التجهيزات المالئمة لوحدة ضما  الجودة لممارسة نلاطها -9  

.تسدا  الدع  المادى لالمعنوى ما ادارة ال لية للجودة -3  

  . ليةما خالد التسرار الةنوى لألاةا  للل  ليةلجود عملية تسوا  لل-4

  .ت هيئة التدراس لالهيئة المعالنة فى أعماد الجودةملاركة معظ  أع ا-5

.لجود خمة تسةيا لتموار العملية التعليمية لالبسهية بال لية لا لتزا  بجودة األدات ا دارى -6  

  .لجود ناارات لمراجعة داخلية لألاةا  العلمية لا داراة لمتابعة جودة ا دات-7

:تحتاج إلى تحسيننقاط   

.ي بعظ ا حيا  لمتملبات الجوده نظرا لزااده ا عبات بصوره متصاعده علي ال وادر البلراه المدربه بالوحدهبهت ا ستجابه ف  

 مقترحات التحسين:

الالنمه في اداره الجوده لالستااده ما ام انياته   دراسه مسترح اشراك بعظ المالل المتسمةيا لالسائزاا للمتملبات الانيه

 .ل وادر البلراه اللابه المملوبه لتعواظ النسص في ا

 المشاركه الفعاله في اداره الكليه طبقا الهداف الجوده

:تميزنقاط ال  

.تمهيا لحده ضما  الجوده في مجلس ال ليه بارد لاحد هو رئيس الوحده-2  

ة األاةا  العلمية.لمتابع   انجانه لماهو مملول بصوره مةتمرهاته لمراجعه مالوحد مدارالتوا ا اليومي بيا العميد ل-9  

:نقاط تحتاج إلى تحسين   

  .المعالنة عا الملاركة فى أعماد الجودة بال ليةعزلف بعظ أع ات هيئة التدراس لالهيئة -2

   .بهت ا ستجابة فى انجان أعماد الجودة نظراً ل هرة األعبات ا خرى الم ل  بها أع ات هيئة التدراس-9

 مقترحات التحسين : 

  .األاةا  العلمية ألعماد الجودة لإعاائه  ما األعماد اجداراة الخا ة بالسة تارغ منةق -2

  .لضع آليات لجذل أع ات هيئة التدراس للملاركة فى أعماد الجودة -9
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 : أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  0معيار 

 
العدد ال افي ل المفها ما أع ات هيئة التدراس ل معالنيه  ا بما اتناسو مع متملبات البرامج التعليمية المسدمة ا ل بما   ليةلل

علي تنمية ادرات ل مهارات أع ات هيئة التدراس ل معالنيه  ا ل تلتز  بتسيي    ليةام نها ما تسسيق رسالتها ل أهدافها ا ل تعما ال

 رائه  .أدائه  ل ضما  اياس آ

 التقييم الذاتي:

 

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

نةبة أع ات هيئة التدراس لالهيئة المعالنة إلي المالل علي  -2

لاألاةا  العلمية تتاق مع المعد ت المرجعية لنوع   ليةمةتوي ال

 .  ليةلطبيعة البرامج التعليمية المسدمة بال

   

الاائظ في أع ات هيئة  آليات للتعاما مع العجز أل  ليةلل -9

 التدراس لالهيئة المعالنة .
   

التخصص العلمي ألع ات هيئة التدراس مالئ  للمسررات  -3

 الدراسية التي الاركو  في تدراةها .
   

أعبات العما تتيح ألع ات هيئة التدراس لالهيئة المعالنة السيا   -4

 البسهية لاجداراة ل يرها ب ااتة .بالمها  التدراةية  ل

   

ا حتياجات التدرابية ألع ات هيئة التدراس لالهيئة المعالنة  -5

تسدد بصورة دلراة ا لتتخذ اججراتات المالئمة لتنايذ البرامج 

 التي تلبي ا حتياجات التدرابية ل ا فئة .

   

المعالنة معااير تسيي  أدات أع ات هيئة التدراس لالهيئة  -6

موضوعية ا لتخمره  السيادة بنتائج التسيي  ا لتنااله  فيها عند 

 ال رلرة ا لتةتخد  النتائج لتسةيا األدات .

   

لسائا مناسبة لسياس آرات أع ات هيئة التدراس لالهيئة   ليةلل -7

المعالنة لاتخاذ اججراتات الالنمة لدراستها ا لا ستاادة ما 

 جراتات التصسيسية .النتائج في اتخاذ اج
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 أعضاء هيئة التدريس -0 

 كفاية أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة  ونسبتهم إلى الطالب.  -0/1

  لتخصصات لطبيعة دراسة المسررات ً اوجد لدى ال لية العداد ما أع ات هيئة التدراس لالهيئة المعالنة المفهليا طبسا

باألاةا  العلمية المختلاة للمبيعة البرامج التعليمية التى اسومو  بتدراةها لتعما الجامعة على رفع مهارات أع ات هيئة 

 لتسرص ال لية دلماً على تسيي  هذا األدات. التدراس لمعالنيه  لرفع كااتة أدائه  

 

  مهمة  23أجانه خا ة ا  99معار ا  39على رأس العما ا  224ع و منه   282عدد أع ات هيئة التدراس: إجمالى بلغ

ا نةبة األجانات الخا ة ججمالى أع ات هيئة التدراس  % 27.7علمية. نةبة المعاراا ججمالى أع ات هيئة التدراس 

 (2ا9- 4)مرفق  . 9125/9126عا  الجامعى لل 29%

 

  بعهات ا إشراف  28أجانه خا ة ا  97على رأس العما ا  67ع و منه   229عدد أع ات الهيئة المعالنة: إجمالى بلغ

 (3- 4)مرفق .   9125/9126للعا  الجامعى  % 94ملترك ا أجانه دراسية. نةبة األجانات الخا ة ججمالى 

 
 هيئة التدريس ىمعاون أعضاء هيئة التدريس

 اإلجمالي معيد مدرس مساعد اإلجمالي مدرس أستاذ مساعد اذأست 

 115 23 06 181 81 33 27 العدد 

 %211 %56 %44 %211 %45 %28 % 37 النةبة

 
  زاادة المةتمرة للتتاق مع النةو السياسية لذل  نظرا   أع ات هيئة التدراس نجد أنها  أعدادالمالل لأعداد بسياس النةبة بيا

فى أعداد المالل المسبوليا فى برنامج ب الوراوس العلو  الصيدلية فى ناس الواة الذى تزداد فيه أعداد أع ات هيئة التدراس 

هيئة أع ات هيئة التدراس ملتمله على ال أعداد المالل لأعداد سياس النةبة بيا لب ل الهيئة المعالنة السائميا بأجانات مختلاة

 (.91:2نجد أنها تتاق مع النةو السياسية ) نةالمعال

 

 5112/5112بيان النسبة بين أعداد الطالب و أعداد أعضاء هيئة التدريس حتى العام الجامعي 
 

 5111/5115 5115/5113 5113/5110 5110/5112 5112/5112 السنة

 أعداد المالل

 
5295 5442 5181 5171 4788 

 232 242 267 273 282 أع ات هيئه التدراسأعداد 

 34:2 34:2 31:2 32:2 33:2 النةبة

أع ات هيئه التدراس أعداد 

 لالهيئه المعالنه
923 982 

 

976 

 

952 942 

 91: 2 91: 2 28:2 22:2 91:2 النةبة
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 آليات التعامل مع العجز أو الفائض فى أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.   -0/5

 
 نظراً لزاادة األعبات التدراةية على أع ات هيئة التدراس لارتااع اعداد المالل المسبوليا سنواا مما اسود دل    ليةلجأت ال

تسسيق النةبة المرجوة بيا أع ات هيئة التدراس لالمالل طبساً للموا اات الصادرة ما الهيئة إلى لضع آليات للتعاما في 

 )مرفق9/3/9126( بتارا  572س لالهيئة المعالنة في مجلس ال لية را  )حالة لجود عجز في أعداد أع ات هيئة التدرا

 لمنها ناادة أعداد الهيئة المعالنة في خمة تعييا المعيداا لكذل  انتدال أع ات هيئة تدراس ما التخصصات الدايسة.  .(4-4

 

 مالئمة التخصص العلمى ألعضاء هيئه التدريس.  -4/3

 س التدريسية والبحثية واإلداريةأعباء أعضاء هيئه التدري -0/0

 

 لاألاةا  العلمية ما مالئمة التخصص العلمى لع و هيئه التدراس مع المسررات الدراسية التى الارك  فى   ليةتتأكد ال

 .(5- 4)مرفق لالسة  العلمى   ليةتدراةها عند أعداد الخمة التدراةية لل

 ا  بما اتيح له  أدات المه  ليةمتوسه عوت العما لع و هيئه التدراس لع و الهيئة المعالنة على مةتوى ال  ليةتسدد ال

 .(5- 4)مرفق التدراةية ل البسهية ل اجداراة ل  يرها ب ااتة 

 
 

 :حتياجات التدريبية ألعضاء هيئه التدريساإل 0/2

 
أي نجاح  بدلره  الاعاد جحداثتهت  ال لية بتنمية ادرات أع ات هيئة التدراس ل الهيئة المعالنة ل اجرتسات بمةتواات آدائه  إامانا 

ما خالد ثالثة مسالر رئيةية لهي السدرات المهنية لالعلمية لاجداراة.  ة مهاراته أل تميير أل تموار للذا تبنة ال لية تنمي

المعالنة هى األساس الذى اسو  عليه عملية التدراو لالتي اسددل  فيها مجا ت  الهيئة / التدراس درابية ألع اتهيئةالت اجحتياجات

 نموذج آلليات تسداد اجحتياجات التدرابية لخمة التدراو )مل  التدراو(. (6- 4)مرفق التدراو المملوبة. 
 

 
 

  فئة مها: ل ا التدرابية اجحتياجات تلبى تدرابية برامج تنايذ ات 

 
 ( ح ور دلرات تنمية ادرات أع ات هيئة التدراسFLDP لدلرة إعداد المعل  الجامعي ) (7- 4)مرفق 

  (8- 4)مرفق ح ور دلرات بالهيئة السومية ل ما  جودة التعلي  لا عتماد 

  (2- 4)مرفق ح ور دلرات للرش عما في الجامعات األخرى لتدراو لرفع كااتة أع ات هيئة التدراس 

 في كافة المجا ت الصيدلية )مل  البسث العلمى(  دلليةح ور المفتمرات المسلية لال 

 
 حيث اامة  .(11- 4)مرفق  بيانا بعدد البرامج المناذة لعدد لنةبة المتدربيا سنواا ما كا فئة إلى العدد اججمالى ل ليةتعد ا

ل ترالح عدد المتدربيا ما  9126-9125ال لية بتنايذ ستة علر ندلة ل لرشة عما عامة ل تخصصية فى العا  الجامعى 

لات  اياس مردلد التدراو ما إجمالى أع ات هيئة التدراس ل الهيئة المعالنة  % 55إلى   % 21ع و بنةبة  211إلى  91

 عا طراق: (11- 4)مرفق لالهيئة المعالنة ل اثره على أدات أع ات هيئة التدراس 
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ا سةةةةتبيانات التي تجرى ما ابا المالل لتسي  أدات ع ةةةةو هيئة التدراس على نظا  الاارابي ل ةةةةما  الجودة   -2

 لاجعتماد على مواع الجامعة 

 ارتااع مةتوى أدات المالل لالذي اظهر ما خالد ا متسانات الدلراة  لكذل  رأي الممتسنيا الخارجييا   -9

   تدراو بعظ أع ات هيئة التدراس على مهارات خا ة بالمركز السومي للبسوث ا معهد علو  الليزرا  الهيئة السومية ل ما

ناسات التدراو علي أ  اسو  بتدراو مجموعة أخرى ما أع ات هيئة  جودة التعلي  لاجعتماد ..... إل  لاامة ال لية بةداد

 ألااا الز  ع و هيئة التدراس المتسد  للسصود علي درجة علمية أعلى بس ور عدد ستة دلرات تدرابية علي التدراس.

 سا ليا. ة  لأسمات اللمرفق بالمل  البرامج التدرابية المناذة على مةتوى ال ليدلرات تنمية مهارات ع و هيئة التدراس( )

 

 معايير وآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة 0/2
 

 ات  التسيي  ما خالد الصاسة اجل ترلنية لع و هيئة التدراس على نظا  الاارابي ل ما  الجودة لاجعتماد على مواع الجامعة

 :  (29- 4)مرفق 

ل ات  إخماره بنتيجة التسيي  عا طراق عميد ال لية ل  (23- 4)مرفق  طراق رئيس السة لكذل  ات  تسيي  ع و هيئة التدراس عا 

 الوكالت

 

 

 آراء أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة 0/7

 
  تسرص ال لية علي اياس أرات أع ات هيئة التدراس ل مةتوى الرضا العا   ما خالد نماذج استمالع الرأى فى رؤسات

 بال لية. األكادامية ل الوكالت ل كذل  عا طراق لساتات مباشرة مع السياداتاألاةا  ل العميد 

 .(24-4)مرفق 

  :ل اد أظهرت النتائج أ   البية أع ات هيئة التدراس ل معالنيه  اظهرل  اتجاهات إاجابية نسو عالاته  مع

  عميد ال لية 

  لكيا ال لية للئو  المالل 

  لكيا ال لية للئو  الدراسات العليا ل البسوث 

 لكيا ال لية للئو  خدمة المجتمع ل شئو  البيئة 

 . رؤسائه  المباشراا 
 

 :التميزنساط 
  خمة اجدارة ل األاةا  العلمية لةد العجز فى أعدد الهيئة المعالنة عا طراق ناادة أعداد المعيداا فى الخمة الهالثية ل

 ح ومييا.كذل  إنتدال  يادلة 

 .إرتااع  درجة الوعى بمااهي  الجودة ل ممارستها ل إشتراك  البية أع ات هيئة التدراس فى أعمالها 

 

 نساط تستاج إلى تسةيا:
 .إخمار أع ات هيئة التدراس بنتائج تسييمه  ل إتخاذ إجراتات تصسيسية  ير ماعا بالسدر ال افى 
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 : الجهاز اإلداري  2معيار 

 
ل اتة  ب ااتة األدات بما ا اا تسسيق رسالتها   ليةجهان إداري مالئ  ما حيث العدد ل المفهالت مع حج  ل طبيعة أنلمة ال  ليةلل

 علي التنمية المةتمرة ألفراده ل تلتز  بتسيي  أدائه  ل ضما  اياس آرائه  .  ليةل أهدافها ا ل تسرص ال

 

 التقييم الذاتي :

 

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

ا   ليةالجهان اجداري مالئ  مع حج  لطبيعة أنلمة ال -2

لالعاملو  مونعو  لفسا لمفهالته  لادراته  علي الوظائ  

المختلاة  لبما اتناسو مع مها  الوظياة ا لتوجد آليات للتعاما مع 

 النسص لالزاادة في أفراده .

  

 

ا حتياجات التدرابية للعامليا تسدد بصورة دلراة ا لتتخذ  -9

اججراتات المالئمة لتنايذ البرامج التي تلبي ا حتياجات التدرابية 

 ل ا فئة. 
  

 

نظا  لتسيي  أدات أع ات الجهان اجداري ات ما معااير   ليةلل -3

  موضوعية لمعلنة ا لتخمره  السيادة بنتائج التسيي  ا لتنااله

فيها عند ال رلرة ا ل تسرص علي استخدا  نتائج التسيي  

 للمساسبة ا ل لوضع برامج التدراو لالتموار .

  

 

س آرات أع ات الجهان اجداري تسيلسائا مناسبة ل  ليةلل -4

لاتخاذ اججراتات الالنمة لدراستها ا لا ستاادة ما النتائج في 

 اتخاذ اججراتات التصسيسية .
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 الجهاز اإلداري -2

 ل ل تسرص ال لية علي تسيي  آدات العامليا بها ل اياس آرائه  ل  ل مالئ  مع حج  لطبيعة أنلمتها مفها إداري جهان لل لية

  .لأهدافها رسالتها تسسيق ا اا لبماالعما علي رفع كااتة اآلدات المةتمر 

 في اآلتي اجداري الجهان مجاد فى لل لية التمبيسية الممارسات لتتمها: 

 

 كليةجهاز اداري مالئم مع حجم و طبيعة انشطة ال 

 عدد اعضاء الجهاز االداري  2/1

 بيا  باعداد اع ات الجهان ا داري بما فيه ما فنييا ل مفهالته  ل توضح توناعه  في ا دارات ل   ليةتعد ال

موا اات السياسية الصادرة عا الهيئة لال  ليةالمعاما ل الساعات ل الورش ل الم تبة ل  يرها لفق طبيعة نلاط ال

حيث ابلغ عدد  ل طبيعة نلاطها  ليةمدي مالئمة اعداد الجهان ا داري لسج  ال  ليةكما تدرس ال (1-2)مرفق 

 .بال لية ( ع وا عامال ات  توناعه  علي مختل  األاةا  ا داراة 922العامليا بها مئتا  للاحد ل تةعو  )

 بتوناع العامليا ل الانييا علي ا دارات ل ا اةا  العلمية لفسا للتو ي  الوظياي للتاكد ما تسسق التوان    ليةتسو  ال

 .(5-2)مرفق في توناع الموارد البلراة بناتا علي عوت العما ل بما ا ما كااتة ا دات 

 

  العجز و الفائض في الجهاز االداريآليات التعامل مع 

 في مختل  التخصصات  (1-2)مرفق  في اعداد العامليا ل الانييال نسص متزااد عجز مع لجود   ليةال تعاني

الي المعاش لانخااة مةتوي ا دات بةبو تسد  الةا ل   الوظياية نتيجة لخرلج اعداد كبيرة ما العامليا

ة ل لذا اامة ال لية بآليات لةد هذا العجز عا المرة مما انع س بالةلو علي ادرة ال لية ا داراة ل التعليمي

  -طراق :

مخاطبة رئيس الجامعة ل ا ميا العا  بهذا العجز ل طلو امداد لتعزاز ال لية با ادي العاملة ال افية لتممية ل  -1

لعماد اسد احتياجات ال لية ما العامليا ل الانييا سوات عا طراق التعييا ال النسا ال الندل ل كذل  ناادة عدد 

 عا طراق تلميا عماد اليومية علي حةال برنامج الصيدلة ا كليني ية ل ندلق الخدمات التعليمية بال لية

 .(1-2)مرفق 

 

 تنميةمهارات اعضاء الجهاز االداري 2/5

 تحديد االحتياجات التدريبية

   لسائا مالئمة لتسداد ا حتياجات التدرابية  ع ات الجهان ا داري بصاة دلراة ل ذل  ما خالد   ليةالتةتخد

عا طراق اختيار البرامج التي تتالئ   (9126-9125) تنايذ البرامج التدرابية المدرجة بالخمة التدرابية للعا  المالي

 دلراة بصورة ال لية كما تسدد (0-2)مرفق تدرابي مع طبيعة العما ل ترشيح العامليا المالئميا لهذا البرنامج ال

عا طراق استمارة تسداد ا حتياج التدرابي ل التي تملئ بواسمة العامليا في مختل   للعامليا التدرابية اجحتياجات

 .بعسد دلرات تدرابية ل كذل  لرش عما بصاة دلراة لرفع كااتة العامليا  ليةالل تسو   الهيئات ا داراة
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 جد بيا  بأعداد العامليا ل الانييا الذاا ت  إلسااه  بالعما باألاةا  العلمية ل المعاما ل ا اةا  ا داراة عا كما او

  9125/9126طراق الجامعة خالد العا  الجامعي 

 ت  نسا بعظ العامليا ما بعظ ا اةا  ا داراة بال لية التي بها فائظ الي ا اةا  التي بها عجز علي سبيا المهاد 

:-  

 نسا موظ  ما الوحدة السةابية ألي العما بخزانة ال لية  -2

 نسا موظاة ما المخان  ل إلسااها للعما بلئو  أع ات هيئة التدراس  -9

نسا موظاة ما الللئو  السانونية ل إلسااها للعما بلئو  العامليا لذل  طبسا للتو ي  الوظياي لجميع هف ت   -3

 العامليا 

الخبرات المتراكمة لدي بعظ العامليا بال لية عا طراق السيا  بأعماد اضافية بجانو عمله أا ا ات  ا ستاادة ما  -

مسابا م افآت إثابة نظير الجهد المبذلد لمهاد ذل  إلساق أحد الانييا العامليا بالمعما المركزي بسة  الصيانة بال لية 

 با ضافة الي عمله ا  لي بالمعما .

 التدريب   

 تممي أ  اجو لالتى التدرابية البرامج تنايذ على ال لية تسرص ل برامج لتنمية ادرات العامليا ل الانييا  ليةتناذ ال 

لالانية المتخصصة لرفع معد ت األدات مع التركيز على  لالةلوكية اجداراة المهارات المختلاةامها المهارات

ل الذي  (5-2)مرفق  تعد بيا  بعدد البرامج التدرابية المناذةالجوانو العملية لالتمبيسية في تنايذ البرامج التدرابية ل 

( بس ور تةعة ل علرل  متدرل ما مختل  9126-9125( برنامج تدرابي عا العا  المالي )22بلغ احد علر )

 .ا اةا  ا داراة في عدة تخصصات مختلاة

 قياس مردود التدريب 

 مها عسد ا ختبارات  (2-2)مرفق  بسياس مردلد التدراو علي ا دات عا طراق استخدا  الوسائا المناسبة  ليةتسو  ال

ا ل ترلنية؛ اياس مدي التسد  في ادرة العامليا علي تنايذ ل انجان  المها  الوظياية المملوبة منه  ل كذل  استمالع 

 .ته  لتسةيا تنايذ انلمة التدراوارات الملاركيا في الدلرات التدرابية ل ا خذ بمسترحا

 تقييم اداء اعضاء الجهاز االداري  2/3

 اتعلق بسيي  ادات العامليا ل ذل  ما خالد: ما المفسةات التعليمية في اجداري للجهان لالمميزة المهمة الةمات بيا ما 

 معايير تقييم االداء     

 معااير موضوعية ل اليات لتسيي  ادات العامليا بالجهان ا داري لذل  ما خالد عما نموذج تسرار ال اااة الةنوي    ليةتتبع ال

 ل الذي التما علي:  (3-2)مرفق  لات  التسيي  طبسا للدرجات الوظياية لإلدارايا بال ليةا لفي ضوت بنود تسرار ال اااة

 )كمية العما ل درجة اتسانه( ادات العما ل مةتواه لفسا للخمة المعتمدة -2

 السدرات ا داراة ل الانية  -9

 عالاات العما ل ا ن باط -3
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 وسائل نشرمعايير تقييم االداء

 ما علي ا طراف المعنية )العامليا( ل ذل( نموذج تسرار ال اااة الةنوي) بنلر تل  المعااير ل ا ليات  ليةتسو  ال  

 .(3-2)مرفق  الةنوي ال النص  سنوي ل است ماد البيانات الخا ة به خالد اطالعه  علي نموذج تسيي  ا دات 

 

 وسائل االخطاربنتائج تقييم االداء

 باخمار اع ات الجهان ا داري بنتائج التسيي  ل ذل  ما خالد اعال  او ي باستال   ورة ما تسرار   ليةتسو  ال

 . (3-2)مرفق كاااة ا دات لالطالع علي نتائج تسييمه  

 

 اوجه االستفادة من نتائج تقييم        

 2رفق )م ل لضع خمه تنمية المهارات ل تموار ا دات الجه ا ستاادة ما نتائج تسيي  ا دات مها المساسبة  ليةتسدد ال-

3). 

 

  فعلي سبيا المهاد؛ ات  منح العاللات التلجيعية للعامليا بلرط السصود علي تسدار ممتان عا العاميا ا خراا لفسا

و عاما الخاص ب ا ع  تسرار ال اااة الةنويللرلط ل ضوابه المنح التي حددتها لجنة شئو  العامليا لالذي اةتدد عليه ما 

 .(3-2)مرفق  في ال لية

 

 

 أل حصوله علي جزات بمعرفة اللئو  السانونية  لالذي  ما التراية في حالة حصوله علي تسدار ضعي  كما اسر  العاما

ل  تجون التراية  للعاما المنسود ال العائد ما اجانة ا  بعد مرلر سنة علي ا اا ما  تسرار ال اااة الةنوياةتدد عليه اا ا ما 

 .(3-2)مرفق  عا هذا العا  تسرار ال اااة الةنويئه الوظياي بعد ا طالع علي نسله ال عودته لذل  ل ما  التسسق ما مةتوي ادا

  اسر  العاما ما أي م افآت في حالة حصوله علي أي جزاتات نتيجة تسصيره في العما أل تميبه بدل  السصود علي

 موافسات رسمية أل عذر مسبود .

 

  اء أعضاء الجهاز االداريرتقارير آ 2/0

 اعضاء الجهاز االداري اراءوسائل قياس 

  البيانات بتسليا لتهت  اجداراةا لسياداتعا ا الوظيايآرات أع ات الجهان ا داري  لسياس المناسبة الوسائا ال لية تةتخد 

 (0-2مرفق ) الوظياى الرضا لزاادة المناسبة لاججراتات السرارات اتخاذ إلى لتةعى معه ا النتائج لتنااش الخا ة بذل ا

 .استبيانات الرضا الوظياي

  ات  عسد لساتات دلراة مع العامليا باألاةا  ا داراة ل العلمية للواوف علي أه  المل الت التي تواجهه  في العما ل الو ود

 الي حلود مناسبة .
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 فر لداه  للذاا تتوا ات  ربه السوافز ل الم افآت المسدمة للعامليا بال لية بمةتواات األدات ا  فهناك حوافز ماداة لم افآت

 .  (0-2)مرفق ووفقا ألعباء العمل أو ساعات العمل الزائدة  معااير جودة األدات

  ت را   العامليا المتميزاا ما الموظاات لالعامالت في عيد األ  لعيد العماد . لكذل  ت را  أع ات الاراق اجداري بال لية

 .(2-2مرفق ) البالميا الةا السانوني للمعاش

 

 :  التميزنقاط 

 . ةفى اجدار ISO 9001/2008حصود ال ليه على األازل  -2

 ملاركة الجهان ا داري في اللجا  المتعلسة بأعماد الجودة . -9

 حرص ال لية علي توطيد العالاة مع جميع العامليا ما خالد ا حتاا ت الةنواة . -3

 لجود بعظ العنا ر اللابة المتميزة في ا دات الوظياي  -4

 عالاات طيبة بيا أع ات هيئة التدراس ل العامليا بال لية للطيدة .لجود  -5

 . ةالتعليمي ةفى معظ  اجدارات لبخا ه الداعمه للعملي MISتاعيا نظا  المي نه اجداراه  -6

 مالتمة أماكا العما ل توفير التةهيالت للسائا ا تصاد . -7

  :نقاط تحتاج الي التحسين              

 بعظ العامليا ل الانييا ببعظ ا اةا  العلمية ل ا داراة حداهي التعييا  الة كااتة 

  ضع  آليات اياس مردلد الدلرات التدرابية 

  نسص مهارات التعاما مع الوسائا ا ل ترلنية السداهة لدي بعظ ا عمليا بال لية          

            

 مقترحات التحسين :                

 ات التدرابيه لتممى إحتياجات العمانااده عدد الدلر 

 تسليا نتائج استبيانات المتدربيا لاياس مردلد التدراو 

  اجستااده ما نتيجه تسليا نتائج اجستسصات عا الرضا الوظياى 
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 : الموارد المالية و المادية  2معيار 

 
مواردهاالمالية ل الماداة ل التةهيالت الداعمة المالئمة لمبيعة نلاطها ل حجمه ا بما ام نها ما تسسيق رسالتها ل أهدافها ا   ليةلل

 ل تسرص علي كااتة استخدا  تل  الموارد ل تنميتها .

 التقييم الذاتي :

 

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

كافية لمبيعة نلاطها ل أعداد المالل ا   ليةالمالية للالموارد  -2

ا تسسيق م  ليةلات  توناعها لفسا لالحتياجات الاعلية بما ام ا ال

 رسالتها ل أهدافها .

   

مصادر التمواا متنوعة مع لجود أدلة علي ناادة معدد تنمية  -9

 .  ليةالموارد الذاتية لل
   

لااعات المساضرات لالاصود الدراسية   ليةمباني ال -3

 لية لالمعاما لالورش لخالفه لتجهيزاتها مالئمة لمبيعة نلاط ال

 لألعداد المالل ا لاتوافر المناخ الصسي بالمباني .

   

 يانة الساعات لالمعاما لاآل ت لالمعدات لالبنية التستية  -4

 لالمرافق ات  بصورة دلراة .
   

    مناسبة .  ليةلالةالمة المتبعة في ال إجراتات األما -5

لسائا ا تصاد لالموارد لالنظ  الت نولوجية المةتخدمة  -6

ها ا  ل للعمليات اجداراة ب  ليةحداهة ل مالئمة للنلاط األكادامي لل

 مواع إل ترلني فاعا لاسدث دلراا .  ليةللل

   

اجع و لالمرما حيث توافر ال ت  ليةالم تبة مالئمة لنلاط ال -7

لالتجهيزات لالخدمات التي تلبي احتياجات المالل لالباحهيا 

 الالم تبة الرامية متاحة للمعنييا .
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 المالية والماديه الموارد -2

 كفاية الموارد المالية والمادية: 2/1

  مد ال لية التعليمية لكذل  ا نلمة المختلاة ل تعتاتوفر لدى ال لية مواردها المالية لهى كافية لتسسيق رسالتها ل ااتها لأهدافها

على مواردها الذاتية لةد إحتياجاتها  كما توجد لجنة لوضع ا ستخدا  ا مها للموارد ل ا حتياجات الةنواة ما أجهزه 

 لكيمالاات لات  تل يلها بسرار ما العميد لت   ممهليا ما ا اةا  العلمية المختلاة.

  فسا لشاملة ا نلمة التعليمية ل البسهية ل الخدمة المجتمعية   ليةالمالية المتاحة على ا نلمة المختلاة للات  توناع الموارد

نامج الصيدلة برمواردها الذاتية المتمهلة فى  للخمة ا ستراتيجية لتعتمد   ال لية بصورة كبيرة علىلالحتياجات الاعلية 

ة علمية لمةتلزمات  معاما المالل ما كيمالاات لنجاجيات ل يانة األجهزة ا كليني ة لالذى ادع  ال لية فى شرات اجهز

 العلمية لشرات مةتلزمات تلميا معاما المالل على سبيا المهاد : 

جنية للرات كيمالاات لنجاجيات لمالل مرحلة الب الوراوس لالدراسات العليا ما برنامج  311111تخصيص مبلغ ت  

ما لحدة البسوث ) موافسة اللجنة 51.111تعليمية  لالخدمات الما  ندلق  51.111فة الى الصيدلة ا كليني ية با ضا

جنية ل ا اة  علمي لبسد أاصى اةميا  كا فصا دراسى  للرات  51.111(  لتخصيص مبلغ 2/9/9126الارعية بتارا  

للصرف على انلمتها المختلاة لدع  لحدة ضما  الجوده  31.111تخصيص مبلغ  . كما ت مةتلزمات تلميا معاما المالل

. اامانا ما ال لية ب رلرة تسايز أع ات هيئة ( 8/22/9125بتارا  ارعية ال اللجنة )بموافسة  شاملة الدلرات التدرابية

جنية لدع  مفتمر  91.111المفتمر الدللى األلد لاارماس ود بمبلغ  التدراس ل المالل على ااامة المفتمرات فسد ت  دع  

ما برنامج الصيدلة ا كليني ية(  31.111ما  ندلق لحدة البسوث بال لية  + 31.111جنية ) 61.111علمى بمبلغ ال لية ال

جنية للرات أثاث لل لية لجميعها ما  923.111لتخصيص مبلغ  9126/9127لالمسرر عسده فى خالد العا  الجامعى 

 .برنامج الصيدلة ا كليني ية ) مساضر اللجنة الارعية(

 اللجنة لبرنامج الصيدلة ا كليني ية  موافسة  تخصيص مبلغ علرة ا ف جنية ل ا اة  علمى لصيانة ا جهزة )لاد ت

8/22/9125) 

   األاةا  العلمية سنواا طبسا لالللواات ما برنامج العلمية ل ات  دع  أحد ات  تسداد إحتياجات ا اةا  العلمية ما ا جهزة

مبلغ . كما ت  ا رتباط ب( 9124) مس ر  يدلة اكليني ية عا   جنيه للرات األجهزة 211.111مبلغ بالصيدلة ا كليني ة 

لجارى  (5/9126اللجنة الارعية  موافسة )  )مليو  لستمائة ال  جنية( للرات أجهزة علمية لالاةا  العلمية 2.611.111

 .البة الانى ل المالى للرات اآلجهزة

   بإجمالى مبلغ ما خالد دع  ال لية  9124/9125العا  المالى رفع كااتة البسث العلمى فى  الجامعه فى  لاد ساهمة

للرات  911.111لرات اجهزه علمية لالاةا  العلمية  لت  ناادة الدع  ما برنامج الصيدلة ا كليني ية باجمالىل  795.111

 جنيه 295.111اآلجهزة باجماى 

ا المواننة العامة  البال الةادس الخاص با جهزة لالمعدات لالمبانى المير س نية  ما تخصيص اى مبالغ مالية م ل نظرا لعد  

لذا تةعى ال لية لتنمية مواردها الذاتية  على التوالى 9126/9127ا  9125/9126ا  9124/9125الجامعه خالد ا عوا  

 للضع ألية  ستماللها ا ستمالد األمها
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 مصادر التمويل : 2/5

  لية بدرجة كبيرة على مصادر تمواا ذاتية متنوعة لةد احتياجاتها تتمها فى :تعتمد ال 

 (1-2مرفق البرنامج  أر دةالبرنامج المميز )الصيدلة اجكليني ية( بصاة أساسية ) .1

)مرفق 9126/ 9125للدرسات العليا الذى ت  استسداثه فى الاصا الدراسى الهانى ما العا    Pharm Dبرنامج  .5

2-5) 

 (2/1)مرفق ا دلاة لالمةتس رات الصيدلية  لياذات المابع الخاص مها لحدة تس الوحدات .3

 (2/1)مرفق  ندلق الخدمات التعليمية بال لية  .4

  ندلق لحدة البسوث ل لجنة المختبرات. حصة ال لية ما .5

)مرفق ة البسهيالرسو  الدارسية للمالل الوافداا لتعتبر هذه المصادر كافية الى حد ما با ضافة الى الملرلعات  .2

2/3) 

  لاد أدى هذا التنوع فى المصادر الى ناادة الموارد الذاتية خالد األعوا  الهالثة األخيرة مرفق المواننة الةنواة لالسةال

 (0-2)مرفق الختامى. 

  (2/2)مرفق المتنوعة سنواا  للموارد الذاتية األمها ا ستمالد  هناك برنامج للوضع. 

  تمدة ما مجلس ال لية مسدد بها بنود الصرف لمصادر اجنااق لتممية الخمة التنايذاة للخمة لدى ال لية خمة معاوجد

اجستراتيجية المسترحة فى المجا ت األكادامية المختلاة لاوجد اا ا آليات معتمده لمواجهة الموارىت لاألنمات المالية 

 (2-2)مرفق 

   أدت الى ناادة لتنمية الموارد الذاتية  22/6/9126كما ا  لل لية أليات لأنلمة مختلاة معتمدة ما مجلس ال لية بتارا

بمرق مختلاة ما خالد البرامج النوعية ل الوحدات ذات طابع خاص ل كذل  الملرلعات  سوات كانة  الذاتيةالموارد 

 (6-2: 7-2)مرفق       STDFمها        تنافةية ما الجامعة أل ملرلعات ما جهات أخرى 

 د عسد ما خاللوحدات ذات المابع الخاص مت منة ااعة ا متسانات اجل ترلنية تعتبر ما مصادر التمواا  الذاتي لل لية ا

 جنية  421111جهان كمبيوتر على مرحلتيا باجمالى  21ل اد ت  تدعيمها بعدد دلرات تدرابية للمالل 

   مما أدى إلى  بتنمية الموارد الذاتية الى ت اع  لنااده فى الموارد الذاتية خالد الهالث أعوا  الماضيةلاد أدى ا هتما

بيا العاميا  %22ل بنةبة  9123/9124ل  9129/9123بيا العاميا الدراسييا  % 8ناادة ميزانية ال لية بنةبة 

 (11-2)مرفق أعوا  األخيرة (  3تية  خالد )مرفق تمور حج  الموارد الذا  9124/9125ل  9123/9124الدراسييا 

 مالءمة المباني  2/3

  ( 5تلما مبانى ال لية مةاحة المبنى مناسبة الى حد ما الى احتياجات ال لية  عدد ) با ضافة الى ( مباني تعليمية ) أ : هـ

  9124/9125الجداد ) هـ ( منذ عا    لت  تلميا  الساعات الدراسية لالمعاما المالبية  في المبنى التعليميالمبنى ا دارى 

 )لثيسة التسدار ال مى للمبانى( (11-2)مرفق 

 لخدمة برنامج الصيدلة  9124/9125( منذ بدااة  العا  الدراسى هـما المعاما المالبية بالمبنى التعليمى ) ت  ا نتهات

 اجكليني ية  ل إستيعال متملباته لات و  المبنى ما خمةة طوابق. 
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  مباني تعليمية اساسية )أالاج( كا مبني ات و  ما خمةة طوابق . لا   معاما طالبية لمعاما بسهية  3لية عدد ت   ال

لالمدرجات المالبية لااعات للساتات العلمية لدراسات عليا  مخصصة لهما  ااةا  علمية بال لية لاوجد عاما نظافة مةئود 

 .عا كا معما لكا مدرج أل ااعة دراسية  

    

 قاعات الدراسة والمعامل.

 طالباً كا منها مخصص لاراة دراسية  375-311مدرجات متوسمة سعة الواحد منها سبعة مدرجات :خمس  اوجد فى ال لية

  75-41اترلاح ما ااعات  ميرة سعة كا منها  2كما توجد طالو.  75-51ل الةابع سعة  911-275ل مدرج سعة ما 

ً لمالل برنامج الصيدلة اج كليني ية. كما اوجد بال لية عدد ثالثة ااعات دراسية للدراسات العلياا لجميع المدرجات طالبا

افتتاح ااعة النهدي للدراسات العليا بمبنى ج التعليمي ل تةتخد  في مساضرات برامج الدراسات  ل اد ت  لالساعات م ياة 

 .(11-2)مرفق  لالبسهية فى ا اةا  العلمية المختلاةاعداد المعاما المالبية ببيا  لهناك  العليا ل المفتمرات العلمية

  استوى مبنى )د( على مةجد للملبة لمةجد للمالبات لمعما مركزي لخمةة ااعات دراسية لمالل برنامج الصيدلة

 ا كليني ية لبية للسيوا  ل تسو  ال لية على  يانتها بصاة دلراة ما خالد اة  اللئو  الهندسية بال لية .

 عماد اومية مةئوليا عا  9ااعات دراسية فى الدلر األلد علوى لالهانى علوى لاوجد عدد  4( علي عدد هـني )استوي مب

معاما طالبية با ضافة الى  رفة تس ير فى كا دلر لمخز  للورايات لآخر لل يمالاات ل رفة  4الساعات الدراسية لعدد 

 9بها  عيا لدلرتيا مياة رجالى لكا منها  9حرامى لكا منها بها المخز  الرئيةى بالدلر ا رضي بالمبني لدلرتيا مياة 

 عيا.

  جميع المدرجات لالساعات الدراسية متوافر فيها لسائا تعليمية مها الةبورات البي ات  ل جهان عرة فيداو لأجهزة  وت

 وسائا التعليمية.المةتمر على  يانة ل توفير ال ا لات  العما (visualizer)مناسبة 

ا ال لية على تاعيا خدمة عرة ا جهزه المرئيه ل توفير البيئة المناسبة لتتوفر خدمة اجتصاد بلب ة المعلومات تعمل 

 الدللية بجميع المدرجات لبعظ الساعات الدراسية .

 ( 15 -2)مرفق مما اودى الى تسةيا العملية التعلمية  لسائا علمية داعمة للبرامج التعليمية كما اوجد 

 تةعى ال لية  ست ماد النسص في األجهزة لالمعدات لال يمالاات الخا ة بالمعاما فى الخمه الةنواة السادمة عا طراق ل

ا الموارد ماجستجابة لمتملبات األاةا  العلمية لشرات األجهزة لالزجاجيات  لال يمالاات المملوبة لالالنمة للدرلس العملية 

  . (15-2)مرفق الذاتية 

  لية  لسائا الةالمة ل األما  بالمعاما حيث ات  التأكد دلراا ما سالمة طاااات السراق باجضافة إلى لجود جرادد توفر ال

الرما.كما توجد  يدلية معلسة بجميع المعاما المالبية لالبسهية مزلدة ب افة اجسعافات األللية. أا ا توجد دلاليو لةسو 

ة )للتعاما مع ال يمالاات الخميرة لالمتماارة( لشااطات لمرالح بجميع المعاما المانات بجميع المعاما المالبية لالبسهي

ت  ادخاد المان المبيعى عا طراق شركة  ان مصر بالمعاما المالبيه لكذل  البسهية بد  ما لاد لاوجد دش لسمااة العيا . 

توليدال هربات ي لحدت. توفر ال لية عامليا بال ليةأنابيو البوتاجان لذل  للسااظ على سالمة المالل ل أع ات هيئة التدراس لال

 ستخدامهما  فى حالة انسماع التيار ال هربائى بال لية ل ما  حةا   السيواة لالساعات ذات المبيعة البسهية متصا بالمعاما

 .جنية 461111ت  عما سور لل لية لسمااة الممتل ات لا فراد باجمالى لاد ت   سير العملية التعليمية.
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 (  فنى معما  على األاةا  العلمية المختلاة  طبسا للتو ي  الوظياى له  مفهليا 46ات  توناع عدد  فنيي المعاما لعدده )

للتعاما مع ال يمالاات لالمواد الخمرة لكياية التخلص ما الناااات البيولوجية  ) لحا ليا على دلرات تدرابية فى هذا 

لتعاني ال لية  (13-2)مرفق عداد الانييا لمواجهة الزاادة المةتمرة فى اعداد المالل سنواا اللأ  ( لتةعى ال لية الى ناادة أ

عاما 96ه  لعدد ما الة عدد العماد لذا تلجأ إلى توفير العمالة باليومية لةد العجز )مرفق عدد العماد اليومية با اةا  العلمية

 (13-2)مرفق (. 

  تتوافر األماكا الالنمة لممارسة األنلمة المالبية حيث ت  تجهيز مسر للجمعية العلمية لمسر آخر جتساد المالل لاألسر

( كما تةتما ساحة ال لية لالمدرجات لااعات اللساتات العلمية فى بعظ )ا ماكا المخصصة لألنلمة المالبيةالمالبية 

 (10-2)مرفق  األنلمة المختلاة.

 ( لدلرة مياه خاص به  فى المبنى ا دارى هـتجهيزات للمالل ذلى ا حتياجات الخا ة فى المبنى )ج( لالمبنى ) كما توجد

 لكراسى  متسركة فى المدرجات.

 ت  ل ت  ليةمياه بها  رف  سى  الح لإلستخدا  لتممى احتياجات الائات المختلاة بال دلرة 49أكهر ما بال لية اتواجد

 خدا ستمخصص   بع ها المياة ت اى الى حد ماا كماأ  دلرات مةاحة .الصيانة لالترميمات بصاة دلراةل  أعماد النظافة

 .التدراس أع اتهيئة

 المساضرات لمالل    لسات  عملية إنلات دلر خاي  أعلى مبنى )أال( لجارى التنايذ كساعات  ليصبح مجهزا  تت  بد

ة لكذل  ااعات امتسانات بت لاة ثالثة ل نص  مليو  جنيه دعما ما برنامج الدرسات العليا لبرنامج الصيدلة ا كليني ي

 نظرا لزاادة ال هافة المالبية سنواا. الصيدلة ا كليني ية

 نظرا ألعداد المالل المتزاادة سنواا أ بسة ا عداد المسبولة   تتناسو مع مةاحة المدرجات للذل        

 :ـ الى األتىال لية    تلجا       

 فى الدرلس النظراة ل العملية ل مد فترة العما . تسةي  المالل الى مجموعات2             

 )الجالد الدراسية(.بالمعاما لاترات مةائية                  

 ..  ناادة عدد الساعات التدراةية ما خالد ناادة المبانى الملسسة بال لية 5

ات  منع إندحا  المالل فى المدرجاتا حيث ات  إذاعة المساضرة  لبذل  (video conference) .  تاعيا نظا 3

 مدرجات كما ت  إعمات دلرات للةادة أع ات هيئة التدراس للتعاما مع هذا النظا .  3مباشرة فى 

 . ا ستعانة بمدرج  أ.د. مسمد حافظ ب لية المو لمالل المةتوى األلد.0

ا جراتات الالنمة للبدت فى إنلات مبنى جداد  متداد المبنى )ج( لللتملو على ال هافة المالبية ت  اتخاذ  . 2

مليو  ما  25مليو  جنيه  لمسة  91بت لاة مالية ادرها على ذل   31/2/9125لموافسة مجلس الجامعة بتارا  

 ((12-2)مرفق مليو  ما الموارد الذاتية ) مرفق موافسة مجلس الجامعة  5مواننة الدللة ا 

با ضافة الى حجرة مجهزة للعيادة المبية طبسا   طالو 551الدلر األرضى : مدرج سعة  بنى:الم ا   لسوف  

الدلر األلد علوى : مدرج سعة  -للموا اات ما حيث ا ضاتة ل التهواة لحجرة مخصصة لمخز  ال يميات السيواة 

 71معما سعة كا منهما  9لوى: الدلر الهالث ع-طالو  71معما  سعة كا منهما  9الدلر الهانى علوى:  -طالو 551

 طالو 211طالو با ضافة الى ااعة دراسية سعة  311الدلر الرابع علوى: ااعة مفتمرات  سعة  -طالو 
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  اوجد بال لية مبنى إدارى استوى على م اتو الةيد ا ستاذ الدكتور/ عميد ال لية لالةادة الوكالت ل مدارعا  ال لية كما استوى

ا اةا  المختلاة با ضافة الي الم تبة لالم تبة الرامية   لااعة التصسيح المركزاة ل مسر ال نترل ت  على جميع ا دارات ل

لجميع الارق الدراسية لكنترلد الدراسات العليا للحدة تسليا ا دلاة لالمةتس رات الصيدلية باجضافة إلى ااعة مجلس 

دة للحدة التعلي  ا ل ترلنى لشئو  طالل الصيدلة ا كليني ية ال لية لااعة  للمفمرات لمسر مراكز  لحدة ضما  الجو

 م تو الوافداا. -م تو عالاات دللية لشئو  طالل البرنامج العادى لرعااة المالل -Pharm Dلشئو  طالل 

  المان المبيعي بجميع بتوفر ال لية نظ  للسائا األما  لالةالمة فى مبانيها التي تتيح للملبة مناخ مناسو للتعل . ت  تمذاة ال لية

 المعاما المالبية لالبسهية لالستمنات عا استخدا  انابيو البوتجان لما تمهلة ما خمورة علي الموارد المالية لالبلراة لل لية

 (12-2)مرفق 

 والبنية التحتية صيانة القاعات والمعامل  2/0

  تسرص ال لية على المسافظة على البنية التستية ما خالد  يانة الساعات ل المعاما لجميع المرافق  ل حةا استخدا  األجهزة

 (17-2)مرفق الةنواة لاعتمدها ما مجلس ال لية  للصيانة   خمةلتاعيال لذل  فسد ت  لضع   العلمية ل المعملية 

 جنيه ما برنامج الصيدلة ا كليني ية  329111الموارد الذاتية لاد ت  تخصيص مبلغ  ات   يانة البنية التستية لل لية سنواا ما

  (18-2)مرفق  .9126 /9125للعا  الجامعى  البنية التستية  صيانةل

 ع لالخامس معاما الدلر الراب لاد ت  الموافسة على  يانةالمعاما اجراتات فاعلة لصيانة البنية التستية لالساعات ل  ليةتتخذ ال

مانا ما اا ل ت  البدت فى التنايذ الصيدلة ا كليني ة  ما برنامجدعما جنية  851111حوالى بمبلغ بمبنى )ج( التعليمى لل يميات 

لذل  هاد مت  انلات اة  المةتعما لال هنة لالستمالد ا مها لألجهزة المةتعملة اهمية اعادة تلميا بعظ اآلجهزة المةتعملة 

 مها امداد  النادىبأجهزة جدادة   اجهزة ال مبيوتر الموجودة بنادى ت نولوجيا المعلومات  لاستبداد بع هابعظ ا الح 

 (16-2)مرفق  حداهه دعما ما برنامج الصيدلة ا كليني ية.كمبيوتر  21بعدد 

 لموجودة با اةا  العلميةل يرها لاد ت  انلاؤه ت  اا ا استسداث  اة  للصيانة ما مهامه  يانة اآلجهزة العلمية ل المعملية ا

. لل ا فيما اخص أعماد الصيانة لألجهزة العلمية الدايسة ل الت يياات ل المصاعد ال هربائية 9124-4بموافسة مجلس ال لية فى 

 فانه ات   عا طراق الوكيا المعتمد لللركة

   لصيانة تسة اشراف اة  افانها تت  لال هربية الالنمة لل لية اعماد الصيانة لالترميمات ا عتياداة لالصسية لفيما اخص

 (.51-2)مرفق )  بال لية لا دارة العامة لللئو  الهندسية بالجامعة

 اجراءات األمن والسالمة  2/ 2

   (:51-2)مرفق ما اه  الممارسات التى تتخذها ال لية لتسسيق األما لالةالمة 

 لكذل  لجنة إدارة األنمات لال وارث ات  تسداهها  سنواا.لجود لجنة للصسة لالةالمة المهنية  .2

 (55-2)مرفق  السيا  بتجربة لإلخالت فى حا ت حدلث ال وارث لاألنمات. .9

لاةةاعةةة  ال نترل تا المبنى ا دارى اتوفير طاةةااةةات السراق اليةةدلاةةة لا طاةةات الةةذاتى بجميع المبةةانى التعليميةةة .3

لمعاما األبساث لمعاما  ال لية لجميعها معلسة في أماكا  اا ل ترلنية التصةةةةةةسيح المركزاة ا ااعة ا متسانات

 لات  عما  يانة دلراة ما ابا الدفاع المدنى لالتأكد ما ممابستها للموا اات.  اظاهرة للجميع 

 

 (53-2)مرفق  تدراو عدد ما العامليا على استخدا  الماااات اليدلاة بمعرفة الدفاع المدنى. .4
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 ا  لالةالمة بالمعاما.لجود دليا األم .5

 إنلات خه مياه حراق مزلد بصناداق " م ر " بالمباني التعليمية بال لية  . .6

تسو  ال لية بالسرص على سالمة الملبة لذل  بمد المعاما بصيدلية  لإلسعافات األللية لالسرص على التأكد ما  .7

 تارا   الحيتها. 

 الموارئ في المدرجات ل المباني بصاة عامة..لضع لتجداد العالمات اجرشاداة لتوضيح مخارج 8

 ية بصاة دلراة لالعما على تمهيرها بصاة دلراة.ات  متابعة خزانات المياه الخا ة بال ل . 2 

 

 وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية  2/2

  جميع األاةا  إلى اواعد إل ترلنية ت اشتركة ال لية في ملرلع مي نة ت نولوجية النظ  الجامعية لت  بالاعا تسواا البيانات  

مها ( ل اآلاةا  العلمية  )اة  شئو  المالل ـ اة  شئو  الدراسات العليا ـ اة  أع ات هيئة التدراس ـ اة  المخان .....

                                                                                                                                                                                             1انظمة الاارابي لالاارلق لابا الهيه  لالمةتسبا 

   ( عملة ال لية على إرسات نظ  جدارة الجودة الداخليةISO 9001-2008  بسيث تيةر جميع المها  التي تسو  بها أاةا )

 لومات اجداراة لالسانونية اجل ترلنية الالنمة لدع  السرارات مها اللوائح لالسوانيا ذات العالاة. ال لية لتوفير المع

 ما ا اا بتسرص ال لية على تدراو السائميا على النظ  ا ل ترلنية لالذاا ل  تتوافر لداه  المهارات ا ل ترلنية بل ا جيد

ما خالد تمبيق العداد ما   ISOاتملى مع الموا اة الدللية للجودة  حاظ لإستدعات لتدالد جميع الوثائق ال ترلنيا بما

 (50-2. )مرفق األنظمة اجل ترلنية التي استسدثها مركز تسنية اجتصا ت لالمعلومات بجامعة المنصورة 

  ة فى هي لها البيئاتوفر لدى ال لية لحدة لت نولوجيا المعلومات لهى لحدة تابعة لوكيا ال لية للئو  خدمة المجتمع لتنمية

) مجلس الكلية ا لللوحدة رؤاة لرسالة  لأهداف استراتيجية معتمدة ما مجلس ال لية حاسو آلى 251التنظيمى لمزلده بعدد 

 الاسو  على تلميا أجهزة الساسو اآللى ل يانتها عدد ما الانييا لالمهندسيا المتخصصي (52-2مرفق الرؤية والرسالة 

 دة لله  اختصا ات لتو ي  لظياى لاضح اتناسو مع طبيعة عمله با ضافة الى مدار الوح

   ااعة نادي ت نولوجيا المعلومات كمعما للمساضرات لالتمبيسات المعلوماتية العملية لمالل الصيدلة ا كليني ية  تةتخد

المالتمة  علوماتالم ت نولوجيا لنظ  السداهة اجتصاد لسائا ال لية لطالل دبلو  الراابة لالتسليا ال يميائى لألدلاةا لتوفر

لالدراسة بال لية لذل  بتوفير البرامج ال يميائية لاجحصائية الالنمة لات  استخدامها لعسد ا متسانات الخا ة  النلاط لنوع

 .بالمالل 

 ل ترلني  لعما التنةيق ال لعما ندلات للساتات لدلرات تدرابية خا ة بالمالل لالعامليا بال لية  تةتخد  الساعة اا ا

 .لملبة الهانواة العامة لاللهادات المعادلة

 أع ات ل للمالل سد  خدماتهى االمعلومات ) الساعة اجل ترلنية( الذ نادي الت نولوجيا خدمة ا نترنة متاحة بال لية ما خالد

اعيا تمما ا مة .جداراةالعلمية لاالمعالنةا لبذل  خدمة اجنترنة تصا إلى جميع األاةا   الهيئة هيئة التدراس لأع ات

ت ل )بيا  باعداد الساسبات لالمابعاالخدمة البراداة لل لية بيا الةادة اع ات هيئة التدراس لالهيئة المعالنة لإدارة ال لية.

 ( 52-2)مرفق الماسسات ا ل ترلنية لخموط ا نترنة 

 رنة اسدث دلرااً بواسمة لحدة التعلي  ا ل ترلني . اوجد لل لية مواعا ال ترلنيا باللمتيا العربية لاجنجليزاة على اجنت

http://pharfac.mans.edu.eg/ 

http://pharfac.mans.edu.eg/
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  توفر ال لية المعلومات التي تممي أنلمتها المختلاة علي مواعها اجل ترلني ل ات  تسداهها بصاة دلراة 

  اسة خا ة به توفر جميع الخدمات المتاحة بالسماع لهى متاحة لدى لل ا اة  علمى  لل ا اماع ما اماعات ال لية 

 الجميع 

  كما تتوفر اواعد بيانات ال ترلنية لاوجد اا ا  اسة مخصصة ل ا اة  علمى اتوفر بها جميع البيانات الخا ة بجميع

 . أع ات هيئة التدراس لالعامليا بالسة  لمات   انجانه لدليا السة   

 

 (57-2) مرفق . المكتبة 2/7

  تةعى العلياا ل الدراسات لاجكليني ي لطالل العادي البرنامج طالل التدراس لمعالنيه ا بجانو الم تبة أع اتهيئة تخد

 الدلا . فترة بعد إلى بالم تبة العما فترة الخدمة بالم تبة بسلود  ير تسليداة ا مها مدإلى تموار ال لية

  (.9  999أعداد المالل ) في إستيعال الزااده لالتى تةمسو الرامية الم تبة  ت  تاعيا 

 خدمة اجنترنة لدع   المتردداا على الم تبة. لكذل  اجنترنة الالسل ي فر الم تبة توWI-FI  

عدد كبير ما ة اتوافر بالم تبكما  بةعرالت لاة. التصوار خدمة بتسدا  الم تبة ماكينة تصوار ل تسو  9عدد  الم تبة علىتستوى 

ال تو ل المراجع لالدلراات الوراية لاجل ترلنية في مختل  التخصصات الصيدلية. كما ات  تزلاد الم تبة بالمراجع العلمية 

 كتو لمراجع . 6/9 بند السداهة سنواا ما ميزانية ال لية

 

 :التميزنقاط 

 يةلجود أليات معتمدة ما مجلس ال لية لمواجهة الموارئ لاألنمات المال -2

 لجود برامج نوعية لمرحلتى الب الوراوس ل الدراسات العليا  -9

 ذاتيةللجود أليات لتنمية الموارد ا -3

  تمور حج  الموارد الذاتية -4

 نقاط تحتاج الى تحسين:

   مبانى ل مرافق ال لية فى حاجة الى التوسع 

   عد  مالئمة الم ا  المخصص للعيادة المبية 

   ال يميات السيواةعد  مالئمة الم ا  المخصص لمخز 

 الة األماكا المخصصة لالمتسانات النظراة 

 مقترحات التحسين:

 )تخصيص م ا  للعيادة المبية جيد التهواة فى المبنى الجداد )امتداد المبنى ج 

   فى المبنى الجداد )امتداد المبنى ج( لمخز  ال يميات السيواة تخصيص م ا 

 ساعات لالمتسانات ل الدراسة ااامة دلر خاي  اعلى مبنيى أ ل ل  مجهزا ك 
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 : المعايير األكاديمية و البرامج التعليمية  7معيار 
 

تتبني المعااير األكادامية السومية المرجعية أل  يرها ما المعااير المعتمدة بما اتناسو مع رسالتها ل أهدافها ا ل تتأكد ما   ليةال

علي أ  تلبي   ليةتوافق برامجها التعليمية مع المعااير التي تبنتها ا ل تتخذ اججراتات الالنمة للوفات بمتملباتها ا ل تسرص ال

ة المسدمة احتياجات المجتمع ل سوق العما ا ل تو   البرامج التعليمية ل المسررات الدراسية ا ل تسو  بمراجعتها البرامج التعليمي

 ل تموارها بصورة دلراة .

 التقييم الذاتي :

 

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

 ما خالد  ليةالمعاايراألكادامية المرجعية التي تبنتها ال -2

 لأهدافها .  ليةالمجالس الرسمية ا تتوافق مع رسالة ال
   

البرامج التعليمية مالئمة لمتملبات سوق العما لفسا لما تنموي  -9

 .  ليةعليه رسالة ال
   

البرامج التعليمية مو اة لمعتمدة ا لتتوافق نواتج التعل  ل ا  -3

 المتبناه .برنامج مع المعااير األكادامية المرجعية 
   

نواتج التعل  ل ا برنامج تعليمي تتةق مع مسرراته الدراسية ا  -4

ل تو ي  المسررات اوضح طرق التدراس لالتسوا  التي تسسق 

 نواتج التعل  .

   

البرامج التعليمية لالمسررات الدراسية ات  مراجعتها بصورة  -5

 دلراة بملاركة المراجعيا الداخلييا لالخارجييا .

   

تسارارسنواة للمسررات الدراسية لالبرامج التعليمية بما   ليةلل -6

افكد ا لتزا  بالتو ي  المعلا للمسررات الدراسية ا لاملع عليها 

ار منها في لضع خمه التسةيا ل التمو  ليةالمعنيو  ا لتةتايد ال

. 
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 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  -7

 األكاديمية المرجعيةالمعايير  7/1

  تتبني ال لية المعااير ا كادامية السواة المرجعية لسماع الصيدلة ما الهيئة السومية ل ما  جودة التعلي  ل ا عتماد(NARS) 

ل تتوافق هذه المعااير مع رسالة ال لية لأهدافها ا ستراتيجية ل تسرص ال لية علي تسدا  برامج تعليمية متمورة طبسا 

  حتياجات المجتمع ل سوق العما .

 علي تو ي  هذه البرامج ل المسررات ل مراجعتها ل تموارها بصاة دلراة ضمانا لتسسيق مخرجات التعل    ليةكما تسرص ال

 المةتهدفة للبرامج .

  األللي جامعة المنصورة ثالثة برامج دراسية للمالل في المرحلة الجامعية –تسد  كلية الصيدلة: 

 .برنامج ب الوراوس الصيدلة 

 عات المعتمدة.ب الوراوس الصيدلة بنظا  الةا 

  بنظا  الةاعات المعتمدة.( الصيدلة األكليني ية )برنامج ب الوراوس الصيدلة 

 ل شارك في التسداث أع ات هيئة التدراس ل الهيئة المعالنة األهداف األستراتيجية المااات لت  تسداث رؤاة لرسالة ال لية ل

( بتارا   576لاعتمادها ما مجلس ال لية بجلةته را  )بال لية ل الخراجيا ل المالل ل األطراف المجتمعية ل جميع العامليا 

 .(5- 7)مرفق مع مراعاة إتاافهما مع المعاايراألكادامية المرجعية  لها  98/5/9126

   لت  عسد ندلات  اللجا  المنبهسةعلي  (9125معااير إعتماد ال ليات لمعاهد التعلي  العالي )اج دار الهالث اوليو ت  نلر لتعمي

 .(3- 7)مرفق  بآخر المةتجداتللتعرا  

  حصر بالدلرات  (0- 7)مرفق ت  عسد ندلات للرش عما ألع ات هيئة التدراس لالمعالنيا لرفع مةتوى العملية التعليمية

 .ح رها أع ات هيئة التدراس لمعالنيه لالندلات التي 

  ت  إعداد تو ي  برنامج ب الوراوس الصيدلة بنظا  الةاعات المعتمدة بما ا ما تسسق النواتج التعليمية المةتهدفة طبسا

تهدفة المة التعل  لتمة مراجعته لمناالته مع الةادة أع ات هيئة التدراس ل ما  إتةاق المسررات لنواتج NARSلمعااير 

ث  إعتماد مجلس ال لية  29/3/9126 ي  فى لجنة شئو  التعلي  لالمالل بتارا  مع أهداف البرنامج. كما ت  إعتماد التو

لتوناعه على األاةا  العلمية بعد عما المالحظات الواردة ما المراجع الخارجي علي تو ي  البرنامج  6/2/9126بتارا  

 تو ي  البرنامج.  (2- 7)مرفق 

 

 البرامج التعليمية واحتياجات سوق العمل 7/5

 ال لية بدراسة احتياجات المجتمع المسيه لالمجتمع المسلى ل اجاليمي لت  في  ضوت ذل  مراجعة لتعداا  ئسة برنامج  اامة

ب الوراوس الصيدلة لاد ت ما ذل  إدخاد بعظ المسررات الجدادة لتلبى احتياجات سوق العما لإ دار  ئسة جدادة  ت  

( 421يدلية لتمة الموافسة على التعداالت في مجلس ال لية بجلةته را  )تعدالها لعرضها على لجنة اماع الدراسات الص

اامة ال لية  التىالالئحة الجديدة  لمرحلة البكالوريوس )نظام الساعات المعتمدة(  (2- 7)مرفق (. 22/7/9129بتارا  )

الدراسة الخا ة بإحتياجات سوق العما بالنةبة  (7- 7)مرفق بإعدادها  طبساً ألحتياجات  سوق العما في المجتمع المسيه 

 لبرنامج الصيدلة األكليني ية نظا  الةاعات المعتمدة.
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  لتموار العلمى مع ضرلرة تموارمستواها لكذل  المسررات الدراسية  للبرنامج المةتهدفة للمخرجات المراجعة الدلراة تت 

 شاافية ل ما  المالل تسيي  أساليو تموار باألضافة إلى التدراس ةهيئ المهني ألع ات بالمةتوى لا رتسات التدراس أساليو

 .التموار عا عمليات التدراس هيئة لأع ات المالل رضا حا ت لاياس منها اللاهية ا متسانات التسيي  خا ة أساليو

  ت  تل يا لاعتماد لجنة البرامج الدراسية ل ما مهامها الرئيةية متابعة مدي تمبيق المعااير لمراجعتها في ضوت المعااير

 تل يا لجنة البرامج الدراسية. (8 - 7)مرفق العلمية في التخصصات المناظرة. 

  اة لت  تموارها بما ا ما تسسيق األهدافلالتعل  في ضوت المعااير األكادامية المتبن التدراوتمة مراجعة إستراتيجيات 

 مس ر إجتماع ممهلي ال لية مع األطراف المعنية.  (6 - 7)مرفق التعليمية المةتهدفة لإحتياجات سوق العما 

  ت  إعداد  ئسة جدادة للبرنامج األساسى ) ب الوراوس الصيدلة ( ات ما المسررات التي تتواكو مخرجاتها مع المعااير السومية

تملبات سوق العما.لرلعي عند اعدادها تعداا بعظ المسرارات الدراسية ل إدخاد مسررات جدادة لحذف بعظ المسررات ل م

أل دمجها معاً  لما  احو ذل  ما تعداا في مستوى المسررات لتوناع ساعاتها لتتم ا ما تسسيق المعااير التي تبنتها ال لية 

 ة الجدادة بنظا  الةاعات المعتمدة.مرفق التعداالت في الالئس (11- 7)مرفق  .

  تسد  ال لية برنامج الصيدلة اجكليني ية الذي ت  استسداثه بناتاً على تموراحتياجات سوق  العما لالمجتمع لت  تسداد المعااير

ً للمعااير السومية لهيئة ضما  الجودة. الصيدلة )مرفق الالئسة الخا ة ببرنامج  (11- 7)مرفق األكادامية للبرنامج طبسا

 اجكليني ية(

 (15-7مرفق ) ت  ممابسة البرنامج األساسي ) ب الوراوس الصيدلة (  بمسرراته في ضوت المعااير األكادامية التي تبنتها ال لية 

منظومة األهداف التعليمية المةتهدفة  (13-7)مرفقممابسة األهداف التعليمية المةتهدفة مع المعااير األكادامية المتبناةا 

 .(12-7)مرفق سة المسررات مع األهداف التعليمية المةتهدفةبمصاوفة مما (10-7ق)مرف

 

 البرامج التعليمية  7/3

 ستبيانات المةتايداا لالمالل لالمراجعييا الداخلييا لالخارجييا إستاادة ما جتماعات ت  ما خاللها اجت  عسد العداد ما اج

خة بدات الرأي ابا الو ود للنةالتو ي  على مجالس األاةا  العلمية جللبرنامج لوضع التو ي  ث  ت  عرة مسترح 

خمال إرساد تو ي   (12-7)مرفق النهائية لتو ي  البرنامج بما ا ما ملاركة جميع األطراف المعنية في التو ي .

 البرنامج إلى األاةا  العلمية ألبدات الرأى

  لتسرص ال لية على مراجعة تو ي  البرامج   .سالتها لأهدافها اجستراتيجيةالتعليمية التي تسدمها ال لية متاسة مع رالبرامج

 ً  .تسسيق مخرجات التعل  المةتهدفةل ما   دلراا

   تو ي  لتسرار البرامج  لالمسررات لت   (17- 7)مرفق هناك  تو ي  لاضح ل موثق للبرامج لالمسررات الدراسية

 .اعتماد مجالس األاةا  (18- 7)مرفق اعتماد تو ي  هذه البرامج لالمسررات 

  لتسرص ال لية على أ  ت و  مخرجات التعل  المةتهدفة ل ا برنامج مسسسه ما خالد مسرراته لأ  تسسق هذه المخرجات

أهداف البرنامج طبساً للمعااير المتبناه لات  مناالة ذل  بالتسرار الةنوي للبرامج لعرضة لمناالته بمجالس األاةا  لمجلس 

 ال لية.
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 ات ح ما تو ي  البرامج لالمسررات لتوناع الةاعات الدراسية لالتدراو الميداني إهتما  ال لية بتنمية مصاوفة مترابمة ل

حيث ات ح مدي توافق ) مصفوفة البرنامج التعليمي (  ما المعارف لالمهارات المهنية لالذهنية لالعامة لحا المل الت

 . NARSلية ل المعااير ا كادامية المرجعية تصمي  البرنامج التعليمي مع ا ئسة الداخ

  ات  األعال  عا المسررات الدراسية الموجودة في البرامج ما خالد الوسائا المتاحة سوات كانة كتيبات أل ما خالد مواع

دة كذل  ما خالد تدراس أحد المسررات التي ت  إدخالها ضما مسررات الالئسة الجدا (16- 7)مرفق ال لية األل ترلني. 

 )مسرر ضما  الجودة للمةتوى األلد(.

 نواتج التعلم  7/0

  ت  التسسق ما توافق تصمي  المسررات الدراسية مع البرامج التعليمية لذل  ما خالد عما مصاوفة بيا البرنامج التعليمي ل

 .(51- 7)مرفق المسررات الدراسية 

 لات ما التو ي  أهداف كا مسرر باألضافة إلى نواتج التعل    ليةت  تو ي  المسررات الدراسية للبرامج التي تسدمها ال

ع  مع توضيح لسائا التسوا  لنساط ال ل ا مسررلماات  تسدامه ما طرق التدراس المختلاة مع المستوى العلمى المةتهدفة 

  ةئولة عنها.إعتماد مجالس األاةا  لتو ي  المسررات الم (18- 7)مرفق التسةيا  ل المراجع العلمية لخمةلالسوة 

  اامة جامعة المنصورة بتوفير( مواع إل ترلنيwww.alfarabi.mans.edu.eg اسو  ما خالله كا ع و هيئة تدراس )

ي  لالمالل بإعداد التعلباست ماد تو ي  لتسرار المسررات التي اسو  بتدراةها لما خالله أا ا اسو  أ.د./لكيا ال لية للئو  

 تو ي  لتسرار البرنامج.

  ات  ا عال  عا تو ي  المسررات الدراسية في بدااة كا فصا دراسي عا طراق المساضرات النظراة ل ما خالد الراادة

 العلمية ل الةاعات الم تبية ألع ات هيئة التدراس .

 

 للبرامج و المقررات  المراجعة الدورية 7/2

  ت  ربه تو ي  البرنامج بتو ي  جميع المسررات الدراسية بال لية ل ما  أ  تسو  جميع هذه المسررات بتسسيق األهداف

 التعليمية المةتهدفة للبرنامج بما   اخا مع مصاوفة ممابسة المسررات لألهداف التعليمية المةتهدفة للبرنامج. 

 لتعليمية لالمسررات الدراسية سوات خارجيا أل داخليا بواسمة مراجعييا ما ت  إتخاذ األجراتات الرسمية لمراجعة البرامج ا

كليات الصيدلة المناظره مع تسداد معااير إختيار المراجعيا لاعتمادها في مجالس األاةا  مع مناالة التسارارالمسدمة للو ود 

 المراجعيا.تسرار المراجع الخارجي للبرنامج لمل   (51-7)مرفق إلى خمه التسةيا

  ت  إتخاذ إجراتات لمراجعة المسررات الخا ة باألاةا  ما خالد مراجعيا داخلييا لخارجييا لألستاادة ما األرات الواردة في

تسارارالمسررات للمراجعيا الخارجييا علي سبيا المهاد ت  ا ستاادة ما تسارار  (55- 7)مرفق تسةيا نساط ال ع   

 ال يميات الع واة لال يميات الدلائية.رجييا في تموار مسرر المراجعيا الداخلييا ل الخا

 التقارير السنوية   7/2

  مع مراعاة التزا  البرنامج لبعد إعال  نتيجة المالل ات  إعداد التسارارالةنواة للمسررات الدراسية لالبرامج التعليمية 

 واة للمسررات المختلاة.نماذج ما التسارارالةن (53- 7)مرفق . المسررات بالتو ي  المعتمد 

http://www.alfarabi.mans.edu.eg/
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  ات  إعتماد هذه التسارار ما ابا الجهات المختصة سفات مجالس األاةا  أل مجلس ال لية للواوف على نساط ال ع  لالسوة

 بنات علي آرات المراجعيا ل استبيانات المالل ل توافق الوراة ا متسانية مع نواتج التعل  المةتهدفة . لخمه التسةيا

 فاعلية البرامج التعليميةمؤشرات  7/7

  وس الصيدلة ب الوراأعداد المالل الملتسسيا ببرنامج ب الوراوس العلو  الصيدلية العادى ل برنامج ب الوراوس الصيدلية ل

 -اجكليني ية  فى الةنوات الهالث الةابسة موضسة بالجدلد اآلتي :

 

 

لتسو  لحدة ضما  الجودة فور ظهور نتائج ا متسانات بدراسة نتائج المالل لإحصائيات النجاح لتسداد أسبال التبااا مسارنة 

 الماضية.بالةنوات 

 )ب الوراوس العلو  الصيدلية )الالئسة السدامة 

 تسرار عا نتيجة الاراة الهالهة

 البيـــــــــــا 
 الاراة الهالهة

9123-9124 9124 /9125  9125 /9126  

 2347 2959 971 عدد المالل المتسدميا لالمتسا 

 2942 2273 991 عــــدد المــــالل النـــاجسيــــا

 29.7 23.7 82.5 النةبـــة المئواـــــة للنجــــــاح

 948 252 28 عدد السا ليا على تسدار ممتان

 452 494 31 عدد السا ليا على تسدار جيد جدا

 353 414 82 عدد السا ليا على تسدار جيد//

 97 72 35 عدد السا ليا على تسدار مسبود

 26 77 51 عـــدد المـــالل البـــاايا لإلعـادة

 24 77 35 عدد المالل المنسوليـــا بمـــــادة

 68 46 92 عدد المالل المنسوليـــا بمادتيا

 9 9 -- عــــــدد المــــالل الماصوليــــا

 

  

 العا  

 الدراسى 

 عدد المالل الملتسسيا

 الصيدلة + ب الوراوس برنامج

 ب الوراوس العلو  الصيدلية
 برنامج الصيدلة اجكليني ية

9123-9124 5143 767 

9124- 9125 5442 285 

9125-9126 5295 2265 
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 تسرار عا نتيجة الاراة الرابعة )ثالث  سنوات دراسية دلر مااو(

 البيا 
9123-9126 

9123/9124 9124/9125 9125/9126 

 2996 926 2213 المالل المسيدااعدد 

 2285 953 236 عدد المالل الناجسيا

 27.7 85.5 86.22 النةبة المئواة للنجاح

 269 22 232 تسدار ممتان مع مرتبة اللرف

 2 -- -- ممتان

 967 29 979 تسدار جيد جدا مع مرتبة اللرف

 965 95 273 تسدار جيد جداً 

 357 295 335 تسدار جيد

 27 27 95 مسبودتسدار 

 218 55 22 عدد المالل الذاا سيفدل  دلر سبتمبر

 39 43 68 عدد المالل الباايا لإلعادة

 2 2 2 عدد المالل الماصوليا

 7 2 -- راسبو  ما الخارج
 

 :تميزنقاط ال

 (www.alfarabi.mans.edu.egلجود نظا  إل ترلني مت اما لتو ي  لتسرار المسررات لالبرامج الدراسية) .1

 الةاعات المعتمدة.جدادة بنظا  ت  إجرات تعداالت في  ئسة الب الوراوس ل بدت العما بالئسة  .2

 تمادلاجع لجود نخبة ما الةادة أع ات هيئة التدراس لالمراجعيا المعتمداا لدى الهيئة السومية ل ما  جودة التعلي  .3

 لملاركته  في إعداد تو ي  لتسرارالبرامج لالمسررات الدراسية.

   نقاط تحتاج إلى تحسين :

 ابود أعداد تاوق السدرة اجستيعابية لل لية بنات على سياسة لنارة التعلي  العالي لترشيسات م تو التنةيق. 

  الملاركة في تدراس بعظ مسررات البرنامج مها كلية عد  إست ماد تو ي  بعظ المسررات الخا ة بال ليات اآلخرى

 المو.

 .الدراسة الدلراة  حتياجات سوق العما 

  -مقترحات التحسين :

 . البدت في انلات إمتداد المبني جـ للتملو علي ال هافة المالبية 

 . بدت في إنلات دلر خاي  أعلي مبني أال ليصبح مسرا لساعات دراسية ل ااعات لالمتسانات 

 توا ا مع أع ات هيئة التدراس ما ال ليات ا خري  ست ماد تو ي  المسررات .ال 

 . عسد لساتات دلراة مع ا طراف المجتمعية لمعرفة متملبات سوق العما للفسا للمةتجدات 

http://www.alfarabi.mans.edu.eg/
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 : التدريس والتعلم  8معيار 
 

استراتيجية للتدراس لالتعل  لالتسوا  ات  مراجعتها لتموارها بصورة دلراة بما ا ما تسسق المعاايراألكادامية ا لاةه  في   ليةلل

علي مالتمة طرق التدراس لالتعل  لالتسوا  لنواتج التعل  المةتهدفة ا لتعما علي تهيئة   ليةتسسيق رسالتها لأهدافها ا لتسرص ال

تسد  بملاركة الجهات المجتمعية برامج التدراو التي تةه  في إكةال المالل المهارات الالنمة لتسسيق فرص التعل  الذاتي ا ل

موا اات الخراج ا ل توفر لتل  البرامج الموارد المالئمة لت ما جودة تنايذها لجداة اجشراف عليها ا لتسرص علي تسيي  

بموضوعية ل عدالة ا لباستخدا  أساليو ل أدلات متنوعة تالئ  نواتج علي تسوا  المالل   ليةفاعليتها ل تموارها ا لتسرص ال

 التعل  لبما ادع  العملية التعليمية .

 التقييم الذاتي :

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

 استراتيجية للتدراس لالتعل  لالتسوا  تتةق مع المعااير  ليةلل -2

 األكادامية المرجعية لتالئ  نواتج التعل  المةتهدفة .
  

 

تمبيق استراتيجية التدراس لالتعل  لالتسوا  ادع  اكتةال  -9

 مهارات التعل  الذاتي لمهارات التوظ  لدي المالل .
  

 

ة لنواتج التعل  المةتهدف برامج التدراو للمالل مصممة لفسا -3

 للبرنامج التعليمي ا لاتوافر لتنايذها اآلليات لالموارد الالنمة .
  

 

تسوا  أدات المالل في التدراو ات  بأساليو متنوعة بما اتوافق  -4

 مع نواتج التعل  المةتهدفة .
  

 

فاعلية التدراو تسي  باستخدا  أدلات لمفشرات موضوعية ا  -5

 النتائج في تموارآلية التدراو لأدلاته لموارده .لتةتخد  
  

 

الدرجات المخصصة ألنواع تسوا  المالل متواننة مع نواتج  -6

 التعل  المةتهدف اياسها .
  

 

عملية تسوا  المالل تدار ب ااتة لعدالة ا لا متسانات اأما  -7

 لضعها لنةخها لتوناعها بما ا ما سراتها.
  

 

المالل ت ما عدالة التصسيح ل داة لضع  آليات تسوا  -8

 لر د الدرجات لا حتااظ بالنتائج مفمنة لاابلة لالستدعات .
  

 

    التمذاة الراجعة للمالل عا أدائه  في التسوا  تدع  تعلمه   -2

نتائج تسوا  المالل اةتااد منها في تموارالبرامج التعليمية  -21

 لالتسوا  .لاستراتيجيات التدراس لالتعل  
  

 

اواعد التعاما مع تظلمات المالل ما نتائج التسوا  موثسة  -22

 لمعلنة ا لتوجد آليات لمراابة تمبيسها .
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 والتعلم دريسالت -8

 تتفق مع المعايير االكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم كليةلل 8/1

  الةاعات المعتمدة برنامج  ل ال البرنامجيا ) البرنامج العادي ل تتبنى ال لية أساليو لإستراتيجيات متنوعة للتدراس لالتعل

 (( NAQAAE الصادرة عا الهيئة السومية ل ما  جودة التعلي  لا عتماد ( )NARSتتاق مع المعااير ا كادامية المرجعية )

ستراتيجية ا لثيسةما خالد تسسيق مخرجات البرامج التعليمية ) ة ال لية لأهدافها تسسيق رسال المفسةات التعلي  العالي( ت م

يو لطرق التدراس لالتعل  المةتخدمة لفساً لمبيعة البرامج لعدد مسرراتها التختل  اس. (2- 8)مرفق  لالتسوا التدراس لالتعل  

داني لالرحالت العلمية لكتابة التسارار لحلسات النساش لالبسث لعرة لأعداد المالل لتترالح بيا التعل  النلها التدراو المي

 .(ILOsاألبساث العلمية للمالل ما خالد المفتمر العلمي الةنوي للمالل بال لية مما اةاعد علي تسسيق نواتج التعل  المةتهدفة )

  يئة التدراس  عل  المالئمة بالتعال  بيا أع ات هلاد ت املة األاةا  األكادامية بال لية في إختيار إستراتيجيات التدراس لالت

لاجستعانة  بمسترحات المالل. لات  توثيق تل  اجستراتيجيات في تو ي  المسررات بسيث  تتمير مع تميير ع و هيئة التدراس 

 نتائج ا متسانات دراس لهيئة التالمةئود عا التدراس لات  مراجعة تل  اجستراتيجيات بعد تسليا نتائج استسصات المالل لأع ات 

 (  بتارا  573ت  تسداث استراتيجيات التدراس لالتعل  لاعتمادها ما مجلس ال لية بجلةته را   )99/3/9126 

  

  تطبيق استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم  5 /8

 التعلي  الممبسة حاليا بصورة دلراة ما خالد مجالس األاةا   التدراس ل تجري عملية المراجعة لالمتابعة جستراتيجية

ل مجلس ال لية بجانو لجا  م لاة بهذه المهمة تل لها إدارة ال لية في ضوت ا ستبيانات التي تجراها ال لية لالمسابالت الجماعية 

مس ر مجلس ال لية لمل   ) البرامج علي مدار العا  لتسارار نتائج ا متسانات لتسارار الممتسنيا الخارجييا للمسررات ل

  .(2- 8مرفق   المراجعيا

  لبنات علي نتائج هذه المراجعة ات  تسيي  اجستراتيجية المتبعة للواوف علي نساط ال ع  ل السوة فيت  تعداا ل تسةيا نساط

لتةها  التعلي  لالتعل  لحا ملاكا المالل.ال ع  لتعزاز نساط السوة. كما ات  أا اً استخدا  الوسائا المناسبة للتعاما مع ملاكا 

 ال لية حا ملاكا المالل ما خالد تخصيص الساعة اجل ترلنية للبسث عا المادة العلمية.

  تسو  األاةا  العلمية بإعال  الةاعات الم تبية للةادة اع ات هيئة التدراس لكذل  مواعيد تواجد المرشد األكادامي لتوجيه

 بات.    المالل لتذليا أاة  عو

    اتوفر بال لية مجموعة ما لسائا التدراس لالتعل  لتلما معاما متخصصة ب ا اة  لفساً لمبيعة الدراسة به مها معاما

زرعة مالنباتات المبية لالاارماكولوجى لال يميات لمعاما الساسو اآللي لتخد  برنامجي ال لية لاوجد متس  خاص بسة  العسااير ل

تدراس المصمرة لت نولوجيا التعلي  التي تخد  كا المالل. كما ت  تزلاد المعاما الدراسية ببعظ األاةا  نباتية لكذا ااعات ال

 العلمية بال لية بأجهزة داتاشو لمواكبة احدث اجتجاهات العالمية في التعلي  لالتدراس. لالمعاما البصراه لبعظ التجارل العمليه.

داة متنوعة مها الرحالت العلمية لحلسات النساشا عرة األبساث العلمية لالملاراع المالبية كما اتوفر بال لية أنماط تعل   ير تسلي

التي اسو  المالل بإجرائها مع بعظ الباحهيا ما الةادة أع ات هيئة التدراس داخا المعاما البسهية بال لية في  ورة منح للمالل 

لما خالد المفتمر العلمي لمالل للعلو  البيئية لالتمبيسية(  Merckالمتميزاا المتاوايا دراسيا ) ت  تخصيص عدة منح لمركز 

 موافسة مجلس ال لية علي تدراو المالل بالمعاما البسهية بال ليةا كتيو المفتمر العلمي ا لد لمالل كلية الصيدلة وكلية الصيدلة 

. لاسو  المالل باستخدا  أساليو مختلاة لعرة األبساث كالملصسات أل العرة اجل ترلني بسيث ت ما تسسيق (3- 8)مرفق 



 

   
 

 

 5112/5112الجامعي الدراسة الذاتية عن العام                                   - 71 -    كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة

 

 

نتائج التعل  المةتهدفة التي اصعو تسسيسها باتباع األساليو التسليداة في التعلي . لتساز ال لية المالل علي ذل  بنلر أف ا األبساث 

 المواع اجل ترلني لل لية .   لالمسا ت التي ااموا بإعدادها على 

  : جاري العما علي تموار إستراتيجية للتعل  الذاتي ما خالد 

 العما علي تسةيا لتموار البنية التستية لوحدة التعلي  اجل ترلني لدعمها بأجهزة حداهة لمتمورة. -

 علي .تسليداة في التالعما علي تلجيع لتسايز أع ات هيئة التدراس علي اجتجاه لألنماط السداهة لالمير  -

في التعلي  لتموار المهارات الم تةبة للمالل لتلجيعه  علي  Problem Based Learningاستخدا  اسلول  -

 لهناك بعظ ا مهلة للتعل  التااعلى بيا المالل  في البسث internetاستخدا   شب ة 

  رش العما.تموار مهارات أع ات هيئة التدراس ما خالد عسد الدلرات التدرابية لل 

  ا ستعانة بمركز التعلي  اجل ترلني بالجامعة لتسواا بعظ المسررات إلي مسررات إل ترلنية )مسررات ال ترلنية ببعظ

 األاةا : العسااير لال يميات المبية(.

 . ت لي  المالل بعما بسث مرجعي  لمناالته  فيه 

  لالعما علي دراساتها لتنايذها.لضع المساضرات على مواع ال لية لحصر إاتراحات المالل 

   عمات الارص للمالل بالتدراو بأماكا مختلاة )مصانع لشركات األدلاةا التدراو علي الدعااة لالتةواق الدلائي(ال ما

 تموار مهارته . 

 (فتمرمدليا ال عسد المفتمر العلمي الةنوي للمالل  ستعراة أبساثه  لتلجيع المالل المتميزاا منه  علي اجستمرار 

 .لالذى اظهر فى بعظ ا مهلة ما التعل  التعالنى  (4- 8مرفق 

 .)إجرات بعظ اجمتسانات إل ترلنيا )العساايرا ال يميات المبيةا ال يميات الع واة 

 .ناادة مةاحة الم تبة 

 .عتماد على المراجع العلمية العالمية في برنامج الصيدلة اجكليني ية  

 ية بال لية  ستيعات األعداد المتزاادة ما المالل الملتسسيا بالدراسة بال لية لتسدادا ببرنامج ناادة اعداد الساعات الدراس

 الصيدلة اجكليني ية.

 برامج التدريب للطالب مصصمة وموصفة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمي  3/ 8

  المالل مها التدراو الصياى لمالل الاراة الهانية تسرص ال لية علي دع  التعل  الذاتي لتلجيع ممارسته بواسمة

. لتةها ال لية ذل  للمالل ما (6- 8مرفق  دليا التعل  الذاتي) (ا 5- 8مرفق  دليا التدراو الصياىلالهالهة لحلسات المناالة )

لبرنامج  اعداد تو ي  . ت للمساد الخاص بالتدراو الصياى  بسث عا المادة العلميةبسث خالد تخصيص الساعة اجل ترلنية لل

لس ال لية بتارا  موافسة مج اعتماده بمجلس ال ليةتسداث دليا دليا التدراو الصياى  التدراو الصياي المعمود به بال لية لاد ت  

لت  اعالنه لجميع الةادة اع ات هيئة التدراس الملرفو  علي التدراو لالمالل لمداري الصيدليات التي اجري   99/3/9126

 (.7- 8رفق م برنامج التدراو الصياي تو ي )ال لية او بها لكذل  المةتايداا ما خالد مواع ال لية اجل ترلني لمنتدي التدر

  (.8- 8مرفق  التدراو الصياى معتمدة  ئسة) المعتمدةأهداف للسائا التدراو الصياي معلنة بالئسته 

تتبع ال لية آليات مسددة لاضسة لتنايذ برامج التدراو الصياى تسة اشراف أع ات هيئة التدراس لفسا للجدلد الزمنى المعتمد ما 

لمالل الاراة  بالنةبة للاراة الهالهة أ  بالنةبةمجلس ال لية لفى حالة تميير المالو فى التدراو  اعتمد  تدرابه فى العا  التالى 
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الرابعة فيت  عما تدراو م ه   بعد ا نتهات ما امتسانات الاراة الرابعة مباشرة ل ات  منح المالو درجة الب الوراوس ا  بعد 

 اجتيانه التدراو بنجاح 

 تقويم اداء الطالب في التدريب يتم باساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة  0/ 8

 ل اهدف إلى تنمية لتموار المهارات المهنية لالعلمية لداه  لالتي اجو أ  اتمتع بها الخراج البرنامج  التدرابى للمال

الصيدلي ل تعتمد بصورة أساسية علي التدراو بالصيدليات األهلية لحاليا اجري العما علي ناادة الارص التدرابية بالمةتلايات 

- 8رفق م التدراو الصياى تسرار) الدلائيت الدعااة لالتةواق لفي مجا  لبعظ المعاما ل الوحدات الخا ة لشركات األدلاة

9.) 

   ساعة تدراو  ياي للمالو ابا التخرج ) ئسة التدراو الصياي المعتمدة(.  311الترط إتما 

في النماذج المعدة بإدارة شئو  الماللا اوجد إستبيا  آلرات المالل في التدراو الصياي لمدي فاعليته لمدي الاائدة التي حسسها 

 عند تسيي  مدي فاعلية التدراو. في اجعتبارلآرات المةتايداا المالو بانتهات فترة التدراو. لتفخذ آرات المالل 

  الصياى متنوعة لتلما على عدة نساط تتمها فى مدى أل كياية  التعاما مع المرضى . أساليو تسوا  المالل فى التدراو

  .عما مساد علمى

  (.8- 8مرفق  التدراو الصياى معتمدة  ئسة) المعتمدةأهداف للسائا التدراو الصياي معلنة بالئسته 

 فاعلية التدريب باستخدام ادوات ومؤشرات موضوعية  2/ 8

 الصياي بصورة فعالة في تسسيق المخرجات التعليمية المةتهدفة ما خالد تموار المهارات الم تةبة  اةاه  برنامج التدراو

 لدي المالو مها مهارة ا تصاد ل التعاما مع المرضي ل ا دلاة ا اكتةال بعظ المهارات اجداراة لالتمبيسية

 سي  ع و ا ما المدرسيا المةاعداا بسيث  اجري التدراو الصياي تسة إشراف الةادة أع ات هيئة التدراس ل معالنيه

 هيئة التدراس ل مدار الصيدلية أدات المالل على نماذج معلنة بإدارة شئو  المالل ل لحدة ضما  الجودة خالد فترة التدراو

 (. 10- 8مرفق  نموذج استمارة التدراو الصياى )

  لإتةاع مجا ت التدراو الصياي جكةال المالو خبراتلفي إطار سعي ال لية لتسةيا لتموار الخبرة التدرابية للمالل 

 يدلية مختلاة ت  التنةيق مع مركز دع  الصناعات الصميرة لالمتوسمة لبعظ شركات األدلاة للعما علي توفير فرص 

للعما  ةتدرابية للمالل بهذه اللركات لالمصانع. لت  أا ا التوا ا مع المراكز المبية المتخصصة التابعة لجامعة المنصور

- 8مرفق ( نماذج ما الخمابات للركات األدلاة لمداري المراكز المبية المتخصصة - علي توفير فرص تدرابية مماثلة

(11. 

  ت  تخصيص عدد ما المنح للمالل المتاوايا دراسيا للتدراو بالمعاما البسهية بال لية باألاةا  العلمية المختلاة بال لية

 .)12- (8 مرفق موافسة مجلس ال لية لا اةا  العلمية-راو الصياي للمالو لإحتةال ذل  ضما ساعات التد

  ت  الموافسة علي تخصيص عدد ما منح طالبية ببرنامجي ب الوراوس العلو  الصيدلة لالصيدلة اجكليني ية للتدراو

 .13)- (8مرفق  الماللموافسة مركز البسوث التمبيسية علي تدراو -بمركز البسوث التمبيسية بجامعة المنصورة 

  ساعة ما التدراو اجكليني ي لمالل برنامج الصيدلة اجكليني ية  211التعال  مع كلية المو جامعة المنصورة جستياات

 بمةتلايات جامعة المنصورة لالمراكز المبية المتخصصة التابعة للجامعة.

  التدراو اجكليني ي تسة إشراف الةادة أع ات هيئة التدراس ب ليتي المو لالصيدلة جامعة المنصورة لبنهااة لاجري

فترة التدراو اجكليني ي تسو  كا مجموعة ما المالل بتسدا  مساد علمي لمناالته مع الةادة الملرفيا على التدراو. لات  عما 
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 نات الخا ة بها لتسليلها لمعرفة نساط ال ع  لااجاد السلود المناسبة لتعزازها.مراجعة  ستمارات التدراو الصياي لا ستبيا

ا مت  عما استبيانات  ستسصات راى المالل لالملرفيا لجهات التدراو فى التدرابوفسا لمفشرات مسددة لتت  تسليلها لا ستاادة 

  .التسليانتائج 

 

 الدرجات المخصصة النواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدفة  2 /8

 تسانات : اجمتسرص ال لية على تنوع أساليو التسوا  بيا إختبارات دلراة مسددة الموعد باجضافة لإلختبار النهائي

دي المالل ات ل كياية تسيي  المهارات المختلاة لا ا ختبارات العملية لا ختبارات اللاواة. ات ح ما الالئسة توناع الدرجالاصلية

لاد ت  موافسة مجلس  .14)– (8مرفق   ئسة اجمتسانات ل ال نترلد لملسق تعداا الالئسة  - بما اسسق نواتج التعل  المةتهدفة

 على اعتماد اساليو تسوا  المالل   98/5/9126( بتارا  576بجلةته را  )ال لية 

  بوع لمدة أس اجمتسانات في موعد أاصاه شهر ما نهااة ا ختبارات لااتح معها بال التظلمات لاجلتماساتتعلا نتائج. 

 

  عملية تقويم الطالب  7 /8

  تنارد إدارة ال لية بوضع جدلد ا متسانات لفساً لما تراه با اعلا ابا ا متسانات بلهر كاما علي األاا في  ورته 

األللية ث  اعدد بعد ااتراحات األساتذة ما اع ات هيئة التدراس لالمالل. الي ذل  إعال  الجدالد فى الصوره النهائية ابا بدت 

رحة ما المست نموذج الجدالد -ألاا باألاةا  للوحات اجعالنات لعلى المواع اجل ترلني لل لية ا متسانات بعلراا اوماً على ا

 .15)– (8مرفق  اجدارة لالجدالد النهائية لخمابات لكيا ال لية للئو  التعلي  لالمالل فى هذا اللأ 

 ا متسانات ما حيث اماكا اللجا  لتوناع لالذي بدلره انظ  اجراتات  16)- (8مرفق دليا ادراة ا متسانات   ليةت ع ال

 كنترل ت مختلاة اتولي كا لاحد منها المةئولية ال املة عا ادارة امتسانات هذة الاراة. ىالارق الدراسية عل

  اتباع اجراتات امنية ل ما  تاميا ا متسانات لكراسات ا جابة عا طراق: ات 

 تصوار المادة .2

 حدلث تداخا بيا المواد المختلاة +  رفة مخصصة للتصوار لضع جدلد لتصوار ا متسانات لعد  .9

 اات حراقالضع بوابات حداد + طا .3

 رخفع و هيئة التدراس بناةة بو ا معا طراق   -ا ستال  ما / الي ال نترلد ات   .4

 علي  رفة التصسيح المركزي لاوجد دل ل خاص بع و هيئة التدراس المةئود عا المادة تصسيح الورق استصر   .5

 ات  تاميا منافذ هذة الساعات عا طراق تركيو ابوال حداداة مفمنه تمنع الدخود ما خاللها .6

 

 اليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات 8/ 8

  تسرص ال لية على تسوا  المالل بأساليو متنوعة متوافسة مع اساليو التدراس لالتعل  التى ت  استخدامها لمخرجات

عل  المةتهدفة للمسررات لتستوى تو ي  المسررات على كافة اساليو التسوا  المةتخدمة لنةبة كا منها الى الدرجة النهائية الت

 اللاوى لا متسانات الدلراة لأساليو تسوا  ا نلمة المختلاة . –العملى  –للمسرر مها ا متسا  النظرى 

 دالة التسوا  المالل فسد ت  لضع اساليو لتسوا  المالل لت  اعتماها حر ا ما ال لية على نلر المصدااية لاللاافية لع

  98/5/9126ما مجلس ال لية بجلةته بتارا  
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  ت   الوراة ا متسانية أسئلة معرفية لمهاراة لتمبيسية لتسسيق التنوع في األسئلة بهدف التأكد ما تسسيق جميع النواتج

)خمال  ا  17)- (8مرفق  (نموذج امتسانات الةنة الماضية فصا دراسي ألد لثانى -التعليمية المةتهدفة في الخراج بل ا مالئ  

الةيد األستاذ الدكتور لكيا ال لية للئو  التعلي  لالمالل لألاةا  العلمية للسرص علي لضع األسئلة اجمتسانية لسياس مدي تسسق 

  18).– (8مرفق  األهداف التعليمية المةتهدفة

  :للسرص علي شاافية نتائج ا متسانات اللاواة لضما  عدالة التسيي ا اامة إدارة ال لية بإتخاذ بعظ اججراتات مها

 ةتسداد بعظ السواعد ليلتز  بها الةادة الممتسنو  ما أ.هـ.ت عند تسيي  المالل بسيث ات  تسييي  المهارات العلمية لالتمبيسية لالمهارا

. كما تسظر األاةا  العلمية تميير اللجا  اللاواة للمالل بسيث التز  كا (ILOs)ج التعل  المةتهدفة للمالل ل ما  تسسق نوات

طالو باللجا  اللاواة المعلا عنها بالسة  العلميا لفي برنامج الصيدلة اجكليني ية افدي المالو ا متسا  اللاهي أما  لجنتيا 

 . لدرجات ما اللجنتيامتوسه اللتستةو درجة امتسا  اللاهي النهائية 

  (  573لاد ت  تسداد معااير موحدة لتعمي  المالل أثنات ا متسانات اللاهية لت  اعتمادها ما مجلس ال لية را)   بتارا

99/3/9126 

  تعتمد األاةا  على أع ائها  فسه في إجرات اجختبارات با أ  الالئسة تةمح بإشتراك ممتسنيا ما خارج الجامعة ما 

الدرجات كما ات  عرة المسرر علي ال ليات المناظرة أل ما كليات داخا الجامعة بها أاةا  متناظرة للتأكد ما حياداة لضع 

نموذج إستمالع رأى الممتسا الخارجى فى المسرر  -المسرر لالوراة اجمتسانية.  المراجع الخارجي جبدات الرأي في كا ما

 (91-8مرفق ) نماذج ما تل يا لجا  الممتسنيا الخارجييا - 19) – (8مرفق  لالوراة اجمتسانية

 ات  مراجعة الوراة ا متسانية ما الداخا في كا كنترلد 

  هيئة التدراس(نمانج ا اارل ) عد  ت ارل المصالح مع اع ات 

  ات  توثيق نتائج ا متسانات بما اتيح ا حتااظ بالنتائج مفمنة لاابلة لالستدعات عند الساجة 

  ل ا نتيجة مواع علي شب ة ا نترنة ل  ات  الدخود اليها ا  عا طراق رئيس ال نترلد لاوجد  ورة مواعة ما نتيجة

 تعلي  ) مل  اعماد ال نترل ت(ال نترلد استاظ بها لكيا ال لية للئو  المالل لال

 

 التغۮية الراجعة للطالب عن ارائهم في التقويم تدعم تعلمهم 6/ 8

 المالل بنتائج ا متسانات المختلاة عبر مواع ال لية ا ل ترلنى لات  عرة نتائج  احصائية ا متسانات   ليةتعل  ال

للمسررات المختلاة على مجلس ال لية الذى او ى بارسالها لالاةا  العلمية  تخاذ ا جراتات التصسيسية الالنمة ا  لجدت 

ألكادامى لبناتاً على نتائج ا متسانات كمفشر لمةتوى التسصيا ا كادامى لتةتخد  نتائج ا متسانات كمفشر لمةتوى التسصيا ا

ت   9125/9126لبنات على نتائج ا متسانات كمفشر لمةتوى التسصيا األكادامى ا لبنات على نتائج ا متسانات للعا  الجامعى 

 لضع اواعدد منظمة للتةجيا للمالل المتار يا حر ا على مةتسبله  لمنع فسده  

لالذى أار ب رلرة تاعيا دلر المرشد األكادامى مع هف ت المالل لضرلرة  95/2/9126ت  اعتمادها ما مجلس ال لية بتارا  ل

 (92-8) مرفق متابععته  أكاداميا للضعه  تسة المالحظة 

 لتعلي  ة للئو  اات  تسدا  ش الى المالل )المسررات لابدات الراي عا اع ات هيئة التدراس( إلى م تو أ.د/ لكيا ال لي

 لالمالل لدراستها لالرد عليها 
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   ات  تسدا  ش الى المالل )المسررات لابدات الراي عا اع ات هيئة التدراس( إلى م تو أ.د/ لكيا ال لية للئو  التعلي

 لالمالل لدراستها لالرد عليها 

 يجية التدريس والتعلم والتقويمنتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واسترات 11/ 8

 

بتسليا نتائج ا متسانات للمسررات المختلاة للمةتواات لالارق الدراسية المختلاة لعرة احصائيات نتائج ا متسانات   ليةسو  الت

يئة بعلى مجلس ال لية لاعتماد تسارار المسرات الذى اوضح نةو النجاح لالرسول لاوضح مجلس ال لية بارساد احصائييات ال

الى ا اةا  العلمية المعنية لدراسة تسليا نتيجة ا متسانات بالمواد التى اسو  السة  بتدراةها لتسدد الجه ا ستاادة منها لتموار 

 البرامج لالمسررات الدراسية لاستراتيجية التدراو لالتعلي  لفسا للنتائج .

 

 قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة    8/11

 (  بتارا  576هناك آليات معتمدة لموثسة ما مجلس ال لية بجلةته را )للتعاما مع التظلمات ما نتائج  98/5/9126

 ا متسانات فى كا فصا دراسى كالتالى:

 نقاط تحتاج الى تحسين:

  ال هافة المالبية الزائدة فى المدرجات لالمعاما 

  عد  لجود استراتيجية لاضسة لمساربة الدرلس الخصو ية 

  اصور دلر التعلي  ا ل ترلنى لالتعل  الذاتى لالرتسات بمةتوى المالل الا رى لالمهارى 

  الة عدد المسررات ا ل ترلنية 

 نقاط التميز: 

 معلنة لمعتمدة  لجود استراتيجية للتدراو لالتعل  -2

 المسررات الدراسية بها أساليو متنوعة لتنمية التعل  الذاتى  -9

 هناك اجراتات تت  ل ما  العدالة لعد  التميز بيا المالل  -3

 لجود مراجعة دلراة  ستراتيجية التدراو لالتعل  بنات على تسارار ا متسانات لتسارار المراجعيا الخارجييا  -4

 علمى ما خالد المفتمر العلمى للمالو تلجيع المالل على البسث ال -5

 لجود اواعد موثسة لمعلنة للتعاما مع تظلمات المالل ما نتائج التسوا   -6

 

  تعلا نتائج اجمتسانات في موعد أاصاه شهر ما نهااة ا ختبارات لااتح معها بال التظلمات لاجلتماسات لاتلسى المالو

رداً علي تظلمه بسد أاصى أسبوعيا ما تارا  تسدا  التظل  لاخمر به عبر شئو  المالل أل ما خالد م تو لكيا ال لية في 

 .22)– (8مرفق  لمالل لالرد عليها للةنة الماضية )فصا دراسي ألد لثاني(نماذج فعلية لتظلمات ا -الموعد المسرر

  تعرة نتائج ا متسانات لتسليلها على األاةا  ل على اللجنة العليا للمناهج جعادة النظر في طرق التدراس لالتسوا  لمدى

ائي سليا البياني اجحصالت -ا ا متسانات تسسق المعااير لخالف ذل  ما ارارات تصسيسيه للمةار إ  لز  األمرلنماذج ما تسلي

 .23)– (8مرفق  لنتائج اجمتسانات للعا  الدراسي المنتهي
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 اعادة مراجعة الوراة ا متسانية للتاكد ما تصسيح جميع ا سئلة لمراجعة الدرجات لالمجموع 

 التدراس السائميا بالتدراس لمراجعتها لاجحصائيات علي لجنة الممتسنيا ما الةادة أع ات هيئة  تعرة نتائج اجمتسانات

 تمهيدا لعرضها علي مجلس ال لية  عتمادها.
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 : الطالب و الخريجون  6معيار 
 

دا  الدع  بتس  ليةاواعد معلنة لعادلة لسبود المالل ات  مراجعتها دلراا ا لتعما علي جذل المالل الوافداا ا لتلتز  ال  ليةلل

لاجرشاد للمالل ا لت اا ملاركته  في  نع السرار ا لتلجع األنلمة المالبية ا لتسرص علي اياس آرات المالل ا لتعما 

 علي استمراراة التوا ا مع الخراجيا .

 التقييم الذاتي :

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

لتوناع المالل علي البرامج التعليمية اواعد ابود لتسواا  -2

 لالتخصصات لاضسة لعادلة لمعلنة .
  

 

    أساليو فاعلة لجذل المالل الوافداا .  ليةلل -9

نظا  مت اما ل فعاد لدع  المالل ماداا لاجتماعيا   ليةلل -3

 ل سيا لات  تعرا  المالل به بوسائا متعددة .
  

 

نظا  فعاد للدع  األكادامي للمالل لتسد  له  خدمات   ليةلل -4

 التوجيه المهني .
  

 

آليات فاعلة لدمج ذلي ا حتياجات الخا ة في المجتمع   ليةلل -5

 المالبي لمراعاة مالتمة اجنلاتات لالتجهيزات .
  

 

    لجود تمهيا للمالل في اللجا  ذات الصلة . -6

مة الموارد المالئ  ليةمتنوعة ا لتوفر لها الاألنلمة المالبية  -7

 ما حيث األماكا لالتجهيزات لاجشراف .
  

 

لاتخاذ اججراتات  لسائا مناسبة لسياس آرات المالل ا  ليةلل -8

الالنمة لدراستها لا ستاادة ما النتائج في اتخاذ اججراتات 

 التصسيسية .
  

 

آليات لمتابعة الخراجيا لالتوا ا معه  ا لاواعد   ليةلل -2

 بيانات خا ة به  تسدث بصورة دلراة .
  

 

توفر برامج للتنمية المهنية لالتعلي  المةتمرلفسا   ليةال -21

  حتياجات لتمورات سوق العما .
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 الطالب والخريجون -6

 
   كما تسو  بالعما على  .الدع  لاجرشادا لتلجيع األنلمة المالبيةتسرص ال لية على توفيرفرص التعل  المت افئةا لتسدا

 .تأ يا العالاة بالمالل حتى بعد تخرجه 

 سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب  6/1

 .9112سياسات السبود  ( 1-6)مرفق نظ  ابود لتسواا لتوناع المالل   

  م تو تنةيق السبود  لالتي اسرها المجلس األعلى للجامعات .فنتيجةعلى اوانيا  ل إرشادات  بال لية تعتمد سياسات  السبود 

لهذه الةياسات التسق سنواا ببرنامج ب الوراوس الصيدلة عدد كبير  ااوق إم انات ال لية اجستيعابية ل الماداة ل البلراة ل 

 لوجه األكما.هذا بال ش  اس  عائساً في لجه تسسيق المااات ل األهداف اجستراتيجية لل لية على ا

  لللمةاهمة فى تخمى هذا العائق ل لتسسيق األهداف اجستراتيجية مع لجود سياسات السبود السالية فإ  ال لية ملتزمة سنواا

 باآلتى:

   برامج تعراايةة للمالل ابةا السبود )اليو  التعرااى لل ليةة(. اتولي كةا اةةةةةةة  عرة المستوى العلمى لإم انات ال لية

 (5-6)مرفق  ةية ليختار المالو الدراسة بال لية عا ر بة لااتناعالمفسةية لالتدرا

 .تمبيق نظا  الايداو كونارس في المساضرات للتملو على ناادة عدد المالل 

  مراجعةة معااير األدات لالمهارات للخراجيا في ضةةةةةةوت متملبات سةةةةةةوق العما المسلية لاجاليمية لمسارنتها بمعااير

 .المعتمدةالجودة 

 ة ما موارد برنامج الصيدلة اجكليني ية.اجستااد 

  التوا ةةا مع الجهات المعنية ل منها الةةةيد األسةةتاذ الدكتور رئيس الجامعة ل نسابة الصةةيادلة للعما على لضةةع حلود

 لااعية ل موضوعية للتملو على اآلثار الةلبية المترتبة على ناادة أعداد المالل المسبوليا.

 جعةة الةداخليةة لتموار معةااير األدات الالنمةة للمالل ما خالد لحدة ضةةةةةةما  الجودة  تاعيةا آليةات ل إجراتات المرا

 للجا  المراجعة الداخلية.

   إجراتات سياسات ابود لتوناع المالل علي البرامج الدراسية معلنة بدليا المالو لالنلرات التعرااية لفي  ورة نلرات

 ئو  المالل لعلي مواع ال لية اجل ترلني. اعالنية لمعلسات بلوحات اجعال  بال لية لم اتو ش

http://pharfac.mans.edu.eg/index.php?lang=arلاللساتات المالبية خالد اللهر األلد للدراسة لتتة  باللاافية. 

 ل النلرات ا عالنية. 9126-9125دليا المالو للعا  الجامعى   (3-6)مرفق 

  المسوليا ما ل إلى ال لية ل ات  إنهات إجراتات التسواا في لاة مناسو بما   اسدد مجلس ال لية  العدد األاصى للمالل

 مس ر مجلس ال لية لالالئستيا( 0-6)مرفق افثر علي انتظامه  في الدراسة

 :سياسات إجراتات التسواا بيا ال ليات لاضسة ل معلنة ما خالد المواع اجل ترلنى 

2- http://pharfac.mans.edu.eg/main_menu_details.php?id=72&lang=ar&flag=sub 

 دليا المالو ل الالفتات اجعالنية بإدارة شئو  المالل.-9   
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  اسدد مجلس ال لية أعداد المالل المسبولييا للدراسة بالمةتوي األلد ببرنامج الصيدلة اجكلني ية ل ات  الترتيو لفسا لمجموع

المالو بالهانواة العامة لفي حالة التةالي تت  المااضلة طبسا لمجموع درجات مادتي ال يمات لاألحيات لفي حالة التةالي تت  

 مس ر مجلس ال لية. (2-6)مرفقدة اللمة ا نجليزاة المااضلة طبسا لدرجات ما

 .إعداد سياسة لاضسة لمعلنة لتسواا المالل ما البرنامج العادي إلى برنامج الصيدلة اجكلني ية لالع س 

 9125/9126 في العا  الجامعي في برنامج الصيدلة بنظا  الةاعات المعتمدة بالمةتوي األلد  بيا   بالمسبوليا

 اججمالي المسبوليا بيا  السالة

 أ
 1111 ثانواة عامـــــة علو 

 01 شهادات معادلة

 8 مسولو    ل

 11 لافدل  ج

 20 البااو  لالعادة د

 1130 اججمالي

 

 التي  ممتها إدارة شئو  المالل التي اجو  (2-6)مرفق  في ضوت تسليا استمارة التسواا للمالل فى الةنوات األعلى

ما التسواالت ما ال لية ت و  بةبو ظرلف أسراة ترتبه بإاامة   %21استيااؤها عند التسواا ما ال لية أل إليها تبيا أ  

راجيها خما التسواالت إلي ال لية ترتبه بر بة المسوليا   عتساد  أ  ايمة اللهادة التي تمنسها ال لية ل %21األسرة ل  

 عالية لما لها ما سمعة طيبة في سوق العما.

 . ت  التملو على مل لة ناادة عدد المالل بالمعاما عا طراق تسةي  المالل على مجموعات  ميرة 

   : لللتملو علي نسص السدرة اجستيعابية للمالل بالمدرجات اامة إدارة ال لية با تى 

 .9125/9126الجدلد الدراسى للعا   (7-6)مرفق  مجموعة  جدللها الخاص بتسةي  الدفعة إلى مجموعتيا  أل أكهر ل ا .1

 ناادة عدد معاما طالل البرنامج العادى بال ليه لتت  الدراسة بالمعاما اسبوعيا. .2

ل ال يميات  نموذج  مسرر العسااير العا  (8-6)مرفق إعداد المساضرات إل ترلنيا لرفعها على مواع لمنتدى ال لية   .3

 المبية.

افة لت  ا نتهات ما  مبنى )هـ( ملسق بمبنى )د( لتسليا كه ت  تخصيص مبنى )د( ملسق خاص ببرنامج الصيدله ا كليني يه  .4

 .المالل فى المعاما لالمدرجات

 الطالب الوافدون  6/5

 نامج الصةةيدلة رتسو  ال لية بإعداد اواعد بيانات رسةةمية ماصةةلة تت ةةما البيانات المختلاة الخا ةةة بالمالل الوافداا  بب

-6مرفق )عبر الةنوات الهالث الماضية ببرنامج الصةيدلة اجكليني ية اجكليني ية.اوضةح الجدلد التالي أعداد المالل الوافداا 

6) 
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 العدد العا 
 توناع الوافداا تبعاً للجهة الموفدة

 العراق ماليزاا فلةميا

5112/5112 21 2 8 2 

5110/5112 25 -- 25 -- 

5113/5110 97 -- -- -- 

 مرفق ) تسو  ال لية بإعداد اواعد بيانات رسمية ماصلة تت ما البيانات المختلاة الخا ة بالمالل الوافداا بالبرنامج العادي

 عبر الةنوات الهالث الماضية بالبرنامج العادي اوضح الجدلد التالي أعداد المالل الوافداا. (6-11

 العدد العا 
 تبعاً للجهة الموفدة توناع الوافداا

 العراق جنول الةودا  سوراا فلةميا

5112/5112 71 2 66 9 2 

5110/5112 55 -- 53 -- 9 

5113/5110 47 -- 46 -- 2 

 

  تتبنى ال لية آليات لجذل المالل الوافداا للدراسة بال لية ما خالد الجامعة عا طراق عما او  لملتسى الوافداا على مةتوى

الجامعة لمتابعته   لتسو  الجامعة بمخاطبة الملسسيا الهسافييا بةاارات البالد الموفدة ل إعالمه  بالبرامج التعليمية التي تسدمها 

 الع رأي الةاارات الموفدة في الخدمة التعليمية التي تسد  لموفوداها. لنظا  السبود لاستم

   ( 92/8/9126ا  9/9126ت  إنلات م تو الوافداا بال لية لرعااة المالل الوافداا لتسدا  كافة الخدمات ) موافسة مجلس ال لية

 مرفق في الهي ا التنظيمي . (11-6)مرفق  

 لت  عسد لسات  9124/9125لاد ت  ناارة لفد ماليزى الى ال لية خالد العا  الجامعى  كما ت  انلات م تو العالاات الدللية

 لبسث سبا التعال  لآليات جذل المالل الماليزايا. 6/2/9126مع لفد الةاارة الماليزاة في 

 مادياً واجتماعياً وصحياً  دعم ورعاية الطالب  6/3

لمالية لالماداة لالصسية لا جتماعية تراعي فيه طرلف ل احتياجات المالل نما  للدع  المالبي الما الخدمات ا  ليةتوفر ال

 الاعلية.

 الدعم المالي والمادي

 .ام ا للمالو السصود على الدع  المادى ما  ندلق الت افا اججتماعى بالتسد  ببسث إجتماعي لسة   شئو  رعااة المالل 

 افا اججتماعى بيا المالل المير اادراا على موا لة تعليمه   ندلق الت افا اججتماعى مصدر ها  لتسسيق مبدأ الت 

 الجامعى ألسبال إاتصاداة عا طراق منسه  مةاعدات ماداة أل عينية 

 :اةتسق المالو دع   ندلق الت افا فى السا ت األتية 

 .لجود عدد ما األخوة له  في مراحا تعليمية مختلاة 

  ل  تعما األ  بالس ومة أل بالسماع الخاص.لفاة للى أمر المالو أل مرضه بمرة مزما 

  .اجعااة ال لية أل الجزئية للمالو 
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  (15-6)مرفق .  9125/9126تل يا مجلس  ندلق الت افا ا جتماعى بال لية للعا  الجامعى 

  ية بالمدانة الجامعلاتمها الدع  المالي لالمادي في سداد المصرلفات الدراسية لشرات ال تو الدراسية لسداد رسو  اجاامة

 لمةاعدات نسداة لشرات مالبس لعالج ال نظارات طبية ما ميزانية  ندلق الت افا ا جتماعي.

   كما الما الدع  المالبي تبرعات ماداة ما أع ات هيئة التدراس لةداد الرسو  الدراسية لشرات ال تو الجامعية لرسو

 ا اامة بالمدانة الجامعية لالعالج.

 (13-6مرفق ) 5112/5112دات العينية التي ادمة للمالل المير اادراا في العا  الجامعي بيا  بالمةاع 

 الرعاية اإلجتماعية و الصحية    

 تتيح له فرص موا لة دراسته بدل   عوبات.  تسد  ال لية كافة الخدمات اججتماعية التي استاجها المالو لالتي 

  المبية الالنمة للموارئ العاداة لطوارئ إ ابات المعاما .تزلاد العيادة المبية بال لية بالمةتلزمات 

 ا تصاد المباشر بمةتلاى الملبة عا طراق  سل ي خاص بال لية لالستخدا  في السا ت المارئة 

 ل اوجد بال لية ذلي إحتياجات خا ة نظراً لمبيعة الدراسة بها. 

 ااة ا جتماعية لالصسية لالناةية.ت  إنلات م تو التوجيه لالدع  المالبى لخدمة لتسدا  الرع 

 الدعم األكاديمي للطالب     6/0

 رعاية الطالب المتفوقين والمتعثرين

  لضعة ال لية اواعد موثسة لتسداد المالل المتاوايا لالمبدعيا لالمتعهراا لات   تسداد معدد تتمور نةبة المالل المتاوايا

 خالد الةنوات الةابسة.

   (10-6)مرفق لضعة ال لية آلية موثسة للتعاما مع المالل المتاوايا دراسياً لكذل  المتميزاا باألنلمة المالبية 

 الدع  المالى لالرعااة العلمية لالجوائز لشةةةةةةهادات لمنها تةةةةةةةتخةد  ال ليةة لسةةةةةةائا متنوعة لدع  لتسايزالمالل المتاوايا 

 .إل  .........تسدارال

 دراسية لألائا األنلمة الرااضية لالانية فى حاا ختا  األنلمة المالبية سنوااً.ت را  ألائا الارق ال .2

 ت را  طالل الب الوراوس األلائا فى حاا الخراجيا.  .9

 ات  منح المالل العلرة األلائا في كا فراة دراسية شهادات تسدار لم افآت نسداة. .3

الث لمالل كلية الصةةةيدلة ل المالل الملةةةاركيا ما كلية  ةةةرف م افات مالية للمالل المتميزاا فى المفتمر العلمى اله .4

 كل  بأسمات المالل لالجوائز المالية. (12-6)مرفقالصيدلة جامعة الدلتا 

أسةةةةةمات (  12-6)مرفق  الةةةةةةماح لعدد ما المالل بالملةةةةةاركة  فى الملةةةةةاراع البسهية بمركز البسوث المبية التجرابية .5

 .المالل

ت  منح عدد ما المالل المتاوايا بالاراتيا الهانية لالهالهه الار ةةةةةةه  دات جزت ما التدراو الصةةةةةةياى بالمعاما البسهيه   .6

 لالاةا  المختلاه بال ليه .

ل يرها عا طراق ممهلي شةةةةركات األدلاة   Drug markingعما دلرات تدرابية لمعرفة احتياجات سةةةةوق العما مها  .7

 (17-6)مرفق بالمصانع مها فاركو ا سيجما ا اابي و.لتدراو عدد ما المالل 

 (18-6)مرفق5110/5112بيان بمكافآت التفوق للعام الجامعي 



 

   
 

 

 5112/5112الجامعي الدراسة الذاتية عن العام                                   - 81 -    كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة

 

 

  نةبة المالل الناجسيا لالسا ليا علي تسدار امتيان في الاراة الهالهة لالرابعة لكذل  نةبة المالل الناجسيا فى المواد

 (16-6)مرفق المختلاة المةجلة بنظا  الةاعات المعتمدة 

  ًاائمة المالل المتعهراا( (51-6)مرفقاتبعة ال لية هذا العا  برنامج لدع  لرعااة المالل المتعهراا دراسيا( 

ً  ت  تسداد لحصر المالل المتعهراا .2 عادة لطالل باايا لال بالارق المختلاة له  "طالل الارص ما الخارج" أكاداميا

  9( أاا ما cGPAلبالنةبة لالئسة مرحلة ب الوراوس بنظا  ساعات معتمدة تعرا  المالو المتعهر السا ا على )

 عسد لسات مباشر بيا أع ات هيئة التدراس لالمالل المتعهراا.  .9

 حصر ملاكا المالل لتبوابها ما خالد إستبيانات المالل لمسابالته  .3

 ا اناسو أسبال تعرضه  سواًت كانة إجتماعية أل ماداة أل علمية.تسدا  السلود بم .4

 توفيرأخصائى اجتماعى لمتابعة لمناالة ملاكا المالل المتعهراا لمساللة ااجاد حلود لها. .5

 (51-6) مرفقتخصيص عدد ما الةادة أع ات هيئة كمرشداا  أكاداميا للمالل المتعهراا  .6

 (55-6)مرفق الل المتعهراا لمعرفة مدي تسدمه  عما لسات دلرى بيا لكيا ال لية ل الم .7

 التوعية واإلرشاد األكاديمى 6/0/5

 .ًتوفرال لية دليا المالو لاونع مجاناً على جميع المالل سنواا 

 لعسد ندلات شرح النظا  ل ا ما الةادة أع ات هيئة  تةتخد  ال لية نظا  اجرشاد األكادامي بعد التوعية لإعال  المالبه

 .التدراس لالمالل

  أ درت إدارة ال لية كتيباً كدليا لإلرشاد األكادامي لملاات اةتخدمها أع ات هيئة التدراس لسصر ملاكا لإنجانات المالل

 (53-6) مرفق 

 الطالب ذوي االحتياجات الخاصة    6/2

 المالل ذلي ا حتياجات الخا ة  في المجتمع المالبي متمهله في اآلتي: تمتل  ال ليات آليات فعاله لدمج 

  (50-6) مرفق ام ا لذلي ا حتياجات الخا ة  السصود على اي اجهزه تعوا ية ما خالد  ندلق الت افا اججتماعى 

 :انلاتات ال لية مالئمة للمالل  ذلي ا حتياجات الخا ة حيث اتوفر بال لية اآلتي 

  ة بمداخا المبني )ج( لالمبني )أ( لكذل  بالمبني ا داريمنسدرات خا .2

 المبني )ل( مما اةها علي المالل  عود ا دلار الخمةة بال لية .بمصعد بالمبني  )ج( لآخر   .9

 دلرة مياه خا ة  بذلي ا حتياجات الخا ة. .3

 كرسى متسرك لذلى اجحتياجات الخا ة . .4

 البصراة.تموار اجمتسانات بخه كبير لذلى اجعااة  .5

 تمثيل الطالب في اللجان ذات الصلة 2/  6 

  تسرص ادارة ال لية علي تمهيا المالل في اتخاذ السرارات بال ليةا لفي لضع خمه التموار لالخمة ا ستراتيجية

 لل ليةا لذل  ما خالد إشارك ممهليا عا المالل في اللجا  المختلاة بال لية مها:

  المالل بهذة الوحده  اةاعد علي نلر ثسافة الجودة بيا المالل لاا ااةها علي الوحدة  لحدة ضما  الجوده : تمهيا

ي التسق التعليمية الت  ليةالسيا  بدلرها حيث اعتبر المالو مسور منظومة التعلي  بالجامعةا لهو متلسي الخدمة ما ال
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دة لهو المرة األساسي منتمبيق نظ  الجو على تسةيا الخدمة التعليمية التي اتلساها في الجامعة  ليةبهاالتعما ال

 .(52-6)مرفق في التعلي  

  مجلس ال لية : تسرص ادارة ال لية علي تمهيا المالل في اتخاذ السرارات بال لية لذل  ما اجا لضع مصلسة

 .(52-6)مرفق المالو فى ا عتبار ا لد 

  الل الي الي لجنة الاسص ل البث في ش الي  لجنة فتح الصناداق ل حصر الل الي : تسرص هذة اللجنة علي تسدا

مرفق )المالل مما اسسق اللاافية ل السياداة في حا مل الت المالل دل  أ  امس المالو بأى ضرر نتيجة لل واه 

6-57). 

 األنشطة الطالبية 7/  6

 جامعة  جتماعية على مةتوى الشاركة ال لية في العداد ما األنلمة المالبية المتنوعة ما أنلمة ثسافية لعلمية لرااضية لا

 لتميز طالل ال لية في أدائه .

  لتبيا اوائ  المالل الملاركيا باألنلمة خالد الةنة األخيرة تزااد نةبة الملاركيا في األنلمة المالبية مسارنة  بإجمالي

شراف على أنلمة عدد المالل للجد اا ا ناادة ملاركة أع ات هيئة التدراس في اجشراف على األنلمة ما خالد اج

 األسر المالبية.

 

 5112/5112أعداد الطالب المشاركين في األنشطة الطالبية 

 النسبة المئوية عدد طلبة الكلية عدد الطالب المشاركين النشاط م

 2562 األسر المالبية 2

7181 

 99ا5

 39ا7 9327 ا جتماعي 9

 3ا7 969 الهسافي 3

 2ا13 73 الاني 4

 25ا2 2297 العلمي  5

 7ا2 513 الرااضي 6

 89ا5 5843  ا جمالي

 

  تسو  ال لية بتوفير التجهيزات لاألم انيات الماداة لدع  النلاط المالبيا حيث توفر ال لية أماكا لمسرات األسر المالبية

 ااعة للموسيسى ـ  الة تنسبدرل  مبنى أا كما تخصص أماكا لألنلمة الخا ة للمواهو المالبية ) ااعة رس  ـ المختلاة ب

 الماللة(.

 .توفرال لية برامج ماداة لمعنواة لعلمية لتسدار لم افأة المتاوايا في األنلمة المالبية 

 .امنح السا ليا على المراكز األللى شهادات تسدار في حاا ختا  األنلمة المالبية 

  تعد ال لية تسراراُ سنوااً عا كافة األنلمة المالبية التي الارك بها طلبة ال لية. ات   هذا التسرار كافة المةابسات لاألنلمة

ل ما أمهلة هذه األنلمة  (58-6)مرفقلالجوائز التي حصدتها ال لية علي مةتوي الجامعة لالجمهوراة لالمةتوي الدللي 

 المالبية:
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مى الرابع لمالل كلية الصيدلة لتسدا  السوافز لالجوائز الماداة للمالل المتميزاا لاشتما على عدد ت  عسد المفتمر العل .2

 (56 -6)مرفق ( بسث نظري لعما لبوستر لملاركيا ما أربعة جامعات 211)

 ( 31- 6)مرفق ااامة ألد مفتمر دللي ألسرة فارما س ود .9

 6)مرفق ETOPعداد ما الصيدليات ل شركات األدلاة برعااة أسرة ااامة الملتسي التوظياي الةادس للمالل بملاركة ال .3

-31 ) 

لتةعى  EPSF هي ما أاوى الجمعيات في اجتساد المصري   SAMPS   الجمعية العلمية لمالل  يدلة المنصورة .4

ا ع لرفع كااتة طالل الصيدلة لناادة الوعي الصسي لدى المالل إلى جانو احت اكه  بةوق الدلات في مصر لذلل 

 (35- 6)مرفقطراق تنظي  دلرات تدرابية اما بمدرجات ال لية  البمصانع األدلاة 

 (33- 6مرفق)تنظ  ال لية برعااة الةيد لكيا ال لية للئو  البيئة ل خدمة المجتمع اوافا طبية مفلاه ما طلبة ال لية  .5

أنلمة رااضية ل حصدلا المركز األلد في إاامة أسبوعيا لألنلمة المالبية خالد العا  الدراسي لاد شارك المالل في  .6

كرة الةلة للمالبات لاس واش طالبات لتنس الماللة لكرة السد  الخماسيةا كما حصدلا المركز الهاني في رااضتي 

 .التاا ندل ل المالكمة

اد شارك المالل .ل97/2/9126كما أاامة ال لية او  ترفيهي رااضي بالصالة الممماة في السراة األلليمبية للمالبات في   .7

في أنلمة متاراة مها مهرجا  المةرح الهاما لمةابسة اللمرنج لمةابسة السرآ  ال را  لدلري المعلومات لااامة 

 معرة للانو  التل يلية.

 كما نظ  ا تساد العداد ما الرحالت مها الرحلة لمعرة ال تال لرحلة إلي مدانة شر  اللي . .8

 وسائل قياس أراء الطالب 6/8

  لل لية لسائا لسياس آرات المالل عا طراق ا ستبيانات المختلاة لالمةح الميداني  التي تسيس مةتوي رضا المالل عا

العملية التعليمية التي تجراها ال لية علي مدار العاموات  مراجعة أدات األاةا  في التدراس ما خالد عدة آليات تلما 

 ق الل الى لالمسترحات.استبيانات المالل لتسارار البرامج ل  ندل

 6مرفق ) انلةةأت ال لية لجنة اسةةتبيانات تابعة لوحدة ضةةما  الجودة لتسو  بتسليا نتائج هذه ا سةةتبيانات لا سةةتاادة منها-

30). 

  تسو  لحدة ضما  الجودة ل مركز تموار األدات الجامعى بتصمي  لتسليا استبيانات رضا المالل عا الخدمات

الااعلية التعليميةا سياسات التظل  ما اجمتساناتا األنلمة المالبية لدعمها الماديا لاستخدا  لالتةهيالت التعليميةا 

نتائج اجمتسانات كمفشر لمةتوي التسصيا األكادامي.لتسد  لوكيا ال لية  لعرضها على لجنة شئو  التعلي  لالمالل 

 .جتخاذ ما الز  ما إجراتات

 ل ما  الجداة لاللاافية ل تسليلها لمناالة استمالع رأي المالل في المجالس  تمرح ا ستبيانات ال ترلنيا ل لرايا

 .(23-6)مرفق  العلمية تعرة نتائج التسليا على رؤسات األاةا  األكادامية ل ادارة ال لية

  تجرى ا ستبيانات ما ابا المالل لتسي  أدات ع و هيئة التدراس على نظا  الاارابي ل ما  الجودة لاجعتماد على مواع

 .مرفق تسليا األستبيانات اجل ترلنيةالجامعة 

 الخريجون  6/6

 خدمات الخريجين

  :اوجد لدي ال لية آليات لمتابعة الخراجيا ل التوا ا معه  ل اتمها ذل  فى 
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 (32 -6)مرفق بسواعد بيانات خا ة بالخراجيا مت املة ل تسدث دلرااً   ليةتستاظ ال. 

   6 )مرفقاسهامات الخراجيا في الاعاليات ل الملرلعات لا ستعانة به  في تدراو المالل ل استسصات آرائه- 

37). 

  (38-6)مرفق إنلات رابمة الخراجيا لتعزاز العالاة فيما بينه  لبيا ال لية 

  (  36-6)مرفق تصدر ال لية دليا الخراجيا اونع مجانا فى اجحتااد الةنوى للخراجيا 

 التنمية المهنية :6/11

 اوجد لدي ال لية برامج لتسةيا مهارات الخراجيا لةوق العما لاتمها ذل  فى:

 يا  لكيميائي  اجلتسةاق ببرامج الةدبلو  لالمةاجةةةةةةةتير لتمميةة إحتياجات سةةةةةةوق العما ما إخصةةةةةةائييا معاما تساليا

 بلركات األدلاة.

  (01-6)مرفق برنامج تدرابي للخراجيا بالتعال  مع شركات األدلاة لالجامعة 

  ً(01-6)مرفق إنلات لجنة ملتسى التوظي  لتنايذ الملتسى التوظياي سنواا 

 نــــقــــــاط الـــتمـــــــيــــــز:

أكهر ل ا مجموعة  جدللها الخاص لإعداد المساضرات إل ترلنيا لرفعها اامة إدارة ال لية بتسةي  الدفعة إلى مجموعتيا  أل  .1

 على مواع لمنتدى ال لية.

 ناادة عدد معاما طالل البرنامج العادى بال ليه لتسةي  المالل إلى مجموعات ا مر لات  الدراسة بالمعاما اسبوعيا. .2

 تتبنى ال لية آليات لجذل المالل الوافداا للدراسة بال لية. .3

سداد لحصر المالل المتعهراا بالارق المختلاة ل تخصيص عدد ما أع ات هيئة التدراس كمرشيداا أكاداميا له  ل ت  ت .4

 .عسد لسات مباشر بيا المرشيداا األكاداميا  لالمالل المتعهراا

 ملاركة المالل في اللجا  المختلاة بال لية. .5

 ز دع  الصناعات الصميرة بالجامعة.برنامج تدرابي للخراجيا بالتعال  مع شركات األدلاة لمرك .6

 تخصيص منح دراسية لعدد ما المالل للملاركة فى الملاراع البسهية بمركز البسوث المبية التجرابية. .7

ات  منح عدد ما المالل المتاوايا بالاراتيا الهانية لالهالهه الار ه ألدات جزت ما التدراو الصياى بالمعاما البسهيه لألاةا    .8

 ل ليه.المختلاه با

 ت  تمبيق الالئسة الجدادة لمرحلة الب الوراوس بنظا  الةاعات المعتمدة. .9

 نـقــاط تـحـــتاج الـــى تــحـــســــين:

 .تاعيا نظا  ا رشاد ا كادامي/ الراادة العلمية بمراسة مرضية لذل  نظراً ل هرة عدد المالل بالنةبة ألع ات هيئة التدراس 

  الخراجيا بالرابمة.لجود عدد مسدلد ما 
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 : البحث العلمي و األنشطة العلمية  11معيار 

 

ط علي توفير لتنمية الموارد الالنمة التي تم ا الباحهيا ما السيا  بالنلا  ليةخمة بسهية تتةق مع خمة الجامعة ا لتسرص ال  ليةلل

 ا لتخلق مناخا داعما لألنلمة العلمية . البسهي ا لتلجع التعال  لالملاركة بيا التخصصات المختلاة في مجاد البسوث

 التسيي  الذاتي :

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

خمة البسث العلمي موثسة لترتبه بخمة الجامعة لبالتوجهات   -2

 لية السومية لاحتياجات المجتمع المسيه ا تتناسو مع إم انات ال

. 

   

آليات فاعلة لنلرالوعي بأخالايات البسث العلمي   ليةلل -9

 لمراابة تمبيسها .
   

 لية الموارد المتاحة كافية ألنلمة البسث العلمي ا ل تعما ال -3

علي تنمية مصادر التمواا ا لتةعي للملاركة في ملرلعات 

 بسهية ممولة ما مفسةات مسلية لإاليمية لدللية .

   

اعلة لدع  البسث العلمي ل تسايزه ا توافر مناخ لأساليو م -4

للتنمية ادرات الباحهيا للتلجيع لدع  األبساث الملتركة بيا 

 التخصصات المختلاة لاألبساث التمبيسية .

   

في نمو مةتمر ا لاتناسو مع عدد   ليةا نتاج البسهي لل -5

 أع ات هيئة التدراس .
   

لالمالل الاركو  في أع ات هيئة التدراس لالهيئة المعالنة  -6

 األنلمة لالملرلعات لالمفتمرات العلمية لالبسهية .
   

    ألنلمة العلمية .ااواعد بيانات للبسوث ل  ليةلل -7

    مفتمرعلمي دلري .  ليةلل -8
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 البحث العلمي واألنشطة العلمية  -11

 البحث العلمى 11/1

  اوجد لدى ال لية خمة بسهية موثسة لمعتمده تتاق مع الخمة البسهية بالجامعة طبسا للتوجهات السومية لاحتياجات المجتمع

المسيه  لاد شارك في لضعها أ هـ ت لالهيئة المعالنة ما جميع األاةا  العلمية لت  مناالتها لإعتمادها بمجلس ال لية 

 والخطة البحثية لألقسام العلمية()الخطة البحثية للكلية  (2-21)مرفق 

 ( ما الموارد الذاتية المتاحة بال لية نظراً لعد  9191-9126ت  تسداد الميزانية الالنمة لتنايذها خالد الخمس سنوات )

( حيث 9126-9125لاد ت  تنايذ جزت ما الخمة خالد العا  الجامعى ) توافر ميزانية كافية للبسث العلمى ما الجامعة.

لتسع مةئولية متابعة تنايذ الخمة البسهية  رسالة دكتوراة. 62رسالة ماجةتير  222الى ما ت  تنايذة منها تةجيا بلغ إجم

 على لجنة الدراسات العليا لالبسوث لكذل  أى مصرلفات ترد ما األاةا  العلمية في ضوت اى مةتجدات

 آليات فاعلة لنشر الوعى بأخالقيات البحث العلمى 11/5

  ( حيث 92/2/9125تل يا لجنة أخالايات البسث العلمى سنوااً ما مجلس ال لية )موافسة مجلس ال لية بتارا  ات  تسداث

ات  عرة جميع برلتوكو ت األبساث لالرسائا العلمية على اللجنة ججرات التعداالت الالنمة إ  لجدت لمنح الموافسة 

مساضر  تسد  اللجنةالمنظمة لعما لجنة أخالايات البسث العلمى لبنى ال لية الالئسة لال وابه تكما ت (9-21)مرفق عليها 

 بذل .

  كما ت  تعييا ع و هيئة تدراس ما كا اة  لاسص األبساث لالرسائا العلمية ما خالد برنامجTurnitin  لذل  لتجداد

اائمة بأسمات أع ات هيئة التدراس الم لايا ما كا اة  لاسص األبساث لالرسائا  (3-21)مرفق نةبة األاتباس العلمي 

 العلمية.

 الموارد المتاحة ألنشطة البحث العلمى   11/3

  استصر دع  أنلمة البسث العلمي  بال لية على الدع  الس ومي المباشر ما خالد ميزانية البسث العلمي  بالجامعة  

لمختلاة بال لية تبعا لعدد األع ات ب ا اة  لهذه  الميزانية ضعياة جداً  ل تاي بساجة األاةا  لالتي تونع بيا األاةا  ا

اليات ال لية للتملو على عد  كاااة  (4-21)مرفق  البسهية.تدرس ال لية أساليو  ير تسليداة في مساللة لتسليا هذا العجز

الموارد الالنمة لتممية احتياجات التعلي  ل البسث العلمى(  ما خالد تسدا  الخدمات البسهية بأستخدا  بعظ أجهزتها 

الموجودة بالمعما المركزي لخبرات أع ات هيئة التدراس بها لتسدا  بعظ التساليا لالتجارل نظير مسابا مادي تعما 

 ال لية علي  يانة األجهزة أل ً بألد لشرات ال يمالاات لمةتلزمات التلميا. ما خالله

  أدلات  – ية ) شرات مواد كيمائيةلاةاه  برنامج الصيدلة اجكليني ية فى خدمة العملية التعليمية لدع  البسث العلمى بال

. 9118-9117ت البرنامج فى العا  الجامعى ا ت تصوار.....( . هذه المةاهمة تزداد سنواا منذ بد -كتو علمية –معملية 

 .طبسا لألللواات أل  جنيه للرات أجهزة لدع  العملية البسهية 211ما األاةا  العلمية سنواا بمبلغ أحد كما ات  دع  

 لالممها دكتوراة ما الخارج( -ماجةتير ما الخارج -اخصص جزت ما حصة ال لية ما دخا الدراسات العليا ) دبلومات

فى تمواا البسث االعلمى. هذا الدخا ازداد سنواا نظرا لتزااد أعداد المالل المسبوليا  لق لحدة البسوث بال ليةفي  ند

 سنواا.
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  اةاه  ً فى دع  البسث العلمى بال لية حيث ات  تخصيص مبلغ اصرف سنواا إلى اثنيا ما   Pharm Dبرنامج  أا ا

 أل  جنيه ل ا اة ( 51األاةا  العلمية )

 مهمات العلمية ا المنح الدراسيةا البعهات لبعهات ا شراف الملترك فى دع  البسث العلمى ل إنجان الرسائا.تةاه  ال 

  (.5-21)مرفق الارك أع ات هيئة التدراس في ملرلعات بسهية ملتركة بيا األاةا  أل مع كليات آخري بالجامعة 

لتدراس ما  ندلق البسوث بالجامعة باجمالى ملاراع بسهية ألع ات هيئة ا 3حيث ت  السصود هذا العا  على 

ممود ما  ندلق البسوث بالجامعة الارك فيه المالل مع أع ات 251111جنيه. لكذل  ملرلع بسهى بسيمة 471111

هيئة التدراس. هذا با ضافة الى ملرلع ممود ما  ندلق العلو  ل التنمية لالت نولوجية بسيمة خمةة مليو  جنيه للرات 

 9125/9126ا النولى الممناطيةى. هذا ل اد بلغ عدد الملاراع التى ماناد العما مةتمرا بها حتى عا  جهان الرني

   111ا221ا6ملاراع علرة

   العلمية المختلاة لتةةةةهيا إجرات التجارل البسهية في األجهزة الملةةةتركة بيا األاةةةةا   العداد ما المعما المركزي ا ةةة

 Capacityلاد ت  السصةةةةةةود على ملةةةةةةرلع عليا لالباحهيا ما الخارج م ا  مخصةةةةةةص لجميع طالل الدراسةةةةةةات ال

building   للمعما المركزى.للرات أجهزة أل   453111بتمواا ما الجامعة 

  ما جةةامعةةة منسةةة اورل ت  اهةةداؤهةةا لسةةةةةةة  المي رلبيولوجى  21111السصةةةةةةود على بعظ ا جهزة بسيمةةةWorld 

University services  (6 - 21)مرفق  بألمانيا 

  مرفق )شرعة ال لية في تاعيا معظ  اجتااايات العلمية لتعظي  اجستاادة المتبادلة بيا ال لية لالجهات الخارجية األخرى

. لما ا تااايات الماعلة اتاااية التعال  مع نسابة  يادلة الداهلية. ل كذل  اتاااية التعال  العلمى ل الهسافى بيا   (7 - 21

جامعة الدلتا للعلو  ل الت نولوجيا حيث بلغ أعداد طالل الدراسةةات العليا فى اطار التعال  الصةةيدلة كلية كلية الصةةيدلة ل

بمختل  األاةةةةا  طالل للسصةةةود على درجة الدكتوراة  5طالبا للسصةةةود على درجة الماجةةةةتيرل 28مع جامعة الدلتا 

 العلمية بال لية.

 لت  حصود ال لية ما خالد اتاااية الدلتا على جهان   HPLC     جنية .  281111باجمالى 

  كما ت  تجهيز ااعة ااعة للدراسةةةات العليا ) ااعة النهدى ( ما خالد اتاااية بيا ال لية لشةةةركات النهدى المبية في اطار

 ا هتما  بالبسث العلمى .

 موارد التعلم والبحث

  أجهزة بسهيةة حةداهة لاد ت  شةةةةةةرات أجهزة علمية اتوافر لةدى ال ليةة التجهيزات الالنمةة للعمليةة البسهيةة ما خالد توافر

 9125-9124خالد العا  المالى  295111لألاةا  العلمية بإجمالى 

  أا ةةةةةةاً اتوافر لةدى ال لية موارد متعددة للتعلي  لالبسث العلمى ما خالد الم تبة الرامية لالموااع المتخصةةةةةةصةةةةةةة مها

Science direct لمعلومات في سةةهولة لاةةةر كما تتوفر المراجع لال تو ل يرها لالتى توفر فر ةةة السصةةود على ا

 الخا ة بالدراسة بالمستوى

  ااعات دراسةةةةةية لمالل الدراسةةةةةات العليا ات  امدادها بجميع الوسةةةةةائا الةةةةةةمعية لالبصةةةةةراة لأجهزة الت يي   4تتوافر

 لاجضاتة لالتهواة الجيدة.
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 الباحثيندعم البحث العلمى  وتنمية قدرات مفعلة لأساليب  11/0

  الارك كافة أع ات هيئة التدراس في عملية البسث العلمي ما خالد اجشراف على طالل الدراسات العليا أل إجرات األبساث

 لالملرلعات البسهية.

  ً  :عا طراق  ت  لضع سياسة لتلجيع أع ات هيئة التدراس لمعالنيه  ججرات بسوث ملتركة مسلياً لعالميا

 مية .منح م افآت للرسائا العل 

  بسث  226منح حوافز لألبساث المنلةورة دللياً. لاد بلغ عدد األبساث التى ادمة لسصةود على حوافز نلر علمي

 (.8-21)مرفق  9123في عا  بسث  87 ارنة بـمس 9124في عا  

  تمواا جامعة المنصةةةورة للملةةةرلعات  البسهية المسدمة ما أع ةةةات هيئة التدراس. لبهذا الصةةةدد حصةةةلة ال لية

 أل  جنيه. 691بإجمالى  9126/  9125عا  على أربعة ملرلعات بسهية 

  تسيي  األدات البسهى ألع ةةةات هيئة التدراس عا طراقH index   لGoogle scholar citations    لاجعال

 على مواع ال لية.رتيو األع ات على ت

  أللواة الترشةةةةيح للجوائز المسلية لالعالمية للباحهيا المتميزاا ما أع ةةةةات هيئة التدراس. لت ةةةة  ال لية عدد ما

 أع ات هيئة التدراس الذاا سبق حصوله  على جوائز مها:

 

 الجائزة
 الدولة

 التقديرية

 الدولة

للتفوق 

 العلمى

 الدولة

 التشجيعية

 الجامعة

 التقديرية

 الجامعة

للتفوق 

 العلمى

 الجامعة

 التشجيعية

أحسن 

رسالة 

 دكتوراة

أحسن 

رسالة 

 ماجستير

 أخرى

9124-

9125 
-- 1 -- -- -- 1 1 1 - 

9123-

9124 
-- -- -- 1 -- 5 - 1  

9129-

9123 
-- -- -- 5 -- 3 5 1 5 

9122-

9129 
- - - 1 - 5 1 - - 

9121-

9122 
- - - - - - 1 1 - 

األعوا  

 الةابسة
- 3 8 11 2 12 11 6 8 
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  دع  ثالثة باحهيا ما الهيئة المعالنة فى كا عا  دراسةةةةةى ما  ةةةةةندلق لحدة حةةةةةةال البسوث بال لية بمبلغ

بلةةرط ا  ت و  ابساث بينية تمبيسية بيا تخصةةصةةات مختلاة لا  ا و  الباحث اد حصةةا على  جنيه 21111

 ملرلع بسهى أل منسة دراسية ما جهة اخرى . 

 ( تنظي  حلسات نساشةةةية دلراة في األاةةةةا  لما أهمهاNMR in drug design)  لالتى أايمة بساعة النهدى

 .النساشية التى أايمة باألاةا  العلميةبيا  بالسلسات  (2 -21)مرفق  5112/ 99/8فى 

 ا:عما لرش عما متخصصة في رفع المهارة لداه  مه  

 " DAAD " األلماني األكادامى التبادد  ليةل عما لرشة -

العلمي  البسث أكادامية رعااة تسة" أمسوتو " الارنةةةي المصةةري العلمي لالت نولوجي التعال  برنامج" عما لرشةةة -

 لالت نولوجي

 التموار ل براتات ا ختراع فى اماع الصيدلة.البسث ل  -

 FLDPفي دلرات تنمية ادرات أع ات هيئة التدراس  اجشتراك -

  شرات العداد ما ا جهزة التى تةاعد على رفع كااتة العمليه البسهية  مهاshaking incubator with orbital 

motion , Rotavapour R-215, Gel documentation, Thermal cycler. 

   9125مليو  جنيه عا   2.6لت  ا رتباط بمبلغ  9125-9124ت  شرات العداد ما األجهزة لألاةا  العلمية عا-

 بيا  باألجهزة الملتراه( 21-21)مرفق للرات األجهزة المزاد ما  9126

  الالنمة لمالل اوفر المعما المركزي احدث األجهزة لالتسنيات العلمية الخا ة بإجرات التجارل لالتساليا

الدراسات العليا لالةادة أع ات هيئة التدراس لالباحهيا في مختل  السماعات البسهية لكذل  اهدف المعما إلي 

تلجيع التسد  لمختل  الملرلعات البسهية المعلا عنها سوات في أكادامية البسث العلمي أل اماع الدراسات العليا 

ي علي اعتبار أ  المعما امها حصة الجامعة للمةاهمة في هذه لالبسوث بالجامعة أل علي المةتوي الدلل

.   الملرلعات مما ازاد ما فرص المنافةة للسصود علي الملرلعات سوات علي المةتوي السومي أل الدللي

 بيا  بأجهزة المعما (22-21)مرفق 

 الملاراع البسهية التي ام ا تسسيسها العلمية لذل  ما خالد تمواا  األاةا  بيا الملتركة العلمية البسوث ال لية تلجع

دللية  علمية مفسةات مع ملتركة علمية بسوث بواسمة التعال  الملترك بيا األاةا  المختلاة بال لية لكذل  توجد

 (29-21)مرفق 

 اللركة المنصورة ل جامعة بيا المبر  لالخدمية ما البسوث حيث ت  توايع البرلتوكود اجنتاجية المفسةات تةتايد 

 (23-21)مرفق  السةاسية. ممورلعالج مصرى لساح الد  نتاج األمصاد لاللساح  نتاج المصراة

  تمارسلالمةتس رات الصيدلية لالبيمراة لهى لحدة ذات طابع خاص يا األدلاة للحدة تساوجد لدى ال لية 

 .تدراس لمعالنيه لاألجهزة الموجودة بالوحدة متاحة ألع ات هيئة ال (24-21)مرفق  العداد ما األنلمة

 

 كليةاإلنتاج البحثى لل  2/ 11

  تتميز ال لية بنلر األبساث المتميزة فى مجالت ذات معاما تأثير اوى. با ضافة الى ارتااع عدد ا بساث المنلورة  مسليا ل

 دلليا.
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  ليات األخرى.لكذل  مع ال الترك أع ات هيئة التدراس لالباحهيا بال لية فى أبساث لملرلعات بسهية بيا األاةا  العلمية 

 .توجد ااعدة بيانات لألبساث العلمية للةادة أع ات هيئة التدراس لمعالنيه  على مواع الجامعة اجل ترلني 

 : ات  اياس مردلد البسث العلمي باآلتي 

  9123  بسث في 252مسارنة بـ  بسث   914  9125حيث لوجظ أ  عدد ا بساث المنلورة 

 (25- 21)مرفق ة لالدللية خالد الةنوات الهالثة األخيرة عدد األبساث المسلي   

 .(26- 21)مرفق  حصر البسوث التمبيسية لبراتات اجختراع خالد الةنوات الهالثة األخيرة  

  (27- 21)مرفق متوسه ا نتاج ألع ات هيئة التدراس خالد الةنوات الهالثة األخيرة 

 لاد لوحظ  (.28- 21)مرفق دكتوراه الممنوحة خالد الةةةةةةةنوات الهالثة األخيرة لالماجةةةةةةةتيرال عدد درجات

  .9124/9125مسارنة بعا    9125/9126عا  في  الممنوحة دكتوراهلالماجةتيرالدرجات ناادة عدد 

 المؤتمرات واألنشطة العلمية األخرى  2/  11  

  لاد شارك فيه العداد ما أع ات  9126فبراار  26الى  25أاامة ال لية مفتمر فارما س ود الدللى األلد فى الاترة ما

 (21/22) مرفق هيئة التدراس ل المالل 

  9126نوفمبر  29فى للمالل الخامس العلمى علمى للمالل كا عا  لسوف اسا  المفتمر التسرص ال لية على ااامة المفتمر 

 (.91- 21)مرفق لارك أع ات هيئة التدراس فى مفتمرات ذات المابع المسلي ل اجاليمي لالدللي اكما 

 لالملاركة في  (92- 21)مرفق أع ات هيئة التدراس بتس ي  األبساث المسلية ل الدللية بالدلراات العالمية. العداداسو  ل

 .ع واة اللجا  لالهيئات 

  السا ليا على جوائز دللية لمسلية لبراتات اختراع .اوجد العداد ما اع ات هيئة التدراس 

  ملاركة اع ات هيئة التدراس في جميع الندلات للرش العما الخا ة ب تابة الملرلعات البسهية لكياية السصود عليها

 لكذل  ملاركة المالل ) جمعية فارما س ود ( في المفتمرات التى تهدف الى كياية كتابة األبساث العلمية 

 ة اع ات هيئة التدراس في ا نلمة الخا ة بالجمعية العلمية بال ليةملارك  

   9127لالمسدد له شهر مارس  لل لية ااامة المفتمر العلمى  سيت 

 

 قواعد بيانات للبحوث و األنشطة العلمية  11/7

 تتوافربال لية ااعدة بيانات تت ما موارد ال لية البسهية لالبلراة. 

  التدراس خالد نظا  البيانات ا كادمية ألع ات هيئةتوافر ااعدة بيانات ما 

(http://www.mans.edu.eg/administration/hr/staff-cvs لأبساثه  المنلورة بالمجالت العلمية العالمية )

 لالمسلية.

   9123/9124بسث فى عا   87مسابا  9125/9126بسث فى  281لاد لوحظ أ  عدد ا بساث المنلورة دلليا 
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 المؤتمر العلمى الدورى     8 /11

  إامانا ما ال لية باهمية البسث العلمى لتمبيساته في مجا ت خدمة المجتمع فسد ااامة ال لية ا لد فارما س ود في

لت  دعوة العداد ما الخبرات في مجاد الصيدلة لالتصنيع الدلائى لاد شارك العداد  9126فبراار  26 -25الاترة ما 

 عات في هذا المفتمر . ما اع ات هيئة التدراس لالمالل ما مختل  الجام

  كما تسرص ال لية على ااامة المفتمر العلمى للمالل بصاة دلراة كا عا  لسيت  ااامة المفتمر العلمى الخامس خالد

 .  9127شهر مارس 

 نقاط التميز

يا ت عللجود خمة بسهية معتمدة  لل لية لاألاةةةةا  العلمية  متاسة مع مجا ت ا هتما  للجامعة مع لجود برامج دراسةةةا -

 متخصصة ل متاسة مع متملبات سوق العما.

ما أع ةةات هيئة التدراس فى اجشةةراف العلمى على الرسةةائا بصةةوره دلراه لالةةارك عدد  %21ملةةاركة أكهر ما  -

 كبير منه  فى النلر ب برى الدلراات العالميه.

 ناادة الملاراع البسهية الممولة  -

 ت المسلية لالعالمية.ناادة األبساث المنلورة فى المفتمرات لالمجال -

 ناادة أعداد طالل الدراسات العليا ل ناادة الدرجات الممنوحة. -

 ناادة مصادر التمواا الذاتى باستسداث برامج جدادة. -

 

 نقاط تحتاج الى تحسين 

 عد  لجود الية لاضسة لتةواق نتائج البسوث ذات الصبمة التمبيسية. -

 . العلمىضع  مخصصات الدع  الس ومى لميزانية البسث  -

 .لجود العداد ما ا تااايات المير ماعلة مع الجامعات األجنبية -

 مقترحات التحسين : 

 لضع آليات لاضسة لتةواق نتائج ا بساث التمبيسية .   -

 تاعيا ا تااايات المير ماعلة مع الجامعات ا جنبية  -
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 : الدراسات العليا  11معيار
 

تسد  برامج متنوعة للدراسات العليا ا لها معااير أكادامية ا تتوافق مع المعااير السياسية الصادرة عا الهيئة ا لبما اةه  في   ليةال

برامج الدراسات العليا ا لتراجعها لتمورها دلراا ا ل تتأكد ما اتةاق نواتج التعل    ليةل أهدافها ا لتو   ال  ليةتسسيق رسالة ال

برنامج تعليمي مع مسرراته ا ل توفر مصادر التعل  المختلاة ا لتسر نظما موضوعية لعادلة لتسوا  المالل لتسرص  المةتهدفة ل ا

 علي اياس أرائه  .

 التقييم الذاتي :

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

 لية برامج الدراسات العليا متنوعة ا لتةه  في تسسيق رسالة ال -2

ا ل تسابا متميرات سوق العما ا لات  الترلاج لها مسليا ل إاليميا 

. 
  

 

لبرامج الدراسات العليا معااير أكادامية متبناه ما خالد  -9

المجالس الرسمية ل تتوافق مع المعااير السياسية الصادرة عا 

 الهيئة.
  

 

لتعل  ابرامج الدراسات العليا مو اة لمعتمدة ا لتتوافق نواتج  -3

 المةتهدفة ل ا برنامج مع المعااير السياسية .
  

 

نواتج التعل  ل ا برنامج تعليمي تتةق مع مسرر اته ا ل  -4

 تو ي  المسررات اوضح طرق التدراس ل التسوا  .
  

 

طرق تدراس مناسبة تسسق نواتج التعل  للمسررات   ليةلل -5

 الدراسية ل البرامج التعليمية .
  

 

الموارد لا م انيات لالتةهيالت الالنمة للعملية التعليمية  -6

 لالبسهية في برامج الدراسات العليا مالئمة لتسسيق نواتج التعل  .
  

 

تسوا  طالل الدراسات العليا اتة  بالموضوعية لالعدالة  -7

 لباستخدا  أساليو متنوعة لمالئمة لسياس نواتج التعل  المةتهدفة.
  

 

البرامج التعليمية لالمسررات الدراسية ات  مراجعتها بصورة  -8

   دلراة بملاركة المراجعيا الداخلييا لالخارجييا .
 

تسارار سنواة للمسررات الدراسية لالبرامج التعليمية بما   ليةلل -2

افكد ا لتزا  بالو ي  المعلا للمسررات الدراسية ا لتةتايد 

 منها في لضع خمه التسةيا ل التموار .  ليةال
  

 

آليات التةجيا لاجشراف في الدراسات العليا مسددة لمعلنة  -21

ل ات  مراجعتها دلراا بمرة تموارها ا لتوجد ضمانات 

موضوعية لعادلة لتوناع اجشراف العلمي علي الرسائا لفسا 

 للتخصص .

  

 

لسائا مناسبة لسياس آرات طالل الدراسات العليا ا ل   ليةلل -22

اتخاذ اججراتات الالنمة لدراستها ل ا ستاادة ما النتائج في اتخاذ 

 اججراتات التصسيسية .
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 الدراسات العليا -11

ا الهيئة السياسية الصادرة عتسرص ال لية على تسدا  برامج متنوعة للدراسات العليا ا لها معااير أكاداميةا تتوافق مع المعااير 

لما أجا ذل  تسو  ال لية بتو ي  برامج  السومية ل ما  جودة التعلي  لاجعتمادا بما اةاه  فى تسسيق رسالة ال لية لأهدافها.

ه لتتواكو تلمراجعتها لتموارها دلرااًا لالتسسق ما أ  نواتج التعل  المةتهدفة ل ا برنامج تعليمى متةسه مع مسرراالدراسات العليا 

كماتسرص ال ليةعلى إارار نظماً موضوعية لعادلة احتياجات سوق العما ل تتماشى مع أحدث اجتجاهات العلمية لالبسهية. مع 

 :تلتما الممارسات التمبييسية لل لية في هذا المجاد على التالي .لتسوا  المالل لاياس آرائه 

 برامج الدراسات العليا 11/1

 عتباراً إ طبسا  حتياجات سوق العما لطبسا للمةتجدات  ت  البدت في تمبيق نظا  الةاعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا

 دليا الدراسات العليا( 1 -11)مرفق . 9126/   9125ما العا  الجامعي 

 ( 2برامج ماجةتير أكادامى ل 2دبلومات لبرامج  21تتبع ال لية أساليو متنوعة للتعرا  ببرامج الدراسات العليا المتنوعة 

برنامج( التى تسدمها ما خالد مواع ال لية على اللب ة  31برامج ماجةتير مهنى خا ة بإجمالى  9برامج دكتوراة ل 

خاطبة مالعن بوتيه لالمنتدى اجل ترلنى الخاص بالدراسات العليا لت ميا ذل  ما خالد دليا المالو لالخراجياا إضافة إلى 

 رة الصسة لنسابة الصيادلة لشركات األدلاة لتعليق إعالنات لراية بال لية لبهذه الجهات.لنا

  .اتوافر لدى ال لية اواعد بيانات تتعلق بأعداد لأنواع الدبلومات لالدرجات العلمية التى منستها عبر الةنوات الماضية 

  ات  تسداث اواعد بيانات طالل الدراسات العليا دلراا لكذل  البرامج لالمةتايداا منها لأهداف كا برنامج لأعداد المتسدميا

له. لاةتدد على مدى حاجة سوق العما لهذه البرامج ما خالد إستمالع رأي الجهات المةتايدة لاستسصات رأي السا ليا 

 رات التةجيا لالسبود في هذه البرامج. على هذه الدرجات العلمية ما خالد مفش

 

 الثالث الماضية:: م واعبيان بأعداد طالب الدراسات العليا ببرامج الماجستير فى العلوم الصيدلية خالل األ 

 األاةا   
5113/5110 5110/5112 5112/5112 

عدد 

 المسيداا

عدد 

 المةجليا

عدد 

 المسيداا

عدد 

 المةجليا

عدد 

 المسيداا

عدد 

 المةجليا

 22 2 23 27 23 29 الصيد نيات .2

 22 21 21 23 25 3 العسااير .9

 25 7 23 21 22 2 ال يميات الدلائية .3

 91 8 92 2 24 21 األدلاةلالةمو  .4

 22 29 92 23 92 7 ال يميات السيواة .5

 91 6 99 21 5 5 المي رلبيولوجيا لالمناعة .6

 22 9 23 21 2 6 ةالع واة الصيدليال يميات  .7

 28 4 23 2 22 4 ال يمياتالتسليلية الصيدلية .8

 101 28 152 65 117 08 ا جمالى
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 :بيان بأعداد طالب الدراسات العليا ببرامج الدكتوراة فى العلوم الصيدلية خالل العام لألعوام الثالث الماضية 

 األاةا   
5113/5110 5110/5112 5112/5112 

عدد 

 المسيداا

عدد 

 المةجليا

عدد 

 المسيداا

عدد 

 المةجليا

عدد 

 المسيداا
 عدد المةجليا

 3 2 5 - 4 2 الصيد نيات .2

 8 2 6 - 6 - العسااير .9

 2 -- 2 - 9 - ال يميات الدلائية .3

 23 - 25 - 21 - األدلاة لالةمو  .4

 29 - 7 - 6 - ال يميات السيواة .5

 8 -- 9 - 9 - المي رلبيولوجيا لالمناعة .6

7. 
ال يميات الع واة 

 الصيدلية
- 5 - 5 - 6 

 8 - 5 - 7 - ال يميات التسليلية الصيدلية .8

 26 5 02 - 05 1 ا جمالى

 

 الماجةتير المهنى( ) برامج الخا ةبيا  بأعداد طالل ال( برنامج دكتور الصيدلة فى الصيدلة اجكليني يةPharm D )

 :9126/ 9125للعا  الجامعى  ) باللمة الارنةية( التجددى بنظا  الةاعات المعتمدة  لالمو المناعة لبرنامج

 البرنامج  
5110/5112 5112/5112 

عدد 

 المسيداا

عدد 

 المةجليا

عدد 

 المجتاناا

عدد 

 المسيداا

عدد 

 المةجليا

عدد 

 المجتاناا

2. 
دكتور الصيدلة فى الصيدلة 

 (Pharm Dاجكليني ية )
- - - 211 - - 

9. 

المناعة لالمو التجددى بنظا  

باللمة ( الةاعات المعتمدة 

 ) الارنةية

94 - - 31 - - 

 - - 131 - - 50 ا جمالى
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  الماضية:بيا  بأعداد طالل الدراسات العليا ببرامج الدبلومات المختلاة لألعوا  الهالث 

 الدبلو   

5113/5110 5110/5112 5112/5112 

 عدد المسيداا

عدد 

 المةجليا

 

 عدد المةجليا عدد المسيداا

 عدد المسيداا

 ا جمالى 
 ئسة 
 ادامة

ساعات 
 معتمدة

 86 74 29 - 67 - 64 الصيدلة اإلكلينيكية .2

 - -  - 6 - 7 التكنولوجيا الصيدلية .9

 - -  - - - - مستحضرات التجميل .3

4. 
 التداوى باألعشاب

 7 - 7 - 23 - 22 ) النباتات الطبية (

5. 
السموم والتحليل الكيميائى 

 - -  - - - - الشرعى

 45 95 91 - 45 - 38 الميكروبيولوجيا والمناعة .6

 - - - - - - - كيمياء الصناعات الصيدلية .7

 9 - 9 - 7 - 29 التصميم الكيميائي لألدوية .8

 ا2
رقابة الجودة والتحليل 

 22 2 9 - 92 - 38 الدوائي

 64 32 95 - 66 - 42 الكيمياء الحيوية .21

 512 107 28 - 533 - 516 االجمالى

 

  مقارنة بالثالث أعوام الماضية: 5112/5112بيان بتطور وزيادة أعداد طالب الدراسات العليا المقيدين للعام الجامعى 

 

 العام الجامعي

5115/5113 5113/5110 5110/5112 5112/5112 

 دكتوراه ماجستير دبلوم دكتوراه ماجستير دبلوم دكتوراه ماجستير دبلوم دكتوراه ماجستير دبلوم

 12 58 107 7 110 120 15 83 126 11 82 136 المقيدين

 161 522 520 532 اإلجمالي

 

  مقارنة بالثالث أعوام الماضية: 5112/5112أعداد الطالب الوافدين بالدراسات العليا للعام الجامعى 

5115/5113 5113/5110 5110/5112 5112/5112 

17 51 52 52 
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 المعايير األكاديمية لبرامج الدراسات العليا 11/5

  لبرامج الدراسات العليا التي لضعتها الهيئة السومية ل ما  جودة التعلي  لا عتماد سياسية المعااير األكادامية التبنة ال لية

 .(5-11)مرفق للضعة معااير خا ة ل ا برنامج 

  ت  عرة لمناالة تل  المعااير المتبناه فى مجالس األاةا  العلمية لالموافسة عليها ما لجنة الدراسات العليا لإعتمادها ما

 .(3-11)مرفق مجلس ال لية 

 عتتخذ األفةا  العلمية اججراتات بإعداد مصاوفة لم اهات المعااير األكادامية المتبناة لبرامج الدراسات  العليا لإتةااها م 

 المعااير السياسية الصادرة عا هيئة السومية ل ما  جودة التعلي  لا عتماد.

 توصيف برامج الدراسات العليا 11/3

  ت  تو ي  برامج لمسررات الدبلومات لالماجةتير لالدكتوراه لالبرامج المهنية الخا ة لت  مراجعتها لاعتمادها ما ابا

ليةا لتمة مراعاة التوافق مع الخمة البسهية للجامعة لاجرتباط باحتياجات المجتمع األاةا  العلمية اللجا  المختصة لمجلس ال 

 . (0-11)مرفق لبالتمورات العلمية السداهة 

  تتسسق األاةا  العلمية ما مدى توافق تصمي  البرامج التعليمية مع الالئسة الداخلية لالمعااير األكادامية المتبناة ما خالد

 ا اة  علمي . ترشيح مراجع داخلي ب 

  تعد األاةا  العلمية تسارار فصلية لأخري سنواة للمسررات الدراسية لالبرامج التعليمية لتعتمد عليها ال لية فى خمة التسةيا

 .(2-11)مرفق لالتموار لهذه البرامج لالمسررات 

 توصيف مقررات الدراسات العليا ونواتج التعلم 11/0

 ةتير لالدكتوراه لالبرامج المهنية الخا ة لت  ت ميا أهداف المسرر لنواتج التعل  ت  تو ي  مسررات الدبلومات لالماج

 جع العلمية بتل  التو ياات.االتدراس لالتعل  لالتسوا  لالمرلموضوعات المستوى العلمى لطرق 

  (2-11)مرفقاللجا  المختصة لمجلس ال لية ل ت  مراجعتها لاعتمادها ما ابا األاةا  العلمية . 

  تتسسق األاةا  العلمية ما مدى توافق المسررات الدراسية مع البرامج التعليمية عا طراق إعداد مصاوفة البرنامج

 .(7-11)مرفق التعليمي/المسررات الدراسية 

 طرق التدريس: 11/2

  ح المساضرات لطرتعتمد طرق التدراس فى برامج الدراسات العليا على عدة إتجاهات منها الدراسة النظراة عا طراق إلسات

جاد حلود لها لعسد سيمينارات للمالل لممارسة المساضر لمراسة العص  الذهنى بيا طالبه. كما االمل لة على المالل لإ

تت  الدراسة عا طراق الدرلس العملية لإجرات التجارل المعملية فى مرحلة الدبلومات لايا  طالو الماجةتير ل الدكتوراه 

ر تسة إشراف لجنة ما أع ات هيئة التدراس لاسو  بعرة عدة سيمينارات لعرة نتائج بسهه بإعداد بسث علمى أل أكه

على الملرفيا كما اسو  المالو بنلر بسث فى مجلة علمية مس مة شرامة تل يا لجنة المناالة لالس   لرسائا الماجةتير 

 لالدكتوراة.

 ( اعتمد برنامج دكتور الصيدلةPharm Dفى الةنة األللى على )  الدراسة النظراة لبعظ التمبيسات العملية داخا ااعات

المساضرات أما فى الةنة الهانية تعتمد على الدراسة العملية/الةراراة داخا المةتلايات لإعداد ملرلع تخرج تسة إشراف 

 لجنة ما أع ات هيئة التدراس.
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 مسررات الدراسية لالبرامج التعليمية عا طراق تتأكد األاةا  العلمية ما توافق طرق التدراس لالتعل  مع نواتج تعل  الBlue 

Print . 

 الموارد واإلمكانيات للعملية التعليمية والبحثية: 11/2

 الموارد الماداة لالتجهيزات لالتةهيالت الالنمة للعملية البسهية للدراسات العليا لالتى تسسق نتائج التعل  المرجوة   ليةتوفر ال

اوجد عدد كاف ما أع ات هيئة التدراس بال لية لتدراس مسررات الدراسات العليا كما تسرص ال لية على توناع األعبات حيث   

لتسو  بإنتدال بعظ األساتذة المتخصصيا للتدراس ببرامج الدراسات العليا المةتسدثة لالمير الدايق  التدراةية طبساً للتخصص 

 .(8-11)مرفق متوفرة بال لية 

 ا ةةةةة خلحيدة التهواة لا ضةةةةاتة  م ياة لمزلدة بالتجهيزات المناسةةةةبة للعملية التعليمية دراسةةةةية ااعات ال لية وفر ت

طالو كما ات  اجسةةةتعانات بمدرجات طالل مرحلة الب الوراوس فى  71 – 51للدراسةةةات العليا لطااتها اجسةةةتعابية 

 جدادة كساعة النهدي المخصصة لمالل الدراسات العليا .بعظ الساعات ال نلات األعداد ال بيرة با ضافة إلي إ حالة

  بال لية م تبة تستوي على أه  المراجع العلمية في مجا ت التخصص المختلاة لات  تسداهها سنوااً بجانو بعظ  اوجد لدى

الدلراات لالمسا ت العلمية لنة  ما رسائا الماجةتير لالدكتوراة الخا ة بال لية لالمسا ت لذل  اعد مصدراً معرفياً هاماً 

 ا الم تبةدلي .(6-11)مرفق لمالل الدراسات العليا 

  اتوافر لمالو الدراسات العليا خا ية الدخود الى العداد ما اواعد البيانات الداخلية لالعالمية ما خالد نظا  المةتسبا جدارة

حيث اتيح هذا التمبيق اجطالع على المستنيات اجل ترلنية لم تبات الجامعات  ( Future Library Systemالم تبات )

 .(11-11)مرفق بساث العلمية للباحهيا المصرايا لأع ات هيئة التدراس بالجامعات المصراة المصراة لالرسائا لاأل

  تعتمد ال لية على موارد  ندلق البسوث لالملاراع البسهية المموله ما الجامعه ل جهات أخري لإتااايات التعال  الدللى ل

الصيدلة اجكليني ية  ( لبرنامجPharm Dاجكليني ية )كذل  موارد ال ليه ا خري مها برنامج دكتور الصيدلة فى الصيدلة 

 .(معيار البحث العلمى)للرات األجهزة العلمية لرفع كااتة المعاما البسهية 

  تتوفر بال لية لاألاةا  العلمية معاما بسهية مجهزة باألجهزة العلمية لالمواد ال يمالاة تخد  العملية البسهية لكذل  اتوفر عدة

 .تسليا ا دلاة لالمةتس رات الصيدلية لالبيمراة اةا  العلمية كالمعما المركزى للحدة معاما خارج األ

 

 تقويم طالب الدراسات العليا: 11/7

  )تعتمد ال لية في تسوا  طالل الدراسات العليا على لسائا متنوعة لسياس نواتج التعل  المةتهدفة لتلما حلسات نساشية )سيمينار

 إختبارات عملية ـ أبساث علمية ـ رسائا علمية.  -ـ اختبارات شاواة ـ اختبارات تسراراة

 لالئسة ل انارد أحد األساتذة بال ً  تسوا  با تسو  به لجنة ممتسنيا لالتى تختص بوضع ا متساناتات  توناع الدرجات طبسا

 لمراجعة الدرجات لعسد ا ختبارات اللاواة.

  تمابق اللجنة العليا للمناهج األلراق ا متسانية المسدمة للمالل مع موا اات الوراة ا متسانية التي إعتمدها مجلس ال لية

 .(11-11)مرفق 

 للمالو التظل  ما نتيجته لفساً لنموذج معد لذل  لسداد رسو  التظل  لفساً لالئسة لترد إليه في  بعد إعال  النتيجة بأسبوع اسق

 .(15-11)مرفق حاد تبيا أ  تظلمه علي حق لاعلا الرد علي التظل  خالد أسبوعيا كسد أاصى 

 سالة للجنة المناالة لالس  الترط نلر بسث لاحد على األاا ما رسالة الماجةتير أل رسالة الدكتوراه ابا التسد  بالر . 
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  تعلا الجدالد المبدئية لإلمتسانات ابا موعد ا متسا  بلهر كاما علي األاا لتسبا إدارة ال لية أاة ااتراحات ترد ما المالل

 .(13-11)مرفق بالتعداا لتفخذ فى اجعتبار ث  اعلا الجدلد في  ورته النهائية ابا خمةة علر اوماً على األاا 

 اجعة برامج ومقررات الدراسات العليا:مر 11/8

  للنماذج التي أعدتها الهيئة ً تةتعيا ال لية باألساتذة المتخصصيا كمراجعيا داخلييا لخارجييا لبرامجها لمسرراتها لفسا

 .(10-11)مرفق السومية ل ما  جودة التعلي  لاجعتماد 

 ألاةا  لعرضها تل  ا هاللبرامج لالمسررات التى تلرف علييا ات  مخاطبة األفةا  العلمية لترشيح مراجعييا داخلييا لخارجي

 .(12-11)مرفق على لجنة الدراسات العليا جعتمادها كما ات   رف م افأت مالية للةادة المراجعيا نظير هذا العما 

  لبرامج لإلستاادة منها فى تموار اات  مناالة تسارار المراجعة لالتو يات المذكورة بها داخا األفةا  العلمية لاللجا  الخا ة

 .لالمسررات

 التقارير السنوية لبرامج ومقررات الدراسات العليا: 11/6

  الدراسات العليا فى نهااة الاصا الدراسى برامج  مسررات امتسا   تسو  األاةا  العلمية بإعداد تسارار عسو إعال  نتائج

 .(12-11)مرفق 

 ى اجلتزا  بالتو ي  المعلا للمسررات لمدى توافق مستوى الوراة اجمتسانية مع نواتج ات  مناالة التسارار لالتأكد ما مد

 التعل  ل ات  إعتمادها في مجالس األاةا  .

   (17-11)مرفق ات  اجستاادة ما التسارار فى تموار البرامج لالمسررات . 

 آليات التسجيل واإلشراف فى الدراسات العليا: 11/11

 للدراسات العليا لفساً لالئسة معتمدة معلنة للمالل لأع ات هيئة التدراس لتسو  ال لية بمراجعتها في ضوت  اسو  نظا  التةجيا

 .   ئسة الدراسات العليا( 18-11)مرفق المتميرات المسيمة لفساً جحتياجات سوق العما 

 رلني عليا بدليا الخراجيا لعلى مواعها اجل تتنلر ال لية اججراتات اجداراة لالعملية الخا ة بالتةجيا لدرجات الدراسات ال

 . (16-11)مرفق باجضافة إلى لوحة اجعالنات بسة  الدراسات العليا 

  توفر ال لية استمارات التةجيا علي مواعها لات  اجعال  عا كافة اججراتات لاأللراق المملوبة بسيث ام ا للرا و طباعة

 نماذج لاستمارات التةجيا لالتسد . (51-11)مرفق . ا ستمارة جعداد مل  التسد  مرة لاحدة

  ات  التةجيا إل ترلنيا ما خالد نظا  ابا الهيه  للدراسات العليا الخاص بالجامعة حيث اتيح التمبيق للمالو المتسد  للدراسات

ه لكذل  إضافة د التةجيا بالعليا إم انية التسد  لتةجيا البيانات اللخصية لبيانات اجتصاد لإختيار الدرجة لالتخصص المرا

 المفهالت الدراسية التى حصا عليها سابسا.

  (51-11)مرفق تسدد السواعد المنظمة بالسة  العلمى إختيار لجنة اجشراف على المالو لبرامج الماجةتير لالدكتوراة. 

   (55-11)مرفق اسد  الملرف الرئيةى تسراراً دلرااً عا مدى التسد  البسهى لالصعوبات التى تواجه المالو. 

  تةند ال لية المها  التدراةية لبرامج الدراسات العليا إلى أع ات هيئة التدراس الملهود له  بالتميز العلمي في مجا ت

ا خالد عدة آليات تلما استبيانات المالل لتسارار البرامج ل  ندلق التخصص. لات  مراجعة أدات األاةا  في التدراس م

 .(53-11)مرفق الل الى لالمسترحات 

  اسو  المالو بعسد سيمينار كلرط للتةجيا لدرجة علمية اس ره أع ات مجلس السة  لمناالة الخمة البسهية المسترحة لأهمية

 ة تعداالت علي الخمة المسترحة في ضوت هذه اجعتبارات.البسث لمدى إرتباطه بالخمة البسهية للسة  لإجرات أا
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     التز  المالو بعرة سيمينار عما حسسه لتو ا إليه في بسهه دلرااً لسيمينار نهائي ابا تسدا  الرسالة إلى لجنة التس ي

الدكتوراه  الماجةتير أل لآخر ابا المناالة ضماناً لجودة العما كما الترط نلربسهواحد علىاألالايمجلةعلميةمس مة ما رسالة

 بعد إعتماده ما لجنة اجشراف ل ابا التسد  بالرسالة للجنة الس   لالمناالة. 

 طالب الدراسات العليا آليات قياس أداء 11/11

  تسو  ال لية باستسصات رأي المالل في برامجها ما خالد عدة لسائا )إستمالعات رأى ا  ندلق ش الىا لسات دلري في

لحدة ضما  الجودة بتسليا ا ستبيا  لاخمار الوكيا بنتائج التسليا ل لكيا ال لية للدراسات العليا( لتسو   ح ور العميد

 . (50-11)مرفق بالتسليا لالمتابعة 

   (52-11)مرفق تتخذ اججراتات التصسيسة المناسبة. 

 

 نقاط التميز:

 برنامج(. 31عدد البرامج المتاحة متنوع لا اى للتنافس فى سوق العما ) -2

 لجود أعداد مناسبة ما الهيئة التدرسية )ما حيث األعداد لالتخصصات( للسيا  باألعبات التدراةية. -9

توافر ااعات م ياة لمزلدة بالتجهيزات المناسةةبة للعملية التعليمية خا ةةة للدراسةةات العليا طااتها اجسةةتعابية  -3

 طالو. 71 – 51

المناعةلالمبالتجددى باللمة لبرنامج  Pharm Dبرنامج الـةةةة ها م النوعية الدراسة فى بعظ البرامج  تت  بد -4

 الارنةية مما ازاد موارد ال لية المالية.

 آلية معتمدة لموثسة للتعاما مع ش الى طالل الدراسات العليا.لجود  -5

 نقاط تحتاج إلى تحسين:

  لالمالل.ضع  الموارد المالية المخصصة لبرامج الدراسات العليا مسارنة بأعداد البرامج 

 .ًالة أعداد المالل الوافداا الملتسسيا ببرامج الدراسات العليا بالر   ما تزاادها مةتمر سنواا 

 .عد  اياس مخرجات التعل  المةتهدفة بل ا كاما 

 مقترحات التحسين:

 دد ما لعنوعية العما على ناادة الموارد المالية لتوفير مصةةادر مختلاة للتمواا بإنلةةات مزاد ما البرامج ال

 .طبسا  حتياج سوق العما درجات الماجةتير المهنى 

  لضةةةةةةع آليات جذل لزاادة أعداد الملبة الوافداا بمخاطبة الةةةةةةةاارات األجنبية لعما إعالنات موجهة على

 شب ة اجنترنة لموااع التوا ا اججتماعى.

  سات العليا ل( ليصبح معداً كساعات دراسية لمالل الدرا-دلر خاي  أعلى مبنى )أإنلات 

 ( 311- 911العما على إاامة ااعات مساضرات أكهر سعة لت   البرامج عالية ال هافة المالبية .)طالو 

  .العما على تنواع أساليو تسوا  المالل 

  اعداد لمراجعة تسارار البرامج لالمسررات مع مراعاة تسليا نتائج اسةةةتسصةةةات المالل للضةةةع خمة تنايذاة

 للعا  التالى.
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 : المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة15ر معيا
 

بتاعيا  لية تسرص علي تلبية احتياجات لأللواات مجتمعها المسيه ا لتعما علي تنمية البيئة ا لتسو  ال  ليةال

الملاركة المجتمعية في  نع السرار لأنلمتها المختلاة ا لتسرص علي اياس آرات المجتمع عا الخدمات 

 لاألنلمة التي تسدمها .

 التقييم الذاتي :

 غير مستوف مستوف جزئيا مستوف مؤشـــــــر التقيــيـــم

    خمة ماعلة لخدمة المجتمع لتنمية البيئة .  ليةلل -2

كيانات فاعلة في مجاد خدمة المجتمع لتنمية   ليةلل -9

 البيئة .
   

أنلمة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المسيمة   ليةلل -3

 بها لخدمة المجتمع تلبي احتياجاته ل أللوااته .
   

آليات لتمهيا فاعا لألطراف المجتمعية في   ليةلل -4

 ل تنايذ برامجها .  لية نع السرار لدع  موارد ال
   

لسائا مناسبة لسياس آرات المجتمع لاجستاادة   ليةلل -5

 ما النتائج في اتخاذ اججراتات التصسيسية .
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 لمشاركة المجتمعية وتنمية البيئةا -15

ر الملاركة ال لية بتاعيا دلعلى تنمية البيئة. تسو   تسرص ال لية على تلبية احتياجات لأللواات المجتمع المسيه بها لتعما

المجتمعية في  نع السرار لفيما تسدمه ما أنلمة مختلاة للمجتمعا كما تسرص على اياس آرات لرضات المجتمع عا الخدمات 

 لاألنلمة التي تسدمها.

 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 15/1

يه الوعي البيئي فيما اخص موضوع الصسه لالدلات متةمه ال ليه باستمرار علي جعا خمتها المتعلسه بخدمة المجتمع لتنم تسرص

 بالااعليه لسهوله ا ستيعال ما مختل  فئات المجتمع المسلي ب ا تبااناته الهسافيه لالتعليميه لا اتصاداه.

 الخطة واحتياجات المجتمع 

 تمد للواات المجتمع المسيه لالمهني. تعلل لية خمة موثسة لمعتمدة لخدمة المجتمع لتنمية البيئة المسيمة تراعي احتياجات لأ

 (1-15)مرفق هذه الخمة على خمة ال لية ا ستراتيجية لخدمة المجتمع ل تنمية البيئة لالتي تةاه  ال لية في تدعيمها.

 التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

  ية بأنلمة خدمة توفر برامج للتوعتمها لجنه خدمه المجتمع لتنميه البيئه طليعة النلاط المجتمعي البيئي ل لية الصيدلة حيث

المجتمع لتنمية البيئة لألطراف المعنية ما طاللا أع ات هيئة تدراسا هيئة معالنة لأطراف مجتمعية ذات عالاة بتل  

 (5-15)مرفق األنلمة لذل  ما خالد:

 توناع مسترح خمة خدمة المجتمع لتنمية البيئة على األاةا  العلمية بال لية جبدات الرأى لتسدا  المسترحات. .2

 عرة لمناالة خمة خدمة المجتمع لتنمية البيئة على أع ات مجلس ال لية لإعتمادها. .9

 توناع خمة خدمة المجتمع لتنمية البيئة المعتمدة على األاةا  العلمية. .3

 ة المجتمع لتنمية البيئة على مواع ال لية.نلر خمة خدم .4

 

 :كيانات الكلية الفاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة 15/5

 لدع  خدمة المجتمع ل تاعيا دلر ال لية في الملاركة المجتمعية لتلما: مختلاة  اوجد بال لية لحدات لمراكز تسو  بأنلمة
 

  (3-15)مرفق المبية:لالصيدلية أنلمة لحدة تسليا األدلاة ل المةتس رات 

 تسليا عينات أدلاة لبعظ المراكز المبية لالمةتلايات بمرة التأكد ما  الحيتها لنةبة المادة الاعاله بها -

 .عما دراسات ثبات ألدلاة جدادة مسدمة ما شركات أدلاة بمرة تةجيلها -

 .صيدلية ل ما  فاعليتهاالمةتس رات التسليا بعظ األمصاد ل -

 .تركيز المواد الاعالة فى بعظ األدلاةتعييا  -

 .ايات الجامعيةللمنظاات للمةت تسليا عينات مياة  -

 .تجاي  عينات مختلاة بالتبراد -
 

 :(0-15)مرفق  أنلمة نادي ت نولوجيا المعلومات 

اة العامة وتسدا  خدمة التنةيق اجل ترلني للمالل السا ليا على شهادة الهانللمجتمع مها اسو  النادي بتسدا  خدمات  -

 للمالل لاع ات هيئة التدراس لمنها :  كما اسو  بتوفير خدمات مةتمرة لإللتساق بالتعلي  الجامعي

 استخراج كلمات الةر المفاته ما نظا  الاارابي للمالل 

 استخدا  ا نترنة لالمباعة لالماسح ال وئي لالتصوار 

 السيا  ببعظ ا نلمة التعليمية مها : -

 تمبيق الم تبة الرامية لاستخدامات اواعد البيانات لمالل الدبلومات استخدا  النادي في 

 استخدا  النادي لعسد الدرلس العملية لبعظ المواد الدراسية مها ال يميات الدلائية 

  اجرات ا متسانات ا ل ترلنيه في بعظ المواد الدراسية في كلية الصيدلة لبعظ ال ليات ا خري مها كلية

 طو ا سنا 
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 بعظ الدلرات التدرابية في استخدا  بعظ برامج الساسو ا لي السداهة التي تخد  العملية البسهية اجرات 
 

  لجنة التدراو لالتوظي  نلاط(E-Top) (2-15)مرفق 

لتدراو لالتأهيا لةوق العما عا طراق متخصصيا في هذا المجاد كما تسو  باعداد لتنظي  الملتسى جنة بالتسو  ال

 التوظياي الةنوي لل لية  اجاد فرص عما للخراجيا 

 أنشطة الكلية في مجال تنمية البيئة المحيطة بها و خدمة المجتمع 15/3

 البيئة تتبنى اللجنه العداد ما األنلمه المت املة لالخاضعة للتموارفي سبيا تسسيق الهدف ا ساسي للجنة خدمة المجتمع لتنمية 

يميةا البسهية لالخدمات التعل فال لية تسد  العداد ما األنلمةبناتا علي عمليه تسيي  المردلد المجتمعي لهذه ا نلمه بصوره مةتمره. 

 شملة هذه األنلمة على مدار الهالثة أعوا  الةابسة ما اأتي: لالخدمية الموجهة لتنمية البيئة لتلبية احتياجات لأللواات المجتمع. ل
 

  (2-15أنشطة وخدمات بحثية: )مرفق 

  توجه أاةا  ال لية المختلاة خممها البسهية ما رسائا لأبساث علمية  تمبيسية لملاراع بسهية لسا المل الت الصسية

 الوبائيا الالا ال لوي لمرة البود الة ري. الرئيةة لاألمراة المنتلرة بالمجتمع المصري مها التهال ال بد 
 

 (7-15طالبية:)مرفق   أنشطة و خدمات 

ااامة برامج تدرابية للخراجيا بالتعال  مع مركز دع  الصناعات الصميرة بالجامعة لالتى تلتما على برامج تدراو  -

مركز  -ة)مركز ال لى لالمةال  البولي ياى للخراجيا بلركات األدلاة لالمةتلايات لالمراكز المبية التابعة للجامعة 

 مةتلاى الموارئ( –ا لرا  

 جامعة المنصورة لذل  في شهر سبتمبر ما كا عا   -اللسات التعرااى للمالل الجدد ب لية الصيدلة -

 الملتسى التوظياي )الذى اعسد سنواا(.  ااامة -

 سنواا.ااامة الةوق الخيري بال لية  -

 ااامةاألسبوع البيئي.  -

( لشارك فيه ETOPه طالل لجنة التدراو لالتوظي  في ال لية ) لالذي نظم"  بال لية OTC Fairمعرة" ااامة  -

 العداد ما شركات األدلاة ل شركات المةتس رات التجميلية مها "ادلااا فاركوا كيوا أااو ا ألراالي "

 داق اجسعافات األلليةتوناع أدلاة خا ة با سعافات األللية على جميع معاما ال لية لوضعها فى  نا -

 عسد  مةابسة السرآ  ال را  لساظة السرآ  ما طالل ال لية سنواا في شهر نوفمبر. -

 لبرنامج الصيدلة اجكليني ية لخامةة حاا تخراج الدفعة ا ااامة -

 ب لية الصيدلة   ااامة حاا خراجي برنامج الصيدلة اجكليني ة )الماليزايا( -

 

  :ندوات و ورش عمل 

 (8-15)مرفق  ااامة العداد ما الندلات للرش العما ل الدلرات التدرابية: 

 دلرة رفع كااتة الانييا لالعماد خا ة الجدد باألاةا  العلمية بال لية لالتي تهدف إلى التنمية المهنية المةتمرة -

 دلرة الصيدلة اجكليني ية للمالل لالخراجيا. -

 ا سعافات ا للية بإستخدا  النساط ا نع اسية في جة  ا نةا  "ندلة  -

 ندلة " التعلي  عا بعد "  -

 ندلة )التوعية بال ل  المب ر عا ألرا  الهدى(  -

 ندلة ) المو البداا لالمو الم ما (  -

 ." The Way to Drug Information Center "(DIC)ندلة  -

 ."كياية استخدا  أجهزة اجطاات "ندلة -

 "  للةادة معالنى أع ات هيئة التدراس ب لية الصيدلة PCR لرشة عما عا  "  -

 ندلة " لتوعية المالل ب ياية استخدا  اجهزة الةالمة لم افسة السراق" -

 دلرة رفع كااتة العامليا خا ة الجدد عا اساسيات الساسو -

 "  Biostatistics and Scientific Graphing لرشة عما عا  " -
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 Communication skills and body language”عنوا  " مهارات التوا ا لاستخدا  لمة الجةد "لرشة عما  ب -

 ندلة اجسعافات األللية. -

 

  :أنشطة و خدمات  مجتمعية 

 (6-15)مرفق  تلما العداد ما األنلمة ا جتماعية مها:

  لمهني الصيدلي اعسد برلتوكود تعال  بيا كلية الصيدلة جامعة المنصورة  لنسابة  يادلة  الداهلية لرفع كااتة أدات

األكادامى لالملاركة في التعلي  الصيدلي المةتمر ما خالد برنامج تأهيلي  جتيان البورد  اهلا رتسات بمةتو

 األميرا ي

 ة للتدراو لالتأهيا جلساق العمالة المصراة بالخارج.عسد برلتوكود تعال  بيا شركة دار الخبر 

  المنصورة لكلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلو  لالت نولوجياجامعة  اتاااية التعال  العلمى لالهسافى بيا كلية  يدلة 

 اوافا عالجية ل تهسياية 

 ت مجتمعية ما خالد ا دار ملاركة اع ات هيئة التدراس في نلر الوعي الصسي بيا افراد المجتمع لحا مل ال

داراة لتونع على األاةا  العلمية لاجلالتي تصدر باللمة اجنجليزاة لاللمة العربية  نلرات التعلي  الصيدلي المةتمر

 لتنلر على مواع ال لية.

 ااامة حاا ت را  اجمهات المهاليات لالذي اعسد سنواا في شهر مارس 

  كا عا  حيث ت  ت را  عدد ما اع ات هيئة التدراس لبعظ العامليا المساليا ما  مااوااامة حاا عيد العماد في شهر

 للمعاش لآخراا ما ذلي الجهود المميزة

  للتعرف على أاةا  ال لية ل معاملها ل أهمية إستسباد لفد ما طالل مدارس الهدي لالنور في ناارته ل لية الصيدلة

 الدراسة بها

  إستسباد طالل ما مدارس مختلاة للتعرا  بنظا  الدراسة باألاةا  العلمية ضما ملرلع جامعة الماا 

 

 :التمثيل الفاعل لألطراف المجتمعية 15/0

لل لية آليات لتمهيا فاعا لألطراف المجتمعية في  نع السرار ما خالد ع واة ممهليا عا نسابة الصيادلةا إدارة الصيدلة لمنظمات 

د الصيدلية )رؤسات مجالس إدارة شركات األدلاة( في مجلس ال لية ل لجنة خدمة المجتمع لتنمية البيئة. ل تلارك هذه األعما

األطراف في تنايذ برامج ال لية بالسوار لالمناالة لتسدا  األف ار لتوفير فرص التوظي  للخراجيا لإعداد البرامج التعليمية لتدراو 

 (11-15)مرفق  المالل.

 

 لجنة خدمة المجتمع لتنمية البيئة ب ا دأل علي نااده التمهيا الااعا ل ا فئات المجتمع )المةتايده ما الخدمات  تعما

التي تسدمها ال لية( في أنلمتها إدراكا منها  لسسيسه أ  الملاركة هى أساس النجاح لأنه بدل  تااعا المجتمع بمختل  

 ا ا و  هناك مردلد ااجابي لنلاط اللجنة مهما بذلة ما جهد.فئاته مع ماتسالد اللجنه نلره ما لعي بيئي ل
 

 :تتمها ملاركة األطراف المجتمعية فى أنلمة لجنة خدمة المجتمع لتنمية البيئة في 

 لالبرامج التعليمية لالملاركة في خمه التسةيا.لالمااات  الملاركة في إعداد رسالة لرؤاة ال لية  -

 الصسية )اماع شئو  خدمة المجتمع لتنميةالملاركة فى نلر التهسي  الصسى ما خالد ارساد نلرات للتوعية  -

 البيئة بالجامعة(

 النسابة لالمفسةات الصيدلية فى حاا الخراجيا ملاركة أع ات  -

 ملاركة شركات األدلاة فى الملتسى التوظياى سنواا لتوفير فرص توظي  للخراجيا -

راناني ا شركة است مالية مهااألدلاة فى توفير فرص التدراو الصياى للمالل لمنسه  م افآت ملاركة شركات  -

 ل أدلاا 

  الةعوداة لالذي اوفر لل لية تجهيز ااعات تدراةية لتوفير فرص تدرابية العربية العسد المبر  مع شركة النهدي بالممل ة

 .الةعوداةالعربية  ة للتوظياية للمالل لالخراجيا بالمم

  ية بالداهلية بمداراة اللئو  الصسولوجية لالبي لاعة ال لية عسد اتااق مع شركة التخلص اآلما ما الناااات المبية الخمرة

 لذل  لتاعيا التخلص اآلما ما الناااات المبية الخمرة بال لية
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  لالسمااة المدنية بتجربة اجخالت اآلما لتدراو العامليا لالمالل عليها األما لالةالمةاامة ال لية بالتعال  مع مركز 

 قياس آراءالمجتمع و اإلجراءات التصحيحية: 15/2

نظرا لألهميه السصوي التي امهلها اياس رأي المجتمع فيما تسدمه ال لية ما خدمات ما اجا تموار انلمتها المختلاه لتسسيق 

 (11-15)مرفق  حر ة ال لية علي تموار ادلاتها في هذا المجاد. مردلد متعاظ  بصوره مةتمره فسد

  ة الصيادلة( عا أدات ال لي –المةتلايات  –تسو  ال لية بسياس رضات المجتمع ل منظمات سوق العما ما )شركات األدلاة

 ات لالملتسى التوظياي الةنوى.بيانجيها ما خالد اللساتاتا ا ستلمةتوى خرا

  مةتوى رضات األطراف المجتمعية لالستاادة منهاالاتخاذ السرارات لاججراتات المناسبة يتسليا لتسيتسرص ال لية على  

 التي تةاعدعلى ناادة الرضا عا مةتوى الخراج. 

  ات  أا ا اياس مةتوى رضات األطراف المجتمعية لمنظمات سوق العما عا خدمات لجنة خدمة المجتمع لتنمية البيئة التي

ة مها الندلات للرش العما لاألنلمة المختلاة سالاة الذكرما خالد ا ستبيانات لتنظي  لساتات دلراة مع تسدمها ال لي

 ممهليا للسماعات المةتايدة بالخدمة

  تةتايد ال لية ما نتائج تسليا ا ستبيانات لاللساتات ما خالد بعظ ا جراتات التصسيسية مها تميير الالئسة الخا ة

ي لتواكو تميرات سوق العما لالت لبها مسررات جدادة  إلى  ئسة الةاعات المعتمدة الجدادةبمرحلة الب الوراوس  بالمالل 

 ساعدت األطراف المجتمعية المختلاة على لضعها.

 جامعة المنصورة لكذل  لنعة على نسابة الصيادلة لالمراكز -اامة ال لية بتوناع األستبيانات على خراجي كلية الصيدلة

 المبية بالجامعة لذل  لسياس مدى رضات هذه األطراف عا الخدمات التي تسدمها ال لية.

  ت  تسليا نتائج هذه األستبيانات لمنها تبيا رضات هذه األطراف عا المصدااية لاأللتزا  بأخالايات المهنة. كما تبيا رضات

مفسةاته  لرضاه  عا ملاركته  في مناالة لتعداا  هذه األطراف فيما اتعلق بتوافق برامج الدراسات العليا مع إحتياجات

 بعظ البرامج التعليمية بال لية.

  .بتسليا نتائج األستبيانات أا ا تبيا ضع  الرضا عا ملاركة هذه األطراف في  يا ة بعظ الخمه األستراتيجية بال لية

 دة المةتوى العلمي للخراجيا.كما أكدلا على ضرلرة إستسداث برامج التعلي  لالتدراو المةتمر بال لية لزاا

 نقاط التميز:
 
 ملاركة ممهليا ما المجتمع المسلى فى لجنة شئو  خدمة المجتمع لتنمية البيئة لمجلس ل لية  -1

ا طراق امداد النسابه المةتمر ع لصيادله بالداهليه في تنظي  عمليه التعلي  الصيدليه لالتعال  الوثيق بيا ال ليه لالنسابه الارعي-9

 ع ات هيئه التدراس الالنميا لتنظي  ا متسانات للدارسيا لاعتماد اللهاداتبأ

لتساق ببرامج الدراسات العليا سي المهنه ما خالد العما الخاص لالاتاحه الار ه  كبر عدد ما الصيادله الس ومييا لممار-3

 يزه للتدراو العملي لالدراسه النظراهالمختلاه بال ليه مما اتيح له  فر ه متم

المةتس رات  فعاليةتسدا  خدمة متميزة فى مجاد تسيي  فعالية المةتس رات الصيدلية ما خالد عما لحدة تسليا ا دلاة لاياس -4

 الصيدلية بال لية 

 استسداث م تو التوجيه المهنى  رشاد المالل ابا التخرج بمجا ت العما المتاحة -5

 مفتمرات لالندلات للرش العما للمالل لالخراجيا على حد سوات لزاادة لعيه  البيئى لالمهنى عسد ال-6

 دمة لخدمة المجتمع لتنمية البيئة.لجود سجا بيئى لتوثيق األنلمة المس-7

 المةاهمه في تخاي  ا حتسا  المجتمعي ما خالد المةاهمه في ا سواق الخيراه بمختل  انواعها. -8
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 الي تحسين: نقاط تحتاج

 الساجة الى المزاد ما التعمي  فى نلر الخدمة المجتمعية لالوعى الصسى لألطراف المتاحة.  

 كة مع السماعات ا نتاجية كالمصانع لشركات األدلاةاالة اللر.  

  الة ا ستاادة ما معما الت نولوجيا الصيدلية. 

 مقترحات التحسين:

 كة مع السماعات ا نتاجية ايا اللرناادة تاع. 

 يا معما الت نولوجيا الصيدليةتعظي  ا ستاادة لتاع. 

 

 تم بحمد هللا
 

 


