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 للكليةالخطة االستراتيجية 

( بتاريخ 48رقم )( موثقة ومعتمدة في مجلس الكلية 2019- 2014أكتوبر) 6جامعة  -لكلية الصيدلة  الخطة اإلستراتيجية

م الحاكمة، الغايات النهائية، وكذلك القي‘ تشمل رؤية الكلية ورسالتهاومجلس الجامعة، وهي خطة مكتملة العناصر 23/9/2014

التخطيط االستراتيجي القائم على التحليل الدقيق بأكتوبر  6جامعة  -كلية الصيدلة  وقد قامت. األهداف والسياسات والخطة التنفيذية

للوضع الراهن، وإجراء تقييم واقعي وتحديد الفجوة بين الوضع القائم والمستهدف، وتحديد األهداف اإلستراتيجية التي من شأنها 

(، ثم 2014 - 2010بوضع وتنفيذ خطتها اإلستراتيجية األولى )تمكين الكلية من تحقيق رسالتها وبلوغ غاياتها. وقد قامت الكلية 

( للكلية والتي تتسم بالواقعية وتتسق مع إستراتيجية الجامعة والتوجهات 2019-2014قامت بإعداد الخطة اإلستراتيجية الثانية )

لكل نشاط ضمن بنود الخطة ية التقديرية لتنفيذ أنشطة الخطة مع تحديد التكاليف المال 28.765.000كما رصدت الكلية مبلغ  ،القومية

 التنفيذية للخطة االستراتيجية.

 رؤية كلية الصيدلة 

 أن تكون ذات قدرة تنافسية بين المؤسسات األكاديمية المتميزة والمعترف بها دولياً. -أكتوبر  6جامعة  -تسعي كلية الصيدلة 

 رسالة كلية الصيدلة 

إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وعربيا في مجاالت مهنة الصيدلة المتنوعة من  - أكتوبر 6جامعة  -تهدف كلية الصيدلة 

خالل إستراتيجية تعليم وتعلم متطورة ومحدثة وبحث علمي متميز ودور واضح في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، معتمدة في 

مات الحديثة ووحدات ذات طابع خاص في إطار من الحفاظ على تنفيذ رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءة وتكنولوجيا المعلو

 .القيم واألخالقيات

 الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية لكلية الصيدلة

 الغاية األولي: تطوير منظومة التعليم والتعلم وتعظيم القدرة التنافسية للكلية

 تطوير البرنامج التعليمي لمواكبة متغيرات سوق العمل 1/1

 منظومة الدعم الطالبي تطوير 1/2

 تحسين الوضع التنافسي 1/3

 الغاية الثانية: تعزيز القدرة المؤسسية

 تطوير البنية التحتية للكلية 2/1

 تطوير نظام التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة 2/2

 الغاية الثالثة: تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العلي

 تحسين البيئة البحثية للكلية 3/1

 للدراسات العليا تواكب متطلبات سوق العملإنشاء برامج  3/2

 الغاية الرابعة: تعظيم الدور المجتمعي للكلية

 تعزيز برامج دعم الخريجين وزيادة التواصل معهم 4/1

 تطوير وزيادة أنشطة ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4/2
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 تطبيق استراتيجية المؤسسةلالخطة التنفيذية 

  أعدت الكلية خطة تنفيذيـة واضحة ومعتمدة لتطبيق الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة تعكس االستفادة من الفرص وتعزيز نقاط

القوة للكلية. وتتضمن الخطة تحديـد األنشـطة الالزمة لضمان تحقيق تلك األهداف، وجدوالً زمنياً محدداً ومالئماً لمراحل 

تحديد األفراد أو اللجان أو اإلدارات المسئولة عن التنفيذ وأيضاً تحديد الميزانية والموارد  التنفيذ يراعي التسلسل المنطقي وتم

 المالية الالزمة لتحقيق هذه الغايات، كما تم تحديد مؤشرات التقييم والمتابعة لتقييم خطوات التنفيذ ومدى تحقيق األهداف. 

 خطة التنفيذية تم فيها االهتمام بأولويات التنفيذ.مثال لذلك تضمنت كما قامت الكلية بوضع خطط تنفيذية سنوية منبثقة من ال

أولوية إعداد توصيف البرنامج التعليمي بنظام الساعات المعتمدة وكل األنشطة المتعلقة  2014/2015الخطة التنفيذية للعام 

لتحقيق الهدف ومراعاة التسلسل بذلك لزيادة مهارة الخريجين ومواكبة متطلبات سوق العمل وتم وضع اإلجراءات الالزمة 

 المنطقي للتنفيذ.

  يوجد لدى الكلية آليات متابعة لتنفيذ الخطة التنفيذية حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية، وتقوم بالمتابعة الدورية

للوقوف على مستويات اإلنجاز لألهداف. وتشمل آلية المتابعة إعداد تقارير نصف سنوية تتضمن ما تم إنجازه من الخطة 

ه وأسباب عدم اإلنجاز واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. ويتم اعتماد تقارير المتابعة في السنوية وما لم يتم إنجاز

حتى الوقت الحالي وجاري استكمال  %80مجلس الكلية. وأظهرت التقارير أنه تم تحقيق األهداف اإلستراتيجية بنسبة تفوق 

 .جميع األنشطة والمهام حتى نهاية الخطة

 واالهداف االسنراتيجية للكلية:إنجازات تحقق الغايات 

 2015 /2014ي في العام األكاديممن أنشطة الخطة التنفيذية للكلية ما تم انجازة 

 الغاية األولي: تطوير منظومة التعليم والتعلم وتعظيم القدرة التنافسية للكلية

 أكتوبر، وقد تمت  6جامعة  -لكلية الصيدلة  تم اإلنتهاء من إعداد الئحة البرنامج التعليمي الساعات المعتمده

على الالئحة الداخلية لكلية  5/8/2015الموافقة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في جلستها بتاريخ 

الصيدلة في صورتها النهائية )مرحلة البكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة وتم التصديق عليها بمجلس الكلية 

 .2015/2016وبدء التطبيق على طالب المستوى األول للعام األكاديمي  15/9/2015( بتاريخ 60رقم )

 ( بتاريخ 61تم إعداد توصيف البرنامج التعليمي بالئحة الساعات المعتمدة واعتماده في مجلس الكلية رقم )

ل ، واشتمل التوصيف على تواصيف مقررات الفرقة األولى وسيتم مراجعة التوصيف واستكما13/10/2015

 تواصيف مقررات باقي المستويات العام القادم.

  تمت التوعية باألنماط غير التقليدية فى التعليم والتعلم بعمل ورش العمل والدورات التدريبية ألعضاء هيئة

 التدريس والهيئة المعاونة.

  لمشروعات ودراسات تم تطبيق األنماط غير التقليدية فى التعليم والتعلم في المقررات الدراسية مثل استخدام ا

 الحالة وغيرها.

 ( 49تم إضافة لجنة التدريب الميداني إلى لجان وحدة ضمان الجودة وتم توثيقها وإعتمادها بمجلس الكلية رقم )

 .20/10/2014بتاريخ 

 وتم  توفير العديد  تم زيادة االتفاقيات مع جهات التدريب وتفعيل التدريب في أجازة نصف العام والفصل الصيفي

اتفاقية مع جهات مختلفة وتم تدريب  13فرص التدريب فى مختلف المؤسسات الصيدلية، حيث تم عقد  من

من إجمالي عدد طالب المراحل الثالث وذلك لتكرار فرص  %101.7طالب )بنسبة  1203إجمالي عدد 

 التدريب لبعض الطالب المتميزين(.
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 أكتوبر في العام الجامعي  6مات مكتبة  جامعة تم شراء عدد من الكتب الحديثة وتم تحديث بيانات ومعلو

( مرفق بها قائمة بكتب كلية CDوالخاصة بكلية الصيدلة، كما تم الحصول على إسطوانة ) 2014/2015

 ( وأماكن تواجدها بأرفف المكتبة وعدد نسخ الكتب المتوفرة.Soft copyالصيدلة )

  ع الخاص وهما وحدة البحث والتصنيع التجريبي ووحدة وحدة جديدة من الوحدات ذات الطاب 2بدء التفعيل لعدد

 التقنية الحيوية.

  دورات تدريبية وعدد من ورش العمل والندوات لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وبلغت نسب  7تم إقامة

 .%62مشاركات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الدورات وورش العمل 

 ثر التدريب ألعضاء هيئة التدريس عن طريق متابعة تطور األداء المهني ونتائج تم تقييم ومتابعة مردود وأ

 استقصاءات تقييم المقررات الدراسية.

 ( تم تفعيل أنشطة األسر الطالبية مثل أسرة صناع الحياة، الجمعية العلمية الصيدليةEPSF والفريق الطالبي )

 األنشطة المتنوعة الرياضية واالجتماعية.(، وتم تفعيل العديد من PSQATلوحدة ضمان الجودة )

  إلقاء  -غناء  -وتم فيه تكريم الطالب المتفوقين والمبدعين )رسم  30/3/2015تم إقامة المؤتمر الطالبي في

 شعر( وكذلك المتميزين في األنشطة الطالبية والمجتمعية.

 ى مستوى الجامعة، كما تم تكريم الفرق في حفل ختام األنشطة الطالبية تم في تكريم الطالب المثالي للكلية عل

 الرياضة المختلفة حيث فريق كرة القدم والذي حصل على المركز الثاني على مستوى الجامعة.

  تم إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية )وحدة الصيدلة

 ، كما شهدت هذه الدورات وورش العمل إقباالً ورضا من الطالب.اإلكلينيكية ووحدة التقنية الحيوية(

  تم تفعيل دبلومة(CPPK) (Community Pharmacist Post graduate Kit Diploma)  للتأهيل

( بالتعاون مع مركز International training academu UKاإلحترافي لصيدلي المجتمع والمعتمده من )

(Cortex( وتم حصول عدد )51 ).طالب على هذه الدبلومة 

 ( تم دعم أنشطة الجمعية العلمية الصيدليةEPSF وحصل ثالث طالب على مراكز متقدمة في مسابقة الجمعية )

العلمية الصيدلية المصرية على مستوى جمهورية مصر العربية وتم سفرهم )طالب بالفرقة الثالثة لدولة بولندا 

طالب بالفرقة األولي لدولة الجزائر( وتم سفر طالبة بالفرقة الثالثة  -طالب بالفرقة الرابعة لدولة رومانيا  -

 أكتوبر. 6جامعة  -لحضور المؤتمر الطالبي العالمي لتمثيل كلية الصيدلة 

  تم تقديم الدعم للطالب غير الناطقين باللغة العربية طوال العام الدراسي وتم تنظيم جداول خاصة لهم وترجمة

 المقررات التي تدرس بالعربية واالعالنات واالستقصاءات الخاصة بهم.

 الغاية الثانية: تعزيز القدرة المؤسسية

 وماكينات التصوير بالكلية وأيضاً أجهزة المعامل  تفعيل الصيانة الدورية لجميع أجهزة الكمبيوتر والطابعات

 الطالبية والبحثية.

 .تم تشكيل لجنة الموقع اإللكتروني وتم متابعة تحديث كل ما يخص بيانات وفاعليات الكلية طوال العام 

  الرابعة  -الثالثة  -تمت مخاطبة إدارة المعلوماتية لتفعيل البريد اإللكتروني لجميع الفرقة الدراسية )الثانية- 

الخامسة( وعمل مجموعات لطالب الفرقة األولي للعمل بها في بداية الفصل الدراسي الثاني ولكن لم يتم التفعيل 

 لطلبة الفرقة الثالثة والرابعة والخامسة نظراً لعدم دخول الطلبة عليه لمدة ثالث شهور.

 (تم شراء برنامج الـــOMR للتصحيح اإللكتروني ألوراق األسئلة ) وأيضاً ماكينة تصوير وتجميع اإلمتحانات

 .2014/2015وتفعيل العمل بها في امتحانات العام األكاديمي 

  تم مراجعة نماذج وأدوات المراجعة الداخلية، وتم وضع خطة المراجعة الداخلية على األقسام العلمية واستحداث

 نموذج وصف المقرر وتطبيق استراتيجية التعليم والتعلم. 

 االستقصاءات وتحليلها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في حالة الحيود عن النسب المرجوة. تم تفعيل 
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  تم إعداد التقرير السنوي للكلية وتم تحديد نقاط القوة والضعف لوضع خطة التحسين واتخاذ اإلجراءات

 التصحيحية الالزمة. 

 اإلجراءات من قبل اإلدارة العليا. تم تفعيل آلية المساءلة والمحاسبة وتم اتخاذ العديد من 

 الغاية الثالثة: تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا

 ( والبدء في تفعيلها بدءاً من العام 2019- 2014تم اإلنتهاء من وضع الخطة البحثية الثانية لكلية الصيدلة )

 .23/9/2014( بتاريخ 48وتم إعتمادها وتوثيقها بمجلس الكلية رقم ) 2014/2015األكاديمي 

  دورة تدريبية وورشة عمل خاصة بالمجال البحثى. 2تم عقد 

  تم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وكان عدد الحضور في مؤتمرات

 (.14(، عدد حضور مؤتمرات دولية )10محلية )

 .تمت صيانة األجهزة بالمعامل البحثية 

  ( بحث محلي، 2( بحث نشر دولي وعدد )11( بحث منهم )13) 2014بلغ إجمالي عدد األبحاث المنشورة في

بحث دولي  20حيث يتم الحصر وفقاً لعام النشر وتم نشر اكثر من  2015وجاري حصر األبحاث المنشورة في 

 حتى إعداد التقرير.

 مال الخطوات الالزمة لعقد اتفاقيات في مجال تم التواصل مع بعض الجهات البحثية والكليات وجاري استك

 الدراسات العليا والمجال البحثي.

 الغاية الرابعة: تعظيم الدور المجتمعي للكلية

  2014/2015تم عرض وإعتماد وتوثيق تشكيل مكتب الخريجين وتحديث المهام وآليات العمل للعام األكاديمي 

 في مجلس الكلية .

  السنوي.تم إصدار دليل الخريجين 

  إستمرت الكلية من خالل مكتب الخريجين بها ومن خالل صفحة الخريجين بتفعيل التواصل مع خريجيها داخل

وخارج البالد لمتابعة خريجيها ومعرفة مدى ما توصلوا إليه من مناصب قيادية أو ألقاب وحرصاً على إستقدامهم 

 ونقل خبرتهم إلى األجيال الجديدة.

 اصة باستخراج الشهادات والرد على االستفسارات.تم تفعيل الخدمات الخ 

  تم توجيه الدعوة للخريجين في العديد من المناسبات الخاصة بالكلية للحضور والمشاركة وإبداء الرأي ونقل

الملتقى الثالث لألطراف المجتمعي ذات  -الخبرات إلى طالب كلية الصيدلة مثل )المؤتمر الطالبي السنوي 

جامعة  -التوظيفي السنوي( ويتم من خاللهم إستطالع الرأي عن تنافسية خريجي كلية الصيدلة  الملتقى -العالقة 

 وأخذ التغذية الراجعة منهم. -أكتوبر  6

 ( وتم اعتمادها في مجلس الكلية 2019 - 2014تم إعداد الخطة الخمسية للمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة )

تم اعداد الخطة التنفيذية السنوية للمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة ، كما 23/9/2014( بتاريخ 48رقم رقم )

 .2014/2015للعام األكاديمي 

  (، وتم تنفيذ العديد من األنشطة %95بنسبة ) 2014/2015تم تفعيل جميع أنشطة ومهام الخطة للعام األكاديمي

 طة أخرى.مثل: القوافل الطبية، زيارة دار األيتام، حمالت التبرع بالدم، وأنش

 .تم وضع آلية للتخلص من الكيماويات والنفايات المستخدمة في المعامل 

 .تم عقد اتفاقية مع أحد الشركات المتخصصة في أعمال النظافة والتخلص من المخلفات 

  أكتوبر وكلية الصيدلة وذلك للتخلص من النفايات  6تم عقد إتفاقية التعاون بين كلية الطب بمستشفى جامعة

 . 27/10/2014ات الخطرة بالطريقه المثلى في محرقة مستشفى الجامعة بتاريخ والمخلف

  توعية الفنيين وبعض عمال الكلية باألضرار الناتجة عن المواد الكيميائية وكيفية التعامل معها وشرح آلية

 التخلص من الكيماويات.
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  الكيماويات المستخدمة في الزجاجيات تم توعية الطالب بالتعامل مع الكيماويات المستخدمة في المعامل ووضع

 المعده لذلك )زجاجة قلويات، زجاجة مذيبات( وعدم التخلص منها في أحواض الصرف.

  في إطار رفع الوعى البيئى تم تنظيم عدد من محاضرات وندوات التوعية العامة مثل: األستخدام الخاطىء

 للمضادات الحيوية، التوعية بمرض اإلنفلونزا الفيروسية.

 26/11/2014يوم األربعاء الموافق  2014/2015م تفعيل خطة اإلخالء خالل العام األكاديمي ت. 

 .تم وضع بعض الالفتات اإلرشادية والتحذيرية والملصقات المتضمنة قواعد وإرشادات السالمة 

 ل طفاية.تم المرور على طفايات الحريق والتأكد من توقيع األمن الصناعي على كارت المرور الموجود على ك 

  في إطار زيادة فاعليات الوحدات ذات الطابع الخاص في مجال المشاركة المجتمعية، تم تنظيم عدد من الدورات

 التدريبية والندوات ودعوة الخريجين واألطراف الخارجية للحضور.

 

 2016 /2015ي في العام األكاديمما تم انجازة من أنشطة الخطة التنفيذية للكلية 

 األولي: تطوير منظومة التعليم والتعلم وتعظيم القدرة التنافسية للكليةالغاية 

 من مراجعة وتعديل توصيف البرنامج التعليمي بنظام الساعات المعتمدة واستكمال تواصيف المقررات  تم اإلنتهاء

الدراسية لجميع المستويات الدراسية. وتمت مراجعة التوصيف النهائي للبرنامج التعليمي بنظام الساعات المعتمدة 

 من قبل المراجع الخارجي تمهيداً العتماده بمجلس الكلية.

 عية باألنماط غير التقليدية فى التعليم والتعلم بعمل ورش العمل والدورات التدريبية ألعضاء هيئة تمت التو

 التدريس والهيئة المعاونة.

  تم تطبيق األنماط غير التقليدية فى التعليم والتعلم في المقررات الدراسية مثل استخدام المشروعات ودراسات

 اصة بها.الحالة وغيرها، وتم كتابة التقارير الخ

 .تمت التوعية باستخدام التعليم اإللكتروني بالتعاون مع مركز التعليم اإللكتروني بالجامعة 

  :تم إقامة عدد من ورش العمل والفاعليات كأحد األنماط غير التقليدية للتعليم والتعلم ومنها على سبيل المثال

marketing and drug industry - Presentation Skills -  Updates OTC Practice  وكذلك اليوم

العلمي لقسم العقاقير، ومشروع التخرج الخاص بطلبة كلية الصيدلة وذلك تحت عنوان " األفكار االبتكارية 

 لتطوير األجهزة المستخدمة في تصنيع الدواء".

  تنوعت جهات تم زيادة االتفاقيات مع جهات التدريب وتفعيل التدريب في أجازة نصف العام والفصل الصيفي وقد

التدريب بين المستشفيات وشركات األدوية والصيدليات وتم  توفير العديد من فرص التدريب، وبلغ عدد 

 طالب مع تكرار فرص التدريب لبعض الطالب المتميزين. 1292المشاركين في التدريب 

 ريد بعض األجهزة وسيتم تم عمل ممارسة مع شركات توريد األجهزة المعملية المطلوبة للمعامل الطالبية وتم تو

استكمال توريد عدد من األجهزة المطلوبة في العام القادم. وتعتبر هذه الممارسة هي األضخم في تاريخ كلية 

مليون جنيهاً مصرياً شمل تحديث ألجهزة جميع األقسام العلمية وتطوير لمجال البحث العلمي  7الصيدلة بمبلغ 

( وأجهزة spectrophotometryلتي تم إضافتها للمعامل الطالبية: أجهزة )بالكلية، ومن أبرز األجهزة الحديثة ا

(dissolution.وكذلك الموازين الرقمية وأجهزة قياس االس الهيدروجيني وغيرها ) 

  أكتوبر في العام الجامعي  6تم شراء عدد من الكتب الحديثة وتم تحديث بيانات ومعلومات مكتبة  جامعة

( مرفق بها قائمة بكتب كلية الصيدلة CDة الصيدلة، كما تم الحصول على إسطوانة )والخاصة بكلي 2015/2016

(Soft copy.وأماكن تواجدها بأرفف المكتبة وعدد نسخ الكتب المتوفرة ) 

  تم إنشاء وحدة الصيدلية التعليمية من الوحدات ذات الطابع الخاص ولكن لم يتم إنشاء وحدة اإلسعاف األولي وتم

 مع وحدة الصيدلة اإلكلينيكية، وبذلك يصبح عدد الوحدات ذات الطابع الخاص خمس وحدات.دمج أنشطتها 



 

 

 

 

 

 6 

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 أكتوبر 6جامعة 

 كلية الصيدلة

 

  من الدورات التدريبية  6تم تفعيل الخطة التدريبية لتنمية المهارات المهنية ألعضاء هيئة التدريس حيث تم عدد

ركات أعضاء هيئة وورش العمل وعدد من الندوات لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وبلغت نسب مشا

 .%50التدريس والهيئة المعاونة في الدورات وورش العمل 

  تم إنشاء وحدة التسجيل واإلرشاد األكاديمي واعتماد وتوثيق تشكيل وآليات ومهام الوحدة في مجلس الكلية رقم

 .2015/2016، وتم عرض خطة الدعم واالرشاد األكاديمي للعام الدراسي 13/10/2015( بتاريخ 61)

 ت( م تفعيل أنشطة األسر الطالبية مثل أسرة صناع الحياة، الجمعية العلمية الصيدليةEPSF والفريق الطالبي )

 (، وتم تفعيل العديد من األنشطة المتنوعة الرياضية واالجتماعية.PSQATلوحدة ضمان الجودة )

  إلقاء  -غناء  -المتفوقين والمبدعين )رسم وتم فيه تكريم الطالب  12/4/2016تم إقامة المؤتمر الطالبي في يوم

 شعر( وكذلك المتميزين في األنشطة الطالبية والمجتمعية.

  في حفل ختام األنشطة الطالبية للجامعة تم تكريم فريق كرة القدم والذي حصل على احد المراكز األولى على

 مستوى الجامعة، كذلك تم تكريم المتميزين في األنشطة المتنوعة.

 امة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية )وحدة الصيدلة تم إق

وحدة التقنية الحيوية(، كما شهدت هذه الدورات وورش  -وحدة تصميم األدوية والنمذجة الجزيئية  –اإلكلينيكية 

 العمل إقباالً ورضا من الطالب.

 تم دعم أنشطة الجمعية العلم( ية الصيدليةEPSF حيث حصلت الجمعية العلمية لطالب الصيدلة جامعة ،)6 

اكتوبر على عدد من عقود التبادل الطالبي وقد تم اختيار ثالث طالب ليكونوا ممثلين للجمعية ولالتحاد المصري 

ج التدريبي لطالب الصيدلة الى بولندا والجزائر والهند كما تم استضافة عدد ثماني طالب وذلك ضمن البرنام

 من كورواتيا(. 1 -من امريكا  1-من اندونسيا  6الذي توفرة الجمعية )

  2016مارس  19-14تم مشاركة  عدد من طالب الكلية في مؤتمر )الدوفات( الدولي المقام في دبي في الفترة 

فوزهم بجائزة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وتم تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب المشاركين ل

 اإلبداع في المؤتمر. 

 قام عدد من طالب الفرقة الرابعة والخامسة بعمل أبحاث مشتركة مع المركز القومي للبحوث ومركز ذي- 

 ديليجنس لإلتاحة الحيوية.

  تم تقديم الدعم للطالب غير الناطقين باللغة العربية طوال العام الدراسي وتم تنظيم جداول خاصة لهم وترجمة

 ررات التي تدرس بالعربية واالعالنات واالستقصاءات الخاصة بهم.المق

 .تم اشراك الطالب الوافدين من جميع الجنسيات في األنشطة الطالبية المختلفة 

 الغاية الثانية: تعزيز القدرة المؤسسية 

  ًأجهزة المعامل الطالبية  تفعيل الصيانة الدورية لجميع أجهزة الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير بالكلية وأيضا

 والبحثية.

  تم اتاحة وتعميم شبكة االنترنت ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مبنى الكلية وبعض الوحدات ذات الطابع

 الخاص ولم يتم تفعيلها للطالب في المدرجات والمعامل الطالبية، وجاري استكمال المتطلبات الالزمة لذلك.

 قع اإللكتروني وتم متابعة تحديث كل ما يخص بيانات وفاعليات الكلية طوال العام.تم تشكيل لجنة المو 

  .تمت مخاطبة إدارة المعلوماتية لتفعيل البريد اإللكتروني لجميع الفرقة الدراسية، وتم التفعيل لجميع الفرق الدراسية 

 بيقية والتقنية لرفع كفاءة النظام بالتعاون تم انشاء نظام التسجيل اإللكتروني، وتم إجراء العديد من التعديالت التط

 بين وحدة التسجيل وإدارة المعلوماتية، وتم توعية جميع المستخدمين بطرق استخدام النظام وتفعيله.

  تم مراجعة نماذج وأدوات المراجعة الداخلية، وتم وضع خطة المراجعة الداخلية على األقسام العلمية وتم تحديث

 لمقرر الدراسي وإضافة نموذج المقيم الداخلي للمقرر. نماذج توصيف وتقرير ا

 .تم تفعيل االستقصاءات وتحليلها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في حالة الحيود عن النسب المرجوة 
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  وتم تحديد نقاط القوة والضعف لوضع خطة التحسين واتخاذ 2015/2016تم إعداد التقرير السنوي للكلية

 حيحية الالزمة. اإلجراءات التص

 .تم تفعيل آلية المساءلة والمحاسبة وتم اتخاذ العديد من اإلجراءات من قبل اإلدارة العليا 

 الغاية الثالثة: تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا

 ( حيث تم تفعيل الخطط لألقسام العلمية 2019- 2014تفعيل الخطة البحثية الثانية لكلية الصيدلة ،) وتفعيل

 األبحاث المشتركة.

  دورات تدريبية وورشة عمل خاصة بالمجال البحثى. 5تم عقد 

 (48تم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وكان عدد المشركات في حضور )

 ( في مؤتمرات دولية. 2في مؤتمرات محلية ، و )

 ية لمعامل األبحاث لألقسام العلمية، وتم عمل ممارسة الشراء مع تم حصر الطلبات الخاصة باألجهزة البحث

 الموردين وتم تفعيل شراء عدد من األجهزة وسيستكمل توريد باقي األجهزة العام القادم.

 .تمت صيانة األجهزة بالمعامل البحثية 

  ( بحث محلي، 4( بحث نشر دولي وعدد )27( بحث منهم )31) 2015بلغ إجمالي عدد األبحاث المنشورة في

بحث دولي  23حيث يتم الحصر وفقاً لعام النشر وتم نشر أكثر من  2016وجاري حصر األبحاث المنشورة في 

 حتى إعداد التقرير.

  أكتوبر في  6تم التواصل مع بعض الجهات البحثية والكليات وتم عقد اتفاقية تعاون مع كلية طب األسنان بجامعة

لتوجهة البحثي للكليتين وتم االتفاق على مشروع مشترك بين أعضاء هيئة التدريس اطار الخطة البحثية للجامعة وا

 من الكليتين. وجاري دراسة عدد من االتفاقيات األخرى.

 .تم تنظيم المؤتمر القومي الثالث عشر للكيمياء الحيوية الجزيئية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

 الدور المجتمعي للكليةالغاية الرابعة: تعظيم 

  في  2015/2016تم عرض وإعتماد وتوثيق تشكيل مكتب الخريجين وتحديث المهام وآليات العمل للعام األكاديمي

 مجلس الكلية.

 .تم إصدار دليل الخريجين السنوي 

 .تم تفعيل الخدمات الخاصة باستخراج الشهادات والرد على االستفسارات 

  تم توجيه الدعوة للخريجين في العديد من المناسبات الخاصة بالكلية للحضور والمشاركة وإبداء الرأي ونقل الخبرات

الملتقى  -الملتقى الثالث لألطراف المجتمعي ذات العالقة  -إلى طالب كلية الصيدلة مثل )المؤتمر الطالبي السنوي 

وأخذ  -أكتوبر  6جامعة  -ي عن تنافسية خريجي كلية الصيدلة التوظيفي السنوي( ويتم من خاللهم إستطالع الرأ

 التغذية الراجعة منهم.

 2016-عقد ملتقى التوظيف واإلعالن عن فرص عمل للخريجين في ابريل. 

  اإلعالن وتوجيه الدعوة للخريجين لحضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من قبل الكلية من

الخصائص  - Microbial and Biochemical Diagnosisت الطابع الخاص بالكلية، مثل: )خالل الوحدات ذا

 الجزيئية وتصميم الصور ثنائية وثالثية األبعاد للمركبات الكيميائية(.

  لخطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بمجلس  2015/2016تم عرض واعتماد الخطة التنفيذية للعام األكاديمي

 .13/10/2015( بتاريخ 61الكلية رقم )

 ( ورش 3( احتفالية، )19( ندوات ، )4%( من األنشطة الخاصة بالخطة التنفيذية وعلى سبيل المثال: ) 98تم تنفيذ )

 ( حمالت للتبرع بالدم وعدة زيارات خيرية.3( قوافل طبية ، )6عمل، )

 لمقدمة.تم تفعيل االستقصاء الخاص بقياس رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات ا 
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  في إطار رفع الوعى البيئى تم تنظيم عدد من محاضرات وندوات التوعية العامة مثل: فيروس زيكاZIKA  ومرض

 االنفلونزا. 

  2016 3-7في  2015/2016تم تفعيل محاكاة لخطة اإلخالء خالل العام األكاديمي  . 

  قواعد وإرشادات السالمة.تم وضع بعض الالفتات اإلرشادية والتحذيرية والملصقات المتضمنة 

 .تم المرور على طفايات الحريق والتأكد من توقيع األمن الصناعي على كارت المرور الموجود على كل طفاية 

  في إطار زيادة فاعليات الوحدات ذات الطابع الخاص في مجال المشاركة المجتمعية، تم تنظيم عدد من الدورات

 ألطراف الخارجية للحضور.التدريبية والندوات ودعوة الخريجين وا

 2017 /2016ي في العام األكاديمما تم انجازة من أنشطة الخطة التنفيذية للكلية 

 الغاية األولي: تطوير منظومة التعليم والتعلم وتعظيم القدرة التنافسية للكلية

 تطوير البرنامج التعليمي لمواكبة متغيرات سوق العمل 

  تم تحديث استراتيجية التعليم والتعلم إلى التدريس والتعلم والتقويم وتمت التوعية باألنماط غير التقليدية فى التدريس

والتعلم واستخدام أدوات التقييم الحديثة بعمل ورش العمل والدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة.

 ترونية بالتعاون مع مركز التعليم اإللكتروني بالجامعة.تم التوسع في تطبيق المقررات اإللك 

 ( تم البدء فى إستخدام وتطبيق نظام الــSchoology.لزيادة التفاعل والمتابعة وتدريب الطالب ) 

  :تم إقامة عدد من ورش العمل والفاعليات كأحد األنماط غير التقليدية للتعليم والتعلم ومنها على سبيل المثال

Cosmetic Dermatology Training - OTC drugs 

  تم زيادة االتفاقيات مع جهات التدريب وتفعيل التدريب في أجازة نصف العام والفصل الصيفي وقد تنوعت جهات

التدريب بين المستشفيات وشركات األدوية والصيدليات وتم  توفير العديد من فرص التدريب، وبلغ عدد المشاركين 

 تكرار فرص التدريب لبعض الطالب المتميزين.طالب مع  1311في التدريب 

  .تم استكمال توريد األجهزة المطلوبة للمعامل الطالبية 

  أكتوبر في العام الجامعي  6تم شراء عدد من الكتب الحديثة وتم تحديث بيانات ومعلومات مكتبة  جامعة

بها قائمة بكتب كلية الصيدلة  ( مرفقCDوالخاصة بكلية الصيدلة، كما تم الحصول على إسطوانة ) 2016/2017

(Soft copy.وأماكن تواجدها بأرفف المكتبة وعدد نسخ الكتب المتوفرة ) 

  تم إنشاء وحدة زراعة الخاليا ووحدة االستخالص من الوحدات ذات الطابع الخاص وبذلك يصبح عدد الوحدات

 ذات الطابع الخاص سبع وحدات.

  من  12حيث تم عقد عدد 2017 /2016المهارات المهنية ألعضاء هيئة التدريس تم تفعيل الخطة التدريبية لتنمية

الدورات تدريبية وورش العمل وعدد من الندوات لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وبلغت نسب مشاركات 

 .%71أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الدورات وورش العمل 

 دريب ألعضاء هيئة التدريس عن طريق متابعة تطور األداء المهني ونتائج تم تقييم ومتابعة مردود وأثر الت

 استقصاءات تقييم المقررات الدراسية وتقارير تقييم األداء.

 تطوير منظومة الدعم الطالبي 

 .تم توزيع طالب المستويين األول والثاني على المرشدين والتوعية بنظام التسجيل واإلرشاد األكاديمي 

 صاءات تقييم النظام من قبل الطالب ولم يتم للمرشدين األكادميين وتم االكتفاء باللقاءات معهم. كما تم تم تفعيل استق

عمل تقارير تقييم أداء المرشدين من قبل مدير وحدة التسجيل واإلرشاد وتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية مثل توجيه 

 المرشدين أو تغيير بعضهم.

 مثل أسرة صناع الحياة،  تم تفعيل أنشطة األسر الطالبيةthe best life( الجمعية العلمية الصيدلية  ،EPSF )

 (، وتم تفعيل العديد من األنشطة المتنوعة الرياضية واالجتماعية.PSQATوالفريق الطالبي لوحدة ضمان الجودة )
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  إلقاء  -غناء  -)رسم وتم فيه تكريم الطالب المتفوقين والمبدعين  13/4/2017تم إقامة المؤتمر الطالبي في يوم

 شعر( وكذلك المتميزين في األنشطة الطالبية والمجتمعية.

  تم إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية )وحدة الصيدلة

وحدة  -زراعة الخاليا  وحدة -وحدة التقنية الحيوية  -وحدة تصميم األدوية والنمذجة الجزيئية  –اإلكلينيكية 

 االستخالص(.

 ( تم دعم أنشطة الجمعية العلمية الصيدليةEPSF حيث حصلت الجمعية العلمية لطالب الصيدلة جامعة ،)اكتوبر  6

 على عدد من عقود التبادل الطالبي وقد تم أختيار الطالب أحمد محمد على محمد بالفرقة الثالثة لسفر لدولة اندونيسيا.

 2017مارس  9-7في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا )الدوفات( في الفترة  تمت المشاركة ،

وفوز الكلية بالمركز العاشر ألبحاث طالبية، كما فازت طالبة من الكلية بالجائزة االولى في مسابقة علمية بين 

 المشاركين تقدمها إدارة المؤتمر.

  13/11/2016ستر في مؤتمر كلية الصيدلة جامعة المنصورة يوم بو 5تمت مشاركة طلبة كلية الصيدلة بعدد. 

  شارك فريق بحث من الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بمؤتمر منظم من قبل أكاديمية البحث العلمي بتاريخ

 ”.Women in science without borders“بعنوان:  23/3/2017

 .تم تفعيل المهرجان الثقافي للجاليات 

 الوافدين من جميع الجنسيات في األنشطة الطالبية المختلفة الرياضية واالجتماعية. تم اشراك الطالب 

 الغاية الثانية: تعزيز القدرة المؤسسية

 طوير البنية التحتية للكليةت 

 .تم تحديد أوجه القصور للبنية التحتية وتفعيل خطة الصيانة الدورية للمباني والمرافق القائمة 

  تجديد دورات المياة ونظام التهوية في العام القادم.تم االتفاق علي 

  تم تفعيل الصيانة الدورية لجميع أجهزة الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير بالكلية وأيضاً أجهزة المعامل

 الطالبية والبحثية.

 عض الوحدات ذات الطابع تم اتاحة وتعميم شبكة االنترنت ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مبنى الكلية وب

 الخاص ولم يتم تفعيلها للطالب في المدرجات والمعامل الطالبية، وجاري استكمال المتطلبات الالزمة لذلك.

 .تم تشكيل لجنة الموقع اإللكتروني وتم متابعة تحديث كل ما يخص بيانات وفاعليات الكلية طوال العام 

 دةتطوير نظام التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجو 

  تم مراجعة نماذج وأدوات المراجعة الداخلية، وتم وضع خطة المراجعة الداخلية على األقسام العلمية وتم تفعيل

 نموذج المرور على الكلية والتي تشمل المرافق والتجهيزات.

 ة.تم تفعيل االستقصاءات وتحليلها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في حالة الحيود عن النسب المرجو 

 .ًألول مرة تم تفعيل جميع استقصاءات تقييم المقررات الدراسية من قبل الطالب إلكترونيا 

  وتم تحديد نقاط القوة والضعف لوضع خطة التحسين واتخاذ 2016/2017تم إعداد التقرير السنوي للكلية

 اإلجراءات التصحيحية الالزمة. 

  العديد من اإلجراءات من قبل اإلدارة العليا.تم تفعيل آلية المساءلة والمحاسبة وتم اتخاذ 

 الغاية الثالثة: تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا

 ( حيث تم تفعيل الخطط لألقسام العلمية وتفعيل األبحاث 2019- 2014تفعيل الخطة البحثية الثانية لكلية الصيدلة ،)

 المشتركة.

  بالمجال البحثى.دورة تدريبية وورشة عمل خاصة  12تم عقد 

  تم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وكان عدد المشركات في حضور في

 ( في مؤتمرات دولية. 2(، و )14مؤتمرات محلية )
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 .وتم استكمال توريد األجهزة بمعامل األبحاث مما أدى لتيسير وثراء النشاط البحثي 

 عامل البحثية.تمت صيانة األجهزة بالم 

  ( بحث محلي، 2( بحث نشر دولي وعدد )33( بحث منهم )35) 2016بلغ إجمالي عدد األبحاث المنشورة في

بحث دولي  22حيث يتم الحصر وفقاً لعام النشر وتم نشر أكثر من  2017وجاري حصر األبحاث المنشورة في 

 حتى إعداد التقرير.

 لي تم تفعيل الحافز المادي على النشر الدولي وتحديد قيمة الحافز حسب تم تخصيص موارد مالية لتحفيز النشر الدو

 المجلة العلمية التى يتم النشر بها وتم صرف المكافآت لعدد من أعضاء هيئة التدريس.

  أكتوبر ممثله في ) كلية الصيدلة  6تم التواصل مع بعض الجهات البحثية والكليات وتم عقد اتفاقية تعاون بين جامعة

 ة الطب( ومركز أبحاث تريكلينيم بجنوب أفريقيا. وجاري دراسة عدد من االتفاقيات األخرى.وكلي

 الغاية الرابعة: تعظيم الدور المجتمعي للكلية

 تعزيز برامج دعم الخريجين وزيادة التواصل معهم 

 في  2016/2017وتوثيق تشكيل مكتب الخريجين وتحديث المهام وآليات العمل للعام األكاديمي  تم عرض وإعتماد

 مجلس الكلية.

 .تم إصدار دليل الخريجين السنوي 

  إستمرت الكلية من خالل مكتب الخريجين بها ومن خالل صفحة الخريجين بتفعيل التواصل مع خريجيها داخل

ة مدى ما توصلوا إليه من مناصب قيادية أو ألقاب وحرصاً على إستقدامهم وخارج البالد لمتابعة خريجيها ومعرف

 ونقل خبرتهم إلى األجيال الجديدة.

 .تم تفعيل الخدمات الخاصة باستخراج الشهادات والرد على االستفسارات 

  وتضمن عرض فرص تدريب وعروض توظيف مميزة في مختلف  2017عقد الملتقى التوظيفي في شهر ابريل

 الت بالشركات والصيدليات.المجا

   تم توجيه الدعوة للخريجين لحضور العديد من المناسبات الخاصة بالكلية للحضور والمشاركة وإبداء الرأي ونقل

الملتقى التوظيفي السنوي( ويتم من خاللهم  -الخبرات إلى طالب كلية الصيدلة مثل )المؤتمر الطالبي السنوي 

 وأخذ التغذية الراجعة منهم. -أكتوبر  6جامعة  -ي كلية الصيدلة إستطالع الرأي عن تنافسية خريج

  اإلعالن وتوجيه الدعوة للخريجين لحضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من قبل الكلية من

اإلرساء  -( Modern Management of Pharmacyخالل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية، مثل: )

 وتطبيقاته في تصميم وإكتشاف الدواء.الجزيئي 

  لخطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بمجلس  2016/2017تم عرض واعتماد الخطة التنفيذية للعام األكاديمي

 الكلية.

 ( من األنشطة الخاصة بالخطة التنفيذية وتنوعت األنشطة بين ندوات، ورش عمل،  95تم تنفيذ ما يقرب من )%

 الت للتبرع بالدم وعدة زيارات خيرية.قوافل طبية ، حم

  تم تفعيل االستقصاء الخاص بقياس رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات المقدمة، وتبين ارتفاع نسبة الرضا عن

 العام السابق.

  5/3/2017في  2016/2017تم تفعيل محاكاة لخطة اإلخالء خالل العام األكاديمي  . 

  والتحذيرية والملصقات المتضمنة قواعد وإرشادات السالمة.تم وضع بعض الالفتات اإلرشادية 

  في إطار زيادة فاعليات الوحدات ذات الطابع الخاص في مجال المشاركة المجتمعية، تم تنظيم عدد من الدورات

التدريبية والندوات ودعوة الخريجين واألطراف الخارجية للحضور. كما تم عمل العديد من القياسات للباحثين من 

 اخل الكلية وكذلك من الكليات األخرى نظرا لتزويد الوحدات بأجهزة حديثة تخدم مجاالت البحث المتنوعة.د
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 2018 /2017ما تم انجازة من أنشطة الخطة التنفيذية للكلية في العام األكاديمي 

 الغاية األولي: تطوير منظومة التعليم والتعلم وتعظيم القدرة التنافسية للكلية

 نامج التعليمي لمواكبة متغيرات سوق العملتطوير البر 

  تم إعداد تقارير تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم للمقررات الدراسية واألقسام العلمية للعام الكاديمي

 لمتابعة تنفيذ االستراتيجية وتفعيل وسائل التدريس والتقييم الحديثة. 2017/2018

  اإللكترونية بالتعاون مع مركز التعليم اإللكتروني بالجامعة.تم زيادة عدد المقررات 

 ( تم زيادة عدد المقررات التي تستخدم نظام إدارة العملية التعليميةSchoology لزيادة التفاعل والمتابعة وتدريب )

 الطالب والتواصل معهم.

 قياس التدرج للتدريب الخاص بطالب تم تطوير نماذج تقييم التدريب الميداني للجهات المختلفة، كما تم تحديث م

 بكالوريوس الصيدلة بنظام الساعات المعتمدة.

  تم تفعيل االتفاقيات مع جهات التدريب وتفعيل التدريب في أجازة نصف العام والفصل الصيفي وقد تنوعت جهات

وبلغ عدد المشاركين التدريب بين المستشفيات وشركات األدوية والصيدليات وتم  توفير العديد من فرص التدريب، 

 طالب مع تكرار فرص التدريب لبعض الطالب المتميزين. 1189في التدريب 

 .تم استكمال توريد األجهزة المطلوبة للمعامل الطالبية واستخدامها لتطوير المحتوى العملي للمقررات الدراسية 

  أكتوبر في العام الجامعي  6تم شراء عدد من الكتب الحديثة وتم تحديث بيانات ومعلومات مكتبة  جامعة

( مرفق بها قائمة بكتب كلية الصيدلة CDوالخاصة بكلية الصيدلة، كما تم الحصول على إسطوانة ) 2017/2018

(Soft copy.وأماكن تواجدها بأرفف المكتبة وعدد نسخ الكتب المتوفرة ) 

 دات )وحدة الصيدلة اإلكلينيكية تم استمرار تفعيل العمل في الوحدات ذات الطابع الخاص وبلغ عددها سبع وح- 

وحدة  -وحدة الصيدلية التعليمية  -التقنية الحيوية  –البحث والتصنيع التجريبي  –تصميم األدوية والنمذجة الجزيئية 

وحدة االستخالص(، حيث تم إقامة عدد من الدورات التدريبية والمهنية واستخدام الوحدات لدعم -زراعة الخاليا 

ة والبحثية، تم عمل زيارات ميدانية لطالب الفرقة األولى للصيدلية التعليمية وتم دعم المشروعات األنشطة العلمي

 البحثية الطالبية باستخدام األجهزة الحديثة بها.

  من  12حيث تم عقد عدد  2018 /2017تم تفعيل الخطة التدريبية لتنمية المهارات المهنية ألعضاء هيئة التدريس

ورش العمل وعدد من الندوات لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وبلغت نسب مشاركات الدورات تدريبية و

 .%71أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الدورات وورش العمل 

  تم تقييم ومتابعة مردود وأثر التدريب ألعضاء هيئة التدريس عن طريق متابعة تطور األداء المهني ونتائج

قررات الدراسية وتقارير تقييم األداء. وقد تبين ارتفاع نسب متوسط تقييم المقررات الدراسية استقصاءات تقييم الم

 .2017/2018من قبل الطالب للعام الجامعي 

  تم استمرار تفعيل وحدة التسجيل واإلرشاد األكاديمي واعتماد وتوثيق تشكيل وآليات ومهام الوحدة في مجلس الكلية

 .2017/2018ألكاديمي للعام الدراسي وعرض خطة الدعم واالرشاد ا

 .تم توزيع طالب المستويات األول والثاني والثالث على المرشدين والتوعية بنظام التسجيل واإلرشاد األكاديمي 

  تم تفعيل استقصاءات تقييم النظام من قبل الطالب. كما تم عمل تقارير تقييم أداء المرشدين من قبل مدير وحدة

 تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية مثل توجيه المرشدين أو تغيير بعضهم.التسجيل واإلرشاد و

  تم تفعيل أنشطة األسر الطالبية مثل أسرةthe best life( الجمعية العلمية الصيدلية ،EPSF والفريق الطالبي )

 (، وتم تفعيل العديد من األنشطة المتنوعة الرياضية واالجتماعية.PSQATلوحدة ضمان الجودة )

 إلقاء شعر(  -غناء  -وتم فيه تكريم الطالب المتفوقين والمبدعين )رسم   2018قامة المؤتمر الطالبي في ابريل /تم إ

 وكذلك المتميزين في األنشطة الطالبية والمجتمعية.
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  تم إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية )وحدة الصيدلة

وحدة  -وحدة زراعة الخاليا  -وحدة التقنية الحيوية  -وحدة تصميم األدوية والنمذجة الجزيئية  –كلينيكية اإل

 االستخالص(.

 ( تم دعم أنشطة الجمعية العلمية الصيدليةEPSF.وتم تفعيل عدد من األنشطة المجتمعية والتوعوية ،) 

 وفوز 2017مارس  9-7جيا )الدوفات( في الفترة المشاركة في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولو ،

الكلية بالمركز العاشر ألبحاث طالبية، كما فازت طالبة من الكلية بالجائزة االولى في مسابقة علمية بين المشاركين 

 تقدمها إدارة المؤتمر.

  والثالثون والتي نظمته مشاركة مجموعة من الطالب بالفرقة الخامسة في مؤتمر العلوم الصيدلية الدولي الرابع

 الجمعية الصيدلية المصرية تحت شعار "مستقبل صناعة الدواء في مصر".

  بأبحاث تكاملية بين أربعة أقسام بالكلية والمركز  1/3/2018 -27/2المشاركة في مؤتمر دبي الدولي في الفترة من

 ى. القومي للبحوث وفازت األبحاث بالمركز الثاني من عشر جوائز ألحسن محتو

  تم عمل دراسة لمقومات االعتماد األكاديمي الكندي، وتحديد المتطلبات والوقوف على نسب تحقق هذه المتطلبات

تمهيدأ للتقدم للحصول على االعتراف الدولي من أحد المؤسسات الكندية، تم وتقديم المقترح لالدارة العليا )مركز 

 ضمان الجودة / رئيس الجامعة (.

 الثقافي للجاليات. تم تفعيل المهرجان 

 .تم اشراك الطالب الوافدين من جميع الجنسيات في األنشطة الطالبية المختلفة الرياضية واالجتماعية 

 الغاية الثانية: تعزيز القدرة المؤسسية

 تطوير البنية التحتية للكلية 

 .تم تفعيل خطة الصيانة الدورية للمباني والمرافق القائمة 

 االسقف وسيتم استكمال تحسين نظام التهوية والتبريد في العام القادم.تم تجديد دورات المياة و 

  تم تفعيل الصيانة الدورية لجميع أجهزة الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير بالكلية وأيضاً أجهزة المعامل

 الطالبية والبحثية.

  في مبنى الكلية وبعض الوحدات ذات الطابع تم اتاحة وتعميم شبكة االنترنت ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 الخاص ولم يتم تفعيلها للطالب في المدرجات والمعامل الطالبية، وجاري استكمال المتطلبات الالزمة لذلك.

 .تم تشكيل لجنة الموقع اإللكتروني وتم متابعة تحديث كل ما يخص بيانات وفاعليات الكلية طوال العام 

 تية لتفعيل البريد اإللكتروني لجميع الفرقة الدراسية، وتم التفعيل لجميع الفرق الدراسية. تمت مخاطبة إدارة المعلوما 

 .تم استمرار العمل بنظام التسجيل اإللكتروني، وتم توعية جميع المستخدمين بطرق استخدام النظام وتفعيله 

 (تم استمرار تفعيل العمل ببرنامج الـــOMRللتصحيح اإللكتروني ألوراق األ ) سئلة وأيضاً ماكينة تصوير وتجميع

 .2017/2018اإلمتحانات في امتحانات العام األكاديمي 

  تم مراجعة نماذج وأدوات المراجعة الداخلية، وتم وضع خطة المراجعة الداخلية على األقسام العلمية وتم تعديل

ج تطوير المقرر لحصر المقررات قوائم محتويات ملف القسم العلمي وملف المقرر الدراسي، وكذلك تم اتحداث نموذ

 التي تم تطويرها في السنوات األخيرة.

 .تم تفعيل االستقصاءات وتحليلها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في حالة الحيود عن النسب المرجوة 

 .ًاستمرار تفعيل جميع استقصاءات تقييم المقررات الدراسية من قبل الطالب إلكترونيا 

 نولوجيا المعلومات في تحليل نتائج االستقصاءات وعرض ومقارنة النتائج في السنوات األخيرة تم استخدام تك

 واستخدامها في إعداد الدراسة الذاتية.

  وتم تحديد نقاط القوة والضعف لوضع خطة التحسين واتخاذ 2018 /2017تم إعداد التقرير السنوي للكلية

 اإلجراءات التصحيحية الالزمة. 
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 ية المساءلة والمحاسبة وتم اتخاذ العديد من اإلجراءات من قبل اإلدارة العليا.تم تفعيل آل 

  تم تجهيز حجرة لوحدة ضمان الجودة في المبنى اإلداري إلستيعاب أعمال الوحدة وحفظ الملفات بها، باإلضافة إلى

تم تعيين سكرتير للوحدة  مقر وحدة ضمان الجودة الرئيسي بالدور الثالث بكلية الصيدلة )مبني سعد زغلول(. كما

 طبقاً للتوصيف الوظيفي.

 الغاية الثالثة: تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا

 ( حيث تم تفعيل الخطط لألقسام العلمية وتفعيل األبحاث 2019- 2014تفعيل الخطة البحثية الثانية لكلية الصيدلة ،)

 المشتركة.

  دورة تدريبية وورشة عمل خاصة بالمجال البحثى. 12تم عقد 

  تم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وكان عدد المشركات في حضور في

 ( في مؤتمرات دولية. 7(، و )8مؤتمرات محلية )

 .تمت صيانة األجهزة بالمعامل البحثية 

 ( بحث وتم نشرهم جميعاً في دوريات علمية دولية، وجاري 29) 2017نشورة في بلغ إجمالي عدد األبحاث الم

بحث دولي حتى إعداد  17حيث يتم الحصر وفقاً لعام النشر وتم نشر حوالي  2018حصر األبحاث المنشورة في 

 التقرير.

 تحديد قيمة الحافز حسب تم تخصيص موارد مالية لتحفيز النشر الدولي تم تفعيل الحافز المادي على النشر الدولي و

 المجلة العلمية التى يتم النشر بها وتم صرف المكافآت لعدد من أعضاء هيئة التدريس.

  أكتوبر واحدى كليات الصيدلة باليابان 6جامعة  –تم توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة 

 (Faculty of Pharmacy &School of Pharmacy & graduate school of (Pharmaceutical 

Sciences, Kumamoto University- Japan .وجاري دراسة عدد من االتفاقيات األخرى 

 الغاية الرابعة: تعظيم الدور المجتمعي للكلية

 تعزيز برامج دعم الخريجين وزيادة التواصل معهم 

 في  2017/2018ي تم عرض وإعتماد وتوثيق تشكيل مكتب الخريجين وتحديث المهام وآليات العمل للعام األكاديم

 مجلس الكلية.

 .تم إصدار دليل الخريجين السنوي 

 .تم تفعيل الخدمات الخاصة باستخراج الشهادات والرد على االستفسارات 

  اإلعالن وتوجيه الدعوة للخريجين لحضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من قبل الكلية من

 الكلية.خالل الوحدات ذات الطابع الخاص ب

 تطوير وزيادة أنشطة ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  لخطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بمجلس  2017/2018تم عرض واعتماد الخطة التنفيذية للعام األكاديمي

 الكلية.

 ( من األنشطة الخاصة بالخطة التنفيذية وتنوعت األنشطة بين ندوات، ورش عمل، 95تم تنفيذ )%  ، قوافل طبية

 حمالت للتبرع بالدم وعدة زيارات خيرية.

  تم تفعيل االستقصاء الخاص بقياس رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات المقدمة، وتبين ارتفاع نسبة الرضا عن

 العام السابق.

 .استمراراالتفاقية مع أحد الشركات المتخصصة في أعمال النظافة للتخلص من النفايات والمستهلكات 

  أكتوبر وكلية الصيدلة وذلك للتخلص من النفايات  6استمرار تفعيل إتفاقية التعاون بين كلية الطب بمستشفى جامعة

 والمخلفات الخطرة بالطريقه المثلى في محرقة مستشفى الجامعة.
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 آلية التخلص  توعية الفنيين وبعض عمال الكلية باألضرار الناتجة عن المواد الكيميائية وكيفية التعامل معها وشرح

 من الكيماويات.

  تم توعية الطالب بالتعامل مع الكيماويات المستخدمة في المعامل ووضع الكيماويات المستخدمة في الزجاجيات

 المعده لذلك )زجاجة قلويات، زجاجة مذيبات( وعدم التخلص منها في أحواض الصرف.

  4/3/2018في  2017/2018تم تفعيل محاكاة لخطة اإلخالء خالل العام األكاديمي  . 

 .تم وضع بعض الالفتات اإلرشادية والتحذيرية والملصقات المتضمنة قواعد وإرشادات السالمة 

 .تم المرور على طفايات الحريق والتأكد من توقيع األمن الصناعي على كارت المرور الموجود على كل طفاية 

  المشاركة المجتمعية، تم تنظيم عدد من الدورات في إطار زيادة فاعليات الوحدات ذات الطابع الخاص في مجال

التدريبية والندوات ودعوة الخريجين واألطراف الخارجية للحضور. كما تم عمل العديد من القياسات للباحثين من 

 داخل الكلية وكذلك من الكليات األخرى نظرا لتزويد الوحدات بأجهزة حديثة تخدم مجاالت البحث المتنوعة.

 التنظيميالهيكل 

هيكل تنظيمي معتمد وموثق ومعلن ويتوائم مع نظام ونشاط الكلية حيث يتصف  -أكتوبر  6جامعة  -يوجد بكلية الصيدلة  

ل بالمرونة والشفافية والقابلية للتغيير ويسمح الهيكل بالتعاون المتبادل األفقي والرأسي بين مستوياته ووحداته، وقد تم تحديثه من خال

د من الوحدات ذات الطابع الخاص واللجان المختلفة والتي لها عظيم األثر في العملية التعليمية والعلمية والبحثية إستحداث العدي

 بالكلية.

 2014/2015التطوير واالنجاز 

  بعد اإلعتماد وتم إعتماد وتوثيق التحديث في مجلس الكلية  -أكتوبر  6جامعة  -تم تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الصيدلة

 تحقيقاً لرسالتها الجديدة ونشره بعدة وسائل مختلفة داخل الكلية ويشمل التحديث األتي: 24/3/2014( بتاريخ 42قم )ر

  إستحداث لجنة الساعات المعتمده وهي لجنة تابعة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وتختص بإعداد الئحة الساعات

 عتمادها وتوثيقها بمجلس الكلية.المعتمده وتم تشكيل اللجنة وتحديد مهامها وإ

  تغيير مسمى لجنة شئون الهيئة المعاونة والبحوث وإدارة العالقات الثقافية إلى لجنة العالقات الثقافية فقط وتحديث التشكيل

ابعة ومهام اللجنة وإعتمادها وتوثيقها بمجلس الكلية وذلك لعدم تداخل اإلختصاصات نظراً لوجود لجنة البحوث التطبيقية الت

لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. وأيضاً ألهمية هذه اللجنة لتفعيل اإلتصال الدولي بالمؤسسات والجامعات األجنبية 

 للتبادل الطالبي والتدريب الميداني الدولي.

 ( من الوحدات ذات3إضافة إلى وحدة التواصل مع سوق العمل ووحدة الصيدلة اإلكلينيكية تم إستحداث عدد )  الطابع

الخاص والتابعة مباشرة لعميد الكلية نظراً لعدم وجود منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحرصاً 

ورغبة من الكلية لخلق بدائل للتمويل وتقديم خدمة مجتمعية متميزة من خالل هذه الوحدات، وللمساهمة ورفع المستوى 

 جين من خالل عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والسيمينارات وهي:التعليمي واألكاديمي للطالب والخري

 التصنيع التجريبيالبحث ووحدة  -

 وحدة التقنية الحيوية -

 وحدة تصميم األدوية والنمذجة الجزيئية -

جميع الوظائف األكاديمية تم إعداد كتيب الدليل التنظيمي من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة متضمناً التوصيف الوظيفي ل •

 واإلدارية.

 2015/2016التطوير واالنجاز 

وتم نشره بعدة وسائل  15/9/2015( بتاريخ 60تم تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الصيدلة وإعتماده وتوثيقه في مجلس الكلية رقم )

 مختلفة داخل الكلية ويشمل التحديث األتي:

 وحدة التسجيل بدالً من لجنة الساعات المعتمده وهي لجنة تابعة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وتختص  إستحداث

 بطالب الئحة الساعات المعتمده من ناحية تسجيل المواد الدراسية 
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  األكاديمين ومتابعة تغيير مسمى لجنة الدعم األكاديمي إلى لجنة الدعم واإلرشاد األكاديمي والتي تختص بتوزيع المرشديين

 الطالب وحل مشاكلهم.

 .دمج األقسام العلمية لتصبح سبعة أقسام بدالً من تسعة وذلك طبقاً لالئحة الساعات المعتمده 

  17/11/2015تم عقد توعية بالتوصيف الوظيفي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الجدد وذلك يوم الثالثاء 

  وتفعيل 13/10/2015( بتاريخ 61وآلية لجنة إدارة األزمات والكوارث بمجلس الكلية رقم )تم تحديث تشكيل ومهام ،

 خطة اإلخالء.

  2015/2016تم اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة، وتشكيل وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي 

 .15/9/2015( بتاريخ 60بمجلس الكلية رقم )

 ان الخاصة بوحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة وتحديث مهامها وذلك طبقاً لالئحة "النظام الداخلي تم تغيير مسمى اللج

( بتاريخ 60الموحدة لمركز ضمان الجودة بالجامعة والوحدات بالكليات" وتم إعتماده وتوثيقه في مجلس الكلية رقم )

 كاألتي: 15/9/2015

 لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء 

 طوير المناهج/البرامجلجنة ت 

 لجنة التوعية والتدريب والدعم الفني 

 لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير 

 )لجنة تقويم الطالب )اإلستقصاءات والشكاوى 

 لجنة التدريب الميداني 

 مية والمعامل قامت لجنة المراجعة الداخلية واعداد التقارير بوحدة ضمان الجودة بالمراجعات الداخلية على األقسام العل

، كما قامت بتحديث العديد من التقارير 2015/2016الطالبية والبحثية والكنتروالت والمخازن خالل العام الجامعي 

واآلليات الخاصة بهذه المراجعات بما يتناسب مع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وذلك في إطار 

 على اإلعتماد. إستراتيجية الكلية في المحافظة

  ( 69بمجلس الكلية رقم ) 2015/2016تم عرض التقرير السنوي للجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير للعام الجامعي

 .18/8/2016بتاريخ 

 القيادة والحوكمة

ادر مثل أكتوبر معايير موضوعية الختيار القيادات األكاديمية واإلدارية مبنية على مجموعة من المص 6تتبنى جامعة 

وفقاً آلخر تعديالت )الطبعة الرابعة والعشرون للعام  1972( للعام 49قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية رقم )

أكتوبر،  6للجامعات الخاصة، والالئحة الداخلية لجامعة  1992( للعام األكاديمي 101(، وقانون رقم )2006األكاديمي 

باإلضافة إلى معايير اختيار القيادات األكاديمية غير المنظمة باللوائح والقوانين )مثل:  أكتوبر، 6الدليل التنظيمي لجامعة 

 مدير وحدة ضمان الجودة ورؤساء الوحدات ذات الطابع الخاص(، وتلتزم جميع كليات الجامعة بتطبيق هذه المعايير.

 وسائل إعالن ونشر معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية

 وإعالن معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية على الموقع اإللكتروني لمركز ضمان الجودة بالجامعة  يتم نشر

(www.qac.o6u.com وأيضاً في الدليل التنظيمي الخاص بجامعة )أكتوبر ويتم التوعية بها ألعضاء هيئة التدريس  6

 6ونة واإلداريين من خالل لجنة التوعية والتدريب التابعة لوحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة جامعة والهيئة المعا

 أكتوبر.

http://www.qac.o6u.com/
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 نمط القيادة

تتبع إدارة الكلية األسلوب الديمقراطي في القيادة وتشجع على المشاركة وإبداء الرأي وحرية النقد واالبتكار وتطبق القيادة أسلوب 

القرارات المناسبة. وتطرح الكلية سنوياً نموذج استطالع رأي أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة عن الحوار في الوصول إلى 

 نمط القيادة، كما تطرح نموذج استطالع رأي الجهاز اإلداري عن نمط القيادة.

نسبة الرضا عن نمط القيادة الخاص  ويوضح الرسم البياني التالي تحليل استقصاءات رأي اإلداريين في نمط القيادة وتبين منها زيادة

 (.2017/2018في العام األكاديمي ) %86(، وبلغت 2016/2017في العام األكاديمي ) %82بعميد الكلية حيث بلغت 

 

  للعامين  %84، %80كما بلغت نسبة الرضا العام عن نمط القيادة الخاص بوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 %83، %81( على التوالي، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 2017/2018(، )2016/2017األكاديميين )

 ( على التوالي:2017/2018(، )2016/2017للعامين األكاديميين )

  وتقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بتوزيع وتحليل استقصاء الرأي للرضا الوظيفي سنوياً على أعضاء هيئة التدريس

االستبيان محور خاص بديمقراطية القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار. وقد جاءت نسبة الرضا العام ومعاونيهم ويشمل 

 .2017/2018للعام االكاديمي  %( 78عن هذا المحور )
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متوسط الرضا العام

2018الي 2016( الوكالء)أي االداريين في  نمط  القيادة للقيادات االكاديمية تطور ر

Sum of  وكيل الكلية لشؤون

2017-2016التعليم 

Sum of  وكيل الكلية لشؤون

2018-2017التعليم 

Sum of  وكيل الكلية للدراسات

2017-2016العليا والبحوث 

Sum of  وكيل الكلية للدراسات

2018-2017العليا والبحوث 
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 الممارسات العادلة لكلية الصيدلة

ولقياس مستوى ، على مستوى جميع الفئات العاملة بالكلية تطبيق الممارسات العادلةأكتوبر على  6كما تحرص كلية الصيدلة جامعة 

الرضا عن تطبيق سياسات وممارسات العدالة وعدم التميز بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تم توزيع تحليل االستقصاء 

م األكاديمية من على التوالي لألعوا %87، %82، %59، %73الخاص بذلك واتضح زيادة نسبة الرضا العام، حيث بلغت 

 (:2017/2018( إلى )2014/2015)

 استقصاء عن الممارسات العادلة بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 

 الممارسات الخاصة لضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب

خالل توزيع استقصاءات وقد حرصت كلية الصيدلة على قياس مدى رضا الطالب عن سياسات العدالة وعدم التمييز وذلك من 

 %87، %82، %75، %73عليهم وقد تبين من مقارنة تحليل االستقصاءات زيادة نسبة الرضا العام، فبلغت نسبة الرضا العام 

( على التوالي كما هو موضح بالرسم 2017/2018(، )2016/2017(، )2015/2016(، )2014/2015لألعوام األكاديمية )

لما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية مثل تلقى الشكاوى والرد عليها واخطار الطالب بنتائج االمتحانات  البياني التالي وهذا نظراً 

 الفصلية والعملية قبل االمتحان النظري النهائي وأيضاً التزام الكلية بتوزيع الطالب على لجان الشفوي أبجدياً وحسب أرقامهم.
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لقراراتنمط القيادة األكاديمية للبرنامج ديمقراطي يسمح بالمشاركة في إتخاذ ا

تطور استطالع راي نمط القيادة العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
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الممارسات العادلة بين أعضاء هيئة التدريس: ثانياً 

الممارسات العادلة بين أعضاء )استقصاء حقوق الملكية الفكرية العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

(هيئة التدريس

2015-2014النسبة المئوية  

2016-2015النسبة المئوية  

2017-2016النسبة المئوية 

2018-2017النسبة المئوية  
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 االلتزام بالضوابطآليات تفعيل األخالقيات المهنية وضمان 

  أكتوبر على تطبيق االخالقيات المهنية فقد قامت الجامعة بوضع آلية لضمان االلتزام  6في إطار حرص جامعة

بالممارسة المهنية ومراقبة السلوك المهني واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حاالت المخالفة من خالل تطبيق مجموعة من 

 األدوات، منها:

 اللجنة العلمية.....(. -لجنة الترقيات  -ثل لجنة فحص الكتاب الجامعي اللجان المتخصصة )م .1

 متابعة العمل باإلدارات......(. -اللجان المتخصصة )مثل متابعة تنفيذ الجدول الدراسي  .2

 نظام الشكاوى والمقترحات. .3

 تقارير االداء. .4

 لملكية الفكرية...(.استطالعات الرأي )مثل رضا أعضاء هيئة التدريس عن إجراءات حماية حقوق ا .5

أن نسبة الرضا العام عن إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية في تزايد مستمر وبلغت  التاليويتضح من الرسم البياني 

 .2017/2018%( في العام األكاديمي  90)
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سياسات العدالة وعدم التمييز

متوسط الرضا العام

2018الي 2014زيإستقصاء رضا الطالب عن سياسات العدالة وعدم التمي

2015-2014نسبة الموافقة  

2016-2015نسبة الموافقة  

2017-2016نسبة الموافقة 

1018-2017نسبة الموافقة  
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 الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها

  رسالتها أكتوبر هيكل تنظيمي يتالءم مع حجم ونظام ونشاط الكلية، ويضمن تحقيق 6جامعة  -يوجد بكلية الصيدلة 

االستراتيجية، ويتصف بالمرونة ويسمح الهيكل بالتعاون المتبادل األفقي والرأسي بين مستويات ووحدات  وأهدافها

الموقع االلكتروني وعلى لوحات بمجلس الكلية ويتم إعالنه ونشره على  معتمد وموثقالكلية. والهيكل التنظيمي للكلية 

 إرشادية في أنحاء الكلية.

2017/2018أكتوبر للعام األكاديمي  6الهيكل التنظيمي لكلية الصيدلة جامعة 

 

 إدارة الجودة والتطوير

 الكوادر البشرية بوحدة ضمان الجودة

 أكتوبر الكوادر البشرية المؤهلة في مجال نظم ضمان الجودة في  6جامعة  -يتوافر لوحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة

 المؤسسات التعليمية من حيث التدريب العملي والممارسة الفعلية. 
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الكوادر البشرية المكلفة بالعمل في أعمال الجودة 

(الهيئة المعاونة-أعضاء هيئة التدريس )

أعضاء هيئة التدريس أعضاء الهيئة المعاونة إجمالي العدد
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 متابعة تنفيذ الخطط السنوية ألعمال وحدة ضمان الجودة

  تقوم وحدة ضمان الجودة بمتابعة تنفيذ خطط العمل السنوية لها بصورة دورية من خالل إعداد التقارير النصف سنوية

األكاديمية وأعضاء )عن الخطط التنفيذية للخطط الخمسية المتبناة مثل الخطة االستراتيجية وخطة تنمية مهارات القيادات 

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة( والتقارير السنوية )لجميع الخطط التنفيذية ومعايير الدراسة الذاتية(.

  كما تقوم الوحدة بإعداد تقارير ربع سنوية عن إنجازاتها وأعمال اللجان التابعة لها، وترسل هذه التقارير بصفة دورية إلى

للمتابعة، وفي نهاية العام األكاديمي تقدم الوحدة تقريرا سنوياً شامالً عن إنجازاتها وأعمال مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 اللجان التابعة لها.

 :وقد تم إتخاذ العديد من اإلجراءات التصحيحية منها 

  المراجعات الداخلية من قبل وحدة ضمان الجودة علي األقسام العلمية إجراءات تصحيحية تم اتخاذها من خالل

 : والمعامل الطالبية والبحثية منها

 تمثيل الهيئة المعاونة ومناقشة األنشطة الطالبية التي تتبناها المقررات الدراسية في مجالس األقسام العلمية. -

 ( لجميع األجهزة الخاصة بالمعامل الطالبية والبحثية.SOPsاستيفاء وجود طرق التشغيل القياسية ) -

 الكيماويات وحيوانات التجارب في جميع المعامل الطالبية والبحثية.تفعيل آليات التخلص اآلمن من  -

  تقرير المراجع من خالل  2014/2019تم إجراء العديد من التعديالت على الخطة االستراتيجية الثانية لكلية الصيدلة

 عليها مثل:  الخارجي

 ئي.تعديل كتابة بعض نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في التحليل البي -

 تعديل صياغة الغايات النهائية وتحليل الفجوة وبعض األنشطة ومؤشرات األداء في الخطة التنفيذية لها. -

  استقصاءات الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والشكاوي إجراءات التصحيحية من خالل

 مثل: الطالبية

 وبر لجميع العاملين والطالب بالجامعة وأسرهم.أكت 6تفعيل الرعاية الصحية من قبل مستشفى جامعة  -

 تجديد دورات المياه وتغيير وتقوية إضاءات الطرقات بمبني كلية الصيدلة، وتجديد الرخام الخاص بمدخل الكلية. -

 

 الهيكل التنظيمي
 لمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

 أكتوبر 6جامعة  -كلية الصيدلة 

 الكليةعميد 

 )رئيس مجلس إدارة الوحدة(

وكيل الكلية 
لشئون 
التعليم 
 والطالب

 

 )عضواً(

مدير وحدة 
 ضمان الجودة

 
 )عضواً(

 ( من3عدد )
رؤساء 
األقسام 
 العلمية

 

 )عضواً(

 ( من3عدد )
أعضاء هيئة 

التدريس 
 ذوي الخبرة

 

 )عضواً( 

وكيل الكلية 
للدراسات 

العليا 
 والبحوث

 

 )عضواً(
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 التقويم الذاتي ودوريته وموضوعية أدواته

  تهدف عملية التقويم الذاتي إلى الوقوف على نقاط القوة والعمل على تعزيزها، واكتشاف نقاط الضعف والعمل على

أكتوبر دليل االعتماد الصادر  6جامعة  -تحسينها في كافة أنشطة الكلية المؤسسية والتعليمية. وقد اتخذت كلية الصيدلة 

( مرجعاً أساسياً في منهجيتها لعملية التقويم الذاتي 2015ماد )إصدار يوليو من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعت

من خالل تبني ما يحتويه الدليل من معايير ومؤشرات وممارسات تعمل الكلية على تحقيقها سنوياً. كما تبنت وحدة ضمان 

الجودة بالجامعة لتنفيذ إجراءات التقويم الجودة السياسات واآلليات الخاصة بمعايير الدراسة الذاتية المعدة من مركز ضمان 

 الذاتي والمراجعة الداخلية.

  ويتم تقويم أنشطة الكلية بصفه دورية من خالل التقارير السنوية للكلية وخطط التحسين والتي تُعد بناًء على العديد من

 األدوات ومؤشرات األداء الموضوعية التي تستخدم في إعداد التقويم الذاتي وتشمل:

والتي تتضمن نقاط القوة وكيفية الحفاظ عليها وتعزيزها، والنقاط  قارير السنوية الخاصة بأنشطة معايير اإلعتمادالت -

التي تحتاج إلي تحسين ومقترحات تحسينها، وتمثل هذه التقارير حجر الزاوية في إعداد التقارير السنوية للكلية وخطط 

 التحسين.

علي األقسام العلمية، والمعامل الطالبية والبحثية، والكنتروالت والمخازن،  ةالتقارير السنوية للمراجعات الداخلي -

وتوصيف ومصفوفة البرنامج التعليمي  2014/2019عن الخطة االستراتيجية  تقارير المراجعيين الخارجيين

ارير من نقاط والمقررات الدراسية الخاص بالئحة الساعات المعتمدة والئحة الفصل الدراسي، بما يشملها هذه التق

 تحتاج إلي تحسين واتخاذ العديد من اإلجراءات التصحيحية. 

 .التقارير السنوية عن البرنامج التعليمي والمقررات الدراسية -

التي يتم طرحها سنويا )في إطار خطة تنفيذية زمنية( على مختلف فئات الكلية واألطراف المعنية  إستقصاءات الرأي -

 غذية الراجعة منها.ذات العالقة، وتحليلها والت

من خالل فتح صناديق الشكاوى طبق جدوالً زمنياً محدداً ومعلناً، حيث يتم عرض الشكاوى على  الشكاوى الطالبية -

    اإلدارة العليا للكلية لبحثها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 التقويم الذاتي

  التقويم الذاتي لها في وضع خطط التحسين والتطوير وتنفيذ اإلجراءات أكتوبر من نتائج  6جامعة  -تستفيد كلية الصيدلة

 التصحيحية. وعلى مدار السنوات األربع السابقة تم تنفيذ مجموعة من اإلجراءات، منها على سبيل المثال:

  تقارير المراجعين الخارجيين: إجراءات تصحيحية تم اتخاذها بناء على 

 ليمي والمقررات الدراسية لالئحة الساعات المعتمدة:تعديالت على توصيف البرنامج التع 

 تعديالت مصفوفة توافق مخرجات التعلم المستهدفة مع المعايير األكاديمية القياسية. -

 تعديل صياغة بعض مخرجات التعلم المستهدفة وتواصيف بعض المقررات الدراسية. -

  الخاصة بالئحة الفصل الدراسي والئحة  الدراسية تقارير المقرراتتطوير العديد من المقررات الدراسية بناء على

( ، تصنيع النباتات الطبية ، 3الساعات المعتمدة، علي سبيل المثال: مقرر النبات والنباتات الطبية ، كيمياء عقاقير )

 تصميم وصياغة المستحضرات الصيدلية ، ميكروبيولوجيا صيدلية. 

  والتغذية الراجعة منها: تائج االستقصاءات المختلفةتحليل نإجراءات تصحيحية تم اتخاذها بناء على 

  من قبل الطالب: إستقصاءات تقويم المقرر الدراسيبناءاً علي نتائج 

والمقررات اإللكترونية على موقع  Schoologyتم تفعيل التواصل اإللكتروني مع الطالب من خالل نظام  -

 الجامعة من خالل مركز التعليم اإللكتروني بالجامعة.

إنهاء التعاقد مع أعضاء من هيئة التدريس لبعض المقررات مثل مقررات تطبيقات عالجية ، إسعاف  تم -

 (.2أولي ، لغة إنجليزية )

  استقصاءات الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةبناءاً علي نتائج: 
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وتم تخصيص هذا المقر ليسع عشرة من  تم نقل مقر الكنترول من مبني كلية الصيدلة المبني اإلداري للجامعة، -

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تقديم الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارة الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لحضور  -

م، وقد المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهاراتهم وقدراته

من إجمالي دخل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لصالح ميزانية الكلية والتي من  %40تم تخصيص 

خاللها تم صرف مكافآت خاصة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة العاملين بهذه الوحدات، وكذلك 

 مكافآت النشر الدولي.

 عن أداء وحدة ضمان الجودة من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة  ويوضح الجدول اآلتي نتائج استقصاءات الرضا

، 2016/2017المعاونة والطالب وكذلك استقصاءات تقييم أداء المراجعة الداخلية خالل األعوام األكاديمية 

2017/2018: 

 الرضا العام عن أداء وحدة ضمان الجودة بالكلية

 2016/2017 2017/2018 

 %81 %75 ومعاونيهمأعضاء هيئة التدريس 

 %80 %74 الطالب

 الرضا العام عن المراجعة الداخلية

 2016/2017 2017/2018 

 %90 %95 األقسام العلمية

 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاءاعداد ونسب 

  أكتوبر نخبة ممتازة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين والمعارين  6جامعة  -تضم كلية الصيدلة

 والمنتدبين. 

  ويوضح الجدول التالي بياناً تفصيلياً بأعداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى أعداد الطالب من العام األكاديمي

 (:2017/2018( إلى )2014/2015)

 أعداد الطالب العام األكاديمي
أعداد أعضاء 

 هيئة التدريس

النسبة إلى 

 عدد الطالب

أعداد الهيئة 

 المعاونة

النسبة إلى 

 عدد الطالب

2014/2015 2174 70 1  :31 104 1  :21 

2015/2016 2459 74 1  :33 148 1  :17 

2016/2017 2575 86 1  :30 126 1  :20 

2017/2018 2560 97 1  :26 170 1  :15 

 :2017/2018كما يوضح الجدول التالي بياناً تفصيلياً بأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في العام األكاديمي 

 المجموع منتدب معار معين الدرجة

 23 12 15 2 استاذ

 13 8 1 8 استاذ مساعد

 61 25 1 47 مدرس

عضو هيئة 

 معاونة
 170 ـــ ـــ 170
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 عضو هيئة تدريس منتدب يكافئ عضو هيئة تدريس معين. 2تم حساب أعداد المنتدبين على اعتبار أن كل عدد  ملحوظة:

 والشكل البياني التالي يوضح اعداد أعضاء هيئة التدريس موزعة على األقسام العلمية المختلفة بالكلية.

 

نسب أعضاء هيئة التدريس للطالب(  -التدريسية  عدد الساعات -كما يوضح الجدول التالي )أعداد أعضاء هيئة التدريس 

 : 2017/2018الخاصة باألقسام العلمية المختلفة بالكلية للعام األكاديمي 

 القسم العلمي
عدد أعضاء هيئة 

 التدريس

عدد الساعات 

 التدريسية

نسب الطالب ألعضاء هيئة 

 التدريس

 22:  1 45 25 االدوية والسموم

 31:  1 45 19 الصيدالنيات

 43:  1 17 5 الصيدلة اإلكلينيكية

 29:  1 27 12 العقاقير

 23:  1 31 17 الكيمياء

 24:  1 16 9 الكيمياء الحيوية

 21:  1 16 10 الميكروبيولوجي

 26:  1 197 97 اإلجمالي

 العضاء هيئة التدريس ومعاونيهمالبرامج التدريبية 

   مركز ضمان الجودة بالجامعة بتفعيل التدريب عن طريق تنفيذ خطط قامت لجنة التوعية والتدريب بالتعاون مع

التدريب السنوية. حيث قام المركز بعقد دورات تدريبية بصفة مستمرة، يقدمها مدربين من الهيئة القومية لضمان جودة 

اتج التعلم التعليم واالعتماد او أعضاء المركز، على سبيل المثال: دورة توصيف البرامج والمقررات وتقويم نو

لمؤسسات التعليم العالي، التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، استراتيجيات التدريس والتعلم الفعال، نظم االمتحانات 

وتقويم الطالب، التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي. وكذلك قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بعقد العديد 

لسات التوعية في العديد من المجاالت مثل: )المعايير االكاديمية، اعداد توصيف وتقرير من ورش العمل والندوات وج

المقررات الدراسية، االستراتيجيات الحديثة للتدريس والتعلم، معايير الدراسة الذاتية، التعليم االلكتروني، منصات 

 ( وغيرها. Schoologyإدارة العملية التعليمية )

التالي عدد الدورات وورش العمل وندوات التوعية المقدمة من مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة ويوضح الشكل البياني 

 (:2017/2018( إلى )2014/2015ضمان الجودة بالكلية في األعوام األكاديمية من العام األكاديمي )

19
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معين منتدب معين منتدب معين منتدب معين منتدب معين منتدب معين منتدب معين منتدب

االدوية والسموم الصيدالنيات يةالصيدلة االكلينك العقاقير الكيمياء الكيمياء الحيوية الميكروبيولوجي

2017/2018

عضو هيئة تدريس

أعداد أعضاء هيئة التدريس المعينين والمنتدبين بالكلية موزعة حسب االقسام العلمية
(2018/2017)
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 ين من كل فئة من أعضاء هيئة وتعد لجنة التوعية والتدريب بوحدة ضمان الجودة بياناً سنوياً يتضمن عدد المتدرب

التدريس، كما يتم تقديم التقارير السنوية للقيادة العليا عن معدل اإلنجاز في خطة التدريب ولمتابعة تنفيذ الخطة، وقد 

 (. 2017/2018( إلى )2014/2015من العام االكاديمي ) %90تعدت نسبة اإلنجاز في تنفيذ الخطة السنوية للتدريب 

  التالي يوضح اجمالي عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الدورات وورش العمل والشكل البياني

 (: 2017/2018( إلى )2014/2015في الفترة من العام األكاديمي)

 

   الشكل البياني التالي يوضح نسب مشاركات الفئات المختلفة من أعضاء هيئة التدريس في الدورات وورش العمل من

 (:2017/2018( إلى )2014/2015األكاديمي) العام
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إجمالي الدورات وورش العمل المفعلة في االعوام االكاديمية من العام األكاديمي

(2018/2017)إلى ( 2015/2014)

مركز ضمان الجودة بالجامعة وحدة ضمان الجودة
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والهيئة المعاونة في الدورات وورش العمل من العام االكاديمي اجمالي عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس

(2018/2017)إلى ( 2015/2014)
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مي نسب مشاركة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الدورات وورش العمل من العام األكادي
(2017/2018)إلى ( 2014/2015)

Total
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 قياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

  أكتوبر على قياس  6جامعة  -تحرص كلية الصيدلة

مستوي آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

وقد بلغت نسبة الرضا الوظيفي العام ، بوسائل متعددة

%( وكان ذلك  76) 2017/2018عن العام األكاديمي 

 .نظراً إلتخاذ الكلية العديد من اإلجراءات التصحيحية

 الجهاز االداري

  أنشطة الكليةالجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة 

  أكتوبر جهاز إداري يخدم كليات الجامعة وإداراتها وله إدارة مركزية متخصصة. ويخصص لكل كلية  6لجامعة

نصابها المالئم منه بحيث يتناسب العدد والمؤهالت بمختلف المستويات اإلدارية مع حجم وطبيعة من كليات الجامعة 

 األنشطة المختلفة بالكلية وبما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية

  اد ( إداري، وتبلغ نسبة أعد70أكتوبر ) 6جامعة  -ويبلغ العدد النهائي للجهاز اإلداري الخاص بكلية الصيدلة

، وهو ما يتوافق مع النسبة المرجعية من 2017/2018(  للعام األكاديمي 37:1اإلداريين إلى اعداد الطالب )

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. كما تدرس الكلية مدى مالءمة أعداد الجهاز اإلداري مع أي توسع 

 ب المرجعية المطلوبة.في أنشطة المؤسسة بصورة دورية للتأكد من الوفاء بالنس

 البرامج التدريبية واإلجراءات المالئمة لتنفيذها

  للكلية خطة خمسية معتمدة لتدريب إداريين وفنيين وعمال كلية الصيدلة وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر

لتلوث، التعامل مع الكيماويات والميكروبات ومكافحة ا -مهارات التواصل  -دورات في مهارات إدارة الوقت 

 وغيرها من المهارات ذات األهمية ألعضاء الجهاز اإلداري باختالف درجاته.

  أكتوبر على تدريب جميع إداريها وفنييها وعمالها من داخل الكلية ونفذت  6وقد حرصت كلية الصيدلة جامعة

 .2017/2018حتى  2014/2015من خطتها التدريبية منذ العام األكاديمي  85%

 وضح نسبة المتدربين من كل فئة سنوياً ونسبتهم إلى العدد الكلي من إداريين كلية الصيدلة:والجدول االتي ي 

 الندوات/ ورش العمل /الدورات العام األكاديمي
الفئة 

 المتدربة

العدد الكلي من 

إداريين 

 كليةالصيدلة

نسبة 

المتدربين 

للعدد 

 الكلي

2014/2015 

 السالمة والصحة المهنية.  .1

 االخرين والعمل الجماعي.التعامل مع  .2

 التعريف باألزمات والكوارث. .3

 5 اداري 

34 

تم 

التدريب 

 بنسبة:

65٪ 

 6 فني 

 15 عمال 

 8 كيميائي 

2015/2016 

دورة توعية عن اتخاذ القرارات وحل  .1

 المشكالت.

 دورة توعية عن األداء الجيد في المعامل. .2

 ندوة عن تعريف االخالقيات المهنية. .3

 3 اداري 

34 

تم 

التدريب 

 بنسبة:

75٪ 

 5 فني 

 16 عمال 

72 71

78
76

65

70

75

80

Total

يس استقصاء الرضا الوظيفي العضاء هيئة التدر
2018الى 2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018
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عن توزيع أعباء العمل على الموارد ندوة  .4

 البشرية بالجامعة.
 10 كيميائي 

2016/2017 

 التعامل مع الكيماويات .1

التعامل مع الميكروبات ومكافحة  .2

 التلوث.

 مهارات التواصل  .3

 مهارات إدارة الوقت .4

 أهمية الخدمة المجتمعية .5

 معايير اختيار القيادات األكاديمية. .6

 3 إداري 

37 

تم 

التدريب 

 بنسبة:

100٪ 

 5 فني 

 18 عمال 

 11 كيميائي 

2017/2018 

 اإلسعاف األولي .1

 نظم الساعات المعتمدة .2

 المهارات االشرافية  .3

 األمن والسالمة .4

 3 إداري 

35 

تم 

التدريب 

 بنسبة:

100٪ 

 5 فني 

 18 عمال 

 9 كيميائي 

 

 اإلداريينراي الطالب في 

حرصت كلية الصيدلة على تعدد وسائل التقييم لجهازها اإلداري من خالل تقييم الطالب ورؤساء األقسام العلمية ورؤساء  •

مثل االنضباط  اإلداريين بالكلية وذلك بتفعيل استقصاءات لقياس الكفاءة ويتبين ان هناك تحسن ملحوظ في أداء أعضاء الجهاز االداري

في الوقت واحترام مواقيت العمل وااللتزام باسلوك الحسن وتنمية القدرات وتحسن األداء بشكل عام. وبلغت نسبة الرضا العام عن 

 %(. 79رأي الطلبة في تقييم اإلداريين )

 عامين اكاديميين. الخرويوضح الرسم الباني التالي متوسط رضا الطالب عن االدارين في المجاالت المختلفة والرضا 

 

 

 قياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري

أكتوبر بدور أعضاء الجهاز اإلداري في نجاح العملية التعليمية، وحرصاً على تعزيز انتماء الهيئة اإلدارية  6إيمانا من جامعة 

ة وكلياتها على القياس الدوري آلراء للجامعة، والعمل على االرتقاء به، وتدعيم البيئة المواتية للعمل بروح الفريق، تعمل الجامع

أعضاء الجهاز اإلداري من خالل الوسائل األتية، استقصاء الرضا الوظيفي الخاص بالقيادات اإلدارية وأعضاء الجهاز اإلداري 

 والعاملين، اللقاءات الدورية، وصندوق الشكاوى.

بين أن هناك زيادة في نسبة الرضا العام للعامين األكاديميين تم تحليل استقصاءات الرضا الوظيفي لإلداريين بالكلية والجامعة وت

 على التوالي كما هو موضح في الرسم البياني التالي. %91، %80حيث بلغت نسبة الرضا العام  2017/2018، 2016/2017

79 80 79 78 7879 81 78 78 80

25

45

65

85

الرضا العام متوسط الرضا متوسط الرضا متوسط الرضا متوسط الرضا

المتوسط السلوك المهني  والقدرة
علي اتقان االداء اهم ما 
يتسم به الفرق االداري

بالكلية

يق المعرفة يتسم به الفر
االداري بالكلية

م به المهارات القيادية يتس
ةالفريق االداري بالكلي

ه مهارات االتصال يتسم ب
ةالفريق االداري بالكلي

2018-2016إستقصاء رأي الطلبة في تقييم اإلداريين 

Sum of 2016
-2017
Sum of 2017
- 2018
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 الموارد المالية والمادية

 الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب

  أكتوبر لكلية  6الموارد المالية السنوية المتاحة للكلية كافية لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية، إذ تخصص جامعة

الصيدلة ميزانية سنوية لإلنفاق على أنشطتها في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق االحتياجات الفعلية 

 ا من تقديم خدمة تعليمية متميزة تناسب طبيعة دراسة الكلية. لكي تحقق رسالتها وأهدافها، وتمكنه

  ( 2014/2015أكتوبر بزيادة الميزانية المالية المخصصة للكلية على مدار األربع سنوات السابقة من ) 6وقد قامت جامعة

( ليتناسب مع احتياجات الكلية 2017/2018إلى )

التطور وعدد الطالب، ويدعم قدرتها على تحمل أعباء 

والتحديث المستمر ويمكنها دائما من االلتزام بتنفيذ جميع 

أنشطتها في شتى المجاالت سعياً لتحقيق رسالتها 

 ويوضح الشكل التالي التطور في وأهدافها االستراتيجية.

 ( حتى2014/2015ميزانية الكلية من العام )

(2017/2018.)    

          

 طةتوزيع الموارد المالية على األنش

تقوم الكلية بتوزيع مواردها المالية على األنشطة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بما يتفق مع االحتياجات الفعلية بالخطة 

 االستراتيجية ويحقق جميع أهداف الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للكلية.

إلى  2014/2015جميع األنشطة بالكلية من العام األكاديمي توضح الرسومات البيانية التالية تطور توزيع الموارد المالية على 

2017/2018: 
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 زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة

ساهمت الكلية عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص في تعزيز الكلية باألجهزة والمعدات وقد بلغ إجمالي اإليرادات على مدار 

، 2016/2017( جنيه للعام الجامعي 524135، )2017/2018( جنيه للعام الجامعي 569976)الثالث سنوات السابقة 

 2015/2016( جنيه للعام الجامعي 253010)

 

  ( طالب وخريج وبلغت 2135( دورة تدريبية وبلغ عدد الحاضرين )19) 2017/2018بلغ عدد الدورات التدريبية للعام

 ( جنيه.504600الذي ادخل عائد ) 2016/2017بالمقارنة بالعام ( جنيه 504405الموارد الذاتية منها )
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 ( جنيه بالمقارنة بالعام 65576قامت الوحدات ذات الطابع الخاص بتحليل عينات للعاملين بالكلية وخارجها بمبلغ )

بالمقارنة  2017/2018( جنية للعام 569976( جنية ليصبح اجمال اسهام الوحدات حوالي )19535)2016/2017

 ( جنية.524135) 2016/2017العام ب

 إدارة األزمات والكوارثأنشطة لجنة 

 :قامت لجنة السالمة والصحة المهنية ولجنة إدارة األزمات والكوارث بالكلية باألنشطة التالية 

تحديد كفاية وكفاءة وسائل األمن واألمان بالكلية من طفايات وحنفيات حريق، من خالل المرور على طفايات  -

في مبني كلية الصيدلة والتأكد من عدم نزع فتيلة األمان والتأكد من التوقيع على الكارت الصالحية من  الحريق

 قبل األمن.

 استكمال متطلبات صناديق اإلسعافات األولية بمعامل كلية الصيدلة. -

توعية بحماية عقد ندوات وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين والطالب على ال -

البيئة والتعامل األمن مع مرافق الكلية ومعاملها ودورات المياه بها وطفايات الحريق للحفاظ عليها وأيضاً مبادئ 

 اإلسعاف األولي.

 materialالتوعية بإرشادات األمن والسالمة المهنية في المعمل، وطرق التشغيل القياسية بالمعامل، وبــــ ) -

safety information of chemicals.) 

للتخلص األمن من المخلفات الحيوانية  -اكتوبر وكلية صيدلة  6تجديد االتفاقية بين مستشفي كلية الطب جامعة  -

حيث أن كلية الطب تملك محرقة حديثة إلحراق وترميد الجثث والمخلفات الطبية بطريقة أمنة وعلى نحو غير 

اسية في هذا المجال وتنبية جميع العاملين باألقسام على وضعها ضار بالبيئة ومطابق في ذات الوقت للمواصفات القي

 .11.30في كيس أحمر مربوط يومي االثنين والخميس من كل اسبوع قبل الساعة 

 ساري العمل بالعقد الذي مع الحي وشركة لجمع القمامة -

عة وخطط إدارتها مع اإلدارة والتي تم اعتمادها والمخاطر المتوق 4/3/2018تنفيذ سيناريو خطة اإلخالء يوم األحد  -

العامة للحماية المدنية التى قامت باالشراف على تدريب أفراد الكلية على تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة األزمات 

والكوارث. وأيضاً قامت الكلية بتدريب فنيين المعامل وبعض اإلداريين على أعمال الدفاع المدني والحرائق 

 سام لتنفيذ سيناريو خطة واإلخالء، وتم مخاطبة االق

 تحديث البنية التكنولوجية

  تم تحديث البنية التكنولوجية متضمناً على سبيل المثال توفير خدمة االنترنت في الوحدات ذات الطابع الخاص المعامل

 الطالبية.

 .جاري العمل بالعقود التي تمت مع شركات نظم التشغيل والترخيص والبرمجة مثل اوركل وميكروسوفت 

  جاري العمل بالعقد الذي تم مع شركة لينك دوت نت للتزود باالنترنت 

 .تم التحديث الدوري للموقع اإللكتروني على شبكة االنترنت وتنوع الخدمات المتوافرة من خاللة 

 المكتبة الجامعية

 عة والمكتبة المركزية تم تحديث المكتبة اإللكترونية المركزية بنك المعرفة، وجميع قواعد البيانات الموجودة بالجام

 اإللكترونية.

  توفر المكتبة الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات الطالب والباحثين والمكتبة الرقمبة متاحة

( كتاباً حديثاً يخدم كلية الصيدلة فقط وتم 3725( كتابا يخدم جميع الكليات. ويوجد حاليا )92662للمعنيين حيث توفر )

 ( كتاب.20) 2016/2017مقارنة بالعام الجامعي  2017/2018( كتاب خالل العام الجامعي 35)شراء 

  يوجد آلية لتسجيل المترددين بالمكتبة حيث بلغ عدد الطالب المترددين على المكتبة من كلية صيدلة خالل العام الدراسي

( عضو 69( طالباً وطالبة، كما بلغ عدد المترددين من أعضاء هيئة التدريس خالل نفس العام )9027) 2017/2018

 هيئة تدريس. 
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  ر على تشجيع أكتوب 6تحرص كلية الصيدلة جامعة

طالبها على زيارة المكتبة حيث بلغ عدد الطالب 

المترددين على المكتبة من كلية صيدلة خالل العام 

( طالب، 9027حوالي )2018 /2017األكاديمي 

كما بلغ عدد المترددين من أعضاء هيئة التدريس 

( عضو هيئة تدريس. ويوضح 69خالل نفس العام )

داد المترددين من كلية الرسم البياني التالي تطور أع

  الصيدلة في األعوام األربعة السابقة:

  أكتوبر على  6جامعة  -وقد حرصت كلية الصيدلة

قياس رضا الطالب عن خدمات المكتبة وقد تبين 

زيادة نسبة الرضا ووصلت في العام األكاديمي 

 %(. 83إلى ) 2017/2018

 

 

 

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

 البرنامج التعليمي وفقاً لمتطلبات سوق العملتطوير 

  عملت الكلية على االستفادة من اآلليات التي تطبقها الستقراء متطلبات سوق العمل في تطوير البرنامج التعليمي بناء

رف على المقترحات التي انتهت إليها في ذلك، والتي كان من أهمها: اعتماد العمل بنظام الساعات المعتمدة، زيادة معا

الطالب بنظم ومعايير الجودة الدولية في مجال تخصصهم، تنمية مهارات اتخاذ القرار وتنظيم الوقت، القدرة على 

استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته، زيادة فاعلية التدريب في المؤسسات المختلفة واالهتمام بتقييم ناتج التدريب، االهتمام 

 ق هذه المقترحات اتخذت الكلية اإلجراءات التالية:بالبحث العلمي والتعلم المستمر، ولتحقي

  .تطوير المحتوى العلميتحديث تواصيف بعض المقررات وإعادة صياغة بعض نواتج التعلم المستهدفة،  -

معايير الجودة الخاصة بخصائص المستحضرات تحديث المحتوى العلمي الخاص باإلرشادات الدولية ل -

  .والتصنيع الدوائيالصيدلية، دراسات الثبات، 

تطوير المقرر العملي واألنشطة العلمية لبعض المقررات بحيث تهتم بتطبيق بعض برامج الكمبيوتر مثل مقرر  -

(، أو تهتم باختبارات رقابة 3(، أو تتضمن عمل األبحاث التطبيقية مثل مقرر كيمياء عقاقير )3صيدالنيات )

 (.2جودة صيدلية )الجودة للمستحضرات الصيدلية مثل مقرر رقابة 

 فصل مقرر علوم الحاسب عن مقرر الرياضيات وتخصيص ساعة للتطبيق العملي في معامل الحاسب اآللي. -

وتخصيص ساعة للتطبيق  تقسيم مقرر التقنية الحيوية إلى مقرري التقنية الحيوية للنباتات والتقنية الحيوية -

 العملي لكل منهما.

 تم باستخدام برامج الكمبيوتر لتشييد األدوية.استحداث مقرر تشييد دوائي والذي يه -

اتاحة عدد من المقررات االختيارية لتناسب الميول المختلفة للطالب وتهتم بالتطبيقات العملية والحديثة في  -

المجال الصيدلي مثل: مقرر الممارسة الصيدلية والذي يتضمن دراسة المستحضرات البيطرية والمستلزمات 

قرر العالج باألعشاب والذي يتضمن التطبيقات العالجية للنباتات الطبية، ومقرر المغذيات الطبية المختلفة، وم

 ...ة لتحسين الصحة العامة، وغيرها ......والمكمالت الغذائية والذي يهتم بدور بعض المستحضرات الصيدلي

 ائل التقييم.تخصيص درجات لألعمال الفصلية واألنشطة لجميع المقررات إلكساب المهارات وتنوع وس -
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 تصميم وتوصيف البرنامج التعليمي

(، وقد 2009/2010يوجد توصيف موثق ومعلن للبرنامج التعليمي والمقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس، منذ عام )

تمت مراجعة توصيف البرنامج وتوصيف المقررات الدراسية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عند 

  .2013/2014عتماد األول للكلية في العام األكاديمي اال

 تطوير نموذج توصيف المقرر الدراسي وبناء على ذلك قام السادة منسقي المقررات بكتابة جميع تواصيف المقررات  تم

 وفقاً للنموذج الجديد، وتم تعديل بعض التواصيف من قبل السادة المشرفين على المقررات من أجل التطوير والتحسين. 

 والمقررات الدراسية لنظام الساعات المعتمدة، وتمت مراجعة  كذلك قامت الكلية بإعداد توصيف البرنامج التعليمي

التواصيف ومناقشتها في مجالس األقسام العلمية، وعرضها على المراجع الخارجي، وتنفيذ التعديالت المطلوبة بناء 

لك تواصيف على تقارير المراجعة، ومن ثم اعتماد التوصيف النهائي للبرنامج التعليمي بالئحة الساعات المعتمدة وكذ

 .المقررات الدراسية في مجلس الكلية

 ( وتم التحقق من توافق تصميم البرنامج مع المعايير القومية األكاديمية المرجعيةNARS-2009 عن طريق إعداد )

 المصفوفات التالية:

 ة.مصفوفة توافق أهداف البرنامج مع مواصفات الخريج المحددة في المعايير القومية االكاديمية المرجعي -

 مصفوفة أهداف البرنامج مع نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج. -

 مصفوفة توافق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج مع المعايير االكاديمية. -

 وتوضح المصفوفات التوافق التام بين البرنامج والمعايير القومية األكاديمية المرجعية المتبناة.          

 الدراسيةتطوير البرنامج والمقررات 

الخارجية والداخلية للمقررات ات بناء علي مراجعالبرنامج والمقررات الدراسية لتطوير اتخذت الكلية العديد من اإلجراءات 

 الدراسية.

 تعديل توصيف بعض المقررات الدراسية.المختلفة  -

المقررات الدراسية منها: تعديل اختيار بعض نواتج التعلم المستهدفة وتعديل صياغة البعض اآلخر في عدد من  -

 (.1صيدلة المستشفيات وكيمياء صيدلية )

تطوير محتوى بعض المقررات مثل مستحضرات التجميل وإضافة جزء خاص بالمستحضرات الحديثة بالسوق  -

 (، وإدارة األعمال. 1التجاري، واستكمال ملفات المقررات الدراسية لمقرر صيدلة صناعية )

 ووضع الدرجات المخصصة في جدول التقييم بجانب النسب لبعض المقررات. تعديل توصيف بعض المقررات -

تم تعديل وتطوير المحتوي العملي لمقرر تصنيع النباتات الطبية ليشمل دروساً عملية تحقق خطوات تصنيع  -

وصياغة المستحضرات الصيدلية من النباتات الطبية التي يتم تدريسها نظرياً. كما تم التكامل مع مقرر تصميم 

المستحضرات الصيدلية التابع لقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية وذلك إلنتاج مستحضرات صيدلية طبيعية 

 بمختلف الصور الصيدلية.

 إضافة مستحضرات تجميل للمحتوى العملي بعد توفير الكيماويات الالزمة لتحضيرها. -

 ( وذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل.2تحديث المحتوى النظري والعملي لمقرر رقابة جودة صيدلية ) -

(، 2تطوير المحتوى وتحسين الكتاب الجامعي لبعض المقررات، مثل: سموم وكيمياء شرعية، كيمياء صيدلية ) -

 تطبيقات عالجية.

(، المغذيات والمكمالت 1تعديل توصيف بعض المقررات الدراسية مثل مقررات: علوم الحاسب، صيدلة صناعية ) -

 الغذائية.

 ة صياغة بعض نواتج التعلم المستهدفة من البرنامج، ودمج البعض اآلخر. إعاد -

تعديل توصيف بعض المقررات الدراسية بإضافة بعض نواتج التعلم المستهدفة من البرنامج الخاصة بالمهارات  -

 الذهنية أو العملية، وذلك في مقررات: أخالقيات مهنة الصيدلة، حقوق اإلنسان، 
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ة أساليب التعليم والتعلم وأساليب التقييم مع نواتج التعلم المستهدفة للمقرر في بعض المقررات، تعديل مصفوفة مقارن -

 مثل: معايرات إحيائية لألدوية، ميكروبيولوجيا عامة، معلومات دوائية وسمية.  

اسة الصياغة تحديث المراجع في توصيف عدد من المقررات الدراسية مثل: رقابة جودة صيدلية، التقنية الحيوية، در -

 والثبات.

 (، التحليل اآللي.4تحديث المحتوى العلمي لبعض المقررات مثل: صيدالنيات ) -

 ذات العالقة عن البرنامج التعليمي األطرافرضا 

  كما تحرص الكلية على عمل استقصاءات دورية عن رضا األطراف ذات العالقة عن البرنامج التعليمي، وكذلك التعرف

العمل في اللقاءات المختلفة من خالل فاعليات األنشطة المختلفة. وقد كان لما تتخذه الكلية من  على آراء أصحاب سوق

 إجراءات خاصة باالهتمام بالتحسين والتطوير المستمر للبرنامج التعليمي أثر واضح يمكن إيضاحه فيما يلي:

لتعلم وكذلك مكتسبات دراسة البرنامج ارتفاع نسب الرضا العام عن البرنامج التعليمي والدعم واإلرشاد ومصادر ا -

 كما يتضح من تحليل نتائج استقصاء تقويم البرنامج التعليمي من قبل الخريجين كما هو موضح بالشكل التالي.

 

ارتفاع نسب الرضا عن عناصر استقصاء قياس اكتساب الخريج للمخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  -

 األخيرة كما هو موضح بالشكل التالي.التعليمي في السنوات 
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 التدريس والتعلم 

 استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم

  الكلية بما يحقق رسالتها موثقة ومعتمدة بمجلس  استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم -أكتوبر  6جامعة  -لكلية الصيدلة

وأهدافها، وتالئم طبيعة البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية ومقرراتها الدراسية. وتعلن الكلية استراتيجية التدريس والتعلم 

 والتقويم عبر موقع الكلية الرسمي واللوحات الجدارية كما أنها مرسلة إلى أعضاء هيئة التدريس.

 ق التقليدية للتدريس المتبناة في االستراتيجية )المحاضرة والنقاش( بطريقة فعالة كما تم جميع المقررات تطبق الطر

من المقررات. كما أوضحت  %60استخدام وسائل توضيحية مختلفة )الفيديو والصور وغيرها .......( في أكثر من 

يدية في عملية التدريس والتعلم من المقررات طبقت طريقة او أكثر من الطرق الغير تقل %75المتابعة ان أكثر من 

هي التكليف باألبحاث والبحث على شبكة االنترنت في عدد  التعلم الذاتيوالتقييم. وكانت أكثر الطرق تطبيقا والتي تدعم 

مقررات وتكليف الطالب  10من المقررات( كما تم تطبيق طرق مثل الخرائط الذهنية في عدد  %42مقرر ) 30

مقرر وتدعم  10ليات والمؤسسات الصيدلية لجمع معلومات عن االدوية واستخدامها في عدد بزيارات ميدانية للصيد

 كل الطرق السابقة التعلم الذاتي. 

  كما تم تطبيق طرق تعليم تعاوني تدعم مهارات التوظف بطريقة مباشرة مثل المشروعات المختلفة التي تربط الطالب

 .مقررات 10عمال في عدد مباشرة بسوق العمل وتدعم مهارات ريادة اال

  كذلك التدريس والتعلم المعتمد علي التكنولوجيا باستخدام أجهزة الهاتف الخلوي والكمبيوتر والتعليم االلكتروني كان من

 2016/2017أهم الطرق التي اهتمت بها االستراتيجية بعد التحديث في نسختها الثالثة، فكانت البداية في العام االكاديمي 

( للتواصل الفعال مع الطالب، استقبال التكليفات Schoologyمنصة إدارة العملية التعليمية سكولوجي )باستخدام 

مقرر  20، تمت زيادتها الي عدد 2015/2016المختلفة، عقد امتحانات تكوينية وقصيرة في عدد ستة مقررات في عام 

خدمتها االلكترونية للطالب عن طريق موقع  ، باإلضافة الي المقررات التي قدمت2017/2018في العام االكاديمي 

التعليم االلكتروني بالجامعة. يوضح الرسم البياني التالي طرق التدريس المختلفة وعدد المقررات الدراسية التي تطبقها 

 .2017/2018في العام األكاديمي 
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فة للعام طرق التدريس المختلفة وعدد المقررات الدراسية التي تطبقها في المستويات الدراسية المختل
2017/2018األكاديمي 

Sum of التعليم االلكتروني Sum of التعلم النشط والتفاعلي

Sum of لعب األدوار/تعليم تعاوني Sum of عصف ذهني

Sum of دراسة حالة/ حل المشكالت Sum of استخدام برامج الموبيل والكمبيوتر

Sum of الزيارات الميدانية من خالل المقرر/تعليم ذاتي Sum of  البروجكت والمشاريع/تعلم تعاوني

Sum of ورش العمل/ تعليم تعاوني Sum of  تعليم النظراء/تعلم تعاوني

Sum of  (-نباتات -ادوية )المعلومات جمع /تعلم ذاتي.... Sum of  االنترنت/أبحاث /تعلم ذاتي

Sum of  خرائط ذهنية/تعلم ذاتي

https://o6uedu-my.sharepoint.com/personal/osamaelnahas_o6u_edu_eg/Documents/qa%20files/الجودة%20تعليم%20وتعلم%202016/التدريس%20والتعلم/استراتيجية_التدريس_والتعلم_والتقويم%202112018.docx
https://o6uedu-my.sharepoint.com/personal/osamaelnahas_o6u_edu_eg/Documents/qa%20files/الجودة%20تعليم%20وتعلم%202016/التدريس%20والتعلم/استراتيجية_التدريس_والتعلم_والتقويم%202112018.docx
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 رضا الطالب عن استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم

 ر الدراسي من قبل الطالب من المؤشرات الهامة التي يتم من خاللها متابعة رضا الطالب عن يعد استقصاء تقييم المقر

 تطبيق االستراتيجية وأنماط التدريس والتعلم والتقويم المتبناة في المقررات المختلفة.

   ويوضحححح تحليل نتائج االسحححتقصحححاء رضحححا الطالب

عن مجمل عناصحححححر االسحححححتقصحححححاء  خاصحححححة التي 

توضححححح رضححححا الطالب عن تطبيق طرق التدريس 

المحتوي الدراسي  -والتعلم والتقويم )أستاذ المقرر 

الرضحححححا العام( وتعكس النسحححححب الموضححححححة في  -

الشححكل البياني التالي زيادة نسححب رضححا الطالب في 

( إلححى 2015/2016اديححمححيحححة مححن )األعححوام األكححح

( بعححد تحححديححث االسححححححتراتيجيححة في 2017/2018)

بعض العناصر بنسب طفيفة مع األخذ في االعتبار 

ازدياد أعداد الطالب المشاركة في االستقصاء عام 

 بنسب ملحوظة.  2017/2018

 لطالب ابرامج تدريب 

  شركات(  -مستشفيات  -مصانع  -المختلفة )صيدليات تهتم الكلية بالتدريب الميداني للطالب في المؤسسات الصيدلية

وتم إعداد  2006ولهذا تم توصيف برامج تدريب الطالب لتتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة في البرنامج التعليمي الئحة 

 . 2015/2016توصيف برنامج التدريب الميداني الجديد مع تنفيذ برنامج الساعات المعتمدة في العام األكاديمي 

  كما توفر الكلية الموارد الالزمة للتدريب عن طريق عقد اتفاقيات متعددة مع المؤسسات الصيدلية المختلفة وذلك لتسهيل

 2160تنفيذ برنامج التدريب بفاعلية. حيث تم توفير 

طالب في العام  1189فرصة تدريب استفاد منها 

موزعة على المؤسسات  2017/2018األكاديمي 

 410صيدلية وعدد  1550المختلفة )الصيدلية 

مصنع  200مستشفى للتدريب اإلكلينيكي وعدد 

وشركة للتدريب على مهارات التصنيع ورقابة 

جهة تدريب  18الجودة ومهارات التسويق( بإجمالي 

موجه عن طريق االتفاقيات مع الكلية غير 

 500الصيدليات األهلية المختلفة وعددها حوالي 

سم البياني التالي فرص صيدلية.  ويوضح الر

التدريب في أخر ثالث سنوات وتوزيعها على 

 المؤسسات الصيدلية المختلفة.
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متوسط رضا الطالب عن محاور استقصاء الطالب التي تخص 
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ربين اجمالي فرص التدريب المتاحة من الكلية للطالب الي عدد المتد

في المؤسسات الصيدلية المختلفة في االعوام االكاديمية من

(2018/2017)إلى ( 2016/2015)
Sum of 

الفرص 

المتاحة من 

الكلية

Sum of 

عدد الطالب 
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االعوام توزيع فرص التدريب المتاحة الي الطالب  المتدربين فعليا علي المؤسسات الصيدلية المختلفة في

(2018/2017)إلى ( 2016/2015)االكاديمية من 

Sum of الفرص المتاحة من الكلية Sum of عدد الطالب المتدربين فعليا
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 تقويم الطالب واساليب طرق

  أكتوبر علي تنوع طرق تقويم الطالب حيث أنها تطبق نظام تقويم ال يعتمد بصححححححفة  6تحرص كلية الصححححححيدلة جامعة

أسححاسححية على االمتحان النهائي أو نوع واحد من أسححاليب التقييم، وإنما يوزع تقييم أداء الطالب على أنماط متنوعة مثل 

،   المشروعاتالجماعية وإعداد التقارير في العديد من المقررات،   المتمثلة في األبحاث الفردية واألنشطة والتكليفات

االمتحان حسححححححب طبيعة كل مقرر، وكذلك  االمتحانات العملية، باإلضححححححافة إلى تقييم (Quiz)االمتحانات القصيييييييرة 

 .في نهاية الفصل الدراسي كما هو مذكور في توصيف البرنامج والمقررات واالمتحان النظري الشفهي

 ربط االمتحانات بنواتج التعلم المستهدفةآليات 

  تحرص الكلية على التأكد من توافق وسائل التقويم المختلفة مع نواتج التعلم المختلفة من خالل وجود توصيف لجميع

المقررات الدراسية يحتوي على مصفوفة ألدوات التقويم المطبقة في المقرر، كذلك يتم الربط بين االمتحانات المختلفة 

 والتي توضح تنوع األسئلة في االمتحان النظري بين مصفوفة تقييم مخرجات التعلمتج التعلم المختلفة من خالل ونوا

الصح والخطاء، المسائل الحسابية ....الخ(  -االختيار بين عمودين -)االختيار من متعدد  ”objective“الموضوعية 

كتابة التعليقات المختلفة ...الخ(  وتوزيع الدرجات  -مقال الطويل ال -)المقال القصير  ”subjective“واألسئلة التقديرية 

 .من مراجع خارجي  مراجعة المصفوفةبين األنواع المختلفة من األسئلة، ويتم 

 في جميع المقررات التي  %75بنسب اعلي من  ويظهر االستقصاء الرضا العام عن شكل ومحتوي الورقة االمتحانية

 . 2018-2017/ 2017-2016في معظم المقررات في العامين األكاديميين  %85شملها االستقصاء وبنسبة اعلي من 

 

 إدارة االمتحانات

   القائمة بأعمال تتبع الكلية إجراءات إدارة االمتحانات التي تضمن الكفاءة والعدالة سواء ما يتعلق بتشكيل ومهام اللجان

االمتحانات، واإلعداد لالمتحانات، وإجراءات وضححوابط تنفيذ االمتحانات، وقواعد العمل بالكنترول، وقواعد التصحححيح 

والرصححد، وإعالن النتائج، ونظام التظلمات والشححكاوى. كما تنظم الكلية أيضححاً أعمال االمتحانات العملية والشححفهية طبقاً 

 ى الجامعة.للقواعد الصادرة على مستو

 عدالة تقويم الطالب

  لضحححمان عدالة تقويم الطالب، فإن الكلية تحرص على توفير مجموعة من اآلليات واإلجراءات التي تضحححمن عدالة هذا

 التقويم، وذلك كما يلي: 

 تقوم الكلية بترتيب األسماء في قائمة الطالب وكذلك في االمتحانات أبجديا مع توفير جداول المحاضرات للجميع -

متساوية األعباء وتقسيم المجموعات أبجدياً وبحد أقصى أربعين طالب في كل مجموعة مما يضمن تحقيق العدالة 

 بين الطالب.

 يتم اإلعالن منذ بداية العام الدراسي عن طرق التقويم المختلفة وتوزيع الدرجات من خالل وثيقة تعريف الطالب بالمقرر. -
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 التقييم لكافة الطالب الذين يشتركون في نفس المقرر.يتم توحيد األسلوب المتبع في  -

 تقوم الكلية من خالل نظام اإلرشاد األكاديمي الخاص بها بدعم الطالب المتعثرين. -

تقوم الكلية في نهاية كل فصل دراسي بعمل استبيانات لتقييم كل مقرر بكافة عناصره بما في ذلك المحتوى  -

 وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة. والتسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم

 إعالن درجات األعمال الفصلية والعملي قبل تسليمها للكنترول. -

 تطبيق إجراءات تحقيق سرية أوراق إجابة الطالب من خالل أعمال الكنترول. -

رابة حتى الدرجة تنفيذ القرارات التي تمنع اشتراك أعضاء هيئة التدريس في أعمال االمتحانات في حالة وجود ق -

 الرابعة.

يتم إعالن نتيجة الطالب في نفس المستوى في توقيت واحد من خالل كشوف اإلعالن الورقية وصفحة الكلية على  -

 موقع الجامعة وموقع الكلية وال تسمح الكلية بأي حال من األحوال بأي إعالن لنتيجة طالب قبل إعالنها للجميع.

سححات الطالب طبقا آلليات تلقى الشححكاوى ويتم فحص هذه الشححكاوى وااللتماسححات تقوم الكلية بتلقي شححكاوى والتما -

 بنفس الدرجة من االهتمام دونما تمييز ويتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 توثيق نتائج االمتحانات

المتحانات تحرص الكلية علي دقة رصححححححد الدرجات والتدقيق والمراجعة من خالل تطبيق آلية رصححححححد وتوثيق نتائج ا

بالكلية، والتي تتضححححححمن إجراءات دقيقة لرصححححححد الدرجات وإضححححححافتها إلي قواعد البيانات وبما يضححححححمن حفظ النتائج 

واسححححترجاعها ألعوام طويلة وبسححححهولة متناهية باسححححتخدام نظم قواعد البيانات اإللكترونية وميكنة النتائج إلكترونياً من 

ات مرور تسحححمح للمعنيين فقط بالدخول إلي ملفات الرصحححد كال حسحححب خالل شحححبكة داخلية، وذلك عن طريق وجود كلم

طبيعة عمله وكذلك يؤمن دخول أعضححاء الكنترول إلي ملفات النتائج بكلمات سححر تتيح للنظام المعلوماتي بتحديد أوقات 

تائج االمتحانات عن طريق  ية بتوثيق ن فات. وتقوم الكل يات التي تمت علي المل لدخول والخروج والعمل اعتمادها من ا

مجلس الكليححة ويتم حفظهححا على قواعححد البيححانححات ومنع إمكححانيححة التعححديححل على النتححائج بعححد التوثيق، ثم يتم إعالن نتححائج 

 االمتحانات على الموقع اإللكتروني بالتعاون مع إدارة المعلوماتية بالجامعة. 

 تحليل نتائج االمتحانات

 ى عدة مستويات منها:تهتم الكلية بتحليل نتائج تقويم الطالب عل

  حيث يتم تتبع نتائج الطالب منذ التحاقهم بالكلية وحتى تخرجهم( ويتضححح منها ثبات  نتائج الفوج الدراسيييتحليل(

 متوسط نسب النجاح وتحسنها مع اختالف نسب التقديرات حسب طبيعة كل عام دراسي.

 

  المختلفة للوقوف على مدى اتسححححححاق نتائج الطالب في  على مسييييييتوي الفرا الدراسيييييييةوكذلك يتم تحليل نتائج الطالب

في المقررات  %100إلى  %80المقررات الدراسححححية لنفس الفرقة وأوضحححححت النتائج اتسححححاق نسححححب نجاح الطالب بين 
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المختلفة مع اختالف نسحححححب التقديرات حسحححححب طبيعة المقررات. وكانت نتائج النجاح بالفرقة النهائية تتسحححححم بالثبات، كما 

   ن الشكل التالي:يتضح م

 

  وبناءاً على ذلك تتخذ العديد من اإلجراءات التصححححححيحية والتي على مسيييييتوق المقرراتكما يتم تحليل نتائج الطالب ،

أدت إلى تحسححن نسححب النجاح واتسححاق التقديرات في بعض المواد مثل القيام بتفعيل اسححتخدام التعليم اإللكتروني والتقويم 

اسححححي عن طريق االمتحانات القصححححيرة، بحيث يتم امتحان الطالب على األجزاء التي يتم المسححححتمر خالل الفصححححل الدر

(، مما يؤدي إلى تمكين الطالب من االطالع على درجاته Schoologyدراسحححححتها بشحححححكل دوري باسحححححتخدام منصحححححة )

سححححححئلة االمتحانات مباشححححححرة وكذلك مراجعة إجاباته بعد االنتهاء من االمتحان. كما يتم تحليل إجابات الطالب على أ

النظرية واعادة صحححياغتها أو تعديلها في االمتحانات التالية في حالة تبين صحححعوبة السحححؤال أو تدني معامل التشحححتت بين 

 .3-اإلجابات على سبيل المثال: كما في مقرري صيدلة فيزيائية وصيدالنيات 

 ير السهم إلى العام الذي بدا فيه التطبيق(.يوضح الشكل التالي بعض المقررات التي طبقت نظام التقويم الدوري )يش 
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(2018/2017)إلى ( 2014/2013)تتبع متوسط التقديرات لطالب الفرقة الخامسة من العام 
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لية كيمياء عضوية صيد
2

الدوري عن طريق تتبع نسب نجاح الطالب والتقديرات في بعض المقررات التي تم  فيها تطبيق نظام التقويم
(2018/2017)إلى ( 2016/2015)من ( سكولوجي)التعليم االلكتروني 

Average of نسبة الراسبين Average of نسبة مقبول Average of نسبة جيد

Average of نسبة جيد جدا Average of نسبة االمتياز Average of نسبة الناجحين
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كذلك تم رصححححد التأثير اإليجابي لتطبيق الئحة السححححاعات المعتمدة على بعض المقررات بإضححححافة األعمال الفصححححلية لجميع 

من درجات المقرر خاصحححححححة المقررات التي كان يعتمد تقييمها فقط على االمتحان النظري  %15المقررات والتي تمثل 

إلى بعض المقررات األخرى ويوضحححح الرسحححم البياني التالي نسحححب النجاح  %10ك إضحححافة االمتحان الشحححفهي بنسحححبة وكذل

 والتقديرات ألمثلة من تلك المقررات.

 

 الطالب والخريجون

 قواعد قبول وتحويل الطالب واضحة وعادلة

  أكتوبر قواعد للقبول معتمدة وواضحة ومحددة وتتفق مع سياسات القبول التي يحددها المجلس  6لدى كلية الصيدلة جامعة

حاصالً . وتنص القواعد على أن يكون الطالب 2016أكتوبر  6األعلى للجامعات وفي ضوء سياسات القبول بجامعة 

على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات األجنبية وفقاً للشروط الخاصة لكل تخصص وأن 

%( في العام الجامعي  90يحقق الحد األدنى للقبول بالكلية طبقاً لقواعد المجلس األعلى للجامعات الخاصة وبلغ )

ي ترى الجامعة عقدها، وأن يكون الئقاً طبياً، حسن السير والسلوك ولم واجتياز امتحانات القبول الت 2017/2018

يصدر ضده أي أحكام قضائية، ويتم إجراء الكشف الطبي على جميع الطالب الراغبين في الدراسة بالجامعة، وأيضاً 

 إجراء اختبار لتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية.

 أعداد المقبولين والمحولين من وإلى الكلية

 كلية الصيدلة بيانات عن أعداد الطالب المقبولين والمحولين من وإلى الكلية سنوياً وتحلل هذه البيانات لمعرفة مدى  لدى

أكتوبر، والجدول التالي يوضح أعداد المقبولين بالفرقة األولى خالل األعوام  6إقبال الطالب على كلية الصيدلة جامعة 

( وأظهرت نتائج تحليل بيانات الطالب المقبولين بالفرقة 2017/2018( حتى )2014/2015االكاديمية بداية من )

 األولى خالل األعوام السابقة زيادة أعداد الطالب المقبولين.

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 العام األكاديمي

 521 573 468 491 عدد طالب المستوق األول

       

تغيير نظم التقويم بالئحة الساعات المعتمدة  دتتبع نسب نجاح الطالب والتقديرات في بعض المقررات بع

 (2017/2018( إلى )2013/2014)
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  ( حتى 2014/2015في خالل األعوام األكاديمية منذ ) إلى الكليةكما يوضح الجدول التالي أعداد المحولين

 2014/2015%( من العام األكاديمي  31.6(، وأن عدد الطالب المحولين قدر نسبياً بزيادة قدرها )2017/2018)

 .2017/2018إلى 

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 العام األكاديمي

 50 56 49 38 أعداد الطالب المحولين إلى الكلية

 

  (، 2017/2018( إلى )2014/2015خالل األعوام األكاديمية منذ ) من الكليةوالجدول التالي يوضح أعداد المحولين

وهذا  %53بنسبة بلغت  2017/2018إلى العام  2014/2015وقد لوحظ بنقص متزايد في أعداد المحولين من العام 

 يشير إلى الثقة المتزايدة خالل هذه السنوات في كفاءة الكلية والجودة التعليمية بها.

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 العام األكاديمي

 24 27 46 51 عدد الطالب المحولين من الكلية

 

  كما تقيم الكلية مدى وضوح وكفاية المعلومات المعلنة عن قواعد القبول والتحويل، ودقة وسرعة اإلجراءات التي تتم

الخدمة الجامعية متضمناً محور الرضا عن سياسات القبول والتحويل  لذلك من خالل تفعيل استقصاءات الرضا العام عن 

راءات التصحيحية، ويوضح الرسم البياني التالي زيادة نسبة الرضا العام وتحليلها وأخذ التغذية الراجعة منها لوضع اإلج

                (. 2017/2018( إلى )2014/2015عن سياسات القبول والتحويل منذ العام األكاديمي )

 

 طالب الوافدينال

  أكتوبر سياسة خاصة لجذب الطالب الوافدين ويتم تفعيلها، وتقوم الجامعة بتكليف األساتذة العاملين بها  6لدى جامعة

بمهمات الترويج لبرامج الدراسة بالكلية من خالل زيارات ترويجية لبالد مختلفة، وكذلك اإلعالن على الموقع اإللكتروني 

واإلمكانيات المختلفة التي تميزها كجامعة خاصة تشمل كليات متعددة حاصلة على االعتماد، كما عن مكانة الجامعة 

تقوم الجامعة باالتصال بجميع مكاتب التمثيل الثقافي للدول العربية واألفريقية الموجودة بمصر لإلعالن عن كلياتها، 

 .لسفارات العربية واألفريقية لزيارة الجامعةودعوة المسئولين المعنين بالتبادل الطالبي والتمثيل الثقافي با

  وتنفذ كلية الصيدلة العديد من األنشطة لرعاية طالبها الوافدين )الناطقين وغير الناطقين باللغة العربية(، ومن تلك

 الخدمات:

ل من العام األكاديمي الرضا العام للطالب عن سياسات القبول والتحوي

 (2016/2017( إلى )2014/2015)
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ثقافية ومشاريع طالبية وندوات  في صورة دورات تدريبية ويتم تقديم الخدمات االجتماعية :خدمات اجتماعية  -

 وعلمية، وخدمات ترفيهية من أنشطة رياضية ورحالت وحفالت سنوية.

بالنسبة للطالب الوافدين الغير ناطقين باللغة العربية يتم إعداد جداول محاضرات خاصة  خدمات الدعم األكاديمي: -

اءات الخاصة بهم بهم، ترجمة المقررات العربية إلى اإلنجليزية، ترجمة اإلعالنات والجداول الدراسية االستقص

 باللغة اإلنجليزية، وهذا باإلضافة إلى حرص الكلية على تعليمهم اللغة العربية.

  كما تسعى كلية الصيدلة جاهدةً لدعم الطالب الوافدين وخاصة غير الناطقين بالعربية لدمج هؤالء الطالب في مجتمع

تلفة مثل األنشطة الطالبية ما بين مهرجانات الطالب المصريين والعرب وذلك من خالل المشاركة في األنشطة المخ

 .وحفالت وخدمة مجتمعية وملتقى توظيفي

  كما تهتم الكلية باستطالع آراء الطالب الوافدين فيما تقدمه لهم من خدمات ودعم من خالل تفعيل االستقصاءات للطالب

الوافدين وتحليل بياناتها واتخاذ اإلجراءات 

أوضحت نتائج  التصحيحية المناسبة لها، وقد

التحليل لهذه االستقصاءات  ارتفاع نسبة الرضا 

العام للطالب الوافدين عن وسائل الدعم للخدمات 

الجامعية المقدمة لهم وقد بلغ متوسط الرضا العام  

، 2017/2018في العام الجامعي  84%

ويوضح الرسم البياني التالي نسب قياس الرضا 

لدعم  العام للطالب الوافدين عن وسائل ا

للخدمات الجامعية المقدمة لهم منذ العام 

 (.2017/2018( إلى )2014/2015)

  أكتوبر إحصائيات شاملة عن الطالب الوافدين توضح أعدادهم ونسبهم إلى العدد اإلجمالي  6تعد كلية الصيدلة جامعة

طالب الوافدين ونسبهم خالل األعوام ومعدل التغير في أعداد الطالب الوافدين، والجدول التالي يوضح التغير في أعداد ال

(، وتبين أن هناك نقص في أعداد الوافدين ويرجع ذلك 2017/2018( إلى العام )2014/2015األكاديمية منذ العام )

إلى األحداث االقتصادية والسياسية في مصر واتجاه الملحقيات الثقافية لسفارات بعض الدول العربية إللغاء البعثات 

شاء كليات حكومية وخاصة مناظرة في أغلب الدول العربية، إال أن الجامعة تعمل بصورة مستمرة على التعليمية وإن

دعم التعاون مع إدارة العالقات الثقافية بالجامعة وإدارة الوافدين من خالل آليات وسياسات لجذب الطالب الوافدين 

تصال بين السفارات والهيئات األجنبية لجذب طالب لمرحلة البكالوريوس من الدول العربية واإلفريقية وفتح قنوات ا

 وافدين للدراسة بكليات الجامعة.

 نسبة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالي للطالب

 العام األكاديمي
أعداد الطالب 

 المصريين

أعداد الطالب 

 الوافدين

إجمالي أعداد 

 الطالب

نسبة أعداد الطالب 

الوافدين إلى 

 اإلجمالي

2014/2015 2099 75 2174 3.45% 

2015/2016 2403 56 2459 2.88% 

2016/2017 2523 52 2575 2.02% 

2017/2018 2513 47 2560 1.83% 

 

 دعم الطالب

   تدرس الكلية مدى فاعلية نظام الدعم بدراسة معدل التغير في أعداد المستفيدين منه، والجدول التالي يوضح أعداد 

 المادي الطالبي في األعوام األكاديمية.المستفيدين من خدمات الدعم 
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ات قياس الرضا العام للطالب الوافدين عن وسائل الدعم للخدم

2018إلى 2014الجامعية  المقدمة إليهم منذ 
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 العام الجامعي
 أعداد المستفيدين

 )منح القبول(

 أعداد المستفيدين

 )منح التكافل(

 أعداد المستفيدين

 ) منح التفوا(

2015/2016 17 69 141 

2016/2017 43 69 171 

2017/2018 20 38 206 

 

  بنظام الدعم األكاديمي من خالل اللقاء التعريفي للطالب الجدد ودليل  أكتوبر على التوعية 6جامعة  -تعمل كلية الصيدلة

الطالب الذي يوزع على جميع الطالب خاصة طالب المستوى األول ببداية العام الدراسي، كما تحرص الكلية على 

( ومن www.o6u.edu.egالتوعية بقواعد التسجيل واإلرشاد األكاديمي من خالل الموقع اإللكتروني لكلية الصيدلة )

       أكتوبر(.                 6معة كلية الصيدلة جا ( )لوحة إعالناتFacebookخالل صفحة الكلية على )

  ،وتعمل الكلية على تفعيل نظام الدعم األكاديمي بها

وتهتم بقياس رضا الطالب واستطالع آرائهم عن 

من خالل  -رشاد األكاديمي خدمة التسجيل واإل

تفعيل استقصاء لقياس رضا الطالب عن خدمة 

التسجيل واإلرشاد األكاديمي خالل العامين 

، وتبين من نتائج 2017/2018، 2016/2017

التحليل أن الرضا العام للطالب عن خدمة التسجيل 

( %87،  %86واإلرشاد األكاديمي جاءت بنسبة )

 2017/2018، 2016/2017للعامين األكاديميين 

 على التوالي كما هو موضح في الرسم البياني التالي.

 

 خدمات التوجيه المهني للطالب

  تسعى كلية الصيدلة لتحقيق رسالتها وذلك بإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل من خالل تفعيل التوجيه

 خالل العديد من األنشطة، مثل:المهني لطالبها بما يدعم ريادة األعمال والتوظيف وذلك من 

تنفيذ دورات تدريبية للطالب لرفع كفاءتهم ومهارتهم في مجاالت مهنة الصيدلة المختلفة والعمل في الصيدليات  .1

وشركات األدوية الكبرى والمستشفيات للتدريب على الصيدلة اإلكلينيكية، وتفعيل ورش عمل في مجاالت ذات 

الطابع الخاص على مدار العام الدراسي، وفيما يلي إحصائية بأعداد المشاركين توجه مهني من خالل الوحدات ذات 

 (.2017/2018( إلى )2014/2015في الدورات التدريبية من الطالب والخريجين خالل األعوام االكاديمية من )

 إجمالي عدد الدورات العام األكاديمي
إجمالي عدد المشاركين من الطالب 

 التدريبيةوالخريجين في الدورات 

2014/2015 4 182 

2015/2016 9 1316 

2016/2017 27 2317 

2017/2018 18 2135 

ندوات التوعية بحاضنات األعمال الخاصة بتمويل مشاريع طالبية ومنح دراسية لشباب الخريجين، فعلى سبيل  .2

المثال تمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمشروع طالب الفرقة الخامسة في الصيدلة الصناعية البتكار 

( وذلك وفقاً للبرنامج (Ultraturex fixed percolator & Rotatory drum filterوتصميم كالً من جهازي 

 القومي للحاضنات التكنولوجية المتخصصة )انطالق(.
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متوسط الرضا العام الرضا العام عن خدمات 

اإلرشاد

الرضا العام عن خدمات 

التسجيل

ل استقصاء حول إستطالع رأي الطالب في خدمات التسجي

واإلرشاد األكاديمي

2018/2017-2017/2016لألعوام  

2017/2016

http://www.o6u.edu.eg/
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 دمج مهارات ريادة األعمال في تنفيذ مجموعة من المشروعات الريادية، منها على سبيل المثال: .3

مشروعات مبتكرة إلعداد المنتجات الصيدالنية من منتجات طبيعة واالستفادة من المخلفات الزراعية إلنتاج  -

 مواد أولية تستخدم صناعة األدوية وأدوات التجميل 

 مسابقات األفكار االبتكارية لتطوير األجهزة المستخدمة في تصنيع الدواء. -

 المنتجات الطبيعية.نماذج محاكاة إلنتاج مستحضرات صيدلية من  -

الحرص على اشتراك طالب الكلية في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية والخاصة باألعمال االبتكارية  .4

 للطالب.

التدريب الميداني للطالب، والملتقى التوظيفي الذي يتم من خالله تقديم السيرة الذاتية للطالب إليجاد فرص مميزة  .5

 يزة في مختلف الشركات والصيدليات.                                       للتدريب أو التقدم لوظيفة مم

 لكل فئة )متفوقين، متعثرين، موهوبين(الطالب وسائل دعم 

   وذلك من خالل:المتفوقين أكتوبر على تقديم الدعم والتحفيز لطالبها  6تحرص كلية الصيدلة جامعة 

 دراسية في لوحة الشرف والموقع اإللكتروني.اإلعالن عن الطالب األوائل لجميع الفرق ال -

 تكريم الطالب األوائل في حفل المؤتمر الطالبي العلمي وتقديم الشهادات العينية والمادية وشهادات التقدير. -

 تحفيز المتفوقين عن طريق منح في صورة خصم من المصروفات المقررة لألوائل.  -

 وبتخفيضات حسب نسب التفوق. %100حضور دورات تدريبية داخل الكلية مجانية  -

إجراء مسابقات بحثية الكتشاف المبدعين والمتفوقين وتقدم جوائز وشهادات التقدير لهم في احتفاالت عامة لتحفيز  -

 الطالب على اإلبداع، والحرص على عقد لقاءات دورية معهم واستطالع آرائهم وتبنى مقترحاتهم.

 البيدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الط

  توفر الكلية لذوي االحتياجات الخاصة كل السبل لراحتهم من دعم أكاديمي وغير أكاديمي، وعلى سبيل المثال، فقد تم

تجهيز مكان خاص بمعمل الكيمياء العضوية بالفرقة األولى ألحد الطالب يستعين بطرف صناعي، كما تم مساعدة طالب 

في األعمال المعملية التي تتطلب استخدام اليدين االثنين، كذلك تقديم  لعجز نتيجة قصر في اليد عن طريق توفير معاون

الدعم لطالبة تعاني من ضعف شديد جداً في النظر أثناء طباعة ورقة االمتحان وتخصيص مقعد وإضاءة كافية لها، كما 

                                                      تم شراء كرسي متحرك للطالب لالستخدام وقت الضرورة. 

  يتوافر بالكلية دعم لذوي االحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالتسهيالت اإلنشائية في المباني، وتجهيز مرافق الكلية، حيث

تتوافر المصاعد لتسهيل الحركة الرأسية بين األدوار، كما توجد المنحدرات في مداخل المبنى، وتنشئ الكلية لجان امتحان 

اإلعاقة أو لالحتياجات الخاصة، إذا دعت الحاجة لذلك. وتقدم الكلية الدعم األكاديمي والنفسي للطالب خاصة لحاالت 

        جميعاً، ومن ذوي االحتياجات الخاصة من خالل نظام اإلرشاد األكاديمي، وإدارة رعاية الشباب.

 لجان وانشطة الكليةب في مشاركة الطال

 ومهام الوحدات أو اللجان وتحرص الكلية أن يكون لهم دور فعال وهام، فعلى سبيل  يتم مشاركة الطالب في جميع أنشطة

 المثال:

ويقوم بالمشاركة في توعية ) ( )فريق طالب كلية الصيدلة لوحدة ضمان الجودةPSQATفريق طالب أسرة ) -

 الجدد. الطالب بثقافة الجودة وما يخص الطالب من وحدة ضمان الجودة، في اللقاء التعريفي للطالب

مشاركة الطلبة في أعمال لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة من خالل المشاركة الفعالة في القوافل الطبية  -

 وزيارات المالجئ ودور اليتيم ودور المسنين، تنظيم االحتفاالت بعيد األم ويوم اليتيم.

وعية الطلبة بآلية تلقي الشكاوى وأماكن مشاركة الطلبة في أعمال لجنة تقويم الطالب من خالل المشاركة في ت -

صناديق تلقي الشكاوى، وتوعية الطلبة بأهمية االستقصاءات الخاصة بهم ومالها من عظيم األثر في اتخاذ 

 اإلجراءات التصحيحية، والمشاركة في فتح صناديق الشكاوى.

لطالب في الجداول الدراسية ومواعيد مشاركة الطلبة في أعمال لجنة تطوير المناهج والتعليم من خالل أخذ آراء ا -

 االمتحانات.
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مشاركة الطلبة في أعمال لجنة األزمات والكوارث من خالل المشاركة في التوعية بخطة اإلخالء وتنفيذ تجارب  -

 اإلخالء.

 األنشطة الطالبية المختلفة

  أكتوبر في العديد من فاعليات وأنشطة إدارة رعاية الشباب بالجامعة مثل النشاط  6يشارك طالب كلية الصيدلة جامعة

الرياضي وذلك من خالل المشاركة  في العديد من المسابقات الرياضية على مستوى الجامعة ومستوى الجامعات 

باإلضافة إلى المشاركة في  النشاط االجتماعي في المجاالت األخرى، في مجاالت كرة القدم ، الطائرة ،اليد، والتنس، 

 الرسم والفنون التشكيلية(. -حفظ القرآن الكريم  -الشعر وكتابة القصص القصيرة  -اآلتية: )الموسيقى والغناء 

  والجدول اآلتي يوضح نسب الطالب المشاركين في األنشطة الرياضية واالجتماعية في األعوام األكاديمية من

 .  2017/2018حتى  2014/2015

 العام األكاديمي
الطالب المشاركين  أعداد

 في النشاط الرياضي

الطالب المشاركين في النشاط  أعداد

 االجتماعي

2014/2015 75 70 

2015/2016 80 70 

2016/2017 75 70 

2017/2018 80 70 

 

   ولدى كلية الصيدلة العديد من األسر الطالبية مثل الجمعية العلمية الصيدليةEPSF) الفريق الطالبي لوحدة ضمان ،)

 (.The best life(، وأسرة )PSQATالجودة )

  وفيما يلي الجوائز التي حصلت عليها الكلية على مستوق الجامعة والمستوق المحلي القومي والدولي على سبيل

:  حصول طالب من الكلية بلقب الطالب المثالي على مستوى الجامعة للعام األكاديمي الحصر  المثال وليس

، فوز الكلية بالمراكز األولى في دوري كرة القدم على مستوى الجامعة للثالث السنوات السابقة، 2014/2015

لبطوالت العربية في العامين حصول طالب بالكلية على الميدالية الذهبية والفضية في رياضة الغطس على مستوى ا

( ، وحصول عدد من طالب كلية الصيدلة على مراكز أولى في 2015/2016(، )2014/2015األكاديميين )

مسابقات عديدة على مستوى الجامعة منها مسابقة حفظ القران الكريم، القصة القصيرة، الشعر الفصحي ومسابقة 

األسر المتميزة ، وتكريم خاص ألربعة طالب من الكلية في  على درع the   best life المقال، حصول أسرة 

 (.                                                                                DUPHATالمسابقة العالمية لالختراعات الصيدالنية المقامة في دبي )

 قياس آراء الطالب

  تقويم المقررات الدراسية واستقصاء الخدمة الجامعية ومناقشة نتائج التحليل تقوم لجنة تقويم الطالب بتحليل استقصاءات

، 2015/2016واتخاذ اإلجراءات التصحيحية، وقد تبين أن هناك عدم رضا عن كثير من المحاور في العام األكاديمي 

عم الطالب. وقد تم اتخاذ مثل السكن الجامعي، األنشطة الطالبية، التسهيالت الداعمة للتدريس والتعلم ود 2016/2017

 2017/2018اإلجراءات التصحيحية الخاصة بهذه المحاور والتي أدت إلى رفع نسبة الرضا العام في العام األكاديمي 

%(، ويوضح الرسم البياني التالي نتائج تحليل استقصاء الخدمة الجامعية لألعوام األكاديمية من  83حتى بلغت النسبة )

 (.2017/2018لى العام )( إ2014/2015العام )
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  فتبين أن جميع المقررات الدراسية  2017/2018أما بالنسبة إلى استقصاءات تقويم المقررات الدراسية للعام األكاديمي

 %(.    80( مقرر على نسبة رضا عام فوق )37%( وحصول ) 80%( إلى ) 75حصلت على نسبة ما بين )

 متابعة الخريجين

 ابعة خريجيها والتواصل معهم من خالل آلية معتمدة وموثقة في مجلس الكلية والتي تفعل من تسعى كلية الصيدلة لمت

خالل التواصل مع الخريجين عبر الموقع اإللكتروني ومن خالل مكتب الخريجين ومواقع التواصل االجتماعي من خالل 

لخريجين في العديد من فاعليات ( وأيضا عبر البريد اإللكتروني، ويتم دعوة اFacebookصفحة خاصة على الــ )

وأنشطة كلية الصيدلة على سبيل المثال وليس الحصر: المشاركة في تقييم مشروعات التخرج وعرض تجاربهم وخبراتهم 

في الحياة العملية، والمشاركة في الفاعليات والمشروعات الطالبية داخل الكلية، حضور الملتقى التوظيفي السنوي، 

ات التدريبية المتنوعة من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص والتي تضمن تنمية المهارات ودعوتهم لحضور الدور

الحديثة التي يتطلبها سوق العمل في مجال التخصص والتوجيه المهني، كما تحرص كلية صيدلة على متابعة خريجيها 

لطالب واستكمال أوراق التخرج وحل وتعمل على تقديم العديد من وسائل المساعدة لهم مثل: استخراج شهادات التخرج ل

المشكالت التي تواجه الخريجين في هذا الصدد بالتعاون مع إدارة شئون الخريجين بالجامعة، المساعدة في استخراج 

تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة وتحمل التكاليف المادية لها، توفير العديد من فرص التوظيف من خالل 

 لكلية وجهات التوظيف.اتفاقيات تعاون بين ا

  كما تحرص كلية الصيدلة على قياس آراء خريجيها من خالل تفعيل االستقصاءات، على سبيل المثال استقصاء تقويم

من  البرنامج التعليمي من قبل الخريجين، وقد تبين أن هناك زيادة في نسبة متوسط الرضا العام خالل األعوام األكاديمية

( كما هو موضح في 2017/2018في العام األكاديمي ) %85( والتي بلغت  2017/2018( إلى )2014/2015)

 الرسم البياني التالي.
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 البرامج المقدمة من خالل الكلية

  عن جميع الفاعليات الخاصة بالدورات التدريبية  أكتوبر على اإلعالن المستمر لخريجيها 6تسعى كلية الصيدلة جامعة

المقدمة من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص، والتي تعمل على تنمية المهارات وتلبية متطلبات سوق العمل، ومن 

على  خالل ورش العمل والندوات والمحاضرات الخاصة بريادة األعمال وفيما يلي بعض أسماء البرامج التي تم تنفيذها

 :المثال وليس الحصر سبيل

- Gene Cloning From Theory To Bench 

- Basics Of Molecular Diagnosis 

- Application Of Molecular  Docking in Drug Design And Discovery 

- Structure - Based Drug Design And Ligand Modification 

  :وقد أثمر ما سبق عن قيام بعض خريجون وطلبة كلية الصيدلة بالبدء في مشاريع خاصة بريادة األعمال، ونذكر منها

خريجتان من كلية الصيدلة قامتا بمشروع للمخلفات الصلبة من القمامة وهي مبادرة لتحسين الوضع االقتصادي للمرأة، 

 لمرضى السكر وأمراض القلب.    وخريج لكلية الصيدلة قام بعمل منتج من عسل النحل

                                                                               

 البحث العلمي واألنشطة العلمية

 خطة البحث العلمي 

  وانطالقاً  أكتوبر بريادتها في مجال البحث العلمي وجودته على مستوى الجامعات الخاصة. 6جامعة  -تتميز كلية الصيدلة 

 2014/2019خطتها البحثية الثانية يدلة على اعداد من دور الجامعة والكلية في تشجيع البحث العلمي حرصت كلية الص

وتم عرضها واعتمادها في مجلس الكلية، وقد اتبعت الكلية آلية ومنهجية محددة لوضع خطتها البحثية والتى قامت على 

في ضوء  يضاً أو SWOT Analysis)لبيئي الخاص بمجال البحث العلمي )رصد الوضع الراهن من خالل التحليل ا

أكتوبر عند إعداد خطتها البحثية الثانية على  6الخطط البحثية لألقسام العلمية بالكلية. كما حرصت كلية الصيدلة جامعة 

أكتوبر، وعملت على  6ومع الخطة البحثية لجامعة  2030أن تتوافق مع التوجهات القومية  للدولة وخطتها االستراتيجية ،

لحديث للبحوث العلمية في خدمة المجتمع المحيط وصناعة الدواء وذلك من خالل دراسة مراعاة التواكب مع االتجاه ا

احتياجات المجتمع المحيط من خالل عدة وسائل منها اللقاءات الجماعية والفردية مع القائمين على رأس المؤسسات 

احتياجات وأوليات المجتمع في الصيدلية بمجاالتها المتعددة خاصة مجتمع صناعة الدواء، وتفعيل استقصاءات تحديد 

 المجاالت البحثية المختلفة.  

 مصادر التمويلوالموارد المتاحة 

  أكتوبر ميزانية خاصة للبحث العلمي تعتمد أساساً على الميزانية المرصودة من الجامعة للكلية،  6لدى كلية الصيدلة جامعة

ين الرسم البياني اآلتي نصيب البحث العلمي من مجمل موازنة وأيضاً من الموارد الذاتية للوحدات ذات الطابع الخاص. ويب

 (.2017/2018( الى )2014/2015الكلية في األعوام األكاديمية من )
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  الي عام  2014/2015تضاعف نصيب الموارد المالية للبحث العلمي من موازنة الكلية من العام الجامعي

نتيجة للبدء في انشاء   2015/2016

طابع الخاص وبعد ذلك الوحدات ذات ال

حافظت الكلية على مستوي ثابت يرتفع 

، 2017/2018سنويا كل عام حتى 

وأيضاً تم رصد ميزانية للبحث العلمي من 

 دخل الوحدات ذات الطابع الخاص.

  وقد بلغ مجموع نصيب الموارد المالية

المخصصة للبحث العلمي وحتى نهاية 

 2017/2018العام االكاديمي 

جنيها ً تم صرفها على هيئة  )141،235)

مكافآت تشجيعية للنشر الدولي وأجهزة 

علمية وأدوات معملية لمعامل األبحاث 

 .والوحدات الخاصة بالكلية 

 مادية والتجهيزاتال اإلمكانات

 المعامل البحثية

 Zeta sizer, uv-vis spectrophotometer, dissolution  مجهز بأجهزة معمل أبحاث الصيدالنيات: -1

apparatuses and HPLC 

 MPLC, uv-vis spectrophotometer and multi-rotaryمجهز بأجهزة معمل أبحاث العقاقير:  -2

evaporator   

  FTIR, rotary evaporator and UV-vis spectrophotometer   مجهز بأجهزة معمل أبحاث الكيمياء: -3

 uv-vis spectrophotometer, deep freezer -80⁰C and مجهز بأجهزة معمل أبحاث الفارماكولوجي: -4

Eliza reader.  

 وحدات ذات طابع خاص بكلية الصيدلة

 .CPRقياس ضغط الدم والسكر وسماعات طبية و مجسم  مجهز بأجهزةوحدة الصيدلة االكلينيكية:  -1

 وهي مجهزة بنفس أجهزة وحدة الصيدلة االكلينيكية.الصيدلية التعليمية:  -2

  HPLC, fluid bed dryer and rheometer مجهز بأجهزةوحدة البحث والمصنع التجريبي:  -3

  PCR, fermentation unit  مجهز بجهازوحدة التقنية الحيوية:  -4

 مجهز بأجهزة كومبيوتر مبرمجة بالبرامج الالزمةوحدة تصميم األدوية والنمذجة الجزيئية:  -5

  ELISA readerمجهز بجهاز وحدة زراعة الخاليا:  -6

 MPLC, Industrial-rotary evaporatorمجهز بأجهزة وحدة االستخالص:  -7

يخدم أقسام الكلية المختلفة، كما يوجد أيضاً بالجامعة مكتبة علمية متميزة يوجد بها  يوجد يوجد بيت للحيوانكما  -8

 العديد من الكتب العلمية الحديثة والدورات العلمية المتخصصة.

 ممولةالمشروعات البحثية ال

أكتوبر بياناً بالمشروعات البحثية الممولة التي شاركت بها العديد من الجهات، ومن أمثلة  6أعدت كلية الصيدلة جامعة 

 تلك المشروعات البحثية الممولة:
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  " قيام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل مشروع للطالب الفائزين بمشروع التخرج في الصيدلة الصناعية

جنيهاً  35،900األفكار االبتكارية لطالب الفرقة الخامسة" وتطور األجهزة المستخدمة في تصنيع الدواء، بدعم مادي بلغ 

 من خالل برنامج "بدايتي" الذي تبنته االكاديمية لدعم صغار الباحثين وعنوان االبتكار المدعم هو:

Production & Development of Rotary Drum Filter 

 البحثي الممول من جامعة القاهرة بعنوان المشروع:  

Production of Anti-cancer Agents using Microbial Biotransformation 

  6من إجمالي الدعم المقدم للمشروع وتشارك كلية الصيدلة جامعة  %75وتشارك كلية الصيدلة جامعة القاهرة بقيمة 

كافة التحاليل المطلوبة باستخدام أحدث االجهزة بمعامل الكلية وفي من القيمة إضافة الى القيام ب %25أكتوبر بقيمة 

وحداتها الخاصة التي تتمثل في وحدة التقنية الحيوية ووحدة زراعة األنسجة ووحدة تصميم الدواء، مما يؤدي الى منتج 

 ذو فاعلية كبيرة في عالج بعض االمراض المنتشرة في المجتمع المصري.

 احثينبرامج تنمية قدرات الب

  تحرص كلية الصيدلة على تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على االشتراك في دورات تنمية قدرات أعضاء

هيئة التدريس وبرامج تنمية المهارات البحثية. كما تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالشتراك في 

 المؤتمرات المحلية والدولية.

 ة توعية وتدريب خمسية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحتوي على دورات وبرامج تنمية مهارات وللكلية خط

البحث العلمي، على سبيل المثال وليس الحصر: كيفية كتابة األبحاث والرسائل العلمية والنشر الدولي، وحقوق الملكية 

من ورش التوعية بأخالقيات البحث العلمي وأهمية البحث العلمي الفكرية وبراءات االختراع وغيرها، باإلضافة إلى العديد 

 في تعزيز العملية التعليمية وخدمة المجتمع. 

  وفيما يلي بيان بمجمل عدد الدورات التدريبية وأعداد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس في المجاالت البحثية في

 (:2017/2018( الى )2014/2015فترة االعوام األكاديمية من )

 العام األكاديمي
عدد الدورات 

 التدريبية

إجمالي عدد 

 المتدربين*

إجمالي أعضاء 

 هيئة التدريس

نسبة 

 المشاركة

2014/2015 2 4 46 0،09 

2015/2016 5 98 62 1.6 

2016/2017 12 218 48 4.5 

2017/2018 13 166 65 2.5 

 من دورة تدريبية سنوياً  يؤخذ في االعتبار تكرار بعض أعضاء هيئة التدريس في أكثر 

 األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية

تشجع إدارة الكلية البحوث العلمية المشتركة بين األقسام العلمية المختلفة داخل الكلية وبين كليات القطاع الصحي بالجامعة 

والجامعات المصرية. وذلك من خالل اتاحة جميع  وبعض الجهات البحثية المحلية ، وأيضا كلية طب وكلية طب أسنان

   إمكانات الكلية اللوجستية ومواردها المادية إلجراء االبحاث المختلفة. ومثال على ذلك:

 ( تم تقديم طريقة لفصل وتعيين عشر أحماض أمنية باستخدام جهازHPLC في قسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة )

لتعاون مع إدارة الرقابة باحدى مصانع االدوية بعمل دراسة على الثبات الضوئي في خالل أكتوبر، وأيضاً ا 6جامعة 

 فترات التخزين الطويلة ألحد مستحضرات الشركة تمهيداً الستخدامه في أدوية التامين الصحي.

  مشتركين في مجلة  أكتوبر وقد تم نشر بحثين 6هناك اتفاقية تعاون بحثي بين كلية الطب البشري وكلية الصيدلة جامعة

 دولية.
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  أكتوبر، وقد تم نشر بحث مشترك في مجلة  6تم عقد اتفاقية تعاون بحثي بين كلية طب األسنان وكلية الصيدلة جامعة

 دولية.

  كما ساهمت الكلية في خدمة طالب الدراسات العليا من جامعات أخرى في العديد من المجاالت على سبيل المثال: مجال

 لية بعمل طريقة تحليل لبعض المركبات وقياس تركيزها داخل جزيئات نانونية.الكيمياء التحلي

  كما يتم مراعاة أن تكون جميع النقاط البحثية قيد تسجيالت الدراسات العليا للحصول على الترقيات العلمية ألعضاء

عدد المسجلين لدرجتى الماجستير و الهيئة المعاونة من أبناء الكلية لها بعد تطبيقي عملي. و يوضح البيان التالي زيادة 

 الدكتوراة من أبناء الكلية .

 العام األكاديمي

عدد المسجلين 

لدرجة 

 الماجستير

عدد المسجلين لدرجة 

 الدكتوراة

2014/2015 9 3 

2015/2016 5 3 

2016/2017 5 7 

2017/2018 2 6 

 

 اإلنتاج البحثي للمؤسسة

  لقد تطور اإلنتاج البحثي للمؤسسة على مدار الخمس أعوام السابقة، و يوضح الجدول التالي متوسط النشر الدولي ومتوسط

 الناتج البحثي الكلي العضاء هيئة التدريس ذوي التخصص.

 

 نسبة النشر الدولي
إجمالي النشر 

 العلمي

النشر 

 الدولي
 سنة نشر البحث

84.6% 13 11 2014 

87.1% 31 27 2015 

94.3% 35 33 2016 

100% 29 29 2017 

100% 21 21 2018 

 

o  ًأن نسبة النشر متناسبة مع أعداد أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص، إال أن النسبة تراجعت في   كما تم مالحظة  أيضا

، بسبب زيادة عدد االعارات والتعينات الجديدة بالكلية الستيفاء النسب المرجعية ألعداد أعضاء هيئة التدريس  2018العام 

 الى الطالب. 

o نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البحث العلمي من إجمالي أعضاء هيئة التدريس ذوي  و يوضح الجدول التالي

 التخصص.

 

 



 

 

 

 

 

 49 

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 أكتوبر 6جامعة 

 كلية الصيدلة

 

 

 العام

 إجمالي

د اعدأ

 األبحاث

 إجمالي

د أعضاء هيئة اعدأ

 التدريس

 نسبة

النشر إلى أعداد 

 أعضاء هيئة التدريس

2014 13 26 0.5 

2015 31 34 0.9 

2016 35 48 0.73 

2017 29 41 0.7 

2018 21 54 0،4 

           

 البحثيةمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في األنشطة 

  أكتوبر بتشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب على عرض  6تقوم كلية الصيدلة جامعة

مصاريف االشتراكات والسفر واالقامة واالنتقاالت مشروعاتهم البحثية في مؤتمرات محلية ودولية وذلك من خالل تحمل 

 للمشاركين بالمؤتمرات.

 :ويوضح الجدول التالي حجم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المؤتمرات المحلية والدولية 

 العام األكاديمي

حضور 

مؤتمرات 

 محلية

حضور 

مؤتمرات 

 دولية

مجموع 

 المشاركات
إجمالي أعضاء 

 تدريسهيئة ال

نسبة 

 المشاركة

2014/2015 10 14 24 46 52.5% 

2015/2016 48 2 50 62 80.6% 

2016/2017 14 2 16 48 33.3% 

2017/2018 8 7 15 65 23.1% 

 يؤخذ في االعتبار مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس في أكثر من مؤتمر سنويا

 العلمية والبحثية محلياً ودولياً مشاركة الطالب في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات 

  حرصت الكلية على تنظيم أيام علمية للمشاريع الطالبية يحضره أعضاء هيئة التدريس من الجامعة ومن جامعات

أخرى بجانب رجال الصناعات الدوائية والنقابة العامة للصيادلة، كما شجعت طالبها على حضور المؤتمرات 

 العديد من الخبرات والمهارات.المحلية والدولية إلكسابهم 

 :ويبين الجدول التالي عدد المؤتمرات والمشاريع الطالبية التي تم حضورها 

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 النشاط

حضور المؤتمرات 

 المحلية والدولية
 )دوفات(1 -

)دوفات + جامعة  2

 المنصورة(

)دوفات + مؤتمر  2

 الجمعية الصيدلية(

 4 4 2 - مشاريع طالبية علمية
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 منشورة محليا ودوليا ال األبحاث

 عدد ونسبة االبحاث العلمية المحلية والدولية الى مجمل االبحاث المنشورة -1

من قبل أعضاء هيئة التدريس ذوي  يوضح الجدول التالي إجمالي عدد ونسبة االبحاث العلمية المحلية والدولية  المنشورة

 التخصص 

نسبة النشر 

 الدولي

نسبة النشر 

 المحلي

إجمالي النشر 

 العلمي

النشر 

 المحلى

النشر 

 الدولي
 سنة نشر البحث

84.6% 15.4% 13 2 11 2014 

87.1% 12.9% 31 4 27 2015 

94.3% 5.7% 35 2 33 2016 

100% - 29 - 29 2017 

100% - 21 - 21 2018 

ويالحظ من الجدول السابق ان هناك زيادة في نسب النشر الدولى على حساب النشر المحلي، نظرا لحرص أعضاء هيئة 

 التدريس على رفع تصنيف الكلية بين الجامعات المختلفة، وحرصهم على االرتقاء بمستواهم العلمي.

 عدد ونسبة االبحاث المشتركة والتطبيقية: -2

 تطور نسبة االبحاث المشتركة. يوضح الرسم البياني التالي

تضاعف نسبة االبحاث المشتركة الى  التاليويالحظ  من الرسم 

الى  2014اكثر من ثالث اضعاف قي الفترة ما بين االعوام 

نظرا لما اتخذته الكلية من إجراءات دعم التعاون مع  2018

 الجهات البحثية االخرى.

 

 أو البحثية المحلية واالقليمية والدولية: االتفاقيات المفعلة مع المؤسسات التعليمية -3

أكتوبر بعقد العديد من اتفاقيات التعاون مع العديد من الجهات البحثية المحلية واإلقليمية  6قامت كلية الصيدلة جامعة 

 بين أبناء الكلية ونظرائهم من المؤسسات البحثية  لالرتقاء بالنشاط البحثي للكلية وإتاحة فرص التعاون و االنفتاح

 وقد عادت تلك الممارسات من جانب الكلية بالفائدة على أبناء الكلية حيث أثمرت تلك االتفاقيات عن:

  اكتوبر. 6تم نشر بحثين في مجلة دولية بعد عقد اتفاقية التعاون البحثي بين كلية الطب البشري و كلية الصيدلة جامعه 

 أكتوبر. 6م نشر بحث في مجلة دولية نتيجة التعاون البحثي بين كلية طب االسنان و كلية الصيدلة جامعه كما ت 

  أكتوبر وكلية الصيدلة جامعة القاهرة  6باالضافة الى العمل في المشروع البحثي الممول بين كلية الصيدلة جامعة

 Production of Anticancer Agents Using Microbial Biotransformation  تحت عنوان:

  

المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التي نظمتها المؤسسة أو مشاركة في تنظيمها وإصدار دورية علمية  -4

 محكمة:
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  المؤتمر القومي الثالث عشر للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية باالشتراك مع أكاديمية البحث العلمي واللجنة

اكتوبر  6في كلية الصيدلة جامعة  2016مارس  24 - 23الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية يومي 

 ولوجيا الجزيئية في التشخيص والعالج.وذلك تحت العنوان الجديد في الكيمياء الحيوية والبي

"Advances in Biochemistry and Molecular Biology in Diagnosis and Treatment " 

  مؤتمر العلوم الصيدلية الدولي الرابع والثالثون الذي أقامته الجمعية الصيدلية المصرية تحت شعار "مستقبل الدواء

اكتوبر  6جامعة  -في دار الدفاع الجوي، وكانت كلية الصيدلة  2017ديسمبر  24-23في مصر " وذلك في يومي 

 هي الراعي البالتيني له.

  أكتوبر ، وهي أول مجلة محكمة من نوعها لجامعة  6كما تضم قاعدة البيانات اصدارات المجلة العلمية لجامعة

 خاصة وتصدر المجلة باللغتين العربية واالنجليزية . 

 حتوي قاعدة البيانات على انشطة علمية أخرق العضاء هيئة التدريس فعلى سبيل المثال:باالضافة لما سبق، ت -5

  هيئات تحرير مجالت علمية محلية اكتوبر يشاركون في  6جامعة  -عضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة أبعض

 و دولية وهم:أقليمية إو

 Pharmaceutical drug regulatory affairs journal  ,المجلة العلمية لكلية الصيدلة جامعه القاهرة

ACTA Scientific pharmaceutical sciences,  

International journal of drug research and technology. 

 كما يشارك أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تحكيم األبحاث العلمية للدوريات العلمية الدولية والمحلية المختلفة 

 نمية البيئةالمشاركة المجتمعية وت

 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  أكتوبر من خالل لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بإعداد الخطة الخمسية للمشاركة  6جامعة  -قامت كلية الصيدلة

 بعد تحديد االحتياجات 2014/2019وفقاَ للخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة 2014/2019المجتمعية وتنمية البيئة 

الفعلية للمجتمع المحيط وجميع األطراف المجتمعية ذات العالقة من فئات المجتمع الداخلي )طالب، وخريجين، وأعضاء 

هيئة تدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين(، والمجتمع الخارجي )مؤسسات سوق العمل، ونقابة الصيدلة ووزارة الصحة، 

(. وقد تم تحديد هذه االحتياجات من خالل استقصاءات إبداء الرأي والهيئات الخيرية والمدارس واألماكن الفقيرة

 والمقابالت المجتمعية، وإقرار األولويات للوصول إلى برامج خدمة مجتمعية متميزة وفعالة تلبي هذه االحتياجات. 

 األنشطة الموجهة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

  لجميع فئات الكلية من خالل العديد من األنشطة منها: البيئيرفع الوعي أكتوبر  6جامعة  -تبنت كلية الصيدلة 

الخاصة بالتوعية عن شئون التعليم والطالب، والبحث العلمي. كما تم  الندوات والدورات التدريبية وورش العمل -

 صرية.توعية طالب الكلية عن استراتيجيات المذاكرة الجامعية، واألنظمة المتبعة في تسجيل األدوية في السوق الم

 الصحية عن العديد من األمراض منها اإلنفلونزا الفيروسية، واإليدز، ومرض السكري. حمالت التوعية -

منها مؤتمر الدوفات العلمي الدولي بدبي )وحصد العديد من  مشاركة طالب الكلية في العديد من المؤتمرات العلمية -

في مؤتمر دور الطالب في ضمان الجودة في (. كما شارك طالب الكلية 2018، 2017، 2016مارس  -الجوائز 

 (. 2017إبريل  -التعليم العالي )برعاية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  للمجتمع الخارجي من خالل: المساعدات الطبيةكما قامت الكلية بتقديم العديد من 
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ألماكن الفقيرة بمحافظة الجيزة، والمراكز طبية، والتي استهدفت العديد من ا القوافل الطبية التشخيصية والعالجية -

 والمؤسسات الخيرية، والمدارس. كما شاركت الكلية في قافلتين طبيتين إلى محافظة القليوبية.

 وحملة تحيا مصر لخدمة المجتمع. 57357لصالح مستشفى  حمالت التبرع بالدم -

 .2015/2016ي أكتوبر في العام األكاديم 6بجامعة  إنشاء الصيدلية الخيرية -

 عن العديد من األمرض منها اإلنفلونزا، والسمنة. ندوات التوعية الطبية لطالب المدارس المحيطة -

  من خالل العديد من األنشطة منها:بالجانب الثقافي واالجتماعي واهتمت الكلية 

 2015/2016األكاديمي من خالل إنشاء صيدلية باسم الكلية بها في العام  57357في مستشفى  المساهمة اإلنشائية -

جنيهاَ من تبرعات  90000جنيهاَ مصرياَ )مائتان واحدي عشر ألفاَ( منها  211000من خالل جمع تبرعات بقيمة 

 جنيهاَ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية. 121000الطالب، و

 (.57357شفى )مستشفى أبو الريش لألطفال، ومست الزيارات الخيرية لمستشفيات األطفال -

 زيارات دور رعاية المسنين واأليتام واالحتفال بيوم اليتيم. -

 (.2016للعاملين بالكلية )فبراير  انطالا برنامج محو األمية -

منها الحفل السنوي الستقبال الطالب الجدد، وعيد األم، وحفالت توزيع  إقامة والمشاركة في العديد من االحتفاليات -

علي الطالب من قبل شركات األدوية بحضور العديد من رجال الصناعة والتسويق شهادات التدريب الميداني 

 وممثلي النقابة العامة للصيادلة.

منها الزيارات لمحمية وادي الريان بالفيوم ومحمية  تنظيم العديد من األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية -

العب الجامعة، ومعارض األسر الطالبية. كما شاركت الكلية في وادي دجلة بالمعادي، واليوم الرياضي السنوي بم

 .2015مارس  -فاعليات منتدى الفن والطفل بالجامعة 

مثل محطة راديو صوت العرب، قناة  استضافة العديد من أعضاء هيئة التدريس والطالب في اإلعالم المصري -

عن تجربة التعليم التكاملي وتطوير التعليم بكلية الصيدلة النيل الثقافية، والقناة األولي بالتليفزيون المصري للتحدث 

 اكتوبر، والتوعية عن بعض األمور الصحية. 6جامعة 

 بالجامعة  ملتقي التوظيف السنويدعماَ واضحاَ من خالل المشاركة في فاعليات  وللخريجين وطالب الفرا النهائية

بالكلية من ندوات توعية ودورات تدريبية )مجانية وغير  أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاصوتوفير فرص العمل، 

 مجانية(، خدمات علمية وبحثية وصناعية للمجتمع الداخلي )مجانية ومخفضة( والخارجي.

  بالتعاون مع لجنة إدارة األزمات  اإلشراف على البيئة الداخلية للكليةوتشارك لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة في

بالكلية  اللوحات اإلرشاديةباألقسام العلمية، متابعة كفاءة وكفاية  صيدليات اإلسعافات األوليةخالل تجهيز والكوارث من 

على استخدام طفايات الحريق والتعامل مع الحرائق  الدورات التدريبية للعاملين بالكلية، طفايات الحريقوسالمة 

والمشاركة  بخطة اإلخالءإدارة الحماية المدنية بالجيزة، التوعية بمشاركة  -والسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 في تطبيقها.

 األبحاث العلمية التطبيقية واالستشارات العلمية وتأثيرها في المجتمع الخارجي

  أكتوبر طريقة جديدة لفصل وتعيين عشرة أحماض أمينية باستخدام جهاز  6جامعة  -قدم قسم الكيمياء بكلية الصيدلة

HPLC  والذي كان له بالغ األثر في التعاون  2016/2017بوحدة البحث والتصنيع التجريبي بالكلية في العام الجامعي

المثمر مع إدارة الرقابة بمصنع راميدا لعمل دراسات على الثبات الضوئي خالل فترات التخزين الطويلة علي إحدى 

الصحي. كما قام قسم العقاقير بتقديم العديد من اإلستشارات مستحضرات الشركة تمهيداَ الستخدامه ضمن أدوية التأمين 

العلمية لشركات األدوية )شركة إكسترا ميد(، ومصانع الزيوت العطرية )مصنع الزيوت العطرية بقرية شبرا بلولة(، 

 القري المصرية )قرية الكودية بمحافظة أسيوط إلستخدام عيدان الذرة الشامي بدالَ من حرقها(.

 

 ء األطراف المجتمعية ذات العالقةقياس آرا

 تقوم كلية الصيدلة بقياس آراء األطراف المجتمعية ذات العالقة من خالل طرح العديد من االستقصاءات مثل:
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استقصاءات رضا الطراف ذات العالقة عن أنشطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة في مجاالت القوافل الطبية،  -

توعية والدورات التدريبية وورش العمل )تقييم كفاءة القائمين عليها ومالئمة أماكن وحمالت التوعية، وندوات ال

إقامتها(، األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية )التي تقدم لأليتام وذوي االحتياجات الخاصة والمسنين(، 

لمجتمع الخارجي. كما يتم قياس والتبرعات التي تتم لصالح المستشفيات ودور األيتام، وتقديم االستشارات العلمية ل

 الرضا العام عن أنشطة خدمة المجتمع ومالئمتها الحتياجاته.

 استقصاءات آراء الطالب/الخريجين في الملتقي التوظيفي السنوي. -

استقصاءات تقييم الطالب المتدربين أثناء التدريب الميداني في مجاالت الصيدليات المجتمعية، والتصنيع الدوائي،  -

 ق الدوائي، والمستشفيات والصيدلة اإلكلينيكية، والمشروعات البحثية.والتسوي

 استقصاءات آراء أصحاب سوق العمل في كفاءة خريجين الكلية. -

  كما يتم قياس آراء األطراف المعنية وسوق العمل في فاعلية العملية التعليمية بالكلية من خالل استطالعات الرأي أثناء

لكلية مع سيادتهم، ومن خالل مشاركتهم في المجالس الرسمية للكلية ولجانها واتخاذ العديد اللقاءات المنظمة من قبل ا

                  من القرارات. 

 :ويوضح الشكل التالي نتائج إستقصاء أراء األطراف المجتمعية ذات العالقة في أنشطة خدمة المجتمع المتنوعة 

 

 

 أنشطة خدمة المجتمع ومالءمتها الحتياجاته خالل األربع سنوات السابقة:كما يوضح الشكل التالي الرضا العام عن 
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