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لعلومامجالفىومتميزةرائدةتكونأنعلىسويفبنىجامعةالصيدلةكليةتسعى•
المجتمعيةوخدماتهاالبحثيةوأنشطتهاالتعليميةلبرامجهااستناداالصيدلية

:رؤية الوحدة

مجالفىمؤهلةوبحثيةعلميةكوادراعدادعلىسويفبنىجامعةالصيدلةكليةتعمل•
اعدادخاللنمالعملسوقاحتياجاتوتلبيةالمجتمعلخدمةواالكلينيكيةالصيدليةالعلوم

العلميةتالمستجداومواكبةالمنافسةعلىقادرينلجعلهمومهارية،ومعرفيةاساسيةبنية
والتكنولوجية

:رسالة الوحدة

–الطالب–االداريين–التدريسهيئةاعضاء)الكليةافرادجميعبينالجودةثقافةنشر•
.(العمال

.االداءةجودلضمانوالخارجيةالداخليةالمراجعاتواجراءللكليةالشاملالذاتىالتقويم•

.الكليةمخرجاتفىالمجتمعثقةزيادة•

متابعةوالذاتىالتقويمنتائجعلىبناءالكليةالنشطةوتطويرتحسينخطةوضع•
.الكليةادارةعنالصادرةالتصحيحيةاالجراءات

.يجيةاالستراتوغاياتهارسالتهاتحقيقمنالكليةوتمكينللجودةداخلىنظامانشاء•

.العالىالتعليمفىالجودةوضمانلالعتمادالقوميةالمعاييرتطبيق•

.لالعتمادالكليةواعدادتهيئة•

.الجودةمعاييرتطبيقمتابعةتدعموحداتاستحداثاقتراح•

تقييملالراىاستطالعاتوعملاالداءلتقويمالمستخدمةوالنماذجوالمعاييرالنظموضع•
.االداء

.دةالجومعاييرتطبيقعلىلمساعدتهاالكليةواداراتالقسامالفنىالدعمتقديم•

.الجودةمعاييرتطبيقفىالطالبيةالمشاركةتفعيل•

.والمقرراتالبرامجوتقاريرتوصيفاتومراجعةاستالم•

.عاونةالموالهيئةوالعاملينالتدريسهيئةمهاراتلتنميةالالزمةالتدريبخططوضع•

ىعلالحصولبهدفواالعتمادالجودةضمانومنظماتهيئاتمعتبادليةعالقاتاقامة•
.االعتماد

.الخارجيةاتبالجهتعقدالتىبالجودةالمتعلقةوالمؤتمراتالعلميةاللقاءاتفىالمشاركة•

:أهداف الوحدة
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 0202/0202تشكيل لجان وحدة ضمان الجودة لعام 

 لجنة معايير االعتماد -ا

 التخطيط االستراتيجي -2

 القسم العلمى االسم

 العقاقير ()منسقد/ عبير سيد 

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/ رشا عبد السالم

 ياء العضوية الصيدليةالكيم د/ طه حامد

 االدوية والسموم د/ محمد رجب 

 الكيمياء الدوائية د/ كريم صوفى

 القيادة والحوكمة -0

 القسم العلمى االسم

 عقاقير (منسقد/ داليا االمير )

 الكيمياء الدوائية د/ لؤه رمضان

 الكيمياء الحيوية د/ روفيده ربيع

 الصيدلة االكلينيكية د/ ياسمن محمد مدنى

 إدارة الجودة والتطوير-3

 القسم العلمى االسم      

 مدير وحدة الجودة      ()منسقد/ هبه عاطف 

 )الكيمياء العضوية الصيدلية(

 نائب مدير وحدة الجودة )العقاقير( د/ مروة حسن

 نائب مدير وحدة الجودة )العقاقير( د/ داليا االمير

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ رباب رجب

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة-4

 القسم العلمى االسم

 الكيمياء التحليلية الصيدلية ()منسقد/ مها عبد الرحمن 

 الصيدلة االكلينيكية د/ رغدة رشدى

 الميكروبيولوجيا الصيدلة والمناعة د/ فاطمه محمد ملهم

 الجهاز االدارى -5

 القسم العلمى االسم      

 عقاقير (نسقمد/ مروة حسن)

 االدوية والسموم  د/ وليد عبد السالم

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ نسمه مأمون

 الصيدلة االكلينيكية د/ صالح الدين مصطفى
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 الموارد المالية والمادية -6

 القسم العلمى االسم      

 االدوية والسموم منسق(د/ وفاء ربيع  )

 ة الصناعيةالصيدالنيات والصيدل د/ هبه عبود

 االدوية والسموم د/ جابر فتحى

 المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية -7

 القسم العلمى االسم

 العقاقير (منسقد/ مروة حسن )

 الكيمياء التحليلية الصيدلية د/ مها عبد الرحمن

 الصيدلة االكلينيكية د/ هدى ربيع

 الصيدلة االكلينيكية د/ هدير صفوت

 الكيمياء العضوية الصيدلية جبد/ رباب ر

 الكيمياء التحليلية الصيدلية د/ رحاب مجدى 

 الكيمياء التحليلية الصيدلية د/ ميمنه مجدى

 الكيمياء الدوائية د/ شيماء جمال

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/أميرة كمال

 الكيمياء التحليلية الصيدلية د/فاطمه الزهراء فريد

 مالتدريس والتعل -8

 القسم العلمى االسم

 الكيمياء التحليلية الصيدلية منسق(د/ مها عبد الرحمن )

 الصيدلة االكلينيكية د/ رغده رشدى

 الميكروبيولوجيا الصيدلة والمناعة د/ فاطمه محمد ملهم

 الكيمياء الحيوية د/ محمد تهامى

 الطالب والخريجون -9

 القسم العلمى االسم

 عقاقير منسق(د/ داليا االمير)

 الكيمياء التحليلية الصيدلية د/ ياسمين محمد مدنى

 الكيمياء الدوائية د/ لؤة رمضان

 الكيمياء الحيوية د/روفيده ربيع

 البحث العلمى-22

 القسم العلمى االسم

 االدوية والسموم (منسقد/ مها عبد الفتاح )

 الكيمياء الحيوية د/ محمد تهامى

 سموماالدوية وال د/ جابر فتحى

22 
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 الدراسات العليا -22

 القسم العلمى االسم

 الكيمياء التحليلية الصيدلية ()منسقد/ نسرين صالح الدين 

 عقاقير د/ مروه حسن

 الصيدلة االكلينيكية د/ هدى ربيع

 الصيدلة االكلينيكية د/ هدير صفوت

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ رباب رجب

 تحليلية الصيدليةالكيمياء ال د/ رحاب مجدى 

 الكيمياء التحليلية الصيدلية د/ ميمنه مجدى

 الكيمياء الدوائية د/ شيماء جمال

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/أميرة كمال

 الكيمياء التحليلية الصيدلية د/فاطمة الزهراء فريد

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -20

 القسم العلمى االسم

 عقاقير  (منسقد/ عبير سيد   )

 االدويه والسموم د/ محمد رجب 

 المكروبيولوجيا الصيدلة والمناعة د/ كريم صوفى

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ طه حامد
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 لجنة التدريب والدعم الفنى -0

 القسم العلمى االسم      

 عقاقير د/ مروه حسن )منسق(

 ينيكيةالصيدلة االكل د/ صالح الدين مصطفى

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ نسمه مأمون

 االدويه والسموم د/ وليد عبد السالم

طالب من جميع المستويات و الفرق 

 الدراسيىة )منسقى الفرق(

 برامج مرحلة البكالوريوس

 لجنة االستبيانات واالحصاء -3

 القسم العلمى االسم

 كيمياء دوائية د/ احمد جودة )منسق(

 الكيمياء العضوية الصيدلية صفوت احمدد/ 

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ اية عبد العليم

 الصيدلة االكلينيكية د/ صالح الدين مصطفى

 لجنة المراجعه الداخليه -4

 القسم العلمى   االسم

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية    د/ هبه عبود

 لصناعيةالصيدالنيات والصيدلة ا    د/ رشا عبد السالم

 لعقاقيرا                   د/عبير سيد

 العقاقير                   د/ مروه حسن

 العقاقير                   د/ داليا االمير

 االدوية والسموم د/ محمد رجب

 االدوية والسموم د/ وليد عبد السالم

 االدوية والسموم د/ مها عبد الفتاح

 سموماالدوية وال د/ وفاء ربيع

 المكروبيولوجيا الصيدلة والمناعة د/ كريم صوفى

 المكروبيولوجيا الصيدلة والمناعة د/فاطمه ملهم

 الكيمياء العضوية الصيدلية     د/ هبه عاطف

 الكيمياء العضوية الصيدلية    د/ طه حامد

 الكيمياء التحليلية الصيدلية     د/ ميمنه مجدى

 لتحليلية الصيدليةالكيمياء ا     د/ رحاب مجدى

 الكيمياء التحليلية الصيدلية     د/ مها عبد الرحمن

 الكيمياء الحيوية           د/ روفيده ربيع

 الكيمياء الحيوية    د/ محمد تهامى

 الكيمياء الدوائية     د/ أحمد جوده

 الكيمياء الدوائية     د/ لؤه رمضان
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 الصيدلة االكلينيكية    د/ هدى ربيع

 الصيدلة االكلينيكية      د/ رغده رشدى

 الصيدلة االكلينيكية     د/ياسمين مدنى
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 0202/0202انجازات الوحده للعام األكاديمى 

  ( 111تم اعتمادها فى مجلس الكلية رقم )تم اعداد الخطة السنوية للوحدة و تحديث تشكيل اللجان و مجلس ادارة الوحدة و

 0101أكتوبر  11 بتاريخ 

  اعداد ملف يتضمن كافة االجراءات االحترازية التي اتخذتها الكلية في التعامل مع جائحة كورونا بمساعدة وكيل الكلية

 لشئون الطالب والتعليم ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

  ( والتي 11/5/0101رقم  بتاريخ 111)مجلس كليه تم استحداث اليه لمتابعه وقياس فاعليه التدريب الميداني  و اعتمادها فى

 تتضمن  اآلتى:

باالضافه الى استيفاء كتيب التدريب وتقديم التذاكر الطبيه او التدريب في المستشفي الجامعي توقيع عضو هيئه التدريس 

يب الميدانى للتدرالمشرف علي الطالب )حيث يحتوي كتيب التدريب الميدانى فى نهايته على تقرير لنشاط حضور الطالب 

وتقييم مدى اداء الطالب في التدريب الميدانى من المشرفين عليه بالتدريب  كما تقدم الجهات القائمة علي التدريب شهاده تفيد 

 حضور الطالب.

تي لفي نهايه التدريب لقياس قدره الطالب عن معرفه ما تم التدريب عليه مثل الجرعات الخاصه باالدويه ا quizيتم اجراء   

بالنسبه لالعمار المختلفه سواء لالطفال او الكبار و االدويه التي يمكن وصفها للمرضي في  (OTC Drugs)يمكن وصفها 

و ما هي االسئله الواجب معرفه اجابتها من المريض ألخذ الحذر اذا كان هناك حاله مرضيه تمنع   (cases)حاالت مختلفه 

دويه التي يتم صرفها بالروشته او وصفها لضمان عدم صرف أي أدويه تتسبب وصف دواء معين والتفاعالت المختلفه لال

 .في تفاعل يضر بالمريض أو يتسبب في وفاته

  ( 101قم )ر المقررات و تم اعتمادها فى مجلس الكليةتم استحداث آلية لالستفادة من نتائج األمتحانات فى تطوير البرامج و

 األقسام العلمية. و تعميمها على  0101أغسطس  11بتاريخ 

 :تم تنفيذ الخطة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة والتى تتضمن التالى 
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 (8289-8282) جامعة بني سويف –الخطة التنفيذيه لوحدة ضمان الجودة كلية الصيدلةتقرير عن انجاز

 األنجازات األنشطة األهداف العامة

 :الهدف األول

نشر ثقافه الجوده بين  

الكليه  جميع افراد

 -)اعضاء هيئه التدريس

 -الطالب -االداريين

 العمال(

عمل ندوات للطالب عن الجوده و  •

 االشارة الى الدور المهم للطالب فيها

فيراير  -0101للطالب )أكتوبر  إقامة ندوة عن نشر ثقافة الجودة -

0101) 

عمل ندوات للعاملين بالكليه عن الجوده  •

 و ابراز اهميتها  

دريس واإلداريين تألعضاء هيئة ال نشر ثقافة الجودة إقامة ندوة عن -

 (0101فيراير  -0101)أكتوبر 

 تحديث الموقع اإللكترونى للوحدة •

تحديث دليل التوصيف الوظيفى  ودليل  •

الطالب و دليل التقويم االمتحانات و 

استراتيجية التدريس و التعلم و اعالنهم 

 بالطرق المختلفة.

 ونى للوحدة .تحديث الموقع اإللكترتم  -

تم تحديث دليل التوصيف الوظيفى  ودليل الطالب و دليل التقويم  -

 االمتحانات و رفعهم ع الموقع اللكترونى للكلية.

 الرؤيه و الرساله و القيم الحاكمه.تم تحديث  -

  .للكليةاألسترشادى الهيكل التنظيمى تم تحديث  -

 .استراتيجية التدريس و التعلم  والتقييم تم تحديثو  -

 تم النشر عن طريق: 

 عالن على موقع الكلية، اال -

 و بانرات ووضعها فى اروقة الكلية.عمل مطبوعات  -

 و اإلدارية.تعميم على األقسام العلميةال -

 العرض بالكلية. من خالل شاشة -
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 :الهدف الثاني

التقويم الذاتى الشامل  

 الداء الكلية 

 استالم التقاريرمن منسقى لجان الوحدة •

 ير السنوى للوحدة اعداد التقر •

 اعداد التقرير السنوى للكلية. •

اعداد الدراسة الذاتية للكلية متضمنه  •

خطه تحسين و تطوير ألنشطة الكلية  

بناء على نتائج التقويم الذاتى و و تقارير 

المراجعة الداخلية و الخارجية لتحسين 

 نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوه.

ضمان الجوده و للكلية و الدراسة التقارير السنوية لوحدة  تم اعداد -

و  متضمنة خطة التحسين0101 / 0101للعام األكاديمى الذاتية 

 0101سبتمبر  11( بتاريخ 101اعتمادهم فى مجلس الكلية رقم )

 الهدف الثالث:

إعداد الخطة 

االسترتيجيه للكلية 

0101/0105    

تشكيل فريق اعداد الخطة االستراتيجية  •

 لكلية.واعتماده من مجلس ا

تحديد عناصر البيئة الداخلية للكلية  •

المطلوب دراستها و وضع خطط عمل 

لجمع البيانات عن كل عنصر من 

 عناصر البيئة الداخلية و الخارجية.

 اعتماد نماذج استبيانات التحليل البيئى. •

تحديد السياسات واألهداف االستراتيجية  •

و القيم الحاكمة ومراجعة صياغة الرؤيه 

 والرساله.

تشكيل فريق مراجعة  لمسودة الخطة  •

 االستراتيجية  و اعتماده

اعتماد الخطة التنفيذية و الخطة كاملة بعد  •

مراجعتها  وتشكيل فريق عمل يشرف 

على متابعة تنفيذ الخطة التنفيذيه للخطة 

ى الخطة رئيسي عل استند فريق التخطيط اإلستراتيجى بالكلية بشكل -

( وذلك إلعداد  الخطة 0101-0105اإلستراتيجية لجامعة بني سويف )

االستراتيجية للكلية من اجل تحقيق ما تصبو اليه الجامعة فى المستقبل، 

وبذلك فقد ارتبطت الخطة اإلستراتيجية للكلية بشكل وثيق بخطة 

 -0101تيجية الجامعة اإلستراتيجية ولذا قامت الكلية باعداد خطة إسترا

وقد تم  عرض مسودة الخطة  فى مجلس الكلية  و  اعتماد  0105

تشكيل فريق لمراجعة الخطة يرأسه مدير مركز ضمان الجودة 

 11/5/0101( المنعقد بتاريخ   111بالجامعة فى مجلس الكلية رقم )

و تلقينا جلسات دعم فنى اثناء كتابة الخطة  من مركز ضمان الجودة 

تماع  بالكلية و اخرى عن بعد من خالل  تطبيق عن طريق االج

Microsoft Teams . 

 واشتملت خطوات اعداد الخطة االستراتيجية على االتى -

تشكيل فريق اعداد الخطة االستراتيجية واعتماده من مجلس الكلية رقم  -

 . 0101/ 11/11( المنعقد بتاريخ  111)
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االستراتيجية وإعداد تقارير المتابعه 

 السنويه.

خطط  دراستها و وضعتم تحديد عناصر البيئة الداخلية للكلية المطلوب  -

عمل لجمع البيانات عن كل عنصر من عناصر البيئة الداخلية و 

الخارجية مع تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات الالزمة 

 لجمعها.    

م تجميع البيانات عن طريق مقابالت اإلدارة العليا و فحص الوثائق  ت -

ة والمادية وجلسات واالحصائيات الخاصة بالطالب والموارد البشري

العصف الذهنى ) عن طريق مقابالت عن بعد على برنامج 

Microsoft Teams  .العضاء هيئة التدريس 

تم اعتماد نماذج استبيانات التحليل البيئى بصيغتها النهائية فى مجلس  -

وعمل إستبيانات الكترونية    11/11/0101(  بتاريخ  111الكلية رقم  )

و تقليل التعامل مع االوراق التى قد تكون ناقلة لتحقيق مبدأ التباعد 

و لسهولة تحليلها  لكل فئه مستهدفه ) أعضاء هيئة  11-لعدوى كوفيد

طالب مرحلة –طالب الدراسات العليا  –الهيئه المعاونه  –التدريس 

 -الخريجين  –إداريين(  –الجهاز اإلدارى )إداره عليا  -البكالوريوس

 األطراف المجتمعية( 

نشر روابط االستبيانات على مواقع التواصل االجتماعى  مع الفئات تم  -

 المستهدفة 

تم تحليل االستبيانات  الكترونيا  واعتمادها وتحديد عناصر القوه  -

نقاط  5والضعف والفرص والتهديدات وتحديد أهم النقاط المؤثره  )أهم 

  ةللقوة والضعف والفرص و التهديدات  ( واعتمادها فى مجلس الكلي

 . 11/0/0101بتاريخ  )111رقم ) 

وتبين ان وضع  تم اعداد مصفوفات العوامل الداخلية والخارجية   -6 -

( والعوامل  0.55ضعف( )  -الكلية متوسط بين العوامل الداخلية )قوة
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( مما يدل علي تمتع الكلية بمقومات 0.6تهديدات( ) -الخارجية )فرص

مستقلة في المنظومة ( بصورة HOLDداخلية تضمن لها البقاء )

التعليمية الجامعية واالستفادة بالفرص المتاؤحة ومقاومة التهديدات 

بصورة ذاتية واالستراتيجية المناسبة هنا هي النفاذ الى سوق العمل 

وتنمية المنتج من خالل استراتيجية البقاء والحفاظ ، من أجل تحقيق 

يمية ية الخدمة التعلرسالة الكلية في إطار من التميز والتنافسية و تنم

( بتاريخ  115من مجلس الكلية رقم )وفد تم اعتمادها   وتعزيزها

 . وإعداد دراسة الفجوه.11/3/0101

تم تحديد السياسات واألهداف االستراتيجية و القيم الحاكمة ومراجعة  -

صياغة الرؤيه والرساله ومقارنتها برؤية ورسالة الجامعه  واعتمادها 

  11/1/0101بتاريخ  ) 111م) فى مجلس الكلية رق

تم تصميم الخطة التنفيذية ووضع االطار الزمني لها مع حساب التمويل  -

المطلوب وتحديد مؤشرات االداء وطرق التقويم والمتابعة 

 واالستمرارية و مخاطر عدم التنفيذ. 

تم اعتماد شكيل فريق مراجعة  لمسودة الخطة االستراتيجية  يرأسه   -1 -

( 111ن الجودة بالجامعة فى مجلس الكلية   رقم )مدير مركز ضما

اعتماد الخطة التنفيذية و   . تم 11/5/0101المنعقد بتاريخ   

تشكيل فريق عمل يشرف على متابعة تنفيذ الخطةكاملة بعد مراجعتها  و

الخطة التنفيذيه للخطة االستراتيجية وإعداد تقارير المتابعه السنويه  فى 

 . 16/6/0101( المنعقد بتاريخ 111مجلس الكلية   رقم )

 الهدف الرابع:
المراجعه الداخليه و 

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة  •

 األسترتيجية للكلية.

تم عمل تقارير سنوية عن متابعة  تنفيذ  الخطة التنفيذية للخطة  -

 األسترتيجية للكلية  وعرضها على مجلس الكلية.
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الخارجية لضمان جودة 

 األداء

تحسين للعام األكاديمى مل تقرير عن مدى انجاز خطة التم ع -

بتاريخ  101و اعتماده فى مجلس الكلية رقم  0101/0101

11/1/0101 

تم تحديث جميع معايير اإلعتماد و عمل مراجعة على استيفاء المعايير  - مراجعه على استيفاء معايير االعتماد . •

 .0101فى شهر يونيو وشهر اغسطس لعام 

 واستيفاء ملفات المقررات مراجعه •

مراجعة على اسيفاء متطلبات الجودة  •

 داخل األقسام العلمية و األقسام األدارية .

عن كيفية المراجعة الداخلية  الفنية للمقررات و تم عقد ورشة عمل  -

 .0101يوليو 6مراجعة ملفات األقسام العلمية فى شهر 
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ة ضمان الجودة بعمل زيارات قامت لجنة المراجعة الداخلية بوحد  -

دورية لألقسام العلمية للتأكد من إلتزامها بإعداد ملف القسم وملفات 

مقررات البكالوريوس ومقررات الدراسات العليا و استيفاء متطلبات 

 حيث:الجودة 

تم ابالغ رئيس مجلس القسم مسبقا و بفترة كافية عن ما سيتم استيفاءه  -

اجعة  محدد بها جميع النقاط المراد من الوثائق فى صورة قائمة مر

 استيفائها قبل موعد زيارة المراجعة الداخلية.

يتم تقديم تقرير عن ما تم استيفائه والذي لم يتم وتسلم نسخة من التقرير  -

 الي رئيس مجلس القسم العلمي ونسخة لوحدة ضمان الجودة .

فق عليها تتم متابعة عضو اللجنة القسم المعني في فترة زمنية محددة وم -

 الستيفاء كل ما هو مطلوب من القسم .
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 .0101تم ايضا عمل مراجعة داخلية لالقسام األدارية فى يونيو  -
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عرض واعتماد نتائج المراجعات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -

 . الوحدة فى مجلس إدارة

 . يم تقرير عنهاتم مراجعة تنفيذ هذه االجراءات التصحيحه وتقد -

المراجعة الداخلية ايضا المراجعة الفنية على البرامج  وعلى و اشتملت  -

توصيف و تقرير المقررات لمرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا 

  من قبل مراجع داخلى بالقسم وعمل تقرير المقيم الداخلى للمقررات.

كنترول وعمل مراجعة داخلية على  ترولتم اعداد الية لمراجعة الكن - مراجعة على الكنتروالت •

جميع البرامج مرتين خالل العام الدراسى  )شهرى فبراير و أغسطس( 

و ذلك لضمان توافر الوثائق الالزمه و منها صورة من تشكيل الكنترول 

معتمده و كشوف المرقبات و ترتيب ورق األمتحانات ونماذج األجابة 

  و غيرها.

مادية بالكلية مراجعة على التسهيالت ال •

(NORMS) 

و  ”Normos check list“تم تحديث قائمة التسهيالت المادية   -

 .0101يونيو  16( بتاريخ 111) الكلية رقماعتمادها فى مجلس 

استقبال زيارات دعم فنى و المراجعة  •

 الخارجية.

تم استقبال زيارة دعم فنى من مركز ضمان الجودة بالجامعة فى  -

 .0101ديسمبر 
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تم استقبال زيارة محاكاه من مركز ضمان الجودة بالجامعة فى اغسطس  -

0101. 
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تم التقدم الستقبال زيارة اعادة التقييم من قبل الهيئة القومية لضمان  -

 جودة التعليم و اإلعتماد.

 الهدف الخامس:
استيفاء  توصيف 

وتقارير البرامج 

الدراسية للمرحلة 

الجامعية األولى و 

 لدراسات العلياا

استالم  توصيفات و تقارير المقررات  •

 الدراسية المعتمده من األقسام العلمية.

اعداد و اعتماد توصيفات و تقارير  •

برنامج بكالوريوس الصيدلة و الصيدلة 

 الإلكلينيكية.

استالم توصيفات و تقارير  برامج  •

الدراسات العليا المعتمده من األقسام 

 العلمية

ل عن كيفية اعداد توصيف المقررات طبقا للمعايير تم عقد ورش عم -

 .0101فى شهر أكتوبر  0111األكاديمية 
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تم استالم توصيفات و تقارير المقررات لمرحلة البكالوريوس من  -

 األقسام العلمية بعد اعتمادها فى مجالس األقسام.

ام عتم اعداد  توصيفات و تقارير برامج المرحلة الجامعية األولى لل -

 واعتمادها في مجلس الكلية:0101/  0101األكاديمي 

 ( مقرر.11برنامج بكالوريوس الصيدلة ) -

الصيدلية اإلكلينيكية بنظام الساعات  -برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 ( مقرر.55المعتمدة )

( 11فارم دي بنظام الساعات المعتمدة )-برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 مقرر.

ام فارم دي بنظ-الصيدلة اإلكلينيكية -دلةبرنامج بكالوريوس الصي -

 ( مقرر.31الساعات المعتمدة )
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عقدت وحدة ضمان الجودة عدد من ورش العمل مع السادة أعضاء  -

هئية التدريس للتعريف بالمعايير االكاديمية المرجعية المتبناة لبرامج 

 الدراسات العليا .

يا سات العلاستيفاء توصيفات و تقارير مقررات و برامج الدراتم   -

 ومتابعة عمل مراجعة خارجية للبرامج من خالل االقسام العلمية.

: الهدف السادس

مراجعه توصيف و 

تقارير البرامج 

 والمقررات

عمل مراجعه لتوصيفات و تقارير  •

برنامج بكالوريوس الصيدلة و الصيدلة 

 الإلكلينيكية.

عمل مراجعه لتوصيف برامج   •

 الدراسات العليا

د تقارير المراجعه على عرض و اعتما  •

اداره الكليه و اتخاذ األجراءات 

 التصحيحية.

تم ترشيح د. إيفان ابراهيم سعد كمراجع خارجى لتوصيفات و تقارير  -

أكتوبر  11بتاريخ  (111ى مجلس الكلية رقم )مرحلة البكالوريوس ف

0101. 

 مجلس الكلية رقمتم استالم تقارير المراجعة الخارجية و اعتمادها فى  -

و اتخاذ األجراءات التصحيحية  0101أغسطس  11( بتاريخ 101)

 المناسبة و منها: 

عقد ورشة عمل عن كيفية تحديث توصيفات المقررات للعام األكاديمي  -

بناءا  01-00

علي تقرير 

المراجع 

 الخارجي
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دراسية رامج التم متابعة تعدبل التوصيفات والتقارير للمقررات والب -

 بناءا علي تقرير المراجع الخارجي.

تقديم الدعم الفني لمراجعة تقارير المقررات وخطط التحسين بناءا علي  -

 تقرير المراجع الخارجي.

  -0111العليا للعام األكاديمى تم مراجعه توصيف برامج الدراسات  -

وتم مناقشة و إعتماد تقارير المراجعة الخارجية والداخلية داخل  0101

 األقسام العلمية لإلستفادة منها فى تطوير البرامج والمقررات.

 الهدف السابع:

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

الجهاز االدارى و تنمية 

قدرات القيادات 

 ديمية و اإلداريةاألكا

إعداد الخطة التدريبية لوحدة ضمان  •

الجودة لنشر ثقافة الجودة وسد 

األحتياجات التدريبية لجميع الفئات 

 المستهدفة بالكلية.

متابعة تنفيذ ورش عمل تستهدف جميع  •

 الفئات بالكلية.

إعداد تقرير انجاز الخطة التدريبية و  •

 قياس مردود لجنة األثر

حديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس عمل استبيان لتتم  -

 والجهاز اإلداري.

اعداد خطة تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتدريب  -

واعتمادها بمحلس الكلية  0101/0101الجهاز اإلداري للعام األكاديمي 

 .0101أكتوبر  11( بتاريخ 111) رقم

التدريبية للعام األكاديمي عمل تقرير عن ما تم تنفيذة من الخطة  -

 .(مرفق فى نهاية التقرير)ونسبة الحضور بكل دورة  0101/0101

 الهدف الثامن:
استطالعات الرأى 

لألطراف المعنية و 

 قياس األداء 

إعداد الخطة السنوية لعمل األستبيانات  •

التي تستهدف جميع الفئات ) القيادات 

 -أعضاء هيئة التدريس   -األكاديمية 

الجهاز اإلداري  –ئة المعاونة الهي

الجهات  –الطالب والخريجين  ة 

 المستفيد(

 تحليل األستبيانات   •

 واعتمادها بمحلس الكلية رقمالخطة السنوية لألستبيانات تم اعداد  -

 .0101أكتوبر  11( بتاريخ 111)

 تم اعداد االستبيانات االلكترونية المطلوبة و تم طرحها  -

األجراءات  وتم اتخاذ االستبياناتعن  تحليل و تقاريرتم عمل  -

 التصحيحية الالزمه

 0101-0101انجاز خطة األستبيانات لعام تم عمل تقرير عن مدى  -

 (مرفق فى نهاية التقرير)
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كتابة تقارير عن نتائج األستبيانات  مع  •

تحديد نقاط القوة والنقاط التى تحتاج الى 

 تحسين و مقترحات التحسين

عرض تقارير األستبيانات فى المجالس  •

اءات المعنية و اعتمادها و اتخاذ األجر

 التصحيحية.

التقدم  الهدف التاسع:

لالعتماد من قبل الهيئة 

القومية لضمان جودة 

 التعليم. 

المطلوب رفعها على  الملفات تجهيز •

 موقع الهيئه

 %111استكمال الملفات المطلوب رفعها بنسبة  -

 ة الزيار منسق تحديد •

 علي بالموافقة لجامعةا رئيس من خطاب •

 التقدم

ة و هو مدير وحدة الجودة و تم الحصول على  الزيار منسق تم تحديد -

 موافقة رئيس الجامعة للتقد لطلب العتماد.

للتقدم إلعادة  15111المطلوب يمبلغ  المالي االعتماد علي تم الحصول -

 التقييم من قبل الهيئة 

انشطة الكلية وتم االنتهاء من  و التحتية بالبنية توضيحى فيديو تم اعداد -

اعداد جميع الوثائق األساسية، الرئيسية، الداعمة و األضافية و جارى 

 رفعها على موقع الهيئة.

 ب المطلو المالي االعتماد علي الحصول •

 ترتيب في الكلية برغبة الهيئة مخاطبة •

 ة الزيار

 و التحتية بالبنية توضيحى فيديو اعداد •

 انشطة الكلية.
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 تقرير لجنة التدريب: -0

تقرير خطة التدريب الخاصة بكلية الصيدلة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و اإلداريين فى الفترة من 

 على النحو التالى: 0202-0202

 التوقيت اسم الدورة التدريبية
األعداد 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور

نسبة 

 اإلنجاز %

 :ئة المعاونةأعضاء هيئة التدريس والهي

ندوة للتعريف باألهداف االستراتيجية 

 (Onlineللكلية )
 0101سبتمبر 

51 11 11 % 

51 35 11% 

Brain storming session for 

SWOT analysis  جلسة عصف(

 (Onlineذهنى للتحليل البيئى( )

 %11 11 51 0101سبتمبر 

التعريف ببرنامج ميكروسوفت تيمز 

ن ه في التعليم الهجيوكيفيه االستفاده من

(Online) 

 %11 11 51 0101سبتمبر 

التعريف بتطبيق جوجل كالس رووم و 

استخدامه في نظام التعليم الهجين 

(Online) 

 0101سبتمبر 

51 35 11% 

51 31 16% 

ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين 

 (Online)-أعضاء هيئة تدريس -سنويا(

 % 11 11 51 0101أكتوبر 

 %11 35 51 0101يرفبرا

ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين 

 طالب -سنويا(

 %16 65 15 0101أكتوبر 

 %11 61 15 0101فبراير

  ندوه تحديث توصيف المقررات تبعا

للمعايير القوميه االكاديميه المرجعيه  

NARS 2017  

 0101أكتوبر 

51 15 11% 

51 11 11% 
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 التوقيت اسم الدورة التدريبية
األعداد 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور

نسبة 

 اإلنجاز %

بعض  عيلندوة عن التعليم االلكتروني وتف

 )مرتين سنويا(المقررات االلكترونية 

(Online) 

 %11 35 51 0101نوفمبر 

 %11 10 51 0101مارس

ندوه "جائحه الكرونا الوقايه والعالج" 

(Online) 

2 sessions 

 0101نوفمبر 

 

51 11 11% 

51 31 16% 

 0101نوفمبر  ندوة عن األمن الصناعي )مرتين سنويا(
15 66 16% 

 %11 61 15 0101مارس 

دورة تدريبية عن االسعافات األولية 

وطرق اإلنقاذ في حاالت الطوارئ 

 )مرتين سنويا(

 0101نوفمبر 
51 36 11% 

 %11 35 51 0101أبريل 

 دورة تدريبيه عن اإلخالء 
 0101نوفمبر 

15 63 11% 

 %11 61 15 0101أبريل 

دعم فني من مدير وحدة ضمان الجودة 

 بالجامعه
 %13 05 31 0101بر ديسم

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

 الطابع الخاص
 %10 33 11 0101ديسمبر 

زيادة وعي أعضاء هيئة التدريس 

 بالمعايير المرجعية بالدراسات العليا
 %11 65 15 0101مايو 

دور الصيدلي خالل جائحة كورونا 

(Online) 

 0101مايو 

 
51 11 11% 

 51 31 16% 
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 التوقيت اسم الدورة التدريبية
األعداد 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور

نسبة 

 اإلنجاز %

ع اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا أنوا

وحقيقة ما يشاع عن آثارها الجانبية 

ومدي صحة حدوث جلطات بالدم من 

 (Onlineاإلصابة بالفيروس )

 %16 16 51 0101يونيو 

 %16 13 51 0101يونيو  أهمية التفتيش الصيدلي ) ندوه اوالين(

 %11 30 35 0101يوليو  الكيفية والفنيات -المراجعه الداخلية

إعداد الطالب وتأهليهم لسوق العمل 

 (Online)مرة سنويا( )

 0101يوليو 

 

51 11 11% 

51 31 16% 

تقديم الدعم الفني لمراجعة تقارير 

المقررات وخطط التحسين بناءا علي 

 تقرير المراجع الخارجي 

 %13 11 15 0101أغسطس 

تحديث توصيفات المقررات للعام 

علي تقرير  بناءا 00-01األكاديمي 

 المراجع الخارجي

 0101سبتمبر 

15 61 11% 

15 61 11% 

 الجهاز اإلداري:

 ورشة عمل عن السالمه المهنيه
 %15 01 31 0101أكتوبر 

 %11 00 31 0101مارس 

ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين 

 سنويا(

 %11 35 11 0101نوفمبر  

 %10 33 11 0101فبراير  

لتعامل في حالة حدوث ندوة عن كيفية ا

 حريق

 %16 06 31 0101نوفمبر 

 %11 01 31 0101مارس 

 ندوه "جائحه الكرونا الوقايه والعالج"
 %10 33 11 0101نوفمبر 

 %11 36 11 0101يناير 
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 التوقيت اسم الدورة التدريبية
األعداد 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور

نسبة 

 اإلنجاز %

دورة تدريبية عن االسعافات األولية 

 وطرق اإلنقاذ في حاالت الطوارئ
 %11 01 31 0101ديسمبر 

 صناعيندوة عن األمن ال
 %16 06 31 0101ديسمبر 

 %13 05 31 0101أبريل 

 دورة تدريبيه عن اإلخالء
 %13 05 31 0101ديسمبر 

 %13 03 31 0101أبريل 

 تنفيذ سيناريو اإلخالء
 %13 00 31 0101ديسمبر 

 %16 06 31 0101مايو 

ل تسجي -تطبيق الكنترول االلكتروني

 نتائج الطلبة الكترونيا

 %13 05 01 0101ديسمبر 

 %15 15 01 0101مايو 

ورشة عمل عن كيفية استخدام برنامج ال 

Word 
 %11 01 05 0101مايو 

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

 الطابع الخاص
 %15 31 11 0101يونيو 
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 تقرير لجنة االستبيانات واالحصاء: -3

 :طبقا لخطة االستبيانات للتقييم وتحليل هذه االستبيانات ورفع تقرير بنتائج االستبيانات التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة تم اجراء مجموعة من االستبيانات

 

 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

الزمن المحدد 

 فيذللتن

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

المعيار األول: التخطيط 

 االستراتيجي

 البيئة الداخلية استبيانات التحليل البيئي  •

 البيئة الخارجية

فى بداية  مرة واحدة

اعداد الخطة 

  األستراتيجية

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

اجراء 

التحليل 

  البيئى

المعيار الثاني:   القيادة 

 والحوكمة

 -استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )العميد  •

  الوكيل(

استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )رئيس  •

 القسم(

 ين الكلية،استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات اإلدارية )أم •

 مديري اإلدارات(

أعضاء هيئة 

  التدريس

 المعاونةالهيئة 

  مرة سنويا

 شهر يونيو

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

 -استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )العميد  •

  "الكتروني" الوكيل(

ي نمط القيادات األكاديمية )رئيس استطالع رأى منسوبي الكلية ف •

 "الكتروني" القسم(

تم التنفيذ  الكتروني الطالب

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

http://www.pharm.bsu.edu.eg/


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

 وحدة ضمان الجودة

 

Beni-Suef University 

Faculty of Pharmacy 

Quality Assurance Unit 

 

 8591517/  8597135/  8597132ت:   8597132ت.ف:  بني سويف –ه أحمد حجازي ش الشهيد/ شحات

Web site: www.pharm.bsu.edu.eg  Mail: pharm@bsu.edu.eg 

 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

الزمن المحدد 

 فيذللتن

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

استطالع رأى الطالب في نمط القيادات اإلدارية )أمين الكلية، مديري  •

 "الكتروني" اإلدارات(

 -لقيادات األكاديمية )العميد استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط ا •

  الوكيل(

استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )رئيس  •

 القسم(

استطالع رأى الطالب في نمط القيادات اإلدارية )أمين الكلية، مديري  •

 اإلدارات(

تم التنفيذ  الكتروني الجهاز اإلداري

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

ابع:  أعضاء المعيار الر

هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة

الرضا  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عناستبانة اراء  •

 "الكتروني"الوظيفي 

 

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة

 مرة سنويا

 شهر مارس

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

رؤساء األقسام  ألداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تقييم رئيس القسم •

 العلمية

 مرة سنويا

 شهر مارس

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

المعيار الخامس:  

 الجهاز اإلداري

 استبانة قياس الرضا الوظيفي للجهاز اإلداري. •

 إلداري )رؤساء األقسام(استبانة تقييم أداء أعضاء الجهاز ا •

 مرة سنويا الجهاز اإلداري

 شهر مارس

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

الزمن المحدد 

 فيذللتن

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

استبانة استطالع رأي العاملين في مدي مصداقية النظم المستخدمة في  •

 تقييم أداء العاملين

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

هم ألعضاء التدريس ومعاوني استبانة تقييم الخدمات االدارية التي تقدم • 

  من الجهاز اإلداري.

 

  

أعضاء هيئة 

  التدريس

 الهيئة المعاونة

 مرة سنويا

 شهر مارس

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

للطالب من الجهاز  استبانة تقييم مستوي الخدمات االدارية التي تقدم •

  اإلداري.

تم التنفيذ  الطالب

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

المعيار الثامن:  

 تعلمالتدريس وال

مرتين سنويا قبل  الطالب " الكتروني" استطالع رأي الطالب في المقررات •

 االمتحانات

 شهر ديسمبر

 شهر ابريل

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

 " الكتروني". استطالع رأي الطالب في اعضاء هيئة التدريس •

الة طرق التقويم عمل استبانة لقياس رضا الطالب عن مدى عد •

 " الكتروني" وسياسات التظلم من نتيجة االمتحانات

مرتين سنويا بعد  الطالب

وقبل  االمتحانات

 النتيجة

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

الزمن المحدد 

 فيذللتن

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

 نهاية شهر يناير

 نهاية شهر يونيو

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

ة ماستبانة لقياس رضا الطالب عن الخدمات والتسهيالت الداعمة المقد •

  لهم.

بداية التيرم الثاني  الطالب

 من كل عام دراسي

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

طالب البرنامج  عمل استبانة لتقويم فاعلية االرشاد األكاديمي . •

 االكلينيكي

 مرتين سنويا

 شهر يناير

 شهر مايو

تم التنفيذ  ترونيالك

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

قيــــاس مستـــــوى الرضا عن برنامج التدريب الميداني وطرق  •

وأساليب تنفيذه من خالل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة والمشرفين على برامج التدريب الميداني وجهات التدريب.

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مرة سنويا 

 شهر اكتوبر

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

طالب الفرقة الرابعة 

 والخامسة

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

الزمن المحدد 

 فيذللتن

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

تم التنفيذ  الكتروني جهات التدريب

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

المعيار الحادي عشر: 

 الدراسات العليا

استبانة لقياس رضا طالب مرحلة تمهيدي الماجستير عن سياسة  •

  الدراسات العليا بالكلية

استبانة لقياس رضا طالب الدراسات العليا المسجلين للدرجات العلمية  •

 عن سياسة قطاع الدراسات العليا بالكلية. )دكتوراة( 

ا طالب الدراسات العليا المسجلين ببرنامج فارما دي استبانة لقياس رض •

  بالكلية للعام الجامعي

طالب الدراسات العليا المسجلين ببرنامج فارما دي  استبانة قياس رضا •

 بالكلية عن آداء عضو هيئة التدريس لم يكتمل بعد

 استبانة تقيم مقررات لدراسات العليا في الفصل الدراسي األول والثاني •

راسات الدطالب 

 العليا

مرتين سنويا اثناء 

 االمتحانات

 شهر فبراير

 شهر أكتوبر

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

المعيار الثاني عشر: 

المشاركة المجتمعية 

 وتنمية البيئة:

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة سوق العمل استبيانه عن اراء سوق العمل في متطلبات الخريج  •

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

الزمن المحدد 

 فيذللتن

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة استبانة المستفيدين )أصحاب المصلحة( لمعرفة احتياجات سوق العمل •

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

استبانة رضا المستفيدين عن مستوي خريجي الكلية وذلك سواء في  •

 وأماكن العمل المختلفة. مصانع األدوية والمستشفيات

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

استبانة عن مدي رضا الفئات المستهدفة )المجتمع الداخلي متمثال في  •

الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الخارجي متمثال في الصيادلة 

 البيئة. ونقابة الصيدلة( ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة المجتمع الخارجي

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

أعضاء التدريس  نموذج التقييم الذاتي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  • 

 والهيئة المعاونة 

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

الزمن المحدد 

 فيذللتن

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

أعضاء التدريس  تياجات التدريبية استبانة االح • 

 والهيئة المعاونة 

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة كل سنة

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

أعضاء التدريس  استبانة تقييم دورة تدريبية  • 

 والهيئة المعاونة 

نهاية كل دورية 

 تدريبية 

تم التنفيذ  الكتروني

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

تقييم رأي خريجي كلية الصيدلة جامعة بني سويف في جودة البرامج  • 

 الدراسية

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة كل سنة الخريجين 

والتحليل و 

 كتابة التقرير

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية
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