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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



 تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

 (9102/2020للعام األكاديمى )

 تشكيل مجلس إدارة الوحدة كاآلتي:

 رئيس مجلس اإلدارة عميد الكلية ا.د. هبه فاروق سالم  .9
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 عضوا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية ل عبير سيد معوضد. م.ا.  .4
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 تشكيل لجان وحدة ضمان الجودة لعام 0202/0291

 لجنة معايير االعتماد -ا

 التخطيط اإلستراتيجى -9

 العلمىالقسم  اإلسم

 الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعة د/ ياسر جابر )منسق(

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/ عصام محمد عيسى 

 الكيمياء الدوائية د/ امل جابر قرني طاهر

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/ عمرو جمال

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/ ياسمين خالد ربيع

 العقاقير  نجالء اسماعيلد/ 

 الكيمياء العضوية الصيدلية  ياسمين يسرى /د

 الكيمياء التحليلية الصيدلية د/ مايكل محب اديب حنا

 الكيمياء الحيوية د/ صفاء بكرى

 القيادة والحوكمة -0

 القسم العلمى اإلسم

 الكيمياء العضوية الصيدلية    د/ وائل أحمد عبد العظيم )منسق(

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية فاطمة الزهراء فريدد/ 

 العقاقير د/ هيام صالح حامد  

 الصيدلة االكلينيكية د/ محمد علي أمين

 الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعة د/ مى حسن مصطفى

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية حسن  د/ ايمان شريف

 االدوية والسموم د/ سوتى منير زكى

 الكيمياء الحيوية يمني صفوتد/ 

 االدوية والسموم د/ اسراء عبدالناصر
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 إدارة الجودة والتطوير -3

 القسم العلمى اإلسم

 مدير وحدة الجودة د/ هبه الله عاطف حلمى )منسق(

 نائب مدير وحدة الجوده د/ مروة حسن أحمد حسن

 الصيدلة االكلينيكية د/ هدى محمد ربيع

 الصيدلة االكلينيكية د/ مروة محسن

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -4

 القسم العلمى اإلسم

 الصيدلة االكلينيكية د/ رغدة رشدى سيد )منسق(

 الكيمياء الدوائية د/شيماء سعيد ذكي قطب

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية د/سيلفيا ماجد عدلى

 الصيدلة االكلينيكية د/هدير صفوت حسين

 الصيدلة االكلينيكية د/ياسمين محمد مدنى

 الكيمياء العضوية الصيدلية  د/ طه حامد

 الصيدلة االكلينيكية د/ رانيا محمد حسين

 الصيدلة االكلينيكية د/ منى أحمد عبدالرحمن

 الجهاز اإلدارى -5

 القسم العلمى اإلسم

 العقاقير ايناس ابراهيم امين )منسق(   /د

 الكيمياء الدوائية د/ نهى هانى

 الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعة د/ محمود عالء

 الكيمياء الدوائية د/ اسماء عبدالحميد

 االدوية والسموم د/ مروة محمود احمد خلف

 العقاقير  د/ عزة مجدى ابراهيم

 الموارد المالية والمادية -6

 القسم العلمى اإلسم

 والصيدلة الصناعيةالصيدالنيات  د/هبه عبود )منسق(

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/أميره حسنى

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية د/أمل عبد المنعم

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/ إيمان مجدي ماهر

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية د/نيفين مجدي حبيب مساك

 الصيدلة االكلينيكية د/مريان صبحي بشري سعيد

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 االدوية والسموم د/وفاء ربيع محمد

 االدوية والسموم د/جابر فتحى جابر

 الكيمياء الحيوية د/  محمد عمر

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/ مارينا عادل

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -7

 القسم العلمى اإلسم

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية  د/ أسامة محمد محمود )منسق(

 الكيمياء الدوائية د/إيمان جابر سيد احمد

 الكيمياء الحيوية إبراهيم طه إبراهيم بدويد/

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية د/ بسمة حسام انور مصطفى

 االدوية والسموم  د/ أماني عبد الخالق

 التدريس والتعلم -8

 القسم العلمى اإلسم

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية ميمنة أحمد مجدى) منسق(د/ 

 الكيمياء العضوية الصيدلية  د/فيبى فرج الله  لمعي 

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ مروة محمود عبد الحكيم

 االدوية والسموم  د/مصطفى أحمد عبد الرحيم

 الصيدلة االكلينيكية د/مارينا عماد بولس 

 االدوية والسموم  د/ مارينا نبيل

 والخريجون الطالب -1

 العلمى القسم اإلسم

 العقاقير منسق(( هاشم أحالم /د

 الدوائية الكيمياء رمضان لوءه /د

 العقاقير لطفى مؤمن/د

 االكلينيكية الصيدلة عاطف مينا/د

 العقاقير اسماعيل جمعة مني /د

 البحث العلمى -92

 القسم العلمى اإلسم

 الكيمياء العضوية الصيدلية  نافع )منسق(د / جون 

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/ محمد حسن الكومى

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/دينا محمد السيد

 االدوية والسموم  د/مها محمد عبد الفتاح حامد

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 االدوية والسموم  د/ مروة محمد محمود

 الصيدليةالكيمياء العضوية  د/ رباب رجب محمود

 الدراسات العليا -99

 القسم العلمى اإلسم

د/نسرين صالح الدين عبد الحميد 

 )منسق(

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية د/اميرة طاهر حجازي

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية د/سلوى إبراهيم تهامي

 االكلينيكيةالصيدلة  د/حسناء أسامة حامد محمد

 العقاقير د/ عبير عبدالحكيم

 الكيمياءالدوائية د/ شيماء جمال

 الكيمياء التحليلية  الصيدلية د/ رغدة عبدالمنعم

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -90

 القسم العلمى اإلسم

 الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعة   فرج عزمي عبد العزيز )منسق(  أحمد /د

 الصيدلة االكلينيكية أحمد عبد المنعم حسن علىد/ 

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ نسمة مأمون

 الكيمياء الحيوية د/ محمد سعيد

 الصيدلة االكلينيكية د/ وليد وائل

 الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعة   د/ زينب علي محمد
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 لجنة التدريب والدعم الفنى -0

 العلمىالقسم  االسم

 عقاقير د/ مروه حسن )منسق(

 الصيدلة االكلينيكية د/ صالح الدين مصطفى

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ نسمه مأمون

 االدويه والسموم د/ وليد عبد السالم

 لجنة االستبيانات واالحصاء -3

 القسم العلمى االسم

 كيمياء دوائية د/ احمد جودة )منسق(

 الكيمياء العضوية الصيدلية احمد صفوتد/ 

 الكيمياء العضوية الصيدلية د/ اية عبد العليم

 الصيدلة االكلينيكية د/ صالح الدين مصطفى

طالب من جميع المستويات و الفرق 

 الدراسيىة )منسقى الفرق(

 برامج مرحلة البكالوريوس

 لجنة المراجعه الداخليه -4

 القسم العلمى االسم

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية د/ هبه عبود

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 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

 االدوية والسموم ربيع د/ وفاء

 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

 التحليلية الصيدلية الكيمياء 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

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 الصيدلة االكلينيكية د/ هدى ربيع

 االكلينيكيةالصيدلة  د/ رغده رشدى

 الصيدلة االكلينيكية د/ياسمين مدنى
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 9102/2020انجازات الوحده للعام األكاديمى 

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

 0107أكتوبر  01 ( بتاريخ 79)

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

  الكلية لشئون الطالب والتعليم ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

 :تم تنفيذ الخطة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة والتى تتضمن التالى 
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 (2828-9182) جامعة بني سويف –الخطة التنفيذيه لوحدة ضمان الجودة كلية الصيدلةتقرير عن انجاز

 األنجازات األنشطة األهداف العامة

 :الهدف األول

نشر ثقافه الجوده بين  

جميع افراد الكليه 

 -هيئه التدريس)اعضاء 

 -الطالب -االداريين

 العمال(

عمل ندوات للطالب عن الجوده و  •

 االشارة الى الدور المهم للطالب فيها

فيراير  -0107للطالب )أكتوبر  إقامة ندوة عن نشر ثقافة الجودة -

0101) 

عمل ندوات للعاملين بالكليه عن الجوده  •

 و ابراز اهميتها  

دريس واإلداريين تألعضاء هيئة ال الجودةإقامة ندوة عن نشر ثقافة  -

 (0101فيراير  -0107)أكتوبر 

 .دورياتحديث الموقع اإللكترونى للوحدة تم  - .لوحدة على موقع الكليةاصفحة تحديث  •

 :الهدف الثاني

التقويم الذاتى الشامل  

 الداء الكلية 

 استالم التقاريرمن منسقى لجان الوحدة •

 اعداد التقرير السنوى للوحدة  •

اعداد التقرير السنوى للكلية يتضمن  •

خطه تحسين و تطوير ألنشطة الكلية  

قارير و تبناء على نتائج التقويم الذاتى و 

المراجعة الداخلية و الخارجية لتحسين 

 نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوه.

ديمى للعام األكاالتقارير السنوية لوحدة ضمان الجوده و للكلية  تم اعداد -

و اعتمادهم فى مجلس الكلية رقم  خطة التحسين امتضمن0107/0101

 .0101تمبر بس 09( بتاريخ 017)

 :ثالثالهدف ال
المراجعه الداخليه و 

الخارجية لضمان جودة 

 األداء

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة  •

 للكلية. األسترتيجية

تم عمل تقارير سنوية عن متابعة  تنفيذ  الخطة التنفيذية للخطة  -

 األسترتيجية للكلية  وعرضها على مجلس الكلية.

عمل تقرير عن مدى انجاز خطة  •

 التحسين

 

تم عمل تقرير عن مدى انجاز خطة التحسين و اعتماده فى مجلس الكلية  -

 (017) رقم
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

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

 .0101فى شهر يونيو وشهر اغسطس لعام 

 مراجعه واستيفاء ملفات المقررات •

مراجعة على اسيفاء متطلبات الجودة  •

 داخل األقسام العلمية و األقسام األدارية .

قامت لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة بعمل زيارات  -

دورية لألقسام العلمية للتأكد من إلتزامها بإعداد ملف القسم وملفات 

مقررات البكالوريوس ومقررات الدراسات العليا و استيفاء متطلبات 

 حيث:الجودة 

ستيفاءه اتم ابالغ رئيس مجلس القسم مسبقا و بفترة كافية عن ما سيتم  -

من الوثائق فى صورة قائمة مراجعة  محدد بها جميع النقاط المراد 

 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 .

القسم المعني في فترة زمنية محددة ومتفق عليها  تم متابعة عضو اللجنة -

 الستيفاء كل ما هو مطلوب من القسم .

عرض واعتماد نتائج المراجعات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -

 . الوحدة فى مجلس إدارة

 . تم مراجعة تنفيذ هذه االجراءات التصحيحه وتقديم تقرير عنها -

المراجعة الفنية على البرامج  وعلى  المراجعة الداخلية ايضاو 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  تم اعداد الية لمراجعة الكنترول - مراجعة على الكنتروالت •

 مرتين خالل العام الدراسى  )شهرى فبراير و أغسطس جميع البرامج

-  
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

و ذلك لضمان توافر الوثائق الالزمه و منها صورة من تشكيل (  -

الكنترول معتمده و كشوف المرقبات و ترتيب ورق األمتحانات ونماذج 

  األجابة و غيرها.

استيفاء   :رابعالهدف ال

توصيف وتقارير 

البرامج الدراسية 

للمرحلة الجامعية 

األولى و الدراسات 

 العليا

استالم  توصيفات و تقارير المقررات  •

 الدراسية المعتمده من األقسام العلمية.

اعداد و اعتماد توصيفات و تقارير  •

برنامج بكالوريوس الصيدلة و الصيدلة 

 الإلكلينيكية.

رير  برامج استالم توصيفات و تقا •

الدراسات العليا المعتمده من األقسام 

 العلمية

تم استالم توصيفات و تقارير المقررات لمرحلة البكالوريوس من  -

 األقسام العلمية بعد اعتمادها فى مجالس األقسام.

تم اعداد  توصيفات و تقارير برامج المرحلة الجامعية األولى للعام  -

 مجلس الكلية: واعتمادها في0101/  0107األكاديمي 

 ( مقرر.44برنامج بكالوريوس الصيدلة ) -

الصيدلية اإلكلينيكية بنظام الساعات  -برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 ( مقرر.55المعتمدة )

( 40فارم دي بنظام الساعات المعتمدة )-برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 مقرر.

م افارم دي بنظ-الصيدلة اإلكلينيكية -برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 ( مقرر.83الساعات المعتمدة )

عقدت وحدة ضمان الجودة عدد من ورش العمل مع السادة أعضاء  -

هئية التدريس للتعريف بالمعايير االكاديمية المرجعية المتبناة لبرامج 

 الدراسات العليا .

استيفاء توصيفات و تقارير مقررات و برامج الدراسات العليا تم   -

 للبرامج من خالل االقسام العلمية.ومتابعة عمل مراجعة خارجية 

: خامسالهدف ال

مراجعه توصيف و 

تقارير البرامج 

 والمقررات

عمل مراجعه لتوصيفات و تقارير  •

برنامج بكالوريوس الصيدلة و الصيدلة 

 الإلكلينيكية.

)سبتمبر  0109عقد ندوة عن التعريف بالمعايير األكاديميه المرجعيه  -

0107) 
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

عمل مراجعه لتوصيف برامج   •

 الدراسات العليا

عرض و اعتماد تقارير المراجعه على   •

اداره الكليه و اتخاذ األجراءات 

 التصحيحية.

كمراجع خارجى  هالة بكر النعسان و د. حنان المرعيتم ترشيح د.  -

 (79ى مجلس الكلية رقم )لتوصيفات و تقارير مرحلة البكالوريوس ف

 .0107أكتوبر  01بتاريخ 

 مجلس الكلية رقمتم استالم تقارير المراجعة الخارجية و اعتمادها فى  -

و اتخاذ األجراءات التصحيحية  0101سبتمبر 09( بتاريخ 017)

 المناسبة و منها: 

ة بناءا والبرامج الدراسيمتابعة تعدبل التوصيفات والتقارير للمقررات  -

 علي تقرير المراجع الخارجي.

تقديم الدعم الفني لمراجعة تقارير المقررات وخطط التحسين بناءا علي  -

 تقرير المراجع الخارجي.

  -0103تم مراجعه توصيف برامج الدراسات العليا للعام األكاديمى  -

 لية داخلوتم مناقشة و إعتماد تقارير المراجعة الخارجية والداخ 0107

 األقسام العلمية لإلستفادة منها فى تطوير البرامج والمقررات.

 :دسالهدف السا

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

الجهاز االدارى و تنمية 

قدرات القيادات 

 األكاديمية و اإلدارية

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

عمل استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس تم  -

 والجهاز اإلداري.

ة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتدريب اعداد خطة تدريبي -

واعتمادها بمحلس الكلية  0107/0101الجهاز اإلداري للعام األكاديمي 

 .0107أكتوبر  01( بتاريخ 79) رقم

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

 .(مرفق فى نهاية التقرير)ونسبة الحضور بكل دورة  0701/1010
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

 :سابعالهدف ال
استطالعات الرأى 

لألطراف المعنية و 

 قياس األداء 

إعداد الخطة السنوية لعمل األستبيانات  •

التي تستهدف جميع الفئات ) القيادات 

 -أعضاء هيئة التدريس   -األكاديمية 

الجهاز اإلداري  –الهيئة المعاونة 

الجهات  –الطالب والخريجين  ة 

 المستفيد(

 تحليل األستبيانات   •

كتابة تقارير عن نتائج األستبيانات  مع  •

تحديد نقاط القوة والنقاط التى تحتاج الى 

 تحسين و مقترحات التحسين

عرض تقارير األستبيانات فى المجالس  •

المعنية و اعتمادها و اتخاذ األجراءات 

 التصحيحية.

( 79) الكلية رقمواعتمادها بمحلس الخطة السنوية لألستبيانات تم اعداد  -

 .0107أكتوبر  01بتاريخ 

 تم اعداد االستبيانات االلكترونية المطلوبة و تم طرحها  -

األجراءات  وتم اتخاذ االستبياناتعن  تحليل و تقاريرتم عمل  -

 التصحيحية الالزمه

 1010-0701تم عمل تقرير عن مدى انجاز خطة األستبيانات لعام  -

 (مرفق فى نهاية التقرير)
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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: 9102-2002

األعداد  التوقيت اسم الدورة التدريبية

 المستهدفة

عدد 

 الحضور
نسبة 

 اإلنجاز %

 :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

ندوة عن التعريف بالمعايير األكاديميه 

 0109المرجعيه 
 %91 85 51 0107سبتمبر 

 %30 20 95 0107سبتمبر  ندوة للتعريف باألهداف االستراتيجية للكلية

ندوة عن التعليم االلكتروني وتفعيل بعض 

 )مرتين سنويا( المقررات االلكترونية

 %32 25 95 0107 أكتوبر

 %31 21 95 0101فبراير

 -)مرة واحدة( ندوة عن نشر ثقافة الجودة

 أعضاء هيئة التدريس

 0107أكتوبر 

 
95 21 31% 

 -)مرة واحدة( ندوة عن نشر ثقافة الجودة

 طالب
 %71 71 011 0107أكتوبر 

 %70 91 95 0107أكتوبر  )مرة واحدة( ندوة عن األمن الصناعي

 %95 81 41 0107أكتوبر  التعليم النشطاستراجيات 

دورة تدريبية عن االسعافات األولية وطرق 

 )مرة واحدة( اإلنقاذ في حاالت الطوارئ
 %98 55 95 0107نوفمبر 

 )مرة واحدة( دورة تدريبيه عن اإلخالء

 طالب( -)أعضاء هيئة التدريس
 %71 71 011 0107نوفمبر 

 %39 85 41 0107نوفمبر  المختلفةطرق التقويم 

 %95 81 41 0107ديسمبر  الجوانب المالية والقانونية

 %37 29 95 0101فبراير  ندوه "جائحه الكرونا الوقايه والعالج"

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

 الطابع الخاص
 % - - 41 0101أبريل 

)مرة  إعداد الطالب وتأهليهم لسوق العمل

 سنويا(
 % - - 011 0101مايو 

 الجهاز اإلداري:

ورشة عمل عن كيفية استخدام برنامج ال 

Word 
 %38 05 81 0107سبتمبر 
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األعداد  التوقيت اسم الدورة التدريبية

 المستهدفة

عدد 

 الحضور
نسبة 

 اإلنجاز %

دورة تدريبية عن االسعافات األولية وطرق 

 اإلنقاذ في حاالت الطوارئ
 %39 85 41 0107أكتوبر 

 ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين سنويا( 
 %38 05 81 0107أكتوبر 

 %22 01 81 0101فبراير 

ورشة عمل عن األمن الصناعي )مرة 

 واحدة(
 %98 00 81 0107أكتوبر 

ورشة عمل عن السالمه المهنيه )مرة 

 واحدة(

 0107أكتوبر 

 
81 03 78% 

 %39 85 41 0107نوفمبر دورة تدريبيه عن اإلخالء

 %95 81 41 0107نوفمبر تنفيذ سيناريو اإلخالء

ورشة عمل عن كيفية إعداد دليل خاص 

االداري حيث يشمل خطوات تنفيذ بالقسم 

 أي مهمه داخل القسم

 %22 01 81 0107ديسمبر 

تائج تسجيل ن -تطبيق الكنترول االلكتروني

 الطلبة الكترونيا )مرة واحدة(
 %95 05 01 0107ديسمبر 

 %38 05 81 0101يناير  ادارة واستخدام الوقت بكفاءة

 %29 00 81 0101يناير  مهارات بناء وقيادة فريق العمل

 %31 80 41 0101فبراير  ندوه "جائحه الكرونا الوقايه والعالج"

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

 الطابع الخاص
 %- - 41 0101أبريل 

 لم يتم تنفيذ الدورات اآلتية نظرا لتعليق الدراسة وكافة األنشطة بسبب جائحة كورونا: -
o  الجهاز اإلداري( -)أعضاء هيئة التدريس الطابع الخاصالتعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

o  الطالب(العمل إعداد الطالب وتأهليهم لسوق( 
o أعضاء هيئة التدريس( مهارات بناء وقيادة فريق العمل( 
o تسجيل نتائج الطلبة الكترونيا )الجهاز اإلداري( -تطبيق الكنترول االلكتروني 

 خالل العام الدراسي:كما تم تنفيذ بعض الدورات مرة واحدة فقط  -
o الطالب( -)أعضاء هيئة التدريس نشر ثقافة الجودة 
o أعضاء هيئة التدريس( دورة تدريبية عن االسعافات األولية وطرق اإلنقاذ في حاالت الطوارئ( 
o الطالب( -)أعضاء هيئة التدريس دورة تدريبيه عن اإلخالء 
o أعضاء هيئة التدريس( ندوة عن األمن الصناعي( 
o  عن السالمه المهنية )الجهاز اإلداري(ورشة عمل 
o )ورشة عمل عن األمن الصناعي )الجهاز اإلداري 
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 تقرير لجنة االستبيانات واالحصاء: -3

تم اجراء مجموعة من االستبيانات طبقا لخطة االستبيانات للتقييم وتحليل هذه االستبيانات ورفع تقرير بنتائج 

 :التصحيحية الالزمةاالستبيانات التخاذ االجراءات 

 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

المعيار األول: 

التخطيط 

 االستراتيجي

البيئة  استبيانات التحليل البيئى  •

 الداخلية

البيئة 

 الخارجية

 تم التنفيذ والتحليل مرة واحدة

 و كتابة التقرير 

   الثاني: المعيار

 القيادة و الحوكمة

استطالع راى منسوبى الكلية  •

فى نمط القيادات األكاديمية 

 الوكيل(   -)العميد 

استطالع راى منسوبى الكلية  •

فى نمط القيادات األكاديمية 

 )رئيس القسم(

استطالع راى منسوبى الكلية  •

فى نمط القيادات اإلدارية 

 )أمين الكلية، مديرى اإلدارات( 

هيئة أعضاء 

 التدريس

 مرة سنويا 

 شهر يونيو

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

استطالع راى منسوبى الكلية  •

فى نمط القيادات األكاديمية 

 الوكيل( -)العميد 

استطالع راى منسوبى الكلية  •

فى نمط القيادات األكاديمية 

 )رئيس القسم( 

فى نمط استطالع راى الطالب  •

القيادات اإلدارية )أمين الكلية، 

 مديرى اإلدارات(

 تم التنفيذ والتحليل الطالب

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

استطالع راى منسوبى الكلية  •

فى نمط القيادات األكاديمية 

 الوكيل(  -)العميد 

استطالع راى منسوبى الكلية  •

فى نمط القيادات األكاديمية 

 )رئيس القسم(

الجهاز 

 اإلدارى

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

استطالع راى الطالب فى نمط  •

القيادات اإلدارية )أمين الكلية، 

 مديرى اإلدارات(

  المعيار الرابع:

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

أعضاء هيئة  استبيان اراء  •

 التدريس  و الهيئة المعاونة عن

 الرضا الوظيفي 

 

أعضاء هيئة 

 التدريس  

الهيئة 

 المعاونة

 مرة سنويا

 شهر مارس

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

تقييم رئيس القسم ألداء أعضاء  •

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة

رؤساء 

األقسام 

 العلمية

 مرة سنويا

 شهر مارس

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

  المعيار الخامس:

 الجهاز اإلداري

استبيان قياس الرضا الوظيفي  •

 للجهاز االدارى.

استبيان تقييم أداء أعضاء الجهاز  •

 اإلداري )رؤساء األقسام(

استبيان استطالع رأي العاملين  •

مدي مصداقية النظم الحالية في 

 المستخدمة في تقييم أداء العاملين

الجهاز 

 اإلدارى

 مرة سنويا

 شهر مارس

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

استبيان تقييم مستوي الخدمات  • 

ألعضاء هيئة  االدارية التي تقدم

التدريس  ومعاونيهم من الجهاز 

 اإلداري. 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مرة سنويا

 شهر مارس

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

استبيان تقييم مستوي الخدمات  •

للطالب من  االدارية التي تقدم

 الجهاز اإلداري. 

 تم التنفيذ والتحليل الطالب

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

  المعيار الثامن:

 التدريس و التعلم

استطالع رأي الطالب في  •

 " الكتروني"المقررات 

مرتين سنويا قبل  الطالب

 االمتحانات

 شهر ديسمبر

 شهر ابريل

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

استطالع رأي الطالب في  •

 اعضاء هيئة التدريس. 

ليل والتحتم التنفيذ 

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

عمل استبيان لقياس رضا  •

الطالب عن مدى عداله طرق 

التقويم  وسياسات التظلم من 

 نتيجه االمتحانات

مرتين سنويا بعد  الطالب

االمتحانات وقبل 

 النتيجة

 نهاية شهر يناير

 نهاية شهريونيو

 تم التنفيذ والتحليل

التقرير و كتابة 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

استبيان لقياس رضا الطالب  •

عن الخدمات و التسيهالت 

  الداعمة المقدمه لهم.

بداية التيرم الثاني من  الطالب

 كل عام دراسي

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

عمل استبيان لتقويم فاعلية  •

 االكاديمى .االرشاد 

طالب 

البرنامج 

 االكلينيكي

 مرتين سنويا

 شهر يناير

 شهر مايو

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية

قيــــاس مستـــــوى الرضا عن  •

برنامج التدريب الميداني 

وطرق وأساليب تنفيذه من خالل 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

المعاونة والمشرفين والهيئة 

على برامج التدريب الميداني و 

 جهات التدريب.

أعضاء هيئة 

 التدريس

 مرة سنويا 

 شهر اكتوبر

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية
طالب 

الفرقة 

الرابعة 

 والخامسة

جهات 

 التدريب

المعيار الحادى 

عشر: الدراسات 

 العليا

استبيان  لقياس رضا طالب  •

مرحلة تمهيدى الماجستير عن 

سياسه قطاع الدراسات العليا 

 بالكليه 

استبيان لقياس رضا طالب  •

الدراسات العليا المسجلين 

للدرجات العلمية عن سياسه 

قطاع الدراسات العليا بالكليه. 

 )دكتوراة( 

استبيان لقياس رضا طالب  •

الدراسات العليا المسجلين 

فارما دي بالكليه للعام ببرنامج 

 الجامعي 

طالب 

الدراسات 

 العليا

مرتين سنويا اثناء 

 االمتحانات

 شهر فبراير

 شهر أكتوبر

 تم التنفيذ والتحليل

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

طالب  استبيان قياس رضا •

الدراسات العليا المسجلين 

ببرنامج فارما دي بالكليه عن 

 آداء عضو هيئة التدريس  

المعيار الثاني 
عشر: المشاركة 
المجتمعية و تنمية 

 البيئة:

إستبيان عن اراء سوق العمل  •
 في متطلبات الخريج 

استبيان المستفيدين )أصحاب  •
المصلحة( لمعرفة احتياجات 

 سوق العمل
استبيان رضا المستفيدين عن  •

مستوي خريجي الكلية وذلك 
سواء في مصانع األدوية و 

وأماكن العمل  المستشفيات
 المختلفة.

 مرة واحدة سوق العمل

 

 تم التنفيذ والتحليل
و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 
 التصحيحية

استبيان عن مدي رضا الفئات  •

المستهدفة )المجتمع الداخلي 

متمثال في الطالب و أعضاء 

هيئة التدريس و المجتمع 

الخارجي متمثال في الصيادلة 

ألنشطة خدمة ونقابة الصيدلة( 

 المجتمع وتنمية البيئة.

المجتمع 

 الخارجي

 تم التنفيذ والتحليل مرة واحدة

و كتابة التقرير 

واتخاذ االجراءات 

 التصحيحية
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