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 كمية الصيدلة ـ جامعة عين شمس
  
وتم  1994لسنة  287بقرار جميوري رقم  جامعة عين شمس  –كمية الصيدلة  تم إنشاء        

سة أنشطتيا ء في ممار لمبدجامعة عين شمس  –كمية العموم جزء من معامل ومدرجات تخصيص 
تم تصميم مبني  ثم 5991/5991العام الدراسي بيا في وقد بدأت الدراسة البحثية التعميمية و 

 الرسمي فتتاحووقد تم إ 4002العمل بو في نوفمبر  سنوات حتي بدأ 8إستغرق بنائو جديد لمكمية 
امل المعوقد روعي في تصميمو عمي أن يكون بو كافو الخدمات الطبلبية و  4001في مارس 

معاممين باألقسام اإلدارية ومدرجات وقاعات اء ىيئة التدريس ولعضألحجرات المتخصصة و 
باإلضافة إلي المخازن  لممارسة األنشطة الطبلبيةمكتبة وكافتيريا وأماكن مركز طبي و و سيمينار 

 التى تم الجامعة حتفاالتإقاعة  المبنىيوجد بكما  .والجراج وغير ذلك من الخدمات اإلنشائية
حتفاالت والمؤتمرات العممية االلجميع  ُمييئةعمى أحدث الطرز المعمارية مما يجعميا  تصميميا

طالبًا حتي وصل اآلن  430و قد كان عدد الطبلب في بداية اإلنشاء ، المتميزة بالكمية والجامعة
 طالب. 4321إلي حوالي 

 
ولوجيا والمناعة، قسم الكيمياء قسم الميكروبي :أقسام عممية وىم 9تتكون الكمية من           

قسم  ،قسم الصيدلة اإلكمينكية، قسم العقاقير ،الحيوية، قسم الصيدالنيات، قسم تكنولوجيا األدوية
، وقسم الكيمياء التحميمة الصيدليو باإلضافة إلي األقسام األدوية والسموم، قسم الكيمياء الصيدلية

، قسم قسم الشئون العامة ،قسم الحسابات، شترياتقسم الم ىي: اإلدارية والخدمية وىذه األقسام
، قسم رعاية الشباب ،شئون اإلدارية، قسم العبلقات الثقافيةقسم ال، الخزينة، قسم الدراسات العميا
كما يوجد بالكمية وحدة ذات  وحدة تكنولوجيا المعمومات، ، المكتبةقسم شئون التعميم والطبلب

دة توكيد الجودة وحوكذلك تم إنشاء  الصيدلية المتقدمة طابع خاص وىي وحدة التجارب والبحوث
 .م 2005منذ عام و تفعيل كافة أنشطتيا بالكمية

 
القدرة تعزيز اإلستفادة منيما لحصمت الكمية عمي مشروعين من مشروعات الجودة تم           

ذلك و  QAAPىما : مشروع إنشاء نظام داخمي لمجودة  الفاعمية التعميمية لممؤسسةالمؤسسية و 
مارس  1وذلك في  CIQAPالتأىيل لئلعتماد ، ومشروع التطوير المستمر و 51/50/4002في 

كان اليدف من المشروع األول ىو إنشاء نظام داخمي لمجودة بالكمية وزيادة الوعي لدى ، و 4008
 جودة وبداية لمعرفة نقاط القوة والضعفأعضاء ىيئة التدريس والطبلب ألول مرة بمفيوم ال
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أما المشروع الثاني فكان اليدف منو ىو تطوير الكمية في  ،داخل الكمية لفرص والتيديداتوا
البيئة ، المجتمع و  خدمة التعميمية والبحثية واإلدارية وشئونالقدرة المؤسسية و جميع المجاالت: 

حصمت و  ية لضمان جودة التعميم واإلعتمادوذلك بيدف التقدم لئلعتماد من قبل الييئة القوم
 لكمية عمى ىذا المشروع بعد التقدم بخطة تنفيذية لتطوير الكمية فى جميع المجاالت. ا
 

 بعض السمات المميزة لممؤسسة:
  تعتبر الكمية من الكميات الجاذبة لمطبلب حيث يقبل الطبلب عمى اإللتحاق والتحويل

نادرة سنويا من الكميات األخرى بينما تعتبر نسب التحويل الى خارج المؤسسة  إلييا
  .ويتزايد إقبال الطبلب الوافدين لمدراسات العميا عمى اإللتحاق بالمؤسسة

 التعميميةالتدريسية و قدراتيم من الناحية ص ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية و التميز الخا 
ومن ناحية البحث العممي المتميز والنشر في يا الدراسات العملطبلب البكالريوس و 

  Nature ليا معامل تأثير مرتفع مثل مجمة التى اإلنتشار و المجبلت العالمية واسعة 
 مشروعات بحثية ممولة.و التكريم رة منيم عمى العديد من الجوائز و ل نسبة كبيو حصو 

  حيث يتوافر لمكمية مبني جديد بمساحات لمقاعات حديثة تمتع الكمية ببنية تحتية متميزة
تجييزات والمواصفات العامة لممباني معايير المساحات والت أعمي من والمعامل والطرقا

  .(NORMSوالمرافق لمؤسسات التعميم العالى )

  وية وىو الوحيد من نوعو في الساعات المعتمدة لتصميم األد جديد بنظام برنامجوجود
يسيم في تخريج دفعات قادرة عمى اإلكتشافات الدوائية الجديدة وتوكيد جودة مصر و 
 الدواء.

  الذي يسيم في تخريج دفعات و  منذ إنشاء الكمية لة اإلكمينيكيةصيدمستقل لموجود قسم
الدواء المناسب لمحاالت المرضية  اختيارقادرة عمى التفاعل مع الفريق الطبي من أجل 

قبال كبير من يوجد إو  با لآلثار السمبيةنذلك دراسة التفاعبلت الدوائية تجالمختمفة وك
لدبموم لمحصول عمي ا ن لمدراسة بيذا القسميالوافدات العميا المصريين و طبلب الدراس

 .الدكتوراةالماجستير و و 

 يام بدور فعال في خدمة الموقع المتميز لكمية الصيدلة في قمب حي العباسية يؤىميا لمق
الوايمي مجاورة مثل: المطرية و تنمية البيئة مثل القوافل الطبية إلى المناطق الالمجتمع و 

 و ن بعض المستشفيات مثل مستشفي الدمرداشباإلضافة الي قربيا م سعين شمو 
 ومصانع األدوية باألميرية. عين شمس التخصصىمستشفي 
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 كاديمية القياسية وضع المعايير األفي الكمية مساىمة بعض أعضاء ىيئة التدريس ب
  .عدادىافى مراحل إ لمتعميم الصيدلي بمصر

 خدماتيا لشركات الدواء بمصر دم التى تقجارب والبحوث المتقدمة بالكمية و وجود وحدة الت
 . العالم العربىو 

 تمر الطبلبى لمدراسات المؤ  مثل المتميزة بيةاألنشطة الطبلالعديد من  توفر بالكميةي
ممتقي التوظيف السنوى وكذلك ، الجمعية العممية لطبلب صيدلة عين شمسالصيدلية، 

 لمخريجين. مفعمة باإلضافة إلي وجود رابطة

  أكاديمي مع جامعة المستقبل. وجود إتفاقية تعاون 
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  راتيجيةــة االستطـــالخ
 مســين شـامعة عــدلة جـة الصيـلكمي

 
 لية المستخدمة إلعداد الخطة:أواًل: اآل

االستراتيجية عمي النحو  ستخدام النموذج رباعي الخطوات عند عمل الخطةتم ا    
 التالي:

 سة الوضع الحالي ار د -1

 تم دراسة الوضع الحالي لممؤسسة باستخدام: 

ة األطراف من داخل بمشاركة كافSWOT Analysis) ) التحميل البيئي الرباعي نتائج -أ 
 .وخارج كمية الصيدلة جامعة عين شمس

 النيائيين. ستبيانات المستفيدينا تحميل -ب 
 وتحميميابالكمية قاعدة البيانات عن االمكانات البشرية والمادية  -ج 
 الدراسة الذاتية لمكمية -د 

 (Targetتحديد المستيدف ) -2

 (.االستراتيجية والرسالة واألىداف )الرؤية إليووىو الوضع المثالي الذي تريد الكمية الوصول 
 (Gapتحديد الفجوة) -3

سد الفجوة لذي يجب أن نسمكة لموصول لميدف و تحديد المسار ا -4
(Strategies) 

تحقيقيا من أجل الوصول إلي الغايات النيائية وتتضمن الخطة التنفيذية األىداف التي يجب 
(Goals) 

 
   2010 /9/ 19( بتاريخ 1م اعتمادها بمجلس الكلية رقم )ت
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 الخطـوة األولــي
 دراســة الوضــع الحــالي

 التحميل البيئي الرباعي
Analysis SWOT  
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 التحميل البيئي الرباعي 

SWOT Analysis  

 مقدمة:
دوات التحميميييية لمتعييرف عميييي الوضيييع القيييائم والحالييية حيييدي األإىيييي  :الربـــاع  التحميـــل البيئـــ تعريــف 

تجاىييو وكيفييية ذات التييأثير وقييوة ىييذا التييأثير وا   وذلييك بتحديييد العوامييلالسييائدة التييي تواجييو المؤسسيية 
 التعامل معو.

 
 طار التحميل:إ

 إلي قسمين أساسيين: وضع الكميةداة العوامل المؤثرة في تقسم ىذه األ

 العوامل الداخمية -5
 العوامل الخارجية -4

 

ضعف لييا وكيذلك فينن نقياط  اطإما نقاط قوة في أداء المؤسسة أو نق العوامل الداخميةوتمثل        
الضعف يمكن أن تتبادل مراكزىا من خبلل كيفية التعامل معيا وبالتالي فنن تحديد الطبيعية القوة و 

تجاه ىذا التأثير يحتياج إليي عميق فيي التحمييل ودقية فيي الدراسية  الواضحة لكل عامل وقوة تأثيره وا 
 لتحديد مصادر القوة والضعف في العنصر الواحد.

 

بطبيعتيا إما فيرص يمكين إنتيازىيا كمنيافع معينية لممؤسسية أو تيدييدات   العوامل الخارجيةأما       
تؤثر بالسمب عمي أداء المؤسسة ونتائجيا وعميو في دراسة كل عامل من العواميل الخارجيية عمينيا 

سييعي أن نحيدد إذا مييا كييان ىييذا العامييل يمثييل فرصيية يجييب إنتيازىييا والبنيياء عمييييا أو يمثييل تيديييدًا ن
إلي إلغاء أثرة أو التقميل منو مع العمم بأن العامل الواحد قيد يمثيل فرصية وتيدييدًا فيي نفيس الوقيت 
ويتوقيييف ذليييك عميييي الزاويييية التيييي ينظييير منييييا القيييائم عميييي التحمييييل لييييذا العاميييل فقيييد يمكييين تحوييييل 

 التيديد إلي فرصة أو تتحول الفرصة إلي تيديد.
 

 النتائج المتوقعة من التحميل
ميام المؤسسية والتيدييدات تمثيل الفيرص المتاحية أجراء التحمييل الربياعي النتائج المتوقعة بعد إ     

ييتم تصينيفيا طبقيًا ثيم التي تواجييا ونقاط القوة التي تمتمكييا ونقياط الضيعف التيي تقميل مين أدائييا 
سييات تصيينيف السياوضييع و  تميييمكانييية التعامييل معيييا و التييأثير وا  ولويييات محييددة ميين حيييث قييوة أل

 نتياز الفرص ودفع التيديدات واستثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.البديمة إل
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 منيجية الدراسة:
تييم ذلييك عمييي ول إلييي نتييائج محييددة مين الدراسيية و سييموب العمييل المتبيع لموصييىييي أمنيجيية الدراسيية 

 النحو التالي:
 

عميى الوضيع  ل الميؤثرةفرييق العميل بتحدييد اإلطيار العيام لمدراسية وذليك بتحدييد العوامي قام .5
 بنستخدام طريقة العصف الذىني. القائم

 

الوضييع القييائم ستقصيياء تشييمل كافيية العوامييل المييؤثرة عمييي فريييق العمييل بوضييع قائميية إ قييام .4
يييث تسييتطمع ىييذه القائميية وجييية نظيير أصييحاب المصييمحة فييي تييأثير ىييذا العامييل عمييي بح

تجاه التأثير ودرجتو وأ  وشممت ىذه القائمة عمي: تنفيذيةالخطة الولوياتو في الظاىرة وا 

 إلداريين لموقوف عمي مؤىبلتم ومياراتيم.استمارات تحديث بيانات ا .أ 

 الطبلب عن أداء اإلداريين بالكمية. رأى ستبيانا .ب 

 .بالكمية يندارين أداء اإلع ومعاونييماعضاء ىيئة التدريس  رأى استبيان .ج 

 .يم الطبلب ألداء أعضاء ىيئة التدريسياستمارات تق .د 

 األقسام العممية. ستمارات تقييما .ه 

فييي مصييادر التعميييم والييتعمم والييدعم الطبلبييي فييي النييواحي  الطييبلب ىرأسييتبيان ا .و 
   األكاديمية والغير أكاديمية بالكمية.

 استبيان رأى المستفيد النيائي من الخريجين. .ز 

 

صيييحاب المصيييمحة مييين خيييارج قصييياء بالنسيييبة لمعواميييل الخارجيييية ألستتيييم توجييييو قائمييية اإل .3
ميييية ستقصييياء لمعواميييل الداخييييتم توجييييو قائمييية اإلالييئييية اإلداريييية العمييييا لييييا بينميييا كميييية و ال

 ممين في الكمية والمتعاممين معيا.ألصحاب المصمحة من العا

 

عيا عمي ذوي المصيمحة أو ما عن طريق توزيفريق العمل بنستيفاء قائمة اإلستقصاء إ قام .2
ستيفائيا من  رد من مجموعة الدراسة.ف عن طريق إجراء المقاببلت وا 

 

فريييق العمييل بتجميييع النتييائج وتصيينيفيا وصيياغتيا فييي صييورة جييداول تمثييل نقيياط القييوة قيام  .1
ونقيييياط الضييييعف بالنسييييبة لمعوامييييل الداخمييييية وتمثييييل الفييييرص والتيديييييدات بالنسييييبة لمعوامييييل 

 تجاه التأثير وقوتو وأولوية التعامل معو.الخارجية مع بيان لكل عامل مؤثر إ

 Internal Factor Evaluation (EFE) (IFE) مييييا سييييبق تييييم حسيييياببعييييد كييييل  .1
 External   Factor Evaluationو
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  دراســة الوضــع الحــالينتائج 
 جامعة عين شمس -لكمية الصيدلة  التحميل البيئي الرباعي

SWOT Analysis  
 

 نقاط القوة -1
 الكمية جاذبة لمطبلب حيث يقبمون عمي اإللتحاق بيا والتحويل إلييا. .5

 البحثيةة التدريسية و القدر الييئة المعاونة بالكمية من حيث تميز أعضاء ىيئة التدريس و  .4
نتشار والتي ليا بحاث في مجبلت عالمية واسعة األالعديد من األ نشروذلك يتضح من 

 والحصول عمي المشروعات البحثية الممولة.   Natureمعامل تأثير مرتفع مثل مجمة 

الطبلبية والبحثية والمرافق  تمتع الكمية ببنية تحتية متميزة من حيث قاعات الدرس .3
نقطة اتصال موزعة بكافة  411االتصال بشبكة المعمومات الدولية من خبلل وسائل و 
 رجاء الكمية.أ

وم ة دبمىو الوحيد من نوعو الذي يمنح درجقسم منفصل لمصيدلة اإلكمينيكية و وجود  .2
سيم في تخريج دفعات قادرة عمى التفاعل مع الفريق يالصيدلة االكمينيكية في مصر و 
ء المناسب لمحاالت المرضية المختمفة وكذلك دراسة الطبي من أجل توظيف الدوا

 التفاعبلت الدوائية تجنبا لآلثار السمبية.
 مرحمة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.ل جديد الكمية برنامجب يوجد .1

 سبلمة العاممين بالكمية.مركز طبي مييأ لمحفاظ عمي صحة و  يتوافر بالكمية .1
 اليب تعمم ذاتي في المقررات الدراسية.أستطبيق طرق تدريس غير تقميدية و  .7
عائد برنامج الساعات  وجود مصادر لتنمية الموارد الذاتية المالية لمكمية تتمثل في .8

 لي عائد الدراسات العمياإضافة المتقدمة باإل الصيدلية البحوثلتجارب و وحدة االمعتمده و 
 وعائد دورات التعميم الصيدلى المستمر.

 لمكمية ستراتيجياإلسعى لتحقيق أىداف التخطيط ت بالكميةدة لضمان الجو  وحدةتوافر  .9
 .رتقاء بقدراتيا التنافسيةواإل
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موقع الكمية المميز وقربو من مواقع  شركات الدواء فى مصر ومستشفيات جامعة عين  .50
 شمس والمستشفيات التعميمية والخاصة.

 لمصريين والوافدين.اإلقبال المتزايد عمي أقسام الدراسات العميا بالكمية لمطبلب ا .55

 المحمية بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية وبعض المراكز البحثيةتعاون بحثى وجود  .54
 األجنبية.و 

 نقاط الضعف -2

لي إالحاجة و دارية قسام اإلاصات المطموبة في بعض األختصاإلعدم توافر الكفاءات و  .5
اريين والسكرتارية دعداد اإلأالنقص في باإلضافة الى  المتوفر حاليا لرفع كفاءتيم تدريب

 العمال.والفنيين و 
 عدم وجود وحدة حسابية خاصة بالكمية. .4

 بالكمية. داريين اإل بين و المحاسبة  المسائمة فاعمية نظامعدم  .3

 الباحثين. حقق رضاعدم كفاية مصادر تمويل البحث العممي بالصورة التي ت .2

مي الخاصة بمعايير مثعداد أعضاء ىيئة التدريس لمطبلب أقل من النسبة الأنسبة  .1
 حاليا. عتماداإلالجودة و 

 لي زيادة أعدادىا.إحاجة بمتوفرة بالمعامل الطبلبية جيزه الاأل .1

 العمل. جراءاتا  لوائح ونظم و  بعض أو تطوير تعديللي إالحاجة  .7

 الفرص -3
 تتعدد مجاالت عمل الخريج خاصة في المجاالت الجديدة التي يفرضيا سوق العمل مثل .5

ضافة وائي باإلدالتسويق الدوية، الصيدلة االكمينيكية و توكيد جودة األ التصنيع الدوائي،
 بيذه التخصصات. لي عدم تشبع سوق العمل الصيدليإ

ىناك فرص محققة لزيادة التعاون مع المراكز البحثية وأقسام الرقابة النوعية والجودة  .4
نشاط الكمية ئرة دا بشركات األدوية التابعة لمقطاع العام والخاص مما يسيم في توسيع

داء أ رالصحة والجيات الرقابية لتطوي دراسات وبحوث بالمشاركة مع وزارة لمقيام بعمل
 ٍٍ ٍٍ ٍٍ الصيدلية  البحوثو  من خبلل وحدة التجارب دواح الكمية والصناعات الدوائية في آٍن

 المتقدمة.
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مع  عتماد الكمياتاتجاه الحالي نحو تطوير األداء الجامعي و في اإل الفرص المتاحة .3
نشاء نظام داخمي إىما مشروع من مشروعات الجودة و  حصول الكمية عمي مشروعين

عتماد ومشروع التطوير المستمر والتأىيل لبل 4002أكتوبر  51(  في QAAPلمجودة )
(CIQAP في  )ن الوضع التنافسي لممؤسسة يلي تحسإمما يؤدي  4008مارس  1

 لي مثيبلتيا داخل مصرإبالنسبة 

 تعاون أكاديمي مع جامعة المستقبل. وجود إتفاقية .2

 التيديدات -4
 .تدني مستوى األجور بصفة عامة ألعضاء ىيئة التدريس والمعاونين والعاممين بالكمية .5

 ضعف مستوي الخريج. يلإقد يؤدي التوسع في أعداد المقبولين بالكمية  .4

سيؤدى  عضاء ىيئة التدريس خارج الكمية مماأعداد كثيرة من فرص عمل جاذبة أل توافر .3
 إلى نقص شديد فى أعضاء ىيئة التدريس.

الجامعات المناظرة فى  منبل الجامعات الخاصة فى الداخل و المنافسة الشديدة من ق .2
 الدول المجاورة.
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Internal Factor Evaluation* (IFE) 

Score Rate Weight ستراتيجية الداخميةالعوامل اإل 

 نقاط القوة .1   
0.1 2 0.51 

اٌى١ٍخ ربرثخ ٌٍطالة فٟ ِرحٍتٝ اٌجىبٌٛر٠ٛش ٚاٌذراضبد اٌؼ١ٍب ح١ج 

 ٠مجٍْٛ ػٍٟ اإلٌتحبق ثٙب ٚاٌتح٠ًٛ إ١ٌٙب.

0.8 2 0.4 

ت١ّس أػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ص ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثبٌى١ٍخ ِٓ ح١ج اٌمذرح 

تطج١ك طرق تذر٠ص غ١ر تم١ٍذ٠خ ٚأضب١ٌت تؼٍُ اٌتذر٠ط١خ ٚرٌه ٠تضح ِٓ 

ٚأ٠ضب ِٓ ح١ج اٌمذرح اٌجحخ١خ ٚرٌه ٠تضح  اد اٌذراض١خراتٟ فٟ اٌّمرر

ٔتشبر ٚاٌتٟ ٌٙب ثحبث فٟ ِزالد ػب١ٌّخ ٚاضؼخ األِٓ ٔشر اٌؼذ٠ذ ِٓ األ

(، اٌحظٛي ػٍٟ اٌّشرٚػبد Natureِؼبًِ تأح١ر ِرتفغ ِخً ِزٍخ)

ث١ٓ أػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ص ثبٌى١ٍخ تؼبْٚ ثحخٝ اٌجحخ١خ اٌٌّّٛخ ٚٚرٛد 

 خ األرٕج١خ.ٚثؼض اٌّراوس اٌجحخ١

5 1 0.4 

تّتغ اٌى١ٍخ ثّٛلغ ِت١ّس ٚثج١ٕخ تحت١خ ِت١ّسح ِٓ ح١ج لبػبد اٌذرش 

اٌطالث١خ ٚ اٌجحخ١خ ٚاٌّرافك ٚٚضبئً االتظبي ثشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ 

رربء اٌى١ٍخ ِٚروس طجٝ أتظبي ِٛزػخ ثىبفخ أمطخ  411ِٓ خالي 

 ١ِٙأ ٌٍحفبظ ػٍٟ طحخ ٚضالِخ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ.

0.. 4 0.50 

ثرٔبِذ اٌطبػبد اٌّؼتّذح ٌتظ١ُّ األد٠ٚخ ٚ٘ٛ اٌٛح١ذ ِٓ ٔٛػٗ فٟ 

ِظر ٚ ٠طُٙ فٟ تخر٠ذ دفؼبد لبدرح ػٍٝ اإلوتشبفبد اٌذٚائ١خ اٌزذ٠ذح 

 ٚتٛو١ذ رٛدح اٌذٚاء ثبإلضبفخ اٌٝ ٚرٛد لطُ ِٕفظً ٌٍظ١ذٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ

0.1 2 0.51 
ك أ٘ذاف اٌتخط١ظ ٚحذح ٌضّبْ اٌزٛدح ثبٌى١ٍخ تطؼٝ ٌتحم١تٛافر 

 اإلضترات١زٟ ٌٍى١ٍخ ٚاإلرتمبء ثمذراتٙب اٌتٕبفط١خ.

 نقاط الضعف .2   

0.01 1 0.01 
دار٠خ لطبَ اإلختظبطبد اٌّطٍٛثخ فٟ ثؼض األػذَ تٛافر اٌىفبءاد ٚ اإل

 ٌٟ تذر٠ت اٌّتٛفر حب١ٌب ٌرفغ وفبءتُٙ.إٌٟ اٌحبرخ إضبفخ ثبإل

 بٌى١ٍخ.ػذَ ٚرٛد ٚحذح حطبث١خ خبطخ ث 0.01 1 0.01

 دار١٠ٓ ثبٌى١ٍخ. ث١ٓ اإل ٚ اٌّحبضجخ  ػذَ فبػ١ٍخ ٔظبَ اٌّطبئٍخ 0.01 1 0.01

0.01 1 0.01 
ػذَ وفب٠خ ِظبدر ت٠ًّٛ اٌجحج اٌؼٍّٟ ثبٌظٛرح اٌتٟ تحمك رضب 

 اٌجبحخ١ٓ.

3.4  1  

                                                                                                                              
ي و ىذا يعن 3.4 كبر من المتوسط أامل الداخمية لمكمية حصوليا عمي يتضح من تحميل العو *
 خري.ألبالكميات ا األداء الجيد مقارنة الكمية قريب منداء أن أ
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External Factor Evaluation* (EFE) 
Score Rate Weight ة الخارجيةستراتيجيالعوامل اإل 

 الفرص .3   

5.1 3 0.4 

تتؼذد ِزبالد ػًّ اٌخر٠ذ ٚتتسا٠ذ أِبِٗ فرص اٌؼًّ خبطخ فٟ 

اٌّزبالد اٌزذ٠ذح اٌتٟ ٠فرضٙب ضٛق اٌؼًّ ِخً اٌتظ١ٕغ اٌذٚائٟ، تٛو١ذ 

ٌٟ ػذَ إضبفخ ٚائٟ ثبإلذاٌتط٠ٛك اٌاالد٠ٚخ، اٌظ١ذٌخ االو١ٕ١ٍى١خ ٚ رٛدح

 تشجغ ضٛق اٌؼًّ اٌظ١ذٌٟ.

0.1 3 0.4 

ٕ٘بن فرص ِحممخ ٌس٠بدح اٌتؼبْٚ ِغ اٌّراوس اٌجحخ١خ ٚألطبَ اٌرلبثخ 

ٚاٌخبص ِّب ٠طُٙ إٌٛػ١خ ٚاٌزٛدح ثشروبد األد٠ٚخ اٌتبثؼخ ٌٍمطبع اٌؼبَ 

ٔشبط اٌى١ٍخ ٌٍم١بَ ثؼًّ  دراضبد ٚثحٛث ثبٌّشبروخ ِغ فٟ تٛض١غ دائرح 

الي ِٓ خٚزارح اٌظحخ ٚاٌزٙبد اٌرلبث١خ ٌتط٠ٛراٌظٕبػبد اٌذٚائ١خ 

 اٌظ١ذ١ٌخ اٌّتمذِخ. اٌجحٛثٚحذح اٌتزبرة ٚ

5.1 1 0.41 

ػتّبد أتزبٖ اٌحبٌٟ ٔحٛ تط٠ٛر األداء اٌزبِؼٟ ٚ فٟ اإل اٌفرص اٌّتبحخ

اٌى١ٍبد ِغ حظٛي اٌى١ٍخ ػٍٟ ِشرٚػ١ٓ ِٓ ِشرٚػبد اٌزٛدح ٚ ّ٘ب 

ٚ  4002أوتٛثر  51(  فٟ QAAPٔشبء ٔظبَ داخٍٟ ٌٍزٛدح )إِشرٚع 

ِبرش  1(  فٟ CIQAPػتّبد )طتّر ٚ اٌتأ١ً٘ ٌإلِشرٚع اٌتط٠ٛر اٌّ

ٌٟ إٓ اٌٛضغ اٌتٕبفطٟ ٌٍّؤضطخ ثبٌٕطجخ ١ٌٟ تحطإِّب ٠ؤدٞ  4008

 ِخ١التٙب داخً ِظر.

 ٚرٛد إتفبل١خ تؼبْٚ أوبد٠ّٟ ِغ ربِؼخ اٌّطتمجً. 0.51 4 0.3

 التهديدات .4   

0.01 5 0.01 
ٌّؼب١ٔٚٓ تذٟٔ ِطتٜٛ األرٛر ثظفخ ػبِخ ألػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ص ٚا

 ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ.

 اٌتٛضغ فٟ أػذاد اٌّمج١ٌٛٓ ثبٌى١ٍخ لذ ٠ؤدٞ إٌٟ ضؼف ِطتٛٞ اٌخر٠ذ. 0.01 5 0.01

0.01 5 0.01 
ػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ص خبرد أػذاد وخ١رح ِٓ تٛافر فرص ػًّ ربرثخ أل

 اٌى١ٍخ ِّب ض١ؤدٜ إٌٝ ٔمض شذ٠ذ فٝ أػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ص.

0.5 4 0.01 
اٌزبِؼبد  ٠ِٓذح ِٓ لجً اٌزبِؼبد اٌخبطخ فٝ اٌذاخً ٚإٌّبفطخ اٌشذ

 إٌّبظرح فٝ اٌذٚي اٌّزبٚرح

300   1   

ن وىذا يعني أ 3.0يتضح من التحميل السابق لعوامل البيئة الخارجية لمكمية حصوليا عمي *
خري من كميات الصيدلة بالجامعات جيدة في المنافسة مع الكميات األ الكمية لدييا قدرة

 .يةالمصر 
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مصفوفة مجاالت القوة 
والضعف والفرص 

 (TWOS)والتيديدات 
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 (TWOS) التيديداتمصفوفة مجاالت القوة والضعف والفرص و 

 نقاط القوة
الكمية جاذبة لمطبلب حيث يقبمون عمي اإللتحاق بيا والتحويل  .5

 إلييا.

تميز أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية من حيث  .4
العديد من  نشروذلك يتضح من  ية والبحثيةالقدرة التدريس

نتشار والتي ليا معامل بحاث في مجبلت عالمية واسعة األاأل
والحصول عمي المشروعات   Natureتأثير مرتفع مثل مجمة 

 البحثية الممولة.

تمتع الكمية ببنية تحتية متميزة من حيث قاعات الدرس الطبلبية  .3
بكة المعمومات الدولية والبحثية والمرافق ووسائل االتصال بش

 رجاء الكمية.أنقطة اتصال موزعة بكافة  411من خبلل 
وجود قسم منفصل لمصيدلة اإلكمينيكية وىو الوحيد من نوعو  .2

سيم يالذي يمنح درجة دبموم الصيدلة االكمينيكية في مصر و 
 في تخريج دفعات قادرة عمى التفاعل مع الفريق الطبي 

رحمة البكالوريوس بنظام الساعات يوجد بالكمية برنامج جديد لم .1
 المعتمدة.

يتوافر بالكمية مركز طبي مييأ لمحفاظ عمي صحة وسبلمة  .1
 العاممين بالكمية.

تطبيق طرق تدريس غير تقميدية وأساليب تعمم ذاتي في  .7
 المقررات الدراسية.

 وجود مصادر لتنمية الموارد الذاتية المالية لمكمية تتمثل في .8
 وحدة التجارب والبحوثالمعتمده و عائد برنامج الساعات 

 لي عائد الدراسات العميا.إضافة المتقدمة باإل الصيدلية

سعى لتحقيق أىداف ت بالكميةالجودة  لتوكيدوحدة توافر  .9
 رتقاء بقدراتيا التنافسية.واإل اإلستراتيجيالتخطيط 

اإلقبال المتزايد عمي أقسام الدراسات العميا بالكمية لمطبلب  .50
 افدين.المصريين والو 

بين أعضاء ىيئة التدريس بالكمية وبعض  تعاون بحثى وجود  .55
 المراكز البحثية األجنبية.

موقع الكمية المميز وقربو من مواقع  شركات الدواء  .54
 والمستشفيات التعميمية 

 نقاط الضعف
عدم توافر الكفاءات  .5

ختصاصات المطموبة واإل
دارية قسام اإلفي بعض األ

لي تدريب إالحاجة و 
 ر حاليا لرفع كفاءتيمالمتوف

النقص في باإلضافة الى 
داريين و عداد اإلأ

السكرتارية و الفنيين و 
 .العمال

عدم وجود وحدة حسابية  .4
 خاصة بالكمية.

قياس  فاعمية نظامعدم  .3
المسائمة بين داء و األ

 العاممين بالكمية.

عدم كفاية مصادر تمويل  .2
البحث العممي بالصورة 
 التي تحقق رضا الباحثين.

عداد أعضاء ىيئة أبة نس .1
التدريس لمطبلب أقل من 
النسبة المثمي الخاصة 

 عتمادبمعايير الجودة واإل
 حاليا.

يزه المتوفرة بالمعامل جاأل .1
لي زيادة إحاجة بالطبلبية 
 أعدادىا.

و  تعديللي إالحاجة  .7
لوائح ونظم  تطوير بعض

 العمل. جراءاتا  و 
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 الفرص
و تتعدد مجاالت عمل الخريج وتتزايد أمام .5

فرص العمل خاصة في المجاالت الجديدة 
التي يفرضيا سوق العمل مثل التصنيع 

دوية، الصيدلة الدوائي، توكيد جودة األ
لي إضافة وائي باإلدالتسويق الاالكمينيكية و 

 عدم تشبع سوق العمل الصيدلي.

ىناك فرص محققة لزيادة التعاون مع المراكز  .4
ة البحثية وأقسام الرقابة النوعية والجود

بشركات األدوية التابعة لمقطاع العام 
والخاص مما يسيم في توسيع دائرة ونشاط 
الكمية لمقيام بعمل دراسات وبحوث بالمشاركة 
 رمع وزارة الصحة والجيات الرقابية لتطوي

ٍٍ أ ٍٍ ٍٍ  داء الكمية والصناعات الدوائية في آٍن
 من خبلل وحدة التجارب والبحوث دواح

 الصيدلية المتقدمة.

تجاه الحالي نحو في اإل المتاحةالفرص  .3
عتماد الكميات مع اتطوير األداء الجامعي و 

عمي مشروعين من مشروعات حصول الكمية 
نشاء نظام داخمي إىما مشروع الجودة و 
 4002أكتوبر  51(  في QAAPلمجودة )

عتماد ومشروع التطوير المستمر والتأىيل لبل
(CIQAP في  )مما يؤدي  4008مارس  1
الوضع التنافسي لممؤسسة  نيلي تحسإ

 لي مثيبلتيا داخل مصرإبالنسبة 

وجود إتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة  .2
 المستقبل

 التيديدات
 
تدني مستوى األجور بصفة عامة ألعضاء  .5

 .ىيئة التدريس والمعاونين والعاممين بالكمية

التوسع في أعداد المقبولين بالكمية قد يؤدي  .4
 ضعف مستوي الخريج. يلإ

عداد كثيرة من ر فرص عمل جاذبة ألتواف .3
عضاء ىيئة التدريس خارج الكمية مما أ

سيؤدى إلى نقص شديد فى أعضاء ىيئة 
 التدريس.

المنافسة الشديدة من قبل الجامعات الخاصة  .2
الجامعات المناظرة فى الدول  منفى الداخل و 

 المجاورة.
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 الخطـوة الثـانية

 تحـديد المســتيدف

 
ة والسياساتالرؤية والرسال  

واألىداف االستراتيجية   
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 الخطوة الثانية 
 تحديد المستيدف

 واألىداف االستراتيجية( والسياسات )الرؤية والرسالة
 :*رؤية الكمية

والبحث العممي الصيدلى أن تكون الكمية مؤسسة تعميمية معترفا بيا ومركزا لمتفوق في التعميم 

 وخدمة المجتمع.

 :*رسالة الكمية

صيادلة ذوي كفاءة عالية يتحمون بأخبلق المينة وقادرين عمي المنافسة في سوق  دادإع      

العمل بما يخدم عممية تطوير التصنيع الدوائي وتصميم األدوية وتوكيد جودتيا وتحسين الرعاية 

الصحية لممرضي . باالضافة إلي توفير األنشطة المناسبة لمطبلب لتكوين الشخصية المتميزة 

تمعيًا. كما تسعي الكمية إلى تحقيق التوسع في األبحاث العممية والتطبيقية الجيدة عمميًا ومج

 تصال بالخريجين والمستفيدين النيائيين.وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع زيادة روابط اإل

 األىداف اإلستراتيجية لمكمية*: 
لمرحمتي البكالوريوس  اتيطرق التعميم والتعمم الذو  تطوير البرامج والمقررات الدراسية .5

  .حتياجات المجتمع وسوق العملام مع ئوالدراسات العميا بما يتبل

 . ومعاونييم والعمل عمي تحقيق النسب المرجعية أعضاء ىيئة التدريس تنمية قدرات .4

متميزة عمميًا ال شخصيةالتكوين لمتعميم والتعمم و  تعميمية مناسبة تربوية بيئة توفير .3
 ومجتمعيًا.

 .داريالأداء الجياز ا تطوير .2
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والتصنيع  كتشافات الدوائيةاالتحقيق التوسع في األبحاث العممية والتطبيقية في مجال  .1

  .والتطوير الدوائي وتوكيد جودتو وتحسين الرعاية الصحية لممريض

 .حتياجات المستفيد النيائيإالخريجين وتنمية العبلقات المستمرة معيم وتمبية  متابعة .1

زيادة الوعي بالمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بين أعضاء ون مع المجتمع و توثيق التعا .7

 .ىيئة التدريس واإلداريين والطبلب

 .تنمية الموارد الذاتية .8

 البنية األساسية. صيانةو تطوير  .9
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 الثالثة الخطـوة 

 تحديد الفجوة
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 الخطـوة الثالثة
 تحديد الفجوة

 النسبة لميدف األول: الفجوة ب

الرئيسي الذي تقدمو الكمية لمحصول عمي درجو البكيالوريوس الدراسي يحتاج البرنامج  .5
إزاليو المكيرر  التحديث يشمللممقررات بحيث  مستمر في العموم الصيدلية إلي تحديث

محمييًا وعالمييًا فيي ضافة موضيوعات جدييدة بغيرض مواكبية التطيورات الحديثية ا  منيا و 
ء المعيييايير القوميييية القياسيييية فيييي ضيييو مجيييال التعمييييم الصييييدلي والصيييناعات الدوائيييية 

 المرجعية.
الدكتوراه والماجستير والدبموم إلي تحيديث فيي بالخاصة  لدراسات العمياا تحتاج برامج  .4

 .بنظام الساعات المعتمدة كاديمية معتمدة لمدراسات العمياأضوء معايير 
الدراسية لمرحمة الدراسات العميا تحتاج لتقييم محتواىا العممي بواسيطة مقيميين  البرامج .3

 القياسية. المعايير القومية ومقارنتيا ب خارجين

 .طرق التدريس الغير تقميدية تحتاج لمزيد من التفعيل .2

 

 : الثانيالفجوة بالنسبة لميدف 
 تدريس.تسعى الكمية لموصول إلى النسب المرجعية من أعداد ىيئة ال

 
 : الثالثالفجوة بالنسبة لميدف 

البيئة التعميمية تحتاج لتوفير المزيد من المصادر التعميمية المساعدة لنجاح الفاعميية التعميميية فيي 
 جو يسوده اليود والعبلقة الطيبة بين عضو ىيئة التدريس والطالب.

 

 : الرابعالفجوة بالنسبة لميدف 
العاممين بالجياز اإلداري ويحتاجون إلي المزيد من التدريب داء أكفاءة أعداد و  يوجد قصور في

 المناسب المتخصص لؤلقسام اإلدارية المختمفة بالكمية.
 

 : الخامسالفجوة بالنسبة لميدف 
التطبيقيييية التيييي تخيييدم مجيييال العمميييية و لتشيييجيع وتفعييييل األبحييياث  االحتيييياج إليييى مزييييد مييين اليييدعم

 صناعة الدواء بجميورية مصر العربية.
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 : السادسالفجوة بالنسبة لميدف 
 .إلى إستكمال قاعدة بيانات خريجي الكمية لؤلعوام  السابقةيوجد حاجة  .5
 االحتياج إلى المزيد من التوثيق لجميع أنشطة لجنة متابعة الخريجين. .4

 

 : السابعالفجوة بالنسبة لميدف 
ييية البيئيية بييين أعضيياء ىيئيية الحاجيية إلييى المزيييد ميين زيييادة الييوعى بأىمييية المشيياركة المجتمعييية وتنم

 التدريس والطبلب.
 

 : الثامنالفجوة بالنسبة لميدف 
غير كافية  من إدارة الجامعة الموازنة المخصصة سنويًا الغراض انشطة البحث العممي .5

 .و يحقق رضاء الباحثين حداث تطور يواكب الدول المتقدمةإل
عمييي مرافييق الكمييية  لمصييرف مخصييص ميين إدارة الجامعيية مصييدر مييالي ثابييت عييدم وجييود .4

 الحيوية.
 

 : التاسعالفجوة بالنسبة لميدف 
 سياسة محددة لضمان صيانة المباني  والمرافق بالكمية.  عدم وجود .5

 غير كافية. الخاصة بصيانة الكميةأعداد العمالة المؤىمة  .4
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لتحقيق التنفيذية  الخطة
 ستراتيجيةاإل األىداف
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اليدف 
 مدة التنفيذ نشطةاأل  المخرجات األول

 الموارد المطموبة مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ 
 ) جنيو مصري(

مصدر 
 التمويل

1.
 

ية 
راس

 الد
رات

مقر
 وال

مج
لبرا

ر ا
طوي

ت
و 

ميا 
 الع

ات
راس

والد
س 

ريو
الو

لبك
ي ا

حمت
مر
ي ل

ذات
م ال

تعم
 وال

ميم
لتع
ق ا

طر
تل 
ما ي

ب
ئ

مع 
م 

ا
مل
 الع

وق
وس

مع 
مجت

ت ال
اجا

حتي
. 

 ةمعايير أكاديمي -1-1
 قياسية قومية متبناه

برامج  عمي مستوي
   البكالوريوس

 القومية القياسية  كاديميةاألالمعايير  : تبنى 5-5-5

NARS)) .لمرحمة البكالوريوس  
 -2009سبتمبر 
 مجمس الكمية 2010يناير 

 
المستفيد تزايد رضا 

مستوى عن  النيائي
 الخريج.
 

الفجوة بين ما  تبلشى
مرحمة  مقررات وتقدم
واحتياجات لوريوس البكا

 سوق العمل.
 

توصيف البرامج 
 والمقررات وفقا لممعايير

القياسية  االكاديمية
 ((NARS القومية 

 لمرحمة البكالوريوس.
 

البرامج التعميمية  تطوير
 بالكمية بناء عمى تقارير
المراجعين الداخميين 

و لجنة  والخارجيين

 
 

---- 
 
 

----- 

 برامـجو  مقررات: 1-2
لمرحمة  موصفة وموثقة

البكالوريوس لتحقيـق 
سوق العمل  احـتياجات

 والمجتمع

المقررات والبرامج الحالية  توصيفمقارنة : 5-4-5
( بالمعايير ILOsة المستيدفو )يالتعميم ومخرجاتيا

 متعميم الصيدليل (NARS)القياسية  االكاديمية القومية
 .كوعمل مصفوفة لذل لمرحمة البكالوريوس

 -2009 فبراير
 2009 سبتمبر

 رؤساء االقسام العممية
مدير وحدة توكيد 

 الجودة
 أعضاء ىيئة التدريس

-----  

مراجعة توصيف المقررات بواسطة الممتحنين  :5-4-4
 الخارجيين.

نياية كل فصل 
 دراسي

 
 الممتحنون الخارجيون

 

بواسطة  تعميميةال : مراجعة توصيف البرامج5-4-3
 اجع الخارجي.المر 

-2009فبراير
 2009ديسمبر

 المراجع الخارجي
 ا.د أحمد عبد العزيز

البرامج والمقررات بعد التحديث  توصيف عتماد: ا5-4-2
 .من مجمس الكمية

بداية العام 
 مجمس الكمية الدراس 

 : تفعيل دور لجنة تطوير المقررات الدراسية5-5-1
(CDC.) 

سبتمبر من كل 
 دراس  عام

رئيس لجنة تطوير 
 المقررات الدراسية
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 .تطوير المقررات
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اليدف 
 األول

 الموارد المطموبة مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات
 ) جنيو مصري(

مصدر 
 التمويل
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ية 
راس

 الد
رات
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 معايير أكاديمية -1-3
  قياسية قومية  متبناه
عمي مستوي برامج 

  الدراسات العميا

 لبرامج العامة: تبنى المعايير األكاديمية القياسية 5-3-5
 .الدراسات العميا

 -2009نوفمبر 
 مجمس الكمية  2010أبريل 

 
 

الخريج رضا تزايد 
د و المستفي

عن برامج  النيائى
ومقررات 

الدراسات العميا 
 باالكمية
 
البرامج  تطوير

التعميمية بالكمية 
بناء عمى تقارير 

المراجعين 
 الخارجيين 

 
 
 
 
 
 

 
---- 

 
----- 

  برامــج ومقررات: 1-4
لمرحمة  موصفة وموثقة
تحقيـق الدراسات العميا ل

احـتياجات سوق العمل 
 .والمجتمع

 
 ومخرجاتيا المقررات الحالية  مواصفاتمقارنة  :5-2-5

 بالمعايير االكاديمية القومية (ILOsالتعميمة المستيدفو )
  لمرحمة الدراسات العميا القياسية

 

 2009نوفمبر 
 2010 أغسطس

 رؤساء االقسام العممية
 مدير وحدة توكيد الجودة

 التدريسأعضاء ىيئة 

--------  

دراسة حاجة سوق العمل لخريجي الدراسات  :5-2-4
التي تخدم سوق ممكن إضافتيا و العميا والتخصصات ال

 العمل.

 -2011مارس 
 2012مارس 

 لشئون وكيل الكمية
 والبحوث الدراسات العميا

. 
ررات والبرامج بواسطة مراجعة توصيف المق :5-2-3

 المراجعين الخارجيين.
 

-2010مارس 
 المراجعون الخارجيون 2010نوفمبر 

 
البرامج والمقررات من مجمس  توصيف إعتماد: :5-2-2

 .الكمية
 

سبتمبر من كل 
 مجمس الكمية عام
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:تطوير الئحة الدراسات العميا و تحويميا إلي  5-2-1
 نظام الساعات المعتمدة

-2010يوليو
 2011 ديسمبر

  مجمس الكمية
 لشئون ميةوكيل الك

 والبحوث الدراسات العميا
 لجنة الدراسات العميا 
 رؤساء األقسام العممية

تطوير الئحة 
الدراسات العميا 
إلى نظام 

 الساعات المعتمدة
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اليدف 
 الموارد المطموبة مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات األول

 ) جنيو مصري(
مصدر 
 التمويل
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طرق تعميم وتعمم  -1-5
 متطورة وذاتية

 

: تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمي 5-1-5
 .طرق التعميم والتعمم الذاتي

-2009سبتمبر 
 2011سبتمبر 

وحدة بلجنة التدريب 
طرق  إدراج  ةتوكيد الجود

التعمم الذاتي في 
باألقسام  المقررات

 العممية
 

تزايد نسبة طرق 
التعمم المتطورة 
والذاتية في 

 المقررات الدراسية
 

تزايد رضا 
الطبلب عن 
طرق التعميم 

 والتعمم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مكتبة مثل ال: دعم مصادر التعمم الذاتي 5-1-4
ت شبكة المعموماو  ووحدة تكنولوجيا المعمومات

 (Internetالدولية )
 

مايو -2009بريل أ
2010 

 عميد الكمية
 مدير وحدة توكيد الجودة

 
بواسطة أعضاء ىيئة  الطبلب حث: 5-1-3

تدريجيًا عمي المشاركة في أنشطة التعمم  التدريس
 الذاتي

 بصفة مستمرة
 رؤساء األقسام العممية
 أعضاء ىيئة التدريس

التعمم التعميم و  تنفيذ طرق متابعة: 5-1-2
عداد تقارير بذلك.المتطورة في التدريس   وا 

نياية كل عام 
 مدير وحدة توكيد الجودة دراس 
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 الموارد المطموبة مؤ شرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات اليدف األول
 )جنيو مصري(

مصدر 
 التمويل
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 وا
ميم
لتع
ق ا

طر
تل 
ما ي

يا ب
العم

ت 
سا
لدرا

 وا
س
ريو

الو
لبك
ي ا

حمت
مر
ي ل

لذات
ا

م ئ
امع 

مل
 الع

وق
وس

مع 
مجت

ت ال
اجا

حتي
.  

تدريب   -1-6
 ميداني فعال 

التدريب الميدانى  : توصيف5-1-5
 والمخرجات التعميمية المستيدفة منو

 واعتماده من مجمس الكمية.

 -2010يناير 

 2010يونيو 

  مجمس الكمية
 وحدة توكيد الجودة

 تزايد رضا الطبلب
عن  والمشرفون

 التدريب الميداني
 

نظام معتمد  وجود
 لمتدريب الميدانى

 
تحقيق األىداف 

التعميمية 
المستيدفة من 
 التدريب الميداني

 

--------  

آلية لمتابعة التدريب : وضع 5-1-4
 .الميدانى لمطبلب

 -2010فبرابر 

 2010سبتمبر 

لشئون التعميم وكيل الكمية 
 والطبلب

 : قياس مدي رضا الطبلب5-1-3
 الميداني.التدريب 

 كل عام دراس 

وكيل الكمية لشئون التعميم 
 والطبلب

 مدير وحدة توكيد الجودة
 أعضاء ىيئة التدريس

المخرجات  تحقيق : مراجعة5-1-2
   .التدريب الميداني التعميمية المستيدفو من

 كل عام دراس 
شرفون عمي التدريب الم

 الميداني بالكمية
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اليدف 
 الموارد المطموبة مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات الثاني

 مصدرالتمويل ) جنيو مصري(

2.
 

عية
مرج

ب ال
نس
ق ال

حقي
ي ت

 عم
مل
والع

يم 
وني

معا
س و

دري
 الت

يئة
ء ى

ضا
 أع

رات
 قد

مية
تن

 

عدد كافي  -2-1
اء ىيئة من أعض

 التدريس يحقق 
 النسب المرجعية

المدرسين المساعدين بالكمية  ومتابعة تحفيز-4-5-5
لئلنتياء من  والمشرفين عمييم بداخل الوطن وخارجو

ألعضاء  لبلنضماممتطمبات الحصول عمي الدكتوراه 
  .ىيئة التدريس

 مستمر

 لشئون وكيل الكمية
 والبحوث الدراسات العميا

 سأعضاء ىيئة التدري

النسب  تحقيق
لؤلعداد المرجعية 

 المطموبة من أعضاء
 ىيئة التدريس.

  

ندب أعضاء ىيئة تدريس من كميات  -4-5-4
 أو جزئيا الصيدلة والجامعات األخري ندبًا كامبلً 

 .لتدريس المواد الصيدلية
 سنويا

 الكمية مجمس
 مجالس األقسام العممية

ات الطب ندب أعضاء ىيئة تدريس من كمي -4-5-3
الغير  المقرراتبالجامعة لتدريس  واألداب والعموم
 .صيدلية

 سنويا
 الكمية مجمس

 مجالس األقسام العممية 

-2010مارس  .: وضع خطة موثقة لتحقيق النسب المرجعية4-5-2
 2011مارس 

  الكمية مجمس
 مجالس األقسام العممية

 

أعضاء  -2-2
ىيئة تدريس ذوي 
كفاءة عالية في 
 العممية التعميمية

حتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة تحديد اال -4-4-5
 ستبيانات الطبلبا التدريس من خبلل تحميل نتائج
 استبيانومن خبلل  عن أداء أعضاء ىيئة التدريس

 عن احتياجاتيم التدريبية.  أعضاء ىيئة تدريس

  - 2009يناير
 2009سبتمبر 

 مدير وحدة توكيد الجودة
بوحدة توكيد  لجنة التدريب

 الجودة

تنوع طرق التدريس 
المستخدمة في 
.المحاضرات  

 
 

 

300000 
 جنيو مصرى

تية
الذا

ية 
الكم

رد 
موا

 
C

IQ
A

P
ة تدريبية لرفع كفاءة أعضاء وضع خط -4-4-4 

 .و اعتمادىا ىيئة التدريس
– 2009سبتمبر
 2010سبتمبر

لجنة التدريب بوحدة توكيد 
 الجودة
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لعضاء ىيئة التدريس  التدريبية تنفيذ الخطة -4-4-3
 .و الييئة المعاونة

– 2009سبتمبر
 2011سبتمبر

لجنة التدريب بوحدة توكيد 
 الجودة

تزايد رضا الطبلب 
عن طرق التدريس 

 المستخدمة
وعن آداء أعضاء 
 ىيئة التدريس.

 
زيادة نسب الطرق 
الحديثة في التدريس 
مقارنة بالطرق 

.التقميدية  
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الموارد المطموبة   مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات الثالثيدف ال
 )جنيو مصري(

مصدر 
 التمويل

 
3.

 
فير

تو
 

يئة
ب

 
وية

ترب
 

سبة
منا

ية 
ميم

تع
 

عمم
والت

يم 
تعم
لم

و  
وين

تك
ال 

صية
شخ

ال 
ميًا 

 عم
ميزة

مت

عيًا.
جتم

وم
 

قاعات  -3-1
درس ومعامل 
ملئمة لمعممية 

 التعميمية

: حصر مساحات قاعات الدرس 3-5-5
لمتأكد من تحقيق المعدالت  والمعامل المتاحة 

 .(NORMSالقومية المعمنة. )

 أغسطس  

يوليو  -2009
2010 

 مدير وحدة توكيد الجودة

تحقيق المعدالت 
القومية المعمنة 
بواسطة ىيئة 
ضمان الجودة 

عتماد الوا
(NORMS)  فيما

يخص المعامل 
 وقاعات الدرس

 
رضا الطبلب  تزايد

عن االمكانات 
المتاحة المادية 

و الدرس  اتلقاع
 .المعامل الطبلبية

 
 
 

4,900,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
300,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

400000 

 )الصيانة(

 

 

C
IQ

A
P

 

: تجييز قاعات الدرس بأجيزة العرض 3-5-4
(DataShow)  ت وأجيزة الكمبيوتر والكاميرا

 عرض الوثائق و الشرائح.المختصة ب

– 2009رنوفمب
 2010ديسمبر 

 مدير وحدة توكيد الجودة
وكيل الكمية لشئون 
 التعميم والطبلب

: تجييز المعامل بما يمزميا من أجيزة  3-5-3
 .ومعدات و أجيزة عرض معممية طبلبية

 
 -2009نوفمبر
 2012مارس 
 
 

 عميد الكمية
رؤساء األقسام العممية 

ية  قسم المشتريات
يزان

م
 و 

معة
لجا

ا
ية 

الكم
رد 

موا
تية
الذا
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و  : صيانة األجيزة و المعدات بالكمية3-5-2
ربط شراء أى جياز بوجود عقود ضمان و 

 صيانة

 
 
 -2009نوفمبر
 2013 سبتمبر

 
 وحدة الصيانة
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اليدف 
 الثالث

الموارد المطموبة   مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات
 )جنيو مصري(

مصدر 
 التمويل

3.
 

فير
تو

 
يئة

ب
 

وية
ترب

 
سبة

منا
ية 

ميم
تع

 
عمم

والت
يم 

تعم
لم

و  
وين

تك
ال 

صية
شخ

ال 
ميًا 

 عم
ميزة

مت

عيًا.
جتم

وم
 

 بيئة تعميمية -3-2
يسودىا اليدوء  وتربوية

والود والعلقة الطيبة بين 
عضو ىيئة التدريس 

ن نجاح موالطالب بما يض
 العممية التعميمية

مارسة إصدار دليل أخبلقيات م: 3-4-5
 المينة واعبلنو ونشره.

 – 2010مايو
 2010نوفمبر 

 مدير وحدة توكيد الجودة
 أعضاء ىيئة التدريس

تزايد رضا 
عضاء أالطبلب و 

ىيئة التدريس 
عن مناخ العمل 
في قاعات الدرس 

. 
 

إنخفاض عدد 
المشكبلت داخل 
 8000000 قاعات الدرس

 جنيو مصرى

C
IQ

A
P

 

طبلبية و  جتماعيةاأنشطة  تنفيذ: 3-4-4
تقرب الطالب من عضو ىيئة التدريس 

 وتجعل العبلقة ودية
 رعاية الشبابقسم  كل فصل دراسي

مصادر تعميم وتعمم  -3-3
رض التعميمي غكافية تفي بال

 حتياجات الطلباوتحقق 

المرجعية  الكتبب: تجييز المكتبة 3-3-5
والدوريات التي تساعد عمي التعمم  الحديثة
المكتبة إلى مكتبة و تحويل  الذاتي

 الكترونية و تدريب الطبلب عمى استخداميا

-2009سبتمبر
 2011مارس 

وكيل الكمية لشئون 
 التعميم والطبلب

 مدير وحدة توكيد الجودة
 مدير مكتبة الكمية

زيادة رضا 
عن الطبلب 

مصادر التعميم 
و شكل والتعمم 

 الكتاب الجامعى.
 

الكتاب  وضع ضوابط ومعايير: 3-3-4
  .لجامعيا

-2009سبتمبر
 رؤساء األقسام العممية 2011مارس 

حدة تكنولوجيا المعمومات : تجييز و 3-3-3
باألجيزة الحديثة و ربطيا بشبكة المجمس 

-2009سبتمبر
 2013مارس 

وكيل الكمية لشئون 
 التعميم والطبلب
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 األعمى لمجامعات
. 

 
مدير وحدة تكنولوجيا 

 المعمومات

 انترنت السمكى توفير: 3-3-2
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 مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات الثالثاليدف 
الموارد المطموبة  

 )جنيو مصري(
مصدر 
 التمويل

3.
 

فير
تو

 
يئة

ب
 

وية
ترب

 
سبة

منا
ية 

ميم
تع

 
عمم

والت
يم 

تعم
لم

و  
صية

شخ
ن 
كوي

ت
 

عيًا.
جتم

 وم
ميًا

 عم
ميزة

مت
 

نشاط طلبي يضمن  3-4
حتياجات اال تحقيق

الوجدانية لمطلب وتنمية 
 شخصياتيم

: تحديد احتياجات الطبلب من 3-2-5
 األنشطة الطبلبية المتنوعة. 

 – 2010مايو
 2010نوفمبر 

مشرفي األنشطة الطبلبية 
 بالكمية

تزايد رضا الطبلب 
عن مدي تحقيق 

حتياجاتيم ا
الوجدانية وشعورىم 

نتماء واال بالرضا
 لمكمية

210000 
 رىجنيو مص

معة
لجا

ن ا
ب م

طبل
د ال

تحا
ة ا
زاني

 مي

األنشطة  وضع خطة لدعم: 3-2-4
الطبلبية المتنوعة  بناءا عمي 

 احتياجاتيم.

 – 2010مايو
 2010نوفمبر 
 

وكيل الكمية لشئون  
 التعميم والطبلب

مشرفي األنشطة الطبلبية  
 بالكمية

:تفعيل المجان المختمفة التحاد 3-2-3
تمر الطبلبى و دعم المؤ  الطبلب

لمدراسات الصيدلية و الجمعيات العممية 
 .الطبلبية

 سنويا

وكيل الكمية لشئون  
 التعميم والطبلب

مشرفي األنشطة الطبلبية  
 بالكمية

: تطوير ماعب الكمية متعدد 3-2-2
 األغراض.

 -2011مارس 
 2012مارس 

وكيل الكمية لشئون  
 التعميم والطبلب

ة مشرفي األنشطة الطبلبي 
 بالكمية
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ستطبلع رأي الطبلب لقياس : ا3-2-3
مدي رضائيم عن األنشطة الطبلبية 

 بالكمية.
 سنويا

وكيل الكمية لشئون  
 التعميم والطبلب

 

مشرفي األنشطة الطبلبية  
 بالكمية
 

 مدير وحدة توكيد الجودة-
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اليدف 
 رات النجاحمؤش المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات الرابع

الموارد المطموبة  
 مصدر التمويل )جنيو مصري(

4.
 

ري
إلدا

ز ا
جيا

ء ال
 أدا

وير
تط

 

إداريين مؤىمين  -4-1
 ألداء العمل بكفاءة

حتياجات التدريبية : حصر اال2-5-5
 لمعاممين

 

 -2009أكتوبر 
 2009ديسمبر 

لجنة التدريب و  أمين الكمية
عن  رضاال زيادة وحدة توكيد الجودةب

سام أداء األق
 اإلدارية
 

زيادة عدد 
الموظفين الذين 
 يممكون ميارات

متطمبات العمل و 
 .اإلداري
 

500000 
 جنيو مصرى

C
IQ

A
P

 
كمية

ى لم
لذات

ل ا
موي

 الت

: وضع خطة تدريبية لمجياز 2-5-4
 التدريبية داري في ضوء االحتياجاتاإل
 

 -2009 مارس
 2009سبتمبر 

لجنة التدريب و  أمين الكمية
 جودةوحدة توكيد الب

فعالة لرفع  تدريبية  : تنفيذ برامج2-5-3
 .الكفاءة

 

-2009سبتمبر 
 2012 سبتمبر

لجنة التدريب و  أمين الكمية
 وحدة توكيد الجودةب

داء االداريين بعد تمقي أي : تقييم 2-5-2
 .و قياس أثر مردود التدريب  البرامج

 
 دوريا

لجنة التدريب و  أمين الكمية
 جودةوحدة توكيد الب

 عدد كافي -4-2
داريين من اإل ومناسب

يتناسب مع إحتياجات 
 العمل

توزيع اإلداريين عن  : إجراء دراسة2-4-5
 قسام اإلدارية ومدي كفاية ذلكوعددىم باأل

 

 -2010سبتمبر 
 أمين الكمية 2011فبراير 

تقميل عبء العمل 
 مع سرعة إنجازه
تناسب توزيع 

الموظفين مع كمية 
سم العمل بكل ق
 إداري

مبلئمة مؤىبلت 

مخاطبة الجامعة لزيادة أعداد : 2-4-4
 العاممين.

 

 -2010أكتوبر 
 2011يناير 

وحدة توكيد مدير و  أمين الكمية
 الجودة

 -2010فمبرنو : إجراء دراسة عن مدي مبلئمة 2-4-3
وحدة توكيد مدير و  أمين الكمية 2011نوفمبر 
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مؤىبلت اإلداريين مع األقسام التي يعممون 
 بيا

اإلداريين مع  الجودة
األقسام التي 
 يعممون معيا

:  اصدار قرارات إدارية إلعادة 2-4-2
 التوزيع إن لزم األمر

يونيو  -2011يناير 
 عميد الكمية وأمين الكمية 2011

ـ وجود سياسات 4-3
جراءات واضحة آو  ليات وا 

لقياس ومعتمدة ومعمنة 
 أداء الجياز االداري

: إصدار معايير معتمده ومعمنة 2-3-5
 ومفعمو  لقياس أداء الجياز اإلداري

 -2010مارس
 2010ديسمبر 

ومدير وحدة  أمين الكمية
 توكيد الجودة

وجود سياسات 
جراءات معمنة  وا 

 ومفعمة ومعتمدة
لقياس أداء الجياز 

 اإلاداري
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اليدف 
  المخرجات الخامس

الموارد المطموبة   مؤشرات النجاح ول عن التنفيذالمسئ مدة التنفيذ األنشطة
 مصدر التمويل )جنيو مصري(

5.
 

ل ا
مجا

ي 
  ف

قية
طبي

والت
ية 

عمم
ث ال

بحا
 األ

في
سع 

لتو
ق ا

حقي
ت

ئية
دوا
ت ال

شافا
الكت

يع 
صن

والت
حية

لص
ة ا

رعاي
ن ال

سي
وتح

تو 
جود

يد 
توك

  و
دوائ

ر ال
طوي

والت
 

ض
مري

لم
 

دراسة االحتياجات  :1 -5
ث المجتمعية ف  مجال البخ

 العمم 

دراسة احتياجات جيات : 1-5-5
التصنيع الدوائى لمعرفة المشكبلت 

 التى تواجيم
 

-2010فبراير
 2012 ديسمبر

 

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا و البحوث

 
دراسة  وجود

لبلحتياجات البحثية 
المجتمعية فى 

مجال الصناعات 
الدوائية وتحقيق 
رضاء الجيات 
 المجتمعية.

---------- --
--

 

دراسة تخصصات اعضاء :1-5-3
 ىيئة التدريس بالكمية 

 

فبراير -2010فبراير
2012 

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا والبحوث

: إعداد وثيقة اإلحتياجات 1-5-2
 لشركات التصنيع الدوائىالبحثية 

 

 -2011فبراير 
 2012 ديسمبر

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا والبحوث

تفعيل الخطة البحثية  -5-2
 لمكمية

دراسة مجاالت االرتباط  -1-4-5
بين خطة الكمية البحثية و خطة 

 الجامعة

-2009ينابر 
 2010اغسطس  

وكيل الكمية الدراسات العميا 
 والبحوث

 األقسام العمميةرؤساء   

 وجود خطة معتمدة 
لمبحوث محدثة 
متفقة مع بالكمية 

مع خطة الجامعة 
 ة لمتابعتياوجود آلي

 

زيادة عدد البحوث 

4,923,000 

 جنيو مصرى

C
IQ

A
P

 

عميا
ت ال

راسا
 الد

عائد
 

 المجاالتمناقشة  -1-4-4
 و قسام العمميةألالبحثية مع ا

تحديث الخطة البحثية لمكمية والتي 
 المجتمعية اإلحتياجاتتراعي 

-2009ينابر 
 2010اغسطس 

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا و البحوث

 األقسام العمميةرؤساء 
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اء وتتناسب مع تخصصات أعض
وتتفق مع خطة  ىيئة التدريس

 الجامعة

التى يتم تطبيقيا 
فى مجال التصنيع 

 الدوائى.
 

: وضع آلية لمتابعة تنفيذ 1-4-3
 البحثية لمكمية. الخطة

-2009ينابر 
 2012اغسطس 

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا و البحوث

 المطموب  التمويل زيادة :1-4-2
 لمبحث العممى.

 -2011فبراير 
 2012 ديسمبر

 عميد الكمية
وكيل الكمية لشئون الدراسات 

 العميا و البحوث
: استكمال إنشاء المعمل 1- 4- 1

مداده باألجيزة التي  المركزي وا 
تساىم في إعداد األبحاث العممية 

و تدريب الباحثين عمى المتطورة 
 ااستخدامي

 

مارس  2010يناير 
2011 

 مدير وحدة توكيد الجودة
نائب مدير وحدة توكيد 

 الجودة

:عقد ممتقي بين باحثى 1-4-1
الكمية و شركات صناعة الدواء فى 
مصر لعرض األبحاث التطبيقية 

  عمييم
 

 -2012ابريل 
 2012 ديسمبر

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا و البحوث
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ء لجنة لتسويق :إنشا1-4-7
 األبحاث العممية

 -2011ديسمبر 
 2012مارس 

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا و البحوث

: إنشاء قاعدة بيانات 1-4-8
 باالبحاث العممية بالكمية

مارس  2010يناير 
2011 

 مدير وحدة توكيد الجودة
نائب مدير وحدة توكيد 

 الجودة

سياسات تدعيم  -5-3
لتعاون الداخمي وتشجيع ا

 والخارجي
 ف  مجال البحث العمم 

بروتوكبلت و تفعيل عقد  :1-3-5
تعاون مع جيات بحثية داخل 

 وخارج الوطن.

 2010يناير 
 2012ديسمبر 

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا والبحوث 

 تزايد عدد البحوث
مع  المشتركة

البحثية  ئاتاليي
 داخميًا وخارجياً 

 االبحاثتزايد عدد
 المشترك واالشراف

 داخميًا وخارجياً 

------ 

--
--

-
 

تدريب اعضاء ىيئة  :1-3-4
لمحصول عمى  تقدمال التدريس عمى

ودعم فرص المشاريع البحثية 
 التعاون 

 2010يناير 
 2012ديسمبر 

وكيل الكمية لشئون الدراسات 
 العميا والبحوث

 
 مدير وحدة توكيد الجودة

تراك : تشجيع و دعم اش1-3-3
أعضاء ىيئة التدريس و الييئة 
المعاونة فى المشاريع البحثية 

القومية عمى مستوى الجامعة و 
 الدولة
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 الموارد المطموبة مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات الخامساليدف 
 ) جنيو مصري(

مصدر 
 التمويل

5.
 

ث ال
بحا

 األ
في
سع 

لتو
ق ا

حقي
ت

ل ا
مجا

ي 
  ف

قية
طبي

والت
ية 

عمم
ئية

دوا
ت ال

شافا
الكت

 
يع 

صن
والت

حية
لص

ة ا
رعاي

ن ال
سي
وتح

تو 
جود

يد 
توك

  و
دوائ

ر ال
طوي

والت
 

ض
مري

لم
 

بحث أخلقيات  -5-4
 مفعمة عمم 

 

 ألخبلقيات: إنشاء لجنة 1-4-5
 .البحث العممي

 2009سبتمبر  
 لشئون وكيل الكمية  

 لمدراسات العميا والبحوث

عدم نشر بحوث 
عممية تتعارض 
مع قيم المجتمع 
وحريتو العممية 
من كمية الصيدلة 
جامعة عين 

 شمس
 

 وجود لجنة مفعمة
البحث  ألخبلقيات

 العممي

توعية أعضاء ىيئة  :1-4-4  --------
 بأخبلقيات البحث العممى.التدريس 

 2010مارس -يناير
البحث أخبلقيات لجنة 

 العممي

بحوث : تفعيل آلية لعرض ال1-4-3
عمي لجنة أخبلقيات البحث العممى 

قبل إجازتيا بما يضمن عدم إضرارىا 
 .بالمجتمع

  – 2011سبتمبر
 2012ديسمبر 

البحث أخبلقيات لجنة 
 العممي
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اليدف 
 السادس

 مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات
الموارد المطموبة  

 )جنيو مصري(
مصدر 
 لالتموي

6.
 

بية
وتم
يم 

 مع
مرة

ست
الم
ت 

لقا
 الع

مية
وتن

ن 
يجي

خر
ة ال

ابع
مت

ا 
ئي
نيا

د ال
تفي
مس

ت ال
اجا

حتي
 

قاعدة بيانات عن  -6-1
 ماكن عمميمأالخريجين و 

 خاصةبيانات  قاعدة: انشاء 1-5-5
 و المستفيد النيائي بالخريجين

  -2009سبتمبر
2012سبتمبر   

لجنة متابعة الخريجين 
 مدير وحدة توكيد الجودة

ود قاعدة وج
بيانات عن 

ماكن وأالخريجين 
 عمميم

50,000 
 جنيو مصرى

C
IQ

A
P

 

مخريجين لرابطة  -6-2
 ذات دور فعال

-2010ابريل  نرابطة الخريجيتفعيل أنشطة  1-4-5
2012ابريل   

لجنة متابعة الخريجين 
 مدير وحدة توكيد الجودة

وجود أنشطة 
رابطة مفعمة  ل

 الخريجين

ئم لمجنة متابعة  إنشاء مقر دا: 1-4-4
  نالخريجي ن ورابطةالخريجي

-2010ابريل 
2012ابريل   

لجنة متابعة الخريجين 
 مدير وحدة توكيد الجودة

 -2010ابريل  نلية لمتابعة الخريجيآ : وضع1-4-3
 2010ديسمبر 

لجنة متابعة الخريجين 
 مدير وحدة توكيد الجودة

خطة لمتواصل مع  -6-3
 الخريجين

حتياجات الخريجين من ادراسة  :1-3-5
 ةنشطة إجتماعيأتدريب و 

 -2010يونيو 
 2012فباير 

لجنة متابعة الخريجين 
 مدير وحدة توكيد الجودة

تواصل مع 
الخريجين 

والمساىمة فى 
 توظيفيم

احتياجات الخريجين تمبية  :1-3-4
 والمساىمة فى توظيفيم.

  -2010سبتمبر 
 2012سبتمبر 

يجين لجنة متابعة الخر 
 مدير وحدة توكيد الجودة

توطيد العلقات  -6-4
مع المستفيد النيائي من 

 الخريجين

:  استطبلع رأى االمستفيد النيائى 1-2-5
 عن مستوى الخريجين

 -2010ابريل 
 2010ديسمبر 

لجنة متابعة الخريجين 
رضا المستفيد  مدير وحدة توكيد الجودة

النيائى عن 
 من كل عاممارس  :  عقد ممتقى التوظيف السنوى4-2-1 مستوى الخريجين

لجنة متابعة الخريجين 
 مدير وحدة توكيد الجودة
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اليدف 
  المخرجات السابع

 األنشطة
مدة 
الموارد المطموبة   مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ التنفيذ

 )جنيو مصري(
مصدر 
 التمويل

7.
 

ي ب
وع
ة ال

زياد
ع و

جتم
الم
مع 

ن 
عاو

 الت
يق
توث

ية 
تنم
ة و

معي
مجت

ة ال
ارك
مش

ال
لب

والط
ن 
ريي
إلدا

 وا
س
دري

 الت
يئة

ء ى
ضا

 أع
بين

ئة 
البي

 

أعضاء ىيئة  -7-1
طلب وعاممون و  تدريس

يمتمكون وعيًا عاليًا 
المشاركة ة ىميـأب

 المجتمعية

ش عمل عن دور الكمية عقد ور : 7-5-5
 دمة المجتمع وتنمية البيئةوالطبلب في خ

سبتمبر 
2010-
 2011سبتمبر 
 

كيل الكمية لشئون خدمة و 
 المجتمع وتنمية البيئة

 

تزايد مشاركة 
أعضاء ىيئة 

و الطبلب التدريس 
في أنشطة خدمة 
المجتمع وتنمية 

 البيئة

-------- 

 

 سنوياً  : عقد فعاليات أسبوع البيئة7-5-4

وكيل الكمية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

 

خطة معتمدة  -7-2
مجتمع ومفعمة لخدمة ال

 وتنمية البيئة

حتياجات المجتمعية من : تحديد اال7-4-5
 ممجتمع المحيط بالكميةلستبيان إ خبلل

 .واحتياجات المجتمع الصيدلى 
 

2009سبتمبر   
2011أبريل   

وكيل الكمية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

تحديد االحتياجات 
 المجتمعية

 
وجود خطة لخدمة 

 المجتمع وفقاً 
 تحتياجالبل

 
ليات لتنفيذ آوجود 

 يميايالخطة وتق

: وضع خطة لخدمة المجتمع وتنمية 7-4-4
 المجتمعية حتياجاتالبيئة وفقًا لبل

 
 سنويا

وكيل الكمية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

و  خدمة المجتمع خطةتنفيذ  متابعة: 7-4-3
 .تنمية البيئة

 سنويا
وكيل الكمية لشئون خدمة 

مع وتنمية البيئةالمجت  

 تفيدين منسمدي رضا المقياس  :7-4-2
 .أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة

 سنويا
وكيل الكمية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة
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ـ قاعدة بيانات 7-3
نشطة خدمة المجتمع أل 

 وتنمية البيئة

إعداد قاعدة بيانات متكاممة وموثقة  :7-3-5
خدمة مجال الكمية في حول كافة أنشطة 

 المجتمع وتنمية البيئة

ديسمبر 
2010- 
 2011ديسمبر 

وكيل الكمية لشئون خدمة 
ةالمجتمع وتنمية البيئ  

وحدة توكيد الجودةمدير   

وجود قاعدة بيانات 
عن كل أنشطة 
خطة خدمة 

المجتمع وتنمية 
 البيئة

 

: تحقيق معايير 7-4
 األمن و السلمة

2009سبتمبر  مات و الكوارث: انشاء وحدة األز 7-2-5  
2011أبريل -  

 مجمس الكمية
وكيل الكمية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

 

  

 
وضع خطة لوحدة األزمات و : 7-2-4

الكوارث ز تفعيميا بما يضمن تحقيق معايير 
 بالمبنى.األمن و السبلمة 

سبتمبر 
2010-  
 2011أبريل 

وكيل الكمية لشئون البيئة و 
 جتمعخدمة الم
 

 مدير وحدة األزمات والكوارث
 

 مسئول الدفاع المدني بالكمية
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اليدف 
 المخرجات الثامن

 
 مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة

الموارد المطموبة  
 )جنيو مصري(

مصدر 
 التمويل

8.
 

تية
الذا

رد 
موا

ة ال
نمي

ت
 

موارد ذاتية -8-1
جديدة ومتنامية 

 كميةلم

مقابل بالمعمل المركزي  ب إجراء قياسات:8-5-5
 .لعمبلء داخل وخارج الجامعة مادي

 
 عميد الكمية 2011بدءا من مارس 

زيادة موارد الكمية 
بما   الذاتية

يضمن تحقيق 
الرؤية والرسالة 
واألىداف 
اإلستراتيجية 

 لمكمية

80,000 

C
IQ

A
P

 

مج برنا أعداد المقبولين في  : التوسع في8-5-4
 الساعات المعتمدة .

  -2009يونيو
 2012ديسمبر

 عميد الكمية
وكيل الكمية لشئون التعميم 

 والطبلب

منسق البرنامج الجديد   

 انشاء معمل جديد لتكنولوجيا معمومات: 8-5-3
لعمل دورات تدريبيو ألعضاء ىيئة التدريس 
والطبلب لتأىمييم لمحصول عمي شيادة قيادة 

 (ICDL)الكمبيوتر 
 
 

سبتمبر  -2010فبرار 
2011 

 وكيل الكمية لشئون
 الدراسات العميا والبحوث

: التوسع في دورات التعميم الصيدلي 8-5-2
عداد الخريج لسوق العمل المستمر   وا 

-2009سبتمبر 
 2012ديسمبر

وكيل الكمية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة
 لجنة متابعة الخريجين

 ةوحدة التجارب والبحوث الصيدل ي: تحديث8-5-1
 والتوسع في أنشطتيا . ةالمتقدم

 

-2009سبتمبر 
 2012سبتمبر

 عميد الكمية
وكيل الكمية لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

 المدير المسئول عن الوحدة
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 -2011ابريل  حيوانات التجارب لبيت نشاء إ:8-5-7
 2011ديسمبر 

وكيل الكمية لشئون خدمة 
جتمع وتنمية البيئةالم  

 
برامج  التوسع في أعداد  المقبولين  فى: 8-5-8

 بالكمية العميا الدراسات
-2011سبتمبر  
 وكيل الكمية لمدراسات العميا 2012سبتمبر 
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اليدف 
 التاسع

  الموارد المطموبة مؤشرات النجاح المسئول عن التنفيذ مدة التنفيذ األنشطة المخرجات
 )جنيو مصري(

مصدر 
 التمويل

9.
 

سية
سا
 األ

نية
 الب

انة
صي

ر و
طوي

ت
 

نظام يضمن  -9-1
ستمرارية صيانة إ

المباني والمرافق 
والتسييلت لضمان 

 الكمية رسالة تحقيق

خطة سنوية لصيانة المبانى والمرافق : 9-5-5
  و األخيزة والمعدات.

 سنوياً 

وكيل الكمية لشئون خدمة   -
ةالمجتمع وتنمية البيئ  

أمين الكمية -   
تراجع أعطال 
األجيزة والمرافق 

 في الكمية
 

وجود عقود صيانة 
 موثقة
 

رضاء العاممين 
والطبلب بالكمية 
عن مستوي 
 المباني والمرافق

510,000 
 جنيو مصرى

مدة
معت

ت ال
اعا

الس
ج 
رنام

د ب
عائ

 

مع شركات  سنويا : إبرام تعاقدات9-5-4
 تجييزاتالمبانى والمرافق وال لصيانة متخصصة

 مثل المصاعد والتكييف. 
 اسنوي

وكيل الكمية لشئون خدمة  -
 المجتمع وتنمية البيئة

أمين الكمية  -  

متابعة : إنشاء وحدة ىندسية بالكمية و 9-5-3
 .كيفية أداء الميام المطموبة منيم

-2009سبتمبر 
 2012سبتمبر 

وكيل الكمية لشئون خدمة  -
 المجتمع وتنمية البيئة

ن الكميةأمي  -  

: وضع إرشادات وتوعية كافية بجوار 9-5-2
 .كل مرفق أو جياز بيدف الحفاظ عميو

 

-2009سبتمبر 
 2012سبتمبر 

 
وكيل الكمية لشئون خدمة  -

 المجتمع وتنمية البيئة
 

أمين الكمية  -  
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