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 -4التعميـ والتعمـ والتسييالت الداعمة
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 تـ اعداد الدراسة الذاتية لكمية الصيدلة – جامعة عيف شمس طبقا لمعايير دليؿ االعتماد
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الجزء االوؿ
البيانات الوصفية عف المؤسسة
كليت الصيدلت .

اسـ المؤسسة:

نوع المؤسسة :كليـت

معيد عالي

اسـ الجامعة التابعة ليا المؤسسة:

نوع الجامعة :حكوميت

الموقع الجغرافى:

√

تاريخ التأسيس:

لغة الدراسة:

عين شمس

خاصة

شارع منظمت الوحدة األفزيقيت -العباسيت

المحافظة :القاهزة

مدة الدراسة:

معيد متوسط

المدينة :القاهزة
1995

خمسه سنواث
اإلنجليزيت

القيادة االكاديمية:
االسـ

القيادة

العمػيػػد

أ.د .عبد الناصر بدوي سنجاب

الدرجة
العممية

أستاذ بقسـ
العقاقير

أستاذ بقسـ

وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

أ.د .خالد أبو زيد محمد

الكيمياء

الصيدلية
أستاذ

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د .دالؿ أبو العال

الكيمياء

الصيدلية
أستاذ بقسـ

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث

أ.د .أمانى خميفة
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الدرجات العممية التى تمنحيا المؤسسة:

بكالوريوس
دكتوراه

دبموـ متخصص

ليسانس

دبموـ

ماجستير

أعداد الطالب:

 -2أعداد الطالب فى المرحمة الجامعية األولى

العدد اإلجمالى لمطالب وتوزيعيـ عمى الفرؽ الدراسية
لمعاـ الجامعي()3123-3122

الفرقة

عدد الطالب

األعدادى

564

األولى

107

الثانية

485

الثالثة

522

الرابعة

587

إجمالى الطالب

2265
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 -3أعداد الطالب المقيديف فى الدراسات العميا خالؿ السنوات الست السابقة:
البرنامج
الماجستير

اجمالى
470

الدكتوراه

48

الدبموـ

1270

عدد الدرجات العممية (الدكتوراه والماجستيرو الدبموـ) التى منحتيا المؤسسة خالؿ

الست سنوات االخيرة
دبموـ.1162 :

الماجستير103:

الدكتوراه34:

األقساـ العممية:

أسماء األقساـ العممية:
-2قسـ الصيدالنيات و الصيدلة الصناعية
(تـ ضـ قسمى الصيدالنيات و تكنولوجبا األدوية ابتداء مف سبتمبر )3122
 -3قسـ العقاقير

 -4قسـ الكيمياء الحيوية
 -5قسـ الكيمياء الصيدلية
 -6قسـ الكيمياء التحميمية
 -7قسـ االدوية والسموـ
 -8قسـ الصيدلة اال كمينيكية
 -9قسـ الميكروبيولوجيا و المناعة
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األقساـ العممية وتوزيع السادة أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة حسب
الدرجات العممية
أعداد أعضاء ىيئة التدريس
القسـ العممى

أستاذ
متفرغ

غير

عامؿ

متفرغ

أستاذ
مساعد

ىيئة معاونة
مدرس

مدرس

معيد

إجمالى

مساعد

الصيدالنيات و الصيدلة
-

2

3

1

9

19

العقاقير

2

-

2

-

7

12

كيمياء حيوية

-

-

1

-

3

10

كيمياء صيدلية

-

-

4

2

4

9

الصناعية

22

17
12
18

56

39
25
35

كيمياء تحميمية

-

-

2

4

3

5

19

30

ادوية وسموـ

-

-

4

-

4

9

.15

31

ميكروبيولوجيا و مناعة

2

-

3

2

1

7

15

28

صيدلة اكمينيكية

-

-

2

3

3

9

18

32

إجمالى أعضاء ىيئة التدريس
والييئة المعاونة بالمؤسسة

2

2

27

7

:

31

71

126

276
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عدد أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة بالمؤسسة:
* عدد أعضاء ىيئة التدريس:
دائـ عمى قيد العمؿ:

51

معار/اجازة9 :

منتدب45 :

نسبة أعضاء ىيئة التدريس(عمى قوة العمؿ بدوف

1:44

المنتدبيف)  :الطالب
نسبة أعضاء ىيئة التدريس( بالمنتدبيف فى غير

1:28

التخصص)  :الطالب

نسبة أعضاء الييئة المعاونػػة  :الطالب

1:13

عدد العامميف بالجياز االدارى:
ذكور
627

اجمالى
383

إناث
116

عدد العامميف بالجياز االدارى وفقا لحالتيـ الوظيفية
دائـ

مؤقت

اجمالى

178

104

282

أوال :المرحمة الجامعية االولى

أسماء البرامج التعميمية التى تقدميا الكمية:
 -2بكالوريوس العموـ الصيدلية

 -3بكالوريوس العموـ الصيدلية والتصميـ الدوائى (بنظاـ الساعات المعتمدة)

العدد االجمالى لمبرامج التى تقدميا الكمية3:
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عدد البرامج المطبقة بالفعؿ3:

الدراسة الذاتية

كمية الصيدلة

ثانيا مرحمة الدراسات العميا

أسماء البرامج التعميمية التى تقدميا الكمية
 درجة دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلية في التخصصات اآلتية: -2دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في األدوية والسموـ
 -3دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في الصيدلة اإلكمينكية
 -4دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في الصيدالنيات

 -5دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في تكنولوجيا األدوية
 -6دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في الكيمياء الحيوية

 -7دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في الكيمياء الصيدلية

 -8دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في الكيمياء التحميمية الصيدلة
 -9دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في الميكروبيولوجيا والمناعة
 -:دكتوراه الفمسفة في العموـ الصيدلة في العقاقير

 درجة الماجستير في العموـ الصيدلية التخصصات األتية : -2درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في الكيمياء العضوية الصيدلة
 -3درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في الميكروبيولوجيا والمناعة
 -4درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في العقاقير

 -5درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في األدوية والسموـ
 -6درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في الصيدلة اإلكمينكية
 -7درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في الصيدالنيات

 -8درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في تكنولوجيا األدوية
 -9درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في الكيمياء الحيوية

 -:درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في الكيمياء الصيدلية
 -21درجة الماجستير في العموـ الصيدلة في الكيمياء التحميمية الصيدلة

درجة الدبموـ في التخصصات األتية :
 -2دبموـ العموـ الصيدلية في السموـ والتحميؿ الكيميائي الشرعي

 -3دبموـ العموـ الصيدلية في الصيدلة اإلكمينكية (مفعؿ لمدة  5سنوات متتالية)
 -4دبموـ العموـ الصيدلية في التكنولوجيا الصيدلية
 -5دبموـ العموـ الصيدلية في صيدلة المستشفيات
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جامعة عيف شمس

 -6دبموـ العموـ الصيدلية في رقابة األدوية وتأكيد الجودة
 -7دبموـ العموـ الصيدلية في تحميؿ األغذية

 -8دبموـ العموـ الصيدلية في األدوية العشبيو
 -9دبموـ العموـ الصيدلية في التكنولوجيا الحيوية
 -:دبموـ العموـ الصيدلية في النباتات العشبيو

-21دبموـ العموـ الصيدلية في الكيمياء الصيدلية

-22دبموـ العموـ الصيدلية في الكيمياء العضوية الصيدلية
-23دبموـ العموـ الصيدلية في التحميؿ الكيميائي الحيوني
-24دبموـ العموـ الصيدلية في مستحضرات التجميؿ
-25دبموـ العموـ الصيدلية في الميكروبيولوجيا
 -26دبموـ العموـ الصيدلية في عمـ األدوية

العدد االجمالى لمبرامج التعميمية التى تقدميا الكمية 45:

عدد البرامج المطبقة بالفعؿ2::

جارى االنتياء مف تطوير و اعتماد الئحة الدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة

لتشمؿ برامج دراسية محدثة لمدراسات العميا
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أعداد الخريجيف لمرحمة البكالوريوس خالؿ الخمس سنوات األخيرة:
العاـ

أعداد الخريجيف

3123-3122
2010-2011
3121-311:

555
633
6::

311: - 3119

766

3119-3118

626

عدد الخريجيف خالؿ الخمس سنوات

2957

األخيرة

عدد الوحدات ذات الطابع الخاص :واحد

أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدميا المؤسسة:
 -وحدة التجارب و البحوث الصيدلية المتقدمة

وسائؿ اإلتصاؿ بالمؤسسة:

 العنواف البريدى :شارع منظمة الوحدة األفريقية – خمؼ مستشفي عيف شمسالعباسية – القاىرة

التخصصي-

رقـ البريد 22677

 -الموقع اإللكترونىPharm.shams.edu.eg :

 العنواف اإللكترونى ( dean.office@pharm.asu.edu.eg:)E-Mail -تميفوف 1335123577 :

1335123429 - 133512341: -

 -فاكس 1335162218:
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محاور و معايير
التقويـ الذاتى
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المحور األول
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القدرة
المؤسسيت
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 -2التخطيط االستراتيجي
 -2/2الخطة اإلستراتيجية لممؤسسة:

 -2/2/2التحميؿ البيئي لممؤسسة التعميمية:
لممؤسسة خطة إستراتيجية

معتمدة اشتممت عمي كؿ مف الرؤية والرسالة واألىداؼ

اإلستراتيجية والسياسات والتحميؿ البيئى والخطة التنفيذية لمخطة اإلستراتيجية (مرفؽ الخطة
اإلستراتيجية ؽ.)1 -1
تـ إعتماد وتوثيؽ الرؤية والرسالة واألىداؼ اإلستراتيجية لمكمية بمجمس الكمية رقـ ()9
بتاريخ ( 2119/3/25مرفؽ مجمس الكمية ؽ (2-1وتـ إعتماد الخطة اإلستراتيجية مستوفية كامؿ
بنودىا وعناصرىا بمجمس الكمية رقـ ( )3بتاريخ ( 2119 /11/ 15مرفؽ مجمس الكمية ؽ )3-1وتـ
تحديثيا ثـ اعتمادىا بمجمس الكمية رقـ ( )8بتاريخ ( 2111/3/31مرفؽ مجمس الكمية ؽ،)4-1

وبناءا عمى تقرير الزيارة االستطبلعية مف الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد تـ إعادة صياغة
الرؤية والرسالة واألىداؼ االستراتيجية والخطة التنفيذية لمكمية دوف تغيير فى المحتوى ثـ تـ إعتمادىا
بمجمس الكمية رقـ ( )1بتاريخ ( 2111 /9/ 19مرفؽ مجمس الكمية ؽ.) 5 -1
اشتمؿ التحميؿ البيئى لممؤسسة عمي كؿ مف البيئة الداخمية والخارجية قبؿ تصميـ الخطة

اإلستراتيجية وتـ إجراء التحميؿ البيئى باستخداـ أسموب ( )SWOTداخميا وخارجيا كما وكيفا ودراسة

وتحميؿ نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات وانعكاساتيا عمي الفجوة واإلستراتيجية وأولويات
معالجة تحقيؽ األىداؼ وتـ إعداد مصفوفة مجاالت القوة والضعؼ والفرص والتيديدات الخاصة
بالكمية (مرفؽ التحميؿ البيئى ؽ .)6 -1
شارؾ في إعداد التحميؿ البيئى لممؤسسة مختمؼ األطراؼ مف داخؿ وخارج المؤسسة
بمشاركة اإلدارة العميا بالكمية ومدير ونائب مدير وحدة الجودة ورؤساء جميع األقساـ العممية واإلدارية
وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والطبلب والخريجيف والمستفيد النيائى مف الخريجيف وخبراء فى
مجاؿ التخطيط االستراتيجى.
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تـ عرض التحميؿ البيئى ومناقشة نتائجو مع األطراؼ المختمفة داخؿ وخارج المؤسسة متمثميف
فى اإلدارة العميا بالكمية ومدير ونائب مدير وحدة الجودة ورؤساء األقساـ العممية واإلدارية وأعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييـ والطبلب واألطراؼ المجتمعية أعضاء مجمس ادارة شركات الدواء وخبراء
فى مجاؿ التخطيط االستراتيجى.
راعت الكمية عند وضع إستراتيجيتيا بأف تكوف مرتبطة باستراتيجية الجامعة في كافة
مجاالت شئوف التعميـ والطبلب ،الدراسات العميا والبحث العممي ،وخدمة المجتمع وتنمية البيئة
(مرفؽ مجاالت اإلرتباط باستراتيجية الجامعة ؽ.)7-1

 -3/2/2الرؤية والرسالة:
تتوافر لمكمية رؤية ورسالة تعكس شخصيتيا ودورىا التعميمى ومسؤليتيا المجتمعية وتطمعاتيا فى
مجاؿ البحث العممى بما يتفؽ مع احتياجات المجتمع والبيئة وترتبط رسالة الكمية برسالة الجامعة.

رؤية الكمية:

أف تكوف الكمية مؤسسة تعميمية معتمدة ومرك از لمتفوؽ في التعميـ الصيدلى والبحث العممي وخدمة

المجتمع.

رسالة الكمية:
إعداد صيادلة ذوي كفاءة عالية يتحموف بأخبلؽ المينة وقادريف عمي المنافسة في سوؽ العمؿ
بما يخدـ عممية تطوير التصنيع الدوائي وتصميـ األدوية وتوكيد جودتيا وتحسيف الرعاية الصحية

لممرضي وكذلؾ توفير األنشطة المناسبة لمطبلب لتكويف الشخصية المتميزة عممياً ومجتمعياً .كما

تسعي الكمية إلى تحقيؽ التوسع في األبحاث العممية والتطبيقية الجيدة وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية

البيئة مع زيادة روابط اإلتصاؿ بالخريجيف والمستفيديف النيائييف.
تـ االعتماد عمى التحميؿ البيئي عند صياغة الرؤية والرسالة ولذلؾ اتسمتا بالواقعية بعد أف

شارؾ في صياغتيما بشكؿ فعاؿ مختمؼ األطراؼ مف داخؿ وخارج الكمية حيث تـ تشكيؿ فريؽ
مصغر مشكؿ مف الفريؽ الخاص بوضع الخطة اإلستراتيجية لصياغو الرؤية والرسالة باستخداـ
العصؼ الذىني (مرفؽ محاضر اجتماعات الفريؽ ؽ.)8-1
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تـ عرض ومناقشة الرؤية والرسالة مع مختمؼ األطراؼ مف داخؿ وخارج الكمية متمثميف في
جميع األقساـ العممية واإلدارية بالكمية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والطبلب والخريجيف
والمستفيد النيائى مف الخريجيف ورجاؿ صناعة الدواء وأعضاء ىيئة تدريس مف كميات أخرى (مرفؽ
استطبلعات الرأى في الرؤية والرسالة واألىداؼ ؽ( )9-1مرفؽ عرض الرؤية والرسالة واألىداؼ

عمى األقساـ العممية واإلدارية بالكمية ؽ .)11-1

تـ نشر الرؤية والرسالة مف خبلؿ الوسائؿ المختمفة داخؿ وخارج الكمية وشممت ىذه الوسائؿ
دليؿ الكمية والموحات اإلعبلنية داخؿ األقساـ العممية واإلدارية بالكمية وشاشة العرض في مدخؿ
الكمية الرئيسى وأيضا عمى موقع الكمية عمى شبكة المعمومات الدولية
(( (pharm.shams.edu.egمرفؽ صورة من موقع الكلٌة ؽ ( )11 -1مرفؽ دليؿ الكمية ؽ -1

.)12

 -4/2/2األىداؼ االستراتيجية:
األىداؼ االستراتيجية لكمية الصيدلة -جامعة عيف شمس-:
)2

تطوير البرامج والمقررات الدراسية وطرؽ التعميـ والتعمـ الذاتى لمرحمتي البكالوريوس
والدراسات العميا بما يتالءـ مع إحتياجات المجتمع وسوؽ العمؿ .

)3

تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والعمؿ عمى تحقيؽ النسب المرجعية.

)4

توفير بيئة تربوية تعميمية مناسبة لمتعميـ والتعمـ وتكويف الشخصية المتميزة عممياً و

)5

تطوير أداء الجياز اإلداري.

)6

تحقيؽ التوسع في األبحاث العممية والتطبيقية في مجاؿ االكتشافات الدوائية والتصنيع

مجتمعياً.

والتطوير الدوائي وتوكيد جودتو وتحسيف الرعاية الصحية لممرضى.
)7

متابعة الخريجيف وتنمية العالقات المستمرة معيـ وتمبية احتياجات المستفيد النيائي.

)8

توثيؽ التعاوف مع المجتمع وزيادة الوعي بالمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بيف
أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف والطالب.

)9

تنمية الموارد الذاتية.

):

تطوير وصيانة البنية االساسية.
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تـ اإلعتماد عمى التحميؿ البيئي عند صياغة األىداؼ اإلستراتيجية لمكمية واتسمت األىداؼ
االستراتيجية لمكمية بالواقعية بعد أف شارؾ في صياغتيا مختمؼ األطراؼ مف داخؿ وخارج الكمية.
وقد تـ عرض ومناقشة األىداؼ اإلستراتيجية مع مختمؼ األطراؼ مف داخؿ وخارج الكمية
متمثميف في جميع رؤساء األقساـ العممية واإلدارية بالكمية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ والطبلب
والخريجيف والمستفيد النيائى مف الخريجيف وأعضاء ىيئة تدريس مف كميات أخرى أخرى وتـ نشرىا

فى دليؿ الكمية وأيضا عمى موقع الكمية عمى شبكة المعمومات الدولية (مرفؽ استطبلعات الرأى في
الرؤية والرسالة واألىداؼ ؽ ( )9-1مرفؽ عرض الرؤية والرسالة واألىداؼ عمى األقساـ العممية
واإلدارية بالكمية ؽ .)11-1

 -5/2/2الخطة التنفيذية لتطبيؽ إستراتيجية المؤسسة:
توجد خطة تنفيذية لتطبيؽ الخطة االستراتيجية لممؤسسة وتغطى الخطة التنفيذية جميع
األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة حيث تـ وضع الخطة التنفيذية لتحقيؽ ىذه األىداؼ وبمشاركة جميع
إدارات وأقساـ الكمية كؿ فيما يخصو فى عبلقتو باألىداؼ اإلستراتيجية وتـ التكميؼ بوضع الخطة
التنفيذية التي تحقؽ األىداؼ واعتبرت ممحقا لمخطة اإلستراتيجية وقد تـ تدريب اإلدارات المختمفة

إلي كيفية تجزئو اليدؼ اإلستراتيجي إلي أىداؼ فرعية وتـ وضع النموذج المناسب لوضع الخطة
التنفيذية شامبل كؿ مف اليدؼ الجزئي أو المرحمي واألنشطة البلزمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ( .مرفؽ
جدوؿ بأسماء المشاركيف في إعداد الخطة التنفيذية ؽ )13 -1
تتضمف الخطة التنفيذية األنشطة والمياـ المطموب تنفيذىا والجدوؿ الزمنى البلزـ لمتحقيؽ
والمسئوؿ عف تنفيذ األنشطة ومؤشرات النجاح والتمويؿ المطموب و مصدر التمويؿ و آلية تعديؿ

الخطة عند الحاجة و قد تمت ترجمة الخطة التنفيذية الي موازنة مالية تقديرية مفصمة تـ اعدادىا
باالستعانة بخبراء فى المجاؿ.
)مرفؽ الموازنة المالية لمخطة اإلستراتيجية ؽ .) 14-1
ويتـ متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية بواسطة لجنة تنفيذية مختصة بذلؾ تابعة وحدة توكيد الجودة

(مرفؽ تقرير متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ؽ  )15-1و قد قاربت الخطة االستراتيجية عمى
االنتياء فى نياية عاـ  3123و يتـ اعداد تقرير عف مدى االنجاز فى تنفيذ أنشطة الخطة
التنفيذية لمبدء فى اعداد الخطة االستراتيجية لمكمية فى المرحمة القادمة ما بعد االعتماد باذف اهلل.
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 -3/2الوضع التنافسي لممؤسسة:
 -1/2/2السمات التنافسية لممؤسسة ودورىا في المجتمع:
أبرزت إستراتيجية الكمية بوضوح الكثير مف نقاط القوة والسمات المميزة لممؤسسة ،كما أبرزت
رسالة الكمية بوضوح دورىا في المجتمع المحيط .

بعض السمات المميزة لممؤسسة:

 تعتبر الكمية مف الكميات الجاذبة لمطالب حيث يقبؿ الطبلب عمى اإللتحاؽ والتحويؿ إلييا
سنويا مف الكميات األخرى بينما تعتبر نسب التحويؿ الى خارج المؤسسة نادرة ويتزايد إقباؿ
الطبلب الوافديف لمدراسات العميا عمى اإللتحاؽ بالمؤسسة (مرفؽ نسب التحويبلت مف والى
المؤسسة و تزايد أعداد الطبلب الوافديف لمدراسات العميا خبلؿ السنوات السابقة مرفؽ ؽ
.) 16-1

 التميز الخاص ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية وقدراتيـ مف الناحية التدريسية والتعميمية
لطبلب البكالوريوس والدراسات العميا ومف ناحية البحث العممي المتميز والنشر في
المجبلت العالمية واسعة اإلنتشار والتى ليا معامؿ تأثير مرتفع مثؿ مجمة

Nature

وحصوؿ نسبة كبيرة منيـ عمى العديد مف الجوائز والتكريـ ومشروعات بحثية ممولة (مرفؽ

استطبلع رأى الطبلب فى أداء أعضاء ىيئة التدريس ؽ ( )17 -1مرفؽ قائمة األبحاث
العممية المنشورة ألعضاء ىيئة التدريس ؽ ( )18 -1مرفؽ abstractمجمة  Natureؽ
( )19-1مرفؽ قائمة الجوائز والتكريـ ؽ  ( )21-1مرفؽ قائمة المشروعات البحثية الممولة
ؽ .)21-1

 تمتع الكمية ببنية تحتية متميزة حديثة حيث يتوافر لمكمية مبني جديد بمساحات لمقاعات
والمعامؿ والطرقات أعمي مف معايير المساحات والتجييزات والمواصفات العامة لممباني
والمرافؽ لمؤسسات التعميـ العالى (( )NORMSمرفؽ مقارنة البنية التحتية بالمعدالت
القياسية المرجعية  NORMSؽ .)22 -1

 وجود برنامج جديد بنظاـ الساعات المعتمدة لتصميـ األدوية وىو الوحيد مف نوعو في
مصر ويسيـ في تخريج دفعات قادرة عمى اإلكتشافات الدوائية الجديدة وتوكيد جودة الدواء
(مرفؽ تفعيؿ برنامج تصميـ األدوية ؽ .)23 -1
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 وجود قسـ مستقؿ لمصيدلة اإلكمينيكية والذى يسيـ في تخريج دفعات قادرة عمى التفاعؿ
مع الفريؽ الطبي مف أجؿ توظيؼ الدواء المناسب لمحاالت المرضية المختمفة وكذلؾ دراسة
التفاعبلت الدوائية تجنبا لآلثار السمبية ويوجد إقباؿ كبير مف طبلب الدراسات العميا
المصرييف والوافديف لمدراسة بيذا القسـ لمحصوؿ عمي الدبموـ والماجستير والدكتوراة (مرفؽ
. )24-1

 الموقع المتميز لكمية الصيدلة و ذلؾ لقربيا مف بعض المستشفيات مثؿ مستشفي الدمرداش
ومصانع األدوية باألميرية مما يساعد الطبلب عمى التدريب الميدانى فى مقررات قسمى
الصيدلة االكمينيكية و الصيدالنيات و الصيدلة الصناعية.

 مساىمة بعض أعضاء ىيئة التدريس بالكمية في وضع المعايير األ كاديمية القياسية لمتعميـ
الصيدلي بمصر فى مراحؿ إعدادىا (مرفؽ ؽ .)25 -1
 وجود وحدة التجارب والبحوث المتقدمة بالكمية والتى تقدـ خدماتيا لشركات الدواء بمصر
والعالـ العربى (مرفؽ ؽ .)26 -1

 يتوفر بالكمية العديد مف األنشطة الطالبية المتميزة مثؿ المؤتمر الطالبى لمدراسات
الصيدلية ،الجمعية العممية لطبلب صيدلة عيف شمس ،ممتقي التوظيؼ السنوى باإلضافة
إلي وجود رابطة مفعمة لمخريجيف (مرفؽ قوائـ األنشطة الطبلبية بالكمية ،مقاالت بوسائؿ
اإلعبلـ والصحؼ الرسمية مثؿ األىراـ خاصة بالمؤتمر الطبلبى و ممتقى التوظيؼ وتعكس
رأى المجتمع ؽ .)27-1

 وجود إتفاقية تعاوف أكاديمي مع جامعة المستقبؿ (مرفؽ االتفاقية مع جامعة المستقبؿ ؽ
)28-1
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نقاط القوة لمعيار التخطيط اإلستراتيجى:
 لمكمية خطة إستراتيجية موثقة و معتمدة و مرتبطة بإستراتيجية الجامعة في مجاالت شئوف
الطبلب ،الدراسات العميا والبحث العممي ،وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 تـ استخداـ التحميؿ البيئي في تصميـ الخطة اإلستراتيجية لمكمية.
 تـ تغطية كؿ مف البيئة الداخمية والخارجية في التحميؿ البيئي.

 شارؾ في التحميؿ البيئي مختمؼ األطراؼ مف داخؿ وخارج الكمية.
 تـ اعداد مصفوفة لنقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات.
 توجد لمكمية رؤية ،رسالة ،و أىداؼ استراتيجية معتمدة وموثقة.

 يوجد لمكمية خطة تنفيذية لتطبيؽ الخطة اإلستراتيجية و تحدد الخطة بوضوح  :األىداؼ
المطموب تحقيقيا -المسئوؿ عف التنفيذ -الجدوؿ الزمنى -مؤشرات النجاح -التمويؿ
المطموب -مصدر التمويؿ.
 تـ اعداد سياسات لمكمية فى كافة المجاالت التى تشمؿ شئوف الطبلب ،الدراسات العميا
والبحث العممي ،وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 أبرزت إستراتيجية الكمية كثير مف نقاط القوة والسمات المميزة لمكمية.
 الكمية ليا وضع تنافسى مقارنة بالكميات المناظرة داخؿ مصر وخارجيا سواء عمى المستوى
الحكومي أو الخاص حيث تسعى الكمية لموصوؿ إلى االعتماد الداخمي ثـ الخارجي وذلؾ
مف خبلؿ تطبيؽ نظـ توكيد الجودة داخؿ الكمية.
 تـ ترجمة الخطة التنفيذية لمخطة اإلستراتيجية إلى موازنة مالية تقديرية مفصمة.

 يتـ متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية بواسطة لجنة تنفيذية مختصة بذلؾ تابعة وحدة توكيد
الجودة.

21

الدراسة الذاتية

كمية الصيدلة

جامعة عيف شمس

 -2الييكؿ التنظيمي
 2/3الييكؿ التنظيمي و اإلدارات الداعمة:
 - 2/2/3ىيكؿ تنظيمى مالئـ ومعتمد:

يوجد ىيكؿ تنظيمى محدث ومعتمد و معمف و مالئـ لحجـ المؤسسة و يضمف

تحقيؽ رسالتيا و أىدافيا االستراتيجية .تـ إعتماد الييكؿ التنظيمى لمكمية بمجمس الكمية رقـ ()9
بتاريخ ( 2119/3/25مرفؽ الييكؿ التنظيمى المعتمد لمكمية

ؽ ( )1-2مرفؽ مجمس الكمية ؽ

 )2-2وبناءا عمى تقرير الزيارة االستطبلعية مف الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد تـ إجراء
بعض التعديبلت فى الييكؿ التنظيمى ثـ تـ إعتماده بمجمس الكمية رقـ ( )1بتاريخ 2111 /9/ 19

و تـ اعادة اعبلنو و نشره بعد التحديث (مرفؽ الييكؿ التنظيمى المحدث المعتمد لمكمية

ؽ -2

( )3مرفؽ مجمس الكمية ؽ .)4-2
تـ إستحداث وحدات جديدة فى الييكؿ التنظيمي مثؿ وحدة الصيانة ووحػدة الشػئوف اليندسػية
ووحدة تكنولوجيا المعمومات و شػئوف خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة  .و قػد تمػت إجػ ػراءات التحػديث
بعد مناقشات مع إدارة الكمية و وحدة توكيد الجودة بالكمية ثـ تـ إصدار قرار إدارى بذلؾ مػف عميػد

الكمية وتـ عرضو عمى مجمس الكمية وبالتالى تـ إضافة الوحدات الجديدة لمييكؿ التنظيمػى( .مرفػؽ
مجالس الكمية الستحداث وحدات جديدة ؽ .)5-2

تػػػـ نشػػػر و إعػػػالف الييكػػػؿ التنظيمػػػى مػػف خػػبلؿ وسػػائؿ مختمفػػة داخػػؿ الكميػػة وشػػممت ىػػذه

الوسػ ػػائؿ الموحػ ػػات اإلعبلنيػ ػػة داخػ ػػؿ الكميػ ػػة و األقسػ ػػاـ العمميػ ػػة وأيضػ ػػا موقػ ػػع الكميػ ػػة عمػ ػػى شػ ػػبكة
المعمومات الدولية.

يتصػػؼ الييكػػؿ التنظيمػػى الحػػالى لممؤسسػػة بوضػػوح خطػػوط السػػمطة لتحقيػػؽ رسػػالتيا وغايتيػػا

وأىدافيا اإلستراتيجية ويسمح الييكؿ بالتعاوف المتبادؿ األفقى و الرأسي بيف مستوياتو ووحداتو.

يتضػػمف الييكػػؿ كافػػة اإلدارات و الوحػػدات بالكميػػة لتقػػديـ خػػدمات الػػدعـ لمعمميػػة التعميميػػة و
الدراسات العميا و البحث العممى و خدمة المجتمع.

يوجػػد تحديػػد دقيػػؽ لممسػػئوليات سػواء لمقيػػادات األكاديميػػة أو التنفيذيػػة بالمؤسسػػة بوضػػوح وفقػػا

لمييكؿ التنظيمى .
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يوجػػد بالمؤسسػػة وحػػدة لمتعامػػؿ مػػع األزمػػات و الكػوارث و ليػػا ىيكػػؿ تنظيمػػى موثػػؽ و معتمػػد
مف مجمس الكمية و تتبع وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع و تنمية البيئة و قد تـ اعتمػاد التشػكيؿ
بمجمس الكمية (مرفؽ التشكيؿ ؽ( )6-2مرفؽ مجالس الكمية ؽ )7-2
تـ تحديد دور و مسئوليات الوحدة و تـ وضع خطة معتمدة لوحدة األزمات و الكػوارث تشػمؿ
كافة أنشطة الوحدة (مرفؽ دور و مسئوليات الوحػدة ؽ ( )8-2مرفػؽ خطػة معتمػدة لوحػدة األزمػات
و الك ػوارث و اعتمػػاد مجمػػس الكميػػة ؽ  )9-2وتػػـ وضػػع خطػػة التػػدريب الخاصػػة بالوحػػدة (مرفػػؽ

خطػػة معتم ػػدة لمتػػدريب خاص ػػة بالوحػ ػدة ؽ  )11-2و ت ػػـ عقػػد العدي ػػد مػػف االجتماع ػػات بمش ػػاركة
استشػػارى فػػى إدارة األزمػػات و الكػوارث لتػػدريب القػػائميف عمييػػا لوضػػع آليػػات و سػػيناريوىات لكيفيػػة
مواجية األزمات ومحاولة ازالة العقبات (مرفؽ محاضر اإلجتماع ؽ)11-2
و تـ تفعيؿ دور الوحدة فى العديد مف األنشطة مثؿ:
 كيفية التعامؿ مع أزمة انفمون از الخنػازير و البػت فػي اآليػات البلزمػة لمتعامػؿ مػع األزمػة بكػؿ
تفاصيميا و مراحميا (مرفؽ محاضر اإلجتماع و آليات التعامؿ مع األزمة ؽ)12-2
 تـ وضع اجراءات لؤلمف وسبلمة المبانى واألفػراد وتػدريب العػامميف عمػى مػدار العػاـ تتضػمف
إسػػتخداـ الوسػػائؿ واألجي ػزة الخاصػػة بػػذلؾ واج ػراء التجػػارب الدوريػػة إلخػػبلء المبنػػى بمشػػاركة
أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس و العػ ػػامميف و الطػ ػػبلب (مرفػ ػػؽ كشػ ػػوؼ التػ ػػدريب ؽ( )13-2مرفػ ػػؽ
تجارب إخبلء المبنى ؽ .)14-2

تـ وضع توصيؼ وظيفى شامؿ لجميع وظائؼ المؤسسة األكاديمية و اإلدارية و يوجد تحديد
لممسػػئوليات و تػػـ اصػػدار كتيػػب لمتوصػػيؼ الػػوظيفى لجميػػع وظػػائؼ المؤسسػػة و تػػـ اعتمػػاده مػػف
مجمػس الكميػػة( .مرفػػؽ كتيػػب التوصػػيؼ الػوظيفى لجميػػع وظػػائؼ المؤسسػػة األكاديميػػة و اإلداريػػة و
اعتماد مجمس الكمية ؽ.)15-2

يػػػتـ اسػػػتخداـ التوصػػػيؼ الػػػوظيفى فػػػى التعيػػػيف و النقػػػؿ و النػػػدب لموظ ػػائؼ المختمف ػػة بالكمي ػػة

(مرفؽ نماذج فعمية ؽ )16-2
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 3/2/3وحػدة ضماف الجػودة :
توجد بالمؤسسة وحدة لضماف الجودة (مرفؽ قرار انشاء الوحدة ؽ .)17-2
يوجد ىيكؿ تنظيمى معتمد وموثؽ لموحدة و ليا مجمس إدارة يساعدىا عمى القياـ بدورىا بكفاءة
و فاعمية لو( .مرفؽ الييكؿ التنظيمى لموحدة و تشكيؿ مجمس ادارة الوحدة ؽ ( )18-2مرفؽ إعتماد
مجمس الكمية ؽ )19-2

توجد الئحة مالية و ادارية معتمدة لوحدة الجودة و ىناؾ تحديد دقيؽ وواضح و معتمد

لسمطات ومسئوليات وحدة توكيد الجودة بالكمية و يوجد تشكيؿ مجمس إدارة لموحدة معتمد و موثؽ
يساعد الوحدة عمى القياـ بدورىا و أداء مياميا بكفاءة و بفاعمية (مرفؽ الئحة مالية و ادارية معتمدة
لوحدة الجودة ؽ ( )21-2مرفؽ مسئوليات الوحدة ؽ ( ) 21-2مرفؽ توثيؽ مجالس الكمية ؽ -2
) 22

تتبع وحدة توكيد الجودة فى الييكؿ التنظيمػى أ.د /عميػد الكميػة ويوجػد مػدير لموحػدة ونائػب لػو

(مرفؽ الييكؿ التنظيمى المعتمد لمكمية ؽ ( )23-2مرفؽ مجمس الكمية ؽ .)24-2

يوجد عالقة واضحة بيف وحدة ضماف الجودة و مركز ضماف الجودة بالجامعة و تخضع

الوحدة لئلشراؼ عمييا و المتابعة المستمرة و مراجعة الخطط مف مركز ضماف الجودة بالجامعة
دوريا لضماف تواؤميا مع أىداؼ الجامعة( .مرفؽ تقارير المتابعة الدورية ؽ )25-2

تشارؾ الوحدة متمثمة فى مدير الوحدة و نائب المدير فى عرض ومناقشة قضايا الجودة

بالمؤسسة بصفة منتظمة فى مجمس الكمية شيريا (مرفؽ نماذج مف مجالس الكمية ؽ )26-2
تستخدـ الوحدة وسائؿ متنوعة لممارسة أنشطتيا الخاصة بتوكيد الجودة عمى سبيؿ
المثاؿ ال الحصر (إجتماعات مع إدارة الكمية و جميع العامميف بالكمية و الطبلب /إجتماعات مع
مستشاريف وخبراء فى مجاؿ الجودة /إستبيانات /إجتماعات مع مراجعييف خارجييف  /تغذية راجعة/
تدريب لجميع العامميف بالكمية و الطبلب و الخريجوف /نشر المعمومات الخاصة بوحدة الجودة فى
لوحات الكمية و عمى موقع الكمية).
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نقاط القوة لمعيار الييكؿ التنظيمى:
 يوجد ىيكؿ تنظيمى محدث ومعتمد و مبلئـ لممؤسسة


يوجد تحديد دقيؽ لممسئوليات سواء لمقيادات االكاديمية أو التنفيذية بالمؤسسة بوضوح وفقا



يوجد بالمؤسسة وحدة لمتعامؿ مع األزمات و الكوارث و ليا ىيكؿ تنظيمى موثؽ و



تـ وضع توصيؼ وظيفى شامؿ لجميع وظائؼ المؤسسة األكاديمية و اإلدارية و تـ



يتـ استخداـ التوصيؼ الوظيفى فى التعييف و النقؿ و الندب لموظائؼ المختمفة بالكمية.

لمييكؿ التنظيمى .

معتمد و تـ تحديد دور الوحدة و تـ تفعيؿ أنشطتيا.
اصدار كتيب بذلؾ.


توجد بالمؤسسة وحدة لضماف الجودة و يوجد ىيكؿ تنظيمى معتمد وموثؽ لموحدة وأيضا
يوجد الئحة مالية و ادارية معتمدة لموحدة ويوجد تحديد دقيؽ لسمطات ومسئوليات وحدة
توكيد الجودة بالكمية و تتبع وحدة توكيد الجودة فى الييكؿ التنظيمى أ.د /عميد الكمية و
يوجد عبلقة واضحة و تعاوف مستمر بيف وحدة ضماف الجودة و مركز ضماف الجودة

بالجامعة و تخضع الوحدة لئلشراؼ عمييا و المتابعة المستمرة مف مركز ضماف الجودة
بالجامعة دوريا و كذلؾ تشارؾ الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة بصفة
منتظمة فى مجمس الكمية شيريا و تستخدـ الوحدة وسائؿ متنوعة لممارسة أنشطتيا الخاصة
بتوكيد الجودة.
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-4القيادة والحوكمة
 - 2/4اختيار القيادات االكاديمية
 -2/2/4أسموب اختيار القيادات:
المعايير التى كانت مسػتخدمة فػي اختيػار القيػادات االكاديميػة تػتـ طبقػا لقػانوف تنظػيـ الجامعػات
(  815 ) 49والئحتػػو التنفيذيػػة لسػػنة  1975 ،1972وىػػذه المعػػايير موثقػػة بالقػػانوف ومعمنػػة باألقسػػاـ
العممية واالدارية وكتيب القانوف متوفر ومعمف باالقساـ العممية (مرفؽ ؽ .)1-3

تػـ اختيػػار القيػػادات (عميػػد الكميػػة الحػػالى) باالنتخػػاب المباشػػر بواسػػطة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس و
الييئة المعاونة فى جميع الجامعات المصرية.
تـ وضع معايير لترشيح و اختيار القيادات األكاديمية بمشػاركة أعضػاء ىيئػة التػدريس موثقػة
ومعتمػػدة فػػى مجمػػس الكميػػة رقػػـ ( )8بتػػاريخ ( 2111/3/31مرفػػؽ المعػػايير و توثيػػؽ مجمػػس الكميػػة ؽ
 )2-3وتتسـ بالشفافية والوضوح وىى معمنة بجميع األقساـ العممية.
وتتمثؿ ىذه المعايير فى:
 االشتراؾ في وضع السياسات والنظـ والمشاركة في أعماؿ توكيد الجودة بالكمية أو الجامعة.
 الحصوؿ عمي دورات في التنمية اإلدارية.
 حضور وتنظيـ مؤتمرات عممية.
 االسيامات في مشروعات تطوير التعميـ.
 األبحاث العممية المنشورة دوليا.

 المشاركة الفعالة في األنشطة الطبلبية.
 االسيامات الفكرية في مجاؿ التخصص
 المشاركة في لجاف التقييـ الخاص بالمشروعات البحثية.
 الحصوؿ عمي جوائز تشجيعية أو تقديرية.
 الحصوؿ عمي براءات االختراع.
و قػد تػـ ترتيبيػا بحسػب األىميػة عػف طريػؽ اسػتبياف شػارؾ فيػو أعضػاء ىيئػة التػدريس بالكميػة (مرفػؽ
االستبياف والمقترحات ؽ) 3-3
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 - 3/4نمط القيادة و ممارسات المجالس الرسمية:
 – 2/3/4أسموب القيادة
نمػػط القيػػادة السػػائد فػػى المؤسسػػة ديمػػوقراطى مػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والطػػبلب
والعامميف حيث تـ عمؿ استطبلع رأي لمعرفة نمط القيادة السائد
( مرفؽ استطبلع الرأي ؽ .)4 -3
تـ عقد عدة اجتماعات بيف جميػع العػامميف بالكميػة مػع ادارة الكميػة لمناقشػة مشػكبلتيـ والعمػؿ عمػى
حميا.
جميع المواضيع المتعمقة بالتعميـ والتعمـ يتـ مناقشتيا واتخاذ ق اررات بيا في مجمس الكمية
والمجاف المنبثقة ومجالس االقساـ العممية مثاؿ عمي ذلؾ :
 .1ق ػ ػرار مجمػ ػػس الكميػ ػػة رقػ ػػـ ( )11بتػ ػػاريخ  2118/5/25بػ ػػأف تكػ ػػوف لجػ ػػاف
امتحاف الشفيي مكونة مف عضويف لضماف الحيادية (مرفؽ مجمس الكميػة
ؽ .)6 -3
 .2بدء تشغيؿ برنامج الساعات المعتمػدة لتحقيػؽ ىػدؼ ورسػالة الكميػة وقػد تػـ
ذلؾ في مجمس الكمية رقـ ( )6بتاريخ ( 2117/3/22مرفػؽ مجمػس الكميػة
ؽ .)7 -3
 .3أخذ رأى أعضػاء ىيئػة التػدريس فػى الطريقػة المتبعػة لزيػادة أعػداد أعضػاء
ىيئػػة التػػدريس فػػي مجمػػس الكميػػة رقػػـ ( )3بتػػاريخ ( 2119/11/15مرفػػؽ

مجمس الكمية ؽ .)8 -3

 .4توثيؽ توصيؼ وتقارير المقررات فى مجالس األقساـ والكمية بعد التطوير
كما فػي مجمػس الكميػة رقػـ ( )1بتػاريخ  ( 2118/9/7مرفػؽ مجمػس الكميػة
ؽ ( )9 -3مرفؽ مثاؿ لمجالس األقساـ ؽ .)10-3
 .5قيػػاـ االقسػػاـ العمميػػة بعمػػؿ تطػػوير المقػػررات بحػػذؼ األج ػزاء المكػػررة فػػي
المقػ ػ ػ ػػررات الد ارسػ ػ ػ ػػية طبقػ ػ ػ ػػا لق ػ ػ ػ ػرار مجمػ ػ ػ ػػس الكميػ ػ ػ ػػة رقػ ػ ػ ػػـ ( )12بتػ ػ ػ ػػاريخ
 2118/7/15م ػػف خ ػػبلؿ لجن ػػة تط ػػوير المق ػػررات الت ػػي ت ػػـ تش ػػكيميا لي ػػذا
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الغرض (مرفؽ مجمس الكمية ؽ ( )11-3مرفؽ محاضػر اجتماعػات لجنػة
تطوير المقررات  CDCؽ .)12-3
 .6توثيؽ المخرجات التعميمية المسػتيدفة مػف التػدريب الميػدانى لمطػبلب وآليػة
اإلشػ ػراؼ عمي ػػو ف ػػى مجم ػػس الكمي ػػة رق ػػـ ( )8بت ػػاريخ ( 2111/3/31مرف ػػؽ
مجمس الكمية ؽ .)13-3

 .7عقد المػؤتمرات العمميػة باألقسػاـ وتػـ تفعيػؿ دورىػا وتػـ مػف خبلليػا مناقشػة
جميػػع المواضػػيع المتعمقػػة بػػالتعميـ والػػتعمـ بحضػػور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
والييئػػة المعاونػػة والطػػبلب ويػػتـ توثيقيػػا بمجػػالس األقسػػاـ العمميػػة (مرفػػؽ
محاض ػػر الم ػػؤتمرات العمميػ ػػة ؽ ( )14-3مرف ػػؽ مج ػػالس األقسػ ػػاـ ؽ -3
.)15

 .8أخػػذ رأى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػى الق ػ اررات الصػػادرة مػػف جميػػع المجػػاف
بالكميػػة ومجػػالس األقسػػاـ وكػػذلؾ مجمػػس الكميػػة والعمػػؿ بق ػ اررات األغمبيػػة
(مرفؽ بعض محاضر المجاف ومجالس الكمية ؽ .)16-3
بعض مف الممارسات الفعمية التى تبرر نمط القيادة السائد:
 -2أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة
 أخػ ػػذ رأى أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس والطػ ػػبلب فػ ػػى الجػ ػػداوؿ الد ارسػ ػػية وجػ ػػداوؿ االمتحانػ ػػات قبػ ػػؿ
اعتمادىا والعمؿ بيذا الرأى (مرفػؽ جػدوؿ االمتحانػات لمفصػؿ الد ارسػي االوؿ قبػؿ وبعػد التعػديؿ
ؽ .)17 -3
 أخذ رأى أعضاء ىيئة التدريس فى كيفية ادارة فعاليات االمتحانات الدورية والعممية بالكمية.
 أخػػذ رأى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػى كيفيػػة إث ػراء المكتبػػة بالمطبوعػػات العمميػػة (مرفػػؽ ؽ -3
.)18

 أخػػذ رأى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس واألقسػػاـ العمميػػة فػػى األجي ػزة العمميػػة التػػى يػػتـ ش ػرائيا وجميػػع
خطوات تطوير الفاعمية التعميمية وتأىيؿ الكميػة لبلعتمػاد مػف خػبلؿ مشػروع التطػوير المسػتمر و
التأىيؿ لبلعتماد (مرفؽ ؽ .)19 -3

 -3الطالب

 أخذ رأى الطبلب فى أداء أعضاء ىيئة التدريس والمقررات الدراسية (مرفؽ ؽ .)21 -3
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 وضع آلية لتمقى شكاوى الطبلب والعمؿ عمى حميا واألخذ برأييـ واتباع سياسة الباب المفتوح
منذ نشأة الكمية وىػذه اآليػة معتمػدة بمجمػس الكميػة رقػـ ( )1بتػاريخ ( 2111/9/19مرفػؽ مجمػس
الكميػػة ؽ ( )21-3مرفػػؽ آليػػة تمقػػى شػػكاوى الطػػبلب مػػع محضػػر فحػػص لبعضػػيا ؽ )22 -3
(مرفؽ آلية لتمقى شكاوى الطبلب فى نتائج االمتحانات مع أمثمة ؽ .)23-3

 -4الموظفيف و االدارييف

 مشاركة االدارييف بالكمية فى وضع الخطة االستراتيجية بالكمية واألخذ بػرأييـ واالىتمػاـ بتػدريبيـ
وتط ػ ػػويرىـ (مرف ػ ػػؽ كش ػ ػػؼ بأس ػ ػػماء المش ػ ػػاركيف ف ػ ػػى وض ػ ػػع الخط ػ ػػة التنفيذي ػ ػػة الػ ػ ػواردة بالخط ػ ػػة

االستراتيجية ؽ .)24 -3
 استطبلع رأى الموظفيف و االدارييف عف مػدى رضػاؤىـ الػوظيفى وتحميػؿ االسػتبياف واعػبلـ ادارة
الكمية بنتائجو وعقد اجتماع لمناقشة مشكبلتيـ (مرفؽ استطبلع الرأى ؽ ( )25-3مرفػؽ كشػوؼ
ومحضػ ػػر االجتمػ ػػاع ؽ  )5-3وقػ ػػد تػ ػػـ اتخػ ػػاذ اج ػ ػراءات تصػ ػػحيحية بواسػ ػػطة ادارة الكميػ ػػة لحػ ػػؿ

مشكبلتيـ (مرفؽ ؽ)26-3

تـ وضع آلية لتقييـ أداء القيادات األكاديمية (مرفؽ آلية التقيػيـ ؽ  )27-3معتمػدة وموثقػة
بمجمس الكمية رقـ ( )2بتاريخ ( 2111/11/26مرفؽ مجمس الكمية ؽ )28-3
 تـ استطبلع رأى أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة و االدارييف و الطػبلب فػى ادارة الكميػة
(العميد و الوكبلء و أميف الكمية) و تـ اعداد تقرير بنتائج اسنطبلع الرأى و عرضو عمى االدارة

العميا بالكمية.
 -4/4تنمية الميارات االدارية:
– 2/4/4التدريب:
توفر المؤسسة خطة لمتدريب وتنمية الميارات اإلدارية لمقيػادات األكاديميػة ويػتـ تنفيػذىا بالتعػاوف
مع لجنة التدريب بالكميػة ومركػز تنميػة قػدرات أعضػاء ىيئػة التػدريس( )FLDPومركػز تطػوير التعمػيـ
الجامعى بجامعة عيف شمس.
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يوجد خطة موثقة لمتدريب وتنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األكاديمية معتمػدة بمجمػس الكميػة
رقػ ػػـ ( )2بتػ ػػاريخ ( 2111/11/26مرفػ ػػؽ مجمػ ػػس الكميػ ػػة ؽ  )28-3وتضػ ػػمنت الخطػ ػػة االحتياجػ ػػات
التدريبية الفعمية لمقيادات األكاديمية (مرفؽ الخطة التدريبية ؽ .)29 -3
اآليػػات التػػي تػػـ اتباعيػػا فػػي تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة ىػػى أسػػموب  Expert Opinionعػػف
طريػؽ مقػػاببلت شخصػػية مػع القيػػادات األكاديميػػة وعػف طريػػؽ اسػػتطبلع رأييػـ مػػف خػػبلؿ اإلسػػتبيانات
مػ ػػع م ارعػ ػػاة أف تحتػ ػػوى الخطػ ػػة عمػ ػػى دورات تمكػ ػػف الكميػ ػػة مػ ػػف تحقيػ ػػؽ معػ ػػايير اإلعتمػ ػػاد( .مرفػ ػػؽ

استطبلعات الرأى ؽ )31-3
 - 3/4/4مؤشرات تقييـ التدريب :
عػػدد ورش العمػػؿ والمحاض ػرات التػػى تػػـ تنفيػػذىا الػػي إجمػػالي عػػدد الػػدورات والمحاض ػرات التػػى

تض ػػمنتيا الخط ػػة ( ،)22ت ػػـ تنفي ػػذ الخط ػػة بالكام ػػؿ بالع ػػاـ الج ػػامعى ( )2119-2118و خط ػػة الع ػػاـ
الجامعى ( )2111-2119ومعظـ خطة العاـ الجامعى ( )2111-2111و (.)2112-2111
نسبة ورش العمؿ والمحاضرات التدريبية المنفذة التى تـ تنفيذىا مف المخطط تصؿ الػى ()%91
مف الخطة.
يتـ حضور القيادات األكاديمية لعدد مف الدورات وورش العمػؿ لتنميػة الميػارات خػارج الكميػة فػى

دورات تابعة لجامعة عيف شمس و دورات تابعة لييئػات دوليػة (مرفػؽ ورش العمػؿ والمحاضػرات التػى
تـ حضورىا ؽ .)32-3

تعتبر المخصات المالية المتاحة لمتدريب كافية.
أن ػواع المحاض ػرات والػػدورات التػػى تمػػت فػػى الفت ػرة السػػابقة :التخطػػيط االسػػتراتيجى  -إدارة نظػػـ
الج ػػودة والمراجع ػػة الداخمي ػػة  -إدارة الوق ػػت  -كيفي ػػة إدارة األزم ػػات  -المع ػػايير األكاديمي ػػة المرجعي ػػة
لمرحمػػة البكػػالوريوس  -المعاييراألكاديميػػة المرجعيػػة لمرحمػػة الد ارسػػات العميػػا  -كيفيػػة اعػػداد الد ارسػػة

الذاتية -تطوير لوائح الدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة -ميارات القيادة -ميارات االتصاؿ.
أنػواع المحاضػرات والػدورات المتضػمنة فػى الخطػة المسػتقبمية تشػمؿ :ميػارات القيػادة -تطػوير
كفاءات رؤساء األقساـ  -الفرؽ بيف القائد والمدير -قواعد التفوؽ والنجاح والتقدـ الوظيفي وغيرىا.
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نسبة الحاصميف عمييا سنويا %111 :حيت تـ حضػورىا بواسػطة عميػد الكميػة -السػادة الػوكبلء-
جميع رؤساء األقساـ العممية -مدير وحدة توكيد الجودة (مرفؽ كشوؼ الحضور ؽ .)33-3
مػػردود ىػػذه الػػدورات ىػػو اعػػداد الد ارسػػة الذاتيػػة لمكميػػة لمتقػػدـ لبلعتمػػاد -وضػػع الخطػػة االسػػتراتيجية
لمكمية وتوثيقيا -االنتياء مف توصيؼ وتقارير برامج ومقررات الدراسات العميػا  -تأىيػؿ الكميػة لمتقػدـ
لبلعتماد مف قبؿ الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد -تطوير الئحػة الد ارسػات العميػا بنظػاـ
الساعات المعتمدة.

 - 5/4نظـ المعمومات و التوثيؽ الرسمية:
توجػػد قواعػػد بيانػػات الكترونيػػة موثقػػة ومعتمػػدة لممؤسسػػة لحفػػظ واسػػتدعاء المعمومػػات وأيضػػا
يوج ػػد نظ ػػاـ ورق ػػي لحف ػػظ وت ػػداوؿ الوث ػػائؽ ( .مرف ػػؽ قواع ػػد البيان ػػات االلكتروني ػػة ؽ ( )34-3مرف ػػؽ
مجمس الكمية ؽ .)35-3

تـ تفعيؿ نظاـ ميكنػة طبقػا لنظػاـ إدارة المعمومػات لشػئوف الطػبلب والد ارسػات العميػا وأعضػاء ىيئػة

التدريس بالكمية "( " "MISمرفؽ نمػوذج مػف النتػائج باسػتخداـ النظػاـ ؽ ( )36 -3مرفػؽ المحاضػرة
ؽ  ( ) 37 -3مرفػػؽ أحػػدث تقريػػر نظػػاـ إدارة المعمومػػات لشػػئوف الطػػبلب والد ارسػػات العميػػا وأعضػػاء
ىيئة التدريس بالكمية " "MISؽ .)38-3
تػػـ اختيػػار الكميػػة بواسػػطة مشػػروع " "MISلتكػػوف مػػف أوؿ الكميػػات التػػى يمكػػف لمخػريجيف طمػػب
والحصوؿ عمى شيادة التخرج الكترونيا (مرفؽ ؽ .)39-3
يوجد قواعد بيانات مستخدمة بالفعؿ عف الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس والعامميف والموارد المادية
مف أجيزة ومعدات.
يوجد نظاـ لحفظ وتداوؿ واستدعاء الوثائؽ داخؿ األقساـ العممية واألقساـ اإلدارية تػـ تطبيقػو
و التدريب عميو مف خالؿ نظاـ المراجعة الداخمية بالمؤسسة.
يمكػػف م ػػف خ ػػبلؿ النظ ػػاـ حف ػػظ وت ػػداوؿ واس ػػتدعاء الوث ػػائؽ مث ػػؿ ( ممف ػػات المق ػػررات -قواع ػػد بيان ػػات
العامميف باألقساـ -حصر اإلحتياجػات التدريبيػة -حصػر احتياجػات العمميػة التعميميػة وطمػب الشػراء-
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حصػػر األجيػزة المعمميػػة و المعػػدات – حصػػر األجيػزة التػػى تحتػػاج لمصػػيانة -حفػػظ مجػػالس األقسػػاـ
 ).......وىذا النظاـ قد تـ تطبيقو وتفعيمو مف خبلؿ نظاـ المراجعة الداخميػة والتػى تػتـ بواسػطة وحػدة
توكيػػد الجػػودة ولجنػػة المراجعػػة الداخميػػة حسػػب خطػػة زمنيػػة معمنػػة (مرفػػؽ تقػػارير المراجعػػة الداخميػػة
والتى تمت ثبلث مرات بالكمية ؽ . )40-3
 -6/4دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد الذاتية لممؤسسة:
 -2/6/4خطة لتنمية الموارد الذاتية:
يوجد خطة موثقة مف مجمس الكمية رقـ ( )2بتاريخ  311:/:/27لتنمية الموارد الذاتية
لممؤسسة (مرفؽ مجمس الكمية ؽ )41-3تـ اعدادىا ضمف الخطة اإلستراتيجية لمكمية وتتصؼ
بالواقعية وتـ الحصوؿ عمى تمويؿ ذاتى لمكمية مف كؿ بنودىا (مرفؽ خطة تنمية الموارد الذاتية
لممؤسسة ؽ.)42 -3
مصادر التمويؿ الذاتى التى تتضمنيا الخطة ىي :
 -1برنامج تصميـ األدوية بنظاـ الساعات المعتمدة والتي تـ توثيؽ دارسة الجدوي

اإلقتصادية لو مف مجمس الكمية ومجمس الجامعة والمجمس األعمي لمجامعات ( مرفؽ ؽ -3

.)43
 -2وحدة البحوث والتجارب الصيدلية المتقدمة والصادر ليا الئحة مالية مف مجمس الجامعة
وىي وحدة ذات طابع خاص و تـ تحديثيا (مرفؽ ؽ .)44-3
 -3الدعـ المالي مف مصاريؼ طبلب الدراسات العميا (مرفؽ ؽ .)45-3

 -4المشاريع البحثية ومشاريع التطوير التي تحصؿ عمييا الكمية( .مرفؽ ؽ )46-3

يوجػػد بالمؤسسػػة وحػػدة ذات طػػابع خػػاص ىػػى وحػػدة البحػػوث والتجػػارب الصػػيدلية المتقدمػػة
و تقػػوـ إدارة الوحػػدة بتنشػػيط التعاقػػدات مػػع شػػركات األدويػػة بالػػداخؿ والخػػارج لمػػدوؿ العربيػػة وعمػػؿ
الدعاية المطموبة ألنشطة الوحدة ( مرفؽ ؽ )47 -3
يوجد خطة معتمدة لتحسيف أداء وحدة البحػوث والتجػارب الصػيدلية المتقدمػة وزيػادة دخػؿ الوحػدة
وتدريب العامميف بيا (مرفؽ الخطة ؽ ( )48-3مرفؽ مجمػس الكميػة ؽ  .)49-3و قػد تػـ تفعيػؿ ذلػؾ
عف طريؽ:

 يتـ اجراء معايرة ألجيزة الوحدة بصفة مستمرة (مرفؽ ؽ .)50-3
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 تـ التعاقد مػع مركػز تحػديث الصػناعة الجػراء د ارسػات التكػافؤ الحيػوى لشػركات الػدواء المصػرية
(مرفؽ ؽ .)51-3
 تػػـ اج ػراء المراجعػػة الداخميػػة لوحػػدة البحػػوث والتجػػارب الصػػيدلية المتقدمػػة بواسػػطة وحػػدة توكيػػد
الجودة (مرفؽ ؽ .)52-3
يستخدـ التمويؿ الذاتى فى دعـ العممية التعميمية والبحثية لشراء الكيماويات واألجيزة
والمعدات لطبلب البكالوريوس والدراسات العميا ( مرفؽ قائمة بنسبة التمويؿ الذاتى الى اجمالى
المخصصات الحكومية السنوية ؽ .)53-3
 -3/6/4العالقات والتفاعؿ مع القطاعات اإلنتاجية والخدميو في المجتمع:
توجػػػد قنػػػوات إتصػػػاؿ بػػػيف الكميػػػة و شػػػركات األدويػػػة والعػػػامميف بيػػػا والصػػػيادلة العػػػامميف
بالقطاعػػات اإلنتاجيػػة والخدميػػة بػػالمجتمع المحػػيط بالمؤسسػػة داخػػؿ و خػػارج الػػوطف فػػى الػػدوؿ
العربية.
ومف أمثمة ىذه النماذج ما يمى:
 .1ت ػػـ عم ػػؿ د ارس ػػات إتاح ػػة حيوي ػػة لؤلدوي ػػة الت ػػى ي ػػتـ تس ػػجيميا ب ػػو ازرة الص ػػحة والخاص ػػة
بالشركات المنتجة لمػدواء وذلػؾ مػف خػبلؿ عقػود يػتـ توقيعيػا بػيف الكميػة والشػركات داخػؿ

وخػػارج الػػوطف فػػى الػػدوؿ العربيػػة نظيػػر مقابػػؿ مػػادي مناسػػب( .مرفػػؽ قائمػػة بالشػػركات
التى تـ التعاوف معيا وجدوؿ يشمؿ بعضاٌ مف األدوية التي تـ عمؿ دراسة إتاحة حيويػة

ليا بالوحدة ؽ .)54 -3

 .2ت ػػـ عم ػػؿ دورات ت ػػدريب لمخ ػػرجييف لمتعم ػػيـ الص ػػيدلي المس ػػتمر واع ػػداد الخػ ػريجيف لس ػػوؽ
العمؿ (مرفؽ ؽ .)55 -3

 .3تـ عقد اتفاقية بيف جامعة عيف شمس وجامعة المستقبؿ لمتسجيؿ لطبلب الد ارسػات العميػا
بالكمية وقد تـ تفعيؿ اإلتفاقية (مرفؽ اإلتفاقية ؽ .)56-3
 .4حصػ ػ ػػوؿ الكمي ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى مش ػ ػ ػػروع إنش ػ ػ ػػاء نظ ػ ػ ػػاـ داخمػ ػ ػػي لمج ػ ػ ػػودة  QAAPوذل ػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػػي
 ،2114/11/15ومشروع التطوير المسػتمر والتأىيػؿ لبلعتمػاد  CIQAPوذلػؾ فػي/3/5
( 2118مرفؽ ؽ .)57-3
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نقاط القوة:
 تـ وضع معايير موثقة لترشيح القيادات األكاديمية بمشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية.


نمط القيادة السائد فى المؤسسة ديموقراطى مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس و
الطبلب و العامميف و يتوفر العديد مف الممارسات الفعمية التى تبرر نمط القيادة السائد.

 جميع المواضيع المتعمقة بالتعميـ و التعمـ يتـ مناقشتيا في مجمس الكمية و المجاف المنبثقة
ومجالس االقساـ العممية.

 جميع قيادات الكمية حضرت و شاركت فى ورش العمؿ و المحاضرات التدريبية التى تمت
لتدريب القيادات األكاديمية مما كاف لو مردود جيد لتأىيؿ الكمية لمتقدـ لئلعتماد.
 توجد قواعد بيانات لممؤسسة الكترونية وورقية و نظاـ مفعؿ الستدعاء الوثائؽ.


يوجد خطة موثقة لتنمية الموارد الذاتية لممؤسسة و تسعى قيادة الكمية لتنمية الموارد الذاتية.



يستخدـ التمويؿ الذاتى فى دعـ العممية التعميمية و البحثية

 يوجد بالمؤسسة وحدة ذات طابع خاص ىى وحدة البحوث والتجارب الصيدلية المتقدمة و تـ
تفعيؿ خطة تحسيف أداء الوحدة.


توجد قنوات إتصاؿ مفعمة بيف الكمية و شركات األدوية والعامميف بيا والصيادلة العامميف
بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية بالمجتمع المحيط بالمؤسسة داخؿ و خارج الوطف.
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 -5المصداقية واألخالقيات:

 2/5حقوؽ الممكية الفكرية و النشر:

 2/2/5االلتزاـ بحقوؽ الممكية الفكرية و النشر:
اإلجراءات التي تتبعيا المؤسسة رسميا لنشر ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية والنشر كما يمى:
 توثيػػػؽ إجػػػراءات كميػػة الصػػيدلة – جامعػػة عػػيف شػػمس لممحافظػػة عمػػى الممكيػػة الفكريػػة و
النشػػر فػػى مجمػػس الكميػػة و النشػػر فػػى جميػػع األقسػػاـ داخػػؿ الكميػػة و و ضػػع ارشػػادات معمنػػة
لممتردديف عمى المكتبة ووحدة تكنولوجيا المعمومات( .مرفؽ ؽ )1-4

 حضػػور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والييئػػة المعاونػػة دورات فػػػي أسػػػاليب النشػػػر العممػػػى تابعػػة
لمشروع (( .) FLDPمرفؽ ؽ )2-4

 نشػػر ثقافػػة حقػػوؽ الممكيػػة الفكريػػة والنشػػر بػػيف الطػػالب عػػف طريػػؽ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
والتأكيد عمي تقديـ األبحاث العممية مع اإلستشياد بالمراجع العممية (مرفؽ ؽ )3-4
 التوعيو بحقوؽ الممكية الفكرية و النشر عف طريؽ المحاضرات التدريبية و ذلؾ ضمف
الخطة التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة( .مرفؽ ؽ )4-4
 اصدار كتيب لمتوعية بحقوؽ الممكية الفكرية و النشر متضمنا قانوف حماية الممكية الفكرية
(مرفؽ ؽ )5-4
 وضع آلية معتمدة و عقوبات فى حالة عدـ االلتزاـ بحقوؽ الممكية الفكرية و النشر و تـ
اعتمادىا بمجمس الكمية و تـ نشرىا (مرفؽ ؽ )6-4

إجراءات و سياسات كمية الصيدلة – جامعة عيف شمس المعتمدة لممحافظة عمى

الممكية الفكرية و التأليؼ والنشر( :مرفؽ مجمس الكمية ؽ )8-5

تسػتعيف كمية الصيدلة بالعػديد مػف بػرامج تصػميـ األدوية  ،برامج الحاسوب اآلى

) ، )Windows, Office ,…….الكتب الدراسية والمجمدات  ،و الرسائؿ والدوريات العممية التي
تخضع لحقوؽ الممكية الفكرية وعميو فإف الكمية تتبني عدداً مف اإلجراءات الكفيمة بالمحافظة عمى
الممكية الفكرية يمكف سردىا عمي النحو األتي:
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أوالً  :برامج تصميـ األدوية:

تـ شراء عدد  31رخصة أصمية مف برامج تصميـ األدوية بمبمغ أربعمائة الؼ جنيو مف الشركة

الموردة لمبرامج ) (Accelyresمتضمنة حرية االستخداـ ضمف الفاعميات العممية والبحثية بالكمية.
(مرفؽ ؽ )8-4

ثانياً :برامج الكمبيوتر

-1اإلعتماد عمى البرامج المرخص باستخداميا مف قبؿ جامعة -عيف شمس (باإلشتراؾ مع

شركة مايكروسوفت).
-2عدـ السماح لمعامميف بالكمية بنسخ أي مف ىذه البرامج داخؿ الكمية  ،أو استخداـ نسخ غير
أصمية.

ثالثاً  :الرسائؿ والدوريات العممية:

 -1اتباع اإلجراءات العالمية والطرؽ المتعارؼ عمييا باإلستشياد بالمراجع عند كتابو الرسائؿ
واألبحاث التي يقوـ بيا أعضاء ىيئة التدريس

 -2عدـ السماح بتصوير نتائج الرسائؿ العممية المتوفرة لدي مكتبة الكمية اال عند سماح المؤلؼ أو
مف لو حؽ الممكية بذلؾ.
 -3وضع حد أقصي لتصوير األجزاء المسموح بيا مف الرسائؿ العممية داخؿ المكتبة
رابعا  :الكتب والمراجع والمجمدات:

 -1عدـ السماح بتصوير أى جزء مف اجزاء الكتب أو المجمدات المتوفرة بالكمية طبقاً الشتراطات
المؤلؼ أومف لو حؽ الممكية ليذا المؤلؼ .

 -2السماح بتصوير بعض األجزاء المسموح بيا مف ىذه الكتب وفقاً لمموافقة الصريحة لممؤلؼ.
خامسا  :أنشطة الطالب العممية:

التنبيو والتوعية عمى طبلب مرحمة البكالوريوس والدراسات العميا باإللتزاـ بالتنويو عف المراجع
العممية المستخدمة عند تقديـ أى بحث أو اعداد أى معمؽ لؤلقساـ العممية.
تـ نشر إجراءات كمية الصيدلة – جامعة عيف شمس لممحافظة عمى الممكية الفكرية داخؿ
األقساـ العممية و اإلدارية و مكتبة الكمية ووحدة تكنولوجيا المعمومات( .مرفؽ ؽ )9-4
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تـ اجراء استبياف ألستطبلع رأى انطباعات ىيئة التدريس و الييئة المعاونة بالكمية عف فاعمية
اإلجراءات التى تتبعيا المؤسسة لممحافظة عمى الممكية الفكرية و أثبت اإلستبياف فاعمية اإلجراءات
التى تتبعيا المؤسسة (.مرفؽ اإلستبياف و نتائجو ؽ .)11-4

 : 3/5الممارسات العادلة و اإللتزاـ بأخالقيات المينة :
 :2/3/5ضماف العدالة وعدـ التمييز:
تطبؽ الكمية قواعد محددة لضماف العدالة و عدـ التمييز بيف الطبلب و احتراـ مبادئ حقوؽ
االنساف
مف أمثمة الممارسات الدالة عمى ذلؾ ما يمى:
 -1مف حؽ جميع الطبلب اإلطبلع عمى أوراؽ إجابة امتحاف العممى و اإلمتحانات الدورية .
 -2يتـ تصحيح أوراؽ إجابة اإلمتحاف الفصؿ الدراسى مغمقة و الطبلب ليـ أرقاـ جموس سرية .

 -3يتـ اعبلف اإلجابة النموذجية لبلمتحاف الدورى مفسر عمييا توزيع الدرجات (مرفؽ ؽ .)11-4
 -4توزع الدرجات عمى ورقة االسئمة و تعمف لمطبلب (مرفؽ ؽ . )12-4
 -5عدـ إنفراد االساتذة بالتدريس أو التصحيح منفرديف فى أى مقرر دراسى بالكمية (مرفؽ ؽ -4
.)13
 -6يتـ توزيع لجاف الشفوي في اإلمتحانات عشوائيا عمى السادة الممتحنيف ودوف تمييز أو تحديد
مسبؽ (.مرفؽ ؽ )14-4

 -7اإلمتحانات العممية تتـ بتوزيع عشوائي عمي التجارب العممية لضماف العدالو بيف الطبلب مع
مراعاة اف تكوف التجارب ذات مستوي واحد
 -8مف حؽ أي طالب التفاعؿ مع أعضاء ىيئة التدريس دوف تمييز مف خبلؿ الساعات المكتبية و
الريادة لعممية واإلرشاد األكاديمى(مرفؽ ؽ )15-4

 -9إشراؾ الطبلب فى وضع الجداوؿ الدراسية و جداوؿ اإلمتحانات (مرفؽ ؽ )16-4
-11

األخذ بآراء الطبلب مف خبلؿ صناديؽ الشكاوى و المقترحات عمما بأف الشكاوى تكوف غير

موقعة و يتـ متابعة تنفيذ الق اررات التى تـ اتخاذىا و يتـ اعادة رصد درجات الطالب فى حالة
التظمـ مف نتائج االمتحانات (مرفؽ ؽ )17-4
-11

عدـ التمييز بيف أعضاء ىيئة التدريس فى توزيع أعباء العمؿ والتدريس الحوافز و المكافآت

واعبلف قواعد صرؼ المكافآت ألعضاء ىيئة التدريس (مرفؽ .)18-4
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عدـ التمييز و ضماف العدالة بيف العامميف فى توزيع أعباء العمؿ و الحوافز و المكافآت

واعبلف وثيقة معتمدة لربط المكافآت بمستوى اإلنجاز فى العمؿ (مرفؽ )19-4
يتـ إتخاذ ق اررات تصحيحية فى حالة تعرض أى مجموعة مف الطبلب لعدـ العدالة فى الجدوؿ
الدراسى حيث يتـ إستطبلع رأي الطبلب في الجداوؿ الدراسية وجداوؿ اإلمتحانات (مرفؽ ؽ -4
)21
يوجد بالمؤسسة قواعد لضماف عدـ تعارض المصالح لالطراؼ المختمفة مثؿ عدـ السماح
ألعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ الذيف ليـ أقارب حتى الدرجة الرابعة مف طبلب الكمية بوضع
االمتحاف أو القياـ بأعماؿ الكنتروالت أو المراقبة لمفرؽ الدراسية التى يدرس بيا أقاربيـ مف الطبلب
(.مرفؽ ؽ )21-4

 4/5األخالقيات المينية:
 :2/4/5ممارسات أخالقيات المينة:
يوجد بالمؤسسة دليؿ لممارسات أخالقيات المينة تـ وضعو و مراجعتو بواسطة السادة
األساتذة المتفرغيف بالكمية و األستاذة الدكتورة عميدة الكمية و قد تـ اعتماده مف مجمس الكمية و تـ
نشره داخؿ األقساـ العممية بالكمية و متاح لجميع األطراؼ( .مرفؽ الدليؿ ؽ ( )22-4مرفؽ مجمس
الكمية ؽ  .)23-4و سيتـ تطبيؽ اإلجراءات المتبعة القانونية فى حالة عدـ اإللتزاـ بأخبلقيات
المينة.
تـ تشكيؿ لجنة ألخالقيات البحث العممى و تـ اعتمادىا بمجمس الكمية (مرفؽ تشكيؿ المجنة
ؽ ( )24-4مرفؽ مجمس الكمية ؽ  )25-4و سيتـ تطبيؽ اإلجراءات المتبعة القانونية فى حالة عدـ
اإللتزاـ بأخبلقيات المينة.

تتوافر مصداقية فى المعمومات المنشورة عف المؤسسة حيث يتـ التحديث المستمر لمموقع
األلكتروني عف طريؽ وحدة تكنولوجيا المعمومات و يتـ المراجعة بواسطة لجنة مسئولة عف ذلؾ
(مرفؽ ؽ  )26-4كما يتـ متابعة صحة المعمومات واإلعبلنات المنشورة في الصحؼ الرسمية
عف المؤسسة بواسطة موظفى العبلقات العامة و إببلغ إدارة الكمية( .مرفؽ ؽ .)27-4
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نقاط القوة:
 تتبع المؤسسة إجراءات لنشر ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية والنشر.

 تتبع المؤسسة إجراءات موثقة لممحافظة عمى الممكية الفكرية و النشر.
 تـ نشر إجراءات كمية الصيدلة – جامعة عيف شمس لممحافظة عمى الممكية الفكرية داخؿ
األقساـ العممية و اإلدارية و مكتبة الكمية ووحدة تكنولوجيا المعمومات.
 تـ وضع عقوبات فى حالة عدـ االلتزاـ بحقوؽ الممكية الفكرية و النشر.


تطبؽ الكمية قواعد محددة لضماف العدالة و عدـ التمييز بيف الطبلب و احتراـ مبادئ



يوجد بالمؤسسة قواعد لضماف عدـ تعارض المصالح لبلطراؼ المختمفة.

حقوؽ االنساف.

 يوجد بالمؤسسة دليؿ معتمد و موثؽ لممارسات أخبلقيات المينة.
 تتوافر مصداقية فى المعمومات المنشورة عف المؤسسة .
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 -6الجياز اإلدارى
 : 2/6تنمية القيادات و تقييـ األداء:
 :2/ 2/6تنمية القيادات االدارية و العامميف:
ت ػػـ تحدي ػػد اإلحتياج ػػات التدريبي ػػة لمع ػػامميف بالمؤسس ػػة بواس ػػطة لجن ػػة الت ػػدريب بوح ػػدة توكي ػػد
الجػػودة بالكميػػة حيػػث تػػـ اسػػتطبلع رأى األقسػػاـ اإلداريػػة فػػى الػػدورات التػػى يرغبػػوف فػػى اإللتحػػاؽ بيػػا
بواسطة وحدة توكيد الجػودة ثػـ تػـ إسػتخدـ طػرؽ متعػددة مثػؿ الرؤيػة إحتياجػات التطػوير فػى العمػؿ و
متطمبات تأىيؿ الكمية لبلعتماد و كذلؾ االستقصاءات وتقارير المتابعة وذلػؾ لوضػع الخطػة التدريبيػة
لمعامميف( .مرفؽ نتائج استطبلع الرأى و نماذج تحديد االحتياجػات التدريبيػة لؤلقسػاـ االداريػة ؽ -5
 )1كذلؾ يتـ بصفو دورية تحديد اإلحتياجات التدريبية لمعامميف بالمؤسسة سنويا مع إدارة الجامعة.

تػػـ وضػػع خطػػة لمتػػدريب بنػػاء عمػػى االحتياجػػات الفعميػػة التػػى يػػتـ تحديػػدىا بمعرفػػة أقسػػاـ الكميػػة
اإلدارية المختمفة وتـ إرساليا بواسطة أميف الكمية الى إدارة التدريب بالجامعة و قد تـ تنفيػذىا بواسػطة
إدارة التدريب مثؿ ميارات االتصاؿ – البرامج القيادية االدارية – وتنمية ميػارات اإلدارة اإلشػرافية ...
ألخ (مرفؽ قائمة تدريب الجامعة لمقيادات االدارية و العامميف ؽ )2-5
ىػػذا باإلضػػافة الػػى الخطػػة التدريبيػػة المعتمػػدة و المختصػػة بكػػؿ فئػػة مػػف المػػوظفيف و المشػػتممة عمػػى
ميارات ادارية و ميارات سموكية و ميارات فنية متخصصة (مرفؽ الخطة ؽ  )3-5التى قامػت لجنػة
التػػدريب بوحػػدة توكيػػد الجػػودة بالكميػػة بوضػػعيا و اعتمادىػػا و تنفيػػذىا لمعػػامميف بالكميػػة و ذلػػؾ لتأىيػػؿ
الكمية لئلعتماد
تعاقػػدت الكميػػة مػػع شػػركة تنميػػة ميػػارات بشػرية و ذلػػؾ لتنميػػة الجيػػاز االدارى بالكميػػة و تػػـ عقػػد عػػدة

دورات لكافة أعضاء الجياز االدارى
الدورات التى تضمنيا التدريب:

 -1دورات ميارات االتصاؿ
 -2دورات ادارة الوقت
 -3دورات الحاسب اآلى لمعامميف بالكمية.
 -4دو ارت تدريبيػػة فػػى نظػػاـ

 ( MISنظػػاـ إدارة المعمومػػات االداريػػة ) لميكنػػة

أعم ػػاؿ ش ػػئوف الط ػػبلب والكنت ػػروالت وأعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس والد ارس ػػات العمي ػػا
والعبلقات الثقافية بالكمية.
41

كمية الصيدلة

الدراسة الذاتية

جامعة عيف شمس

 -5دورات تدريبية لميكنة مكتبة الكمية (تـ ميكنة مكتبة الكمية بالكامؿ).
 -6ورش عمؿ لمقيادات إلعداد الخطة االستراتيجية .
 -7ورش عمؿ لمقيادات التحميؿ الرباعى SWOT analysis
 -8ورشة عمؿ لمقيادات فى كيفيةإعداد وثيقة التقويـ الذاتى لمكمية.
 -9تدريب العامميف بجميع األقساـ اإلدارية عمى نظـ المراجعة الداخمية

 -11ورشة عمؿ لمتدريب عمى مواجية األزمات و الكوارث.
-11

ورش عمؿ ألعماؿ الدفاع المدنى و السبلمة و الصحة المينية.

(مرفػػؽ قوائـ المحاضرات وورش العمؿ التػى تػـ تنفيػذىا و كشػوؼ الحضػورلمعامميف بالكميػة ؽ )4-5
.
نسبة البرامج و الدورات التدريبية التى تـ تنفيذىا مف المخطط لكؿ فئة ىى %91

 3/ 2/6نظـ تقييـ أداء القيادات اإلدارية والعامميف:
يوجد مصداقية فى النظـ الحاليػة المسػتخدمة فػى تقيػيـ آداء العػامميف داخػؿ الكميػة و العػامميف
يحصمػػوف عمػػى تقػػديرات مختمفػػة فػػى تقػػاريرىـ السػػنوية التػػي يػػتـ تقػػديميا الػػى ادارة الجامعػػة (ممتػػاز-
جيد جدا – جيد – متوسط – ضعيؼ ) ( .مرفؽ نماذج مف التقارير ؽ )5-5
تسػػتخدـ المؤسسػػة وسػػائؿ اخػػرى مبتك ػرة لتقيػػيـ أداء العػػامميف حيػػث تػػـ وضػػع نمػػوذج لتقيػػيـ أداء
العػػامميف مشػػتمبل عمػػى معػػايير معتمػػدة و موثقػػة لتقيػػيـ أداء العػػامميف مثػػؿ مسػػتوى اإلنجػػاز و التعػػاوف
إلس ػػتيفاء متطمب ػػات الج ػػودة و س ػػرعة االس ػػتجابة و درجػػة إتق ػػاف العم ػػؿ و يػػتـ التقي ػػيـ بواس ػػطة رؤس ػػاء
األقساـ اإلدارية و أميف الكمية( .مرفؽ المعػايير ؽ .)6-5و بنػاءا عمػى المعػايير التػى تػـ وضػعيا يػتـ
اختيار الموظؼ المثالى مف كؿ ادارة كؿ ستة أشير و يتـ اعبلف ذلػؾ فػى لوحػة مختصػة بػذلؾ و قػد

تـ تفعيؿ ىػذا النظػاـ منػذ العػاـ الجػامعى (( )2111-2119مرفػؽ ؽ  )7-5و قػد تػـ تكػريـ المػوظفيف
المثالييف ذوى االنجازات فى حفؿ الخريجيف المنعقد فى أبريؿ ( 2111مرفؽ ؽ .)8-5
تـ اصدار و اعتماد وثيقة لػربط المكافػات الماليػة بمسػتوى االداء فػى العمػؿ (مرفػؽ ؽ)9-5
قد تـ تفعيؿ ذلؾ بواسطة عميد الكمية (مرفقات ؽ .)11-5

و

تػػـ وضػػع معػػايير الختيػػار القيػػادات االداريػػة مػػف العػػامميف و نػػـ اعتمادىػػا بمجمػػس الكميػػة و اعبلنيػػا

لجميع العامميف بالكمية (مرفؽ ؽ )11-5
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تتوفر بالمؤسسة آليات تستخدـ لتعظيـ االستفادة مف الموارد البشرية المتاحة حيث يتـ ما يمى:
 -1يتـ عقد إجتماع بيف أميف الكمية و عميدىا بصفة دورية و عند الضرورة الممحػة و يػتـ فػي خػبلؿ
االجتمػ ػػاع اسػ ػػتعراض ألعػ ػػداد و نوعيػ ػػة و تخصصػ ػػات العػ ػػامميف بالمؤسسػ ػػة و يػ ػػتـ خػ ػػبلؿ االجتمػ ػػاع
استعراض تقارير األداء لمعامميف.
-2يػػتـ اتخػػاذ إج ػراءات تصػػحيحية لوضػػع الفػػرد المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب لتعظػػيـ االسػػتفادة مػػف

الموارد البشرية( .مرفؽ ؽ )12-5

-3يػػتـ إصػػدار قػرار إداري بالنقػػؿ بػػيف اإلدارات المختمفػػة بالكميػػة أو الػػى خػػارج الكميػػة فػػي حالػػة توقيػػع
عقوبة عمى الموظفيف المتخاذليف في عمميـ( .مرفؽ ؽ .)13 -5
-4تـ عمؿ دراسة بواسػطة وحػدة توكيػد الجػودة بأعػداد العػامميف و مػؤىبلتيـ العمميػة و مػدى مبلئمتيػا
لمعمؿ الذى يقوموف بو (مرفؽ .)14-5

أمثمة الممارسات الفعمية لتطبيؽ اإلستفادة مف الموارد البشرية المتاحة:
-1إنشػػاء وحػػدة لػػئلدارة اليندسػػية نظ ػ ار لتػػوفر الكفػػاءات المناسػػبة عػػف طريػػؽ النقػػؿ مػػف ادارة
الجامعة ( .مرفؽ ؽ )15-5
-2إنشاء وحدة لمصيانة ( مرفؽ ؽ )16-5
-3إمداد وحدة تكنولوجيا المعمومات بكفاءات جديدة متخصصة ( مرفؽ ؽ .)17-5

 : 3/6الرضا الوظيفي:
: 2/3/ 6وسائؿ قياس الرضا الوظيفي:
تـ قياس الرضا الوظيفى لمعامميف بالكميػة عػف طريػؽ االسػتبيانات بصػفة دوريػة و تػـ قيػاس رأى
الطبلب و ىيئة التدريس فى أداء العامميف بالكمية بواسطة وحدة الجودة.
الوسػائؿ المتبعػػة لقيػاس وتقيػػيـ مسػتوى الرضػػاء الػػوظيفى لمعػامميف ىػػى عمػؿ اسػػتبيانات وتحميميػػا
بواس ػػطة وح ػػدة الج ػػودة و إع ػػداد تقري ػػر ب ػػذلؾ الدارة الكمي ػػة التخ ػػاذ اجػ ػراءات تص ػػحيحية ث ػػـ ت ػػـ عق ػػد

اجتماعات بواسطة إدارة الكمية دوريا مع العػامميف لئلطػبلع عمػى مشػاكميـ والعمػؿ عمػى حميػا( .مرفػؽ
نتائج االستبيانات و التقرير ؽ  ( )18-5مرفؽ محاضر االجتماع و كشوؼ الحضور ؽ .)19-5
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أىػػـ عوامػػؿ الرضػػا الػػوظيفى ىػػى مناسػػبة مكػػاف العمػػؿ و أىػػـ الجوانػػب التػػى تتعمػػؽ بعػػدـ الرضػػا
لمعامميف ىى زيادة عبء العمؿ وقمة المػوارد الماليػة وعػدـ تعيػيف العمالػة المؤقتػو بالكميػة بواسػطة إدارة
الجامعة.
تػػـ صػػرؼ زيػػادة فػػى المرتػػب الشػػيرى لكافػػة أعضػػاء الجيػػاز االدارى بالكميػػة بنسػػبة  %25و ذلػػؾ بعػػد
حصوؿ الكمية عمى االعتماد.

 : 3/3/ 6دور المؤسسة في تحسيف الرضا الوظيفي:
تػػـ اتخػػاذ ق ػ اررات بواسػػطة اإلدارة العميػػا بالكميػػة لزيػػادة مسػػتوى الرضػػا الػػوظيفى لمعػػامميف وتػػـ إعبلنيػػا
لجميع العامميف بالكمية مف خبلؿ اجتماع معمف( .مرفؽ ؽ )21-5
تتـ مناقشة نتائج الرضا الوظيفى لمعامميف بالمؤسسة مع إدارة الكميػة و العػامميف بالمؤسسػة مػف خػبلؿ
االجتماعات الدورية.
 الق اررات المتخذة لزيادة مستوى الرضا الوظيفى لمعامميف ىي: -1التأكيد عمي ربط المكافآت بكمية العمؿ والسرعة فى إنجازه .
 -2تخفيؼ عبء العمؿ وذلؾ بمخاطبة الجامعة إلمداد الكمية بأعداد إضافية مف العامميف.
 -3العمؿ عمى تنمية الموارد الذاتية لمكمية لتوفير الدعـ المادى لمعامميف
 -4التحفي ػػز الغي ػػر الم ػػادى و المعن ػػوى ع ػػف طري ػػؽ التش ػػجيع و س ػػماع ش ػػكواىـ و االىتم ػػاـ بي ػػـ و
تدريبيـ و اعتبارىـ جزء ال يتج أز مف المنظومة
و قد تـ اتخاذ اجراءات تصحيحية بواسطة ادارة الكمية لزيادة الرضا الوظيفى تتمثؿ فيما يمى:
-1

)9

تـ اصدار و اعتماد وثيقة لربط المكافػات الماليػة بمسػتوى االداء فػى العمػؿ (مرفػؽ ؽ-5
و قد تـ تفعيؿ ذلؾ بواسطة عميد الكمية (مرفقات ؽ .)11-5

 -2تػػـ وضػػع معػػايير الختيػػار القيػػادات االداريػػة مػػف العػػامميف و تػػـ اعتمادىػػا بمجمػػس الكميػػة و
اعبلنيا لجميع العامميف بالكمية (مرفؽ ؽ )11-5
 -3تـ زيادة العامميف المسئوليف عف ادخاؿ قواعػد البيانػات و يػتـ دفػع مرتبػاتيـ مػف مػوارد الكميػة
الذاتية(.مرفؽ ؽ )21-5

 -4صرؼ مكافات مالية لمموظفيف المتميزيف مف موارد الكمية الذاتية(.مرفؽ ؽ )22-5
 -5يتـ تكريـ الموظفيف المثالييف ذوى االنجازات فى حفؿ الخريجيف (مرفؽ ؽ )8-5
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نقاط القوة:
* تـ تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف بالمؤسسة بصفو دورية سنويا مع إدارة الجامعة و مع لجنة
التدريب بوحدة توكيد الجودة بالكمية.

* تـ وضع خطة لمتدريب بناء عمى االحتياجات الفعمية التى يتـ تحديدىا بمعرفة أقساـ الكمية

اإلاداريةالمختمفة.
* يوجد مصداقية فى النظـ الحالية المستخدمة فى تقييـ أداء العامميف داخؿ الكمية.
* تستخدـ المؤسسة وسائؿ اخرى مبتكرة لتقييـ أداء العامميف.
*

تـ اصدار و اعتماد وثيقة لربط المكافات المالية بمستوى االداء فى العمؿ

* تـ وضع معاييرمعتمدة الختيار القيادات االدارية.

* تتوفر بالمؤسسة آليات و نماذج فعمية تستخدـ لتعظيـ االستفادة مف الموارد البشرية المتاحة.
* تـ قياس الرضا الوظيفى لمعامميف بالكمية و تـ قياس رأى الطبلب و ىيئة التدريس فى أداء
العامميف بالكمية.
* تـ اتخاذ ق اررات و اجراءات تصحيحية بواسطة اإلدارة العميا بالكمية لزيادة مستوى الرضا الوظيفى

لمعامميف وتـ إعبلنيا لجميع العامميف بالكمية.

* تتـ مناقشة نتائج الرضا الوظيفى لمعامميف بالمؤسسة مع ادارة الكمية و العامميف بالمؤسسة.

نقاط الضعؼ:
* نقص فى أعداد العامميف بالكمية.
* العامميف بالكمية فى احتياج الستم اررية التدريب مف خبلؿ الخطة التدريبية.
مقترحات التحسيف:
* مخاطبة إدارة الجامعة إلمداد الكمية باألعداد المطموبة
* استكماؿ الخطة التدريبية لمعامميف بالكمية

* استم اررية تنفيذ خطة تنمية الموارد الذاتية لمكمية لتوفير الدعـ المادى لمعامميف
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 -7الموارد المالية و المادية
 :2/7كفاية الموارد المالية و المادية
 2/2/7كفاية الموارد المالية السنوية
الم ػوارد الماليػػة السػػنوية المتاحػػة لممؤسسػػة كافيػػة لتحقيػػؽ رسػػالتيا و أىػػدافيا االسػػتراتيجية بشػػكؿ
مرضى.
* المصادر األساسية لمموارد المالية المتاحة لمكمية:
 -1الموازنة العامة
 -2عائد برنامج الساعات المعتمدة
 -3عائد الدراسات العميا

-4عائد وحدة التجارب و البحوث الصيدلية المتقدمة
يوجد تطور ممحوظ فى حجـ الموارد الذاتية لممؤسسة خبلؿ السنوات االخيرة (مرفؽ ؽ )1-6
تـ بذؿ مجيودات متميزة مػف القيػادات األكاديميػة بالكميػة لرفػع كفػاءة اسػتخداـ المػوارد الماليػة
المخصصة لممؤسسة مف الموازنة مثؿ شراء األجيزة العمميػة المشػتركة و التػى تخػدـ العمميػة التعميميػة
و البحثي ػػة ألقس ػػاـ عممي ػػة متع ػػددة وانش ػػاء وح ػػدة لمص ػػيانة الص ػػبلح وعم ػػؿ عق ػػود لص ػػيانة األجيػ ػزة و
المعدات (مرفؽ قائمة بالمجيودات التى بذلت لرفع كفاءة استخداـ الموارد المالية ؽ )2-6

قامت الكمية بوضع خطة معتمػدة لتنميػة المػوارد الذاتيػة الماليػة لمكميػة وتػـ تفعيميػا و سػوؼ

يحدث تطور ممحوظ فى حجـ الموارد الذاتية لممؤسسة خػبلؿ السػنوات المقبمػة بػإذف ا( (مرفػؽ ؽ -6
)3

 3/2/7مالئمة المبانى:

مسػػاحة المبنػػى كافيػػة و مالئمػػة لممارسػػة نشػػاط المؤسسػػة مػػف حيػػث التصػػميـ و المسػػاحة و

طبيعة نشاط المؤسسة و متناسبة مع أعداد الطالب و تزيد عف المعايير القياسية.
درسػػة المعػػايير القياسػػية الخاصػػة بالكميػػة وتػػـ مقارنتيػػا بالمعػػايير التػػى تػػـ وضػػعيا لمؤسسػػات
تػػـ ا
التعميـ العالى و تـ اعتماد وتوثيؽ التقرير بمجمس الكمية.
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(مرف ػػؽ المقارن ػػات بالمع ػػايير القياس ػػية لبلعتم ػػاد ؽ ( )6-6مرف ػػؽ مجمػ ػس الكمي ػػة ؽ ( )7-6مرف ػػؽ
خرائط المبنى ؽ )8-6
المكاف

مساحة الوحدة

العدد

الموقع العاـ

المساحة االجمالية

 9111متر مربع

المبني مقاـ عمي مساحة (

 5أدوار  +بدروـ

5511

 33111متر مربع

مدرجات الطبلب

3

251

751

متر مربع

مدرجات دراسات عميا

4

121

481

متر مربع

معامؿ الطبلب

24

151

 3611متر مربع

قاعات سمينار( كبيرة )

8

65

521

متر مربع

قاعات سمينار( صغيرة )

6

31

181

متر مربع

5511متر مربع )

مساحة المباني:
مس ػ ػػاحة المبن ػ ػػى كافي ػ ػػة و مبلئم ػ ػػة لنش ػ ػػاط المؤسس ػ ػػة حي ػ ػػث أف مع ػ ػػدؿ المس ػ ػػاحة لك ػ ػػؿ طال ػ ػػب
 11متػػر و ىػػي تزيػػد بػػأكثر مػػف ضػػعؼ المعػػدؿ

(33111المسػػاحو الكميػػو)( 3111/عػػدد الطػػبلب)

الخاص بالمعايير القياسية التي حددىا المجمس األعمى لمجامعات.

المبانى مبلئمة لممارسة أنشطة المؤسسة مف حيث التيوية -اإلضاءة .......الخ)
مساحة المعامؿ و قاعات التدريس:

تغطي المعايير القياسية المذكورة حيػث أف عػدد المعامػؿ  24معمػؿ و مسػاحة المعمػؿ 151
متر مربع
 151ـ24x 2معمؿ  6 xأياـ

 21611ـ2

21611ـ 7.2 3111/2ـ 2لكػػؿ طالػػب مػػع العمػػـ أف المعػػدؿ القياسػػي المطمػػوب لكػػؿ طالػػب فػػي

المعمؿ  3متر مربع

قاعات الدروس النظرية و حجرات السمينار:

 3مدرجات كبيرة

 251x3ـ 751 2ـ2
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 4مدرجات صغيرة  x4ـ 481 2ـ2
 14حجرة سمينار  711متر مربع
اجمالي المساحة 1931 :متر مربع
1931ـ 6 x 2أياـ  11581ـ2
المساحة المتاحة لكؿ طالب 11941 :ـ 3.86 3111/2ـ2

مع العمـ أف المعدؿ القياسي المطموب لكؿ طالب في قاعات الدروس

 1متر مربع

تت ػوافر التجيي ػزات و المعػػدات و العبلمػػات االرشػػادات البلزمػػة لتحقيػػؽ األمػػف و السػػبلمة داخػػؿ
المبنى و ىى صػالحة لمعمػؿ و يػتـ عمػؿ تجػارب و تػدريبات عمػى اسػتخداميا و يتػوافر العػدد الكػافى
مف مخارج الطوارئ.

التجييزات و المعدات و االرشادات الالزمة لتحقيؽ األمف و السالمة داخؿ المبنى كما يمى:
 -1عػػدد كػػافى و مناسػػب مػػف طفايػػات الحريػػؽ بكافػػة أنواعيػػا صػػالحة لبلسػػتخداـ و يػػتـ تػػدريب
العامميف عمى استخداميا.

 -2حنفيػػات و خ ػراطيـ اإلطفػػاء فػػى كافػػة ادوار و طرقػػات المبنػػى و يػػتـ عمػػؿ تجػػارب الخػػبلء
المبنى و استخداـ حنفيات االطفاء.

 -3جرادؿ الرمؿ الخاصة باالطفاء.

 -4نظاـ إنذار حريؽ الكترونى يعمؿ في جميع أجزاء المبنى و الحجػرات و القاعػات والمعامػؿ
و قد تـ استبلـ نظاـ انذار الحريؽ االلكترونى و تـ تدريب فريؽ مف العامميف عمى تشغيمو

 -5يتوفر عدد كاؼ مف مخارج الطوارئ فى كافة أرجاء المبنى.

 -6يتوفر بالمؤسسة العبلمات االرشادات البلزمة لتحقيؽ األمف و السبلمة داخؿ المبنى
(مرفؽ قوائـ المعدات و التجييزات و أماكف توزيعيا معتمدة مف ادارة الدفاع المدنى ؽ )9-6

*الممارسات التى تتخذىا المؤسسة لممحافظة عمى األمف و السالمة ىى كما يمى:

-1تـ تشكيؿ وحدة الدارة األزمات و الكػوارث بالكميػة و تفعيػؿ دورىػا و مسػئوليتيا (مرفػؽ التشػكيؿ و
دور و مس ػػئوليات الوح ػػدة ؽ ( )11-6مرف ػػؽ مجم ػػس الكمي ػػة ؽ  )11-6و ت ػػـ اعتم ػػاد خط ػػة لمعم ػػؿ
بوح ػػدة األزم ػػات و الكػ ػوارث ف ػػى مجم ػػس الكمي ػػة (مرفػػؽ الخط ػػة ؽ  )12-6و أيض ػػا ت ػػـ اعتم ػػاد خط ػػة
لمتدريب بوحدة األزمات و الكػوارث فػى مجمػس الكميػة (مرفػؽ الخطػة ؽ ( )13-6مرفػؽ مجمػس الكميػة

ؽ .)14-6
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 -2يتـ التأكد بصفة دورية مػف سالمة المعدات بالتعاوف مػع ادارة الػدفاع المػدنى بالجامعػة و اعػداد
تقارير دورية بذلؾ (مرفؽ ؽ )15-6
 -3ت ػػـ عم ػػؿ دورات تدريبي ػػة لمعم ػػاؿ و الفني ػػيف و الم ػػوظفيف لت ػػدريبيـ عم ػػى إس ػػتخداـ التجييػ ػزات و
المعدات (مرفؽ ؽ )16-6
 -4تـ تدريب فريؽ مف العامميف عمى تشغيؿ نظاـ انذار الحريؽ االلكترونى (مرفؽ ؽ )17-6
 -5تـ عمؿ عدة تجارب الخبلء المبنى و استخداـ خػراطيـ اإلطفػاء فػى حالػة وجػود حريػؽ بالتعػاوف

مع ادارة الدفاع المدنى بالجامعة وشممت جميع العامميف بالكمية و الطبلب ( .مرفؽ ؽ )18-6

-6تـ تشكيؿ لجنػة لمسػبلمة و الصػحة المينيػة تابعػة لوحػدة األزمػات و الكػوارث و تػـ تحديػد و تفعيػؿ
مسئولياتيا (مرفؽ ؽ )19-6
 -7تـ عقد محاضرة تدريبية لمسبلمة و الصحة المينية لتدريب الفنيػيف بالكميػة عػف كيفيػة التعامػؿ مػع
المواد الخطرة و تحقيؽ أمف المعامؿ (مرفؽ ؽ )21-6

 -8يوجػػد عبلمػػات إرش ػػادية مناس ػػبة لتحقيػػؽ األمػػاف و الس ػػبلمة ألفػ ػراد المؤسس ػػة داخ ػػؿ الم ػػدرجات
والمعامؿ الطبلبية والطرقات و بجوار كافة أجيزة اإلطفاء( .مرفؽ نموذج ؽ  -6أ)21
 -9تػػـ وضػػع خطػػة لمػػتخمص األمػػف مػػف الكيماويػػات النفايػػات الكيماويػػة فػػي المختب ػرات الكيميائيػػة
ووضع آلية ليذا الغرض واعتمادىا مف لجنة المختبرات ومجمس الكمية(مرفؽ ؽ  -6ب)21
تتصػػؼ مبػػاني المؤسسػػة بالنظافػػة و يوجػػد فريػػؽ مػػف العمػػاؿ بالكميػػة يقومػػوف بػػالتنظيؼ اليػػومي
داخؿ الكمية (مرفؽ قائمة بأعداد عماؿ النظافة بالكمية و جدوؿ أعماؿ النظافة اليومية ؽ )22-6
و تـ اجراء تعاقد بيف ادارة الجامعة و شركة خاصة ألعماؿ النظافة اليومية فى الحرـ الجامعى لمكميػة
وىى تعمؿ بكفاءة ويتـ االسػتعانة بفريػؽ مػف عمػاؿ الجامعػة ألعمػاؿ النظافػة الشػاقة بقػرار مػف مجمػس
الجامعة(.مرفؽ ؽ )23-6

يتوافر المناخ الصحي في مباني المؤسسة حيث أف المبنى حديث التشييد و تػـ بنػاءه عمػى أحػدث

المعايير اليندسية المطموبة.
ت ػػـ وض ػػع خط ػػة معتم ػػدة و موثق ػػة لمص ػػيانة حي ػػث يػػػػتـ صػػػػيانة البنيػػػػة التحتيػػػػة و المرافػػػػؽ
بالمؤسسة و تفعيؿ الخطة و يوجد نظاـ تكييؼ مركزي يعمؿ بكفاءة لحجػرات أعضػاء ىيئػة التػدريس
و المدرجات و قاعات الدروس و حجرات السيمينار و معامؿ األبحاث بالكمية و تـ عمؿ عقد صػيانة
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لمتكييؼ(.مرفؽ عقد الصيانة ؽ  ) 24-6و كذلؾ جارى شراء مراوح لكافة معامؿ الكمية الطبلبيػة مػف
موارد الكمية الذاتية

 3/7التسييالت المادية
 2/3/7تسييالت ممارسة االنشطة الطالبية:
يوجػػد أمػػاكف و تسػػييالت متاحػػة و كافيػػة لممارسػػة كافػػة األنشػػطة الطالبيػػة بالكميػػة حيػػث
يوجػػد حج ػرة ألنشػػطة إتحػػاد طػػبلب الكميػػة و قاعػػات سػػيمنار لممػػؤتمر الطبلبػػى لمد ارسػػات الصػػيدلية و
كذلؾ يتػوفر ممعػب متنػوع لؤلنشػطة الرياضػية بسػاحة الكميػة و طػاوالت بيػنج بػونج و ممعػب لكػرة القػدـ

داخ ػػؿ الكمي ػػة وك ػػذلؾ حمام ػػات الس ػػباحة الخاصػ ػة بالجامع ػػة ف ػػى المدين ػػة الجامعي ػػة و مس ػػرح الط ػػبلب
بالجامعػة لعػػرض المسػرحيات الفنيػػة و قاعػة االحتفػػاالت الكبػرى بجػوار مبنػى الكميػػة القامػة المػػؤتمرات
الطبلبية العممية.
(مرفؽ قائمة باألماكف و التسػييبلت المتاحػة لؤلنشػطة الطبلبيػة ؽ () 25-6مرفػؽ مسػتندات تحػديث

الممعب ؽ ()26-6مرفؽ صور لممارسة الطبلب لؤلنشطة المختمفة فى األمػاكف المخصصػة لػذلؾ ؽ
) 27-6
أمػػاكف ممارسػػة الطػػبلب لؤلنشػػطة مبلئمػػة و حديثػػة و تػػـ إنشػػائيا حػػديثا و يوجػػد صػػيانة و تحػػديث
مسػػتمر ليػػا وجميػػع الط ػبلب يمارسػػوف أنشػػطتيـ المختمفػػو فػػي ىػػذه األمػػاكف بحريػػة تامػػة .و يػػتـ عقػػد
نػػدوات و ورش المػػؤتمر الطبلبػػي لمد ارسػػات الصػػيدلية ( )SCOPSكػػؿ عػػاـ بمػػدرجات ومعامػػؿ الكميػػة

لمدة ستة أعواـ متتالية

 :3/3/7األجيزة و المعدات و المعامؿ:
تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطبلب بالكمية حيث تـ شراء عدد ثمانوف جياز

حاسب آلى بتمويؿ مف مشروع  CIQAPباالضافة لؤلعداد السابقة و المتوفرة بالكمية ليصبح العدد
اإلجمالى المتوفر لمطبلب ( 111جياز حاسب آلى) .
(مرفؽ قائمة بأعداد وأماكف توفرالحاسبات اآلية المخصصة لمطبلب بالكمية ؽ ) 28-6
و أيضا تـ شراء أجيزة لممعامؿ الطبلبية لؤلقساـ العممية المختمفة بالكمية بتمويؿ مف مشروع
 CIQAPو موارد الكمية الذاتية.
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األجيػزة و المعػػدات و المعامػػؿ حديثػػة و كافيػػة فػػى المرحمػػة الحاليػػة ويػػتـ زيادتيػػا سػػنويا حسػػب
اإلحتياجػػات عػػف طريػػؽ عائػػد برنػػامج السػػاعات المعتمػػدة( .مرفػػؽ قواعػػد بيانػػات األجي ػزة و المعػػدات
بالكمية ؽ ( )29-6مرفؽ قوائـ حصر األجيزة المعممية و أماكف تواجػدىا و المسػئوؿ عنيػا ؽ 31-6
)
يػتـ صػػيانة األجيػزة و المعػػدات و المعامػؿ بصػػفة منتظمػػة حيػػث يػتـ السػػير فػػي إجػراءات صػػيانة

أى اجي ػزة تتوقػػؼ عػػف العمػػؿ عػػف طريػػؽ وحػػدة الصػػيانة التػػى تػػـ إنشػػائيا داخػػؿ الكميػػة( .مرفػػؽ ق ػوائـ
صيانة األجيزة ؽ ) 31-6

 :4/3/7تكنولوجيا المعمومات :
لممؤسسة موقع عمى شبكة االنترنت  http:// pharm.shams.edu.egو يتـ تحديث الموقع

باستمرار يوميا بإدخاؿ بيانات جديدة عف طريؽ وحدة تكنولوجيا المعمومات بواسطة متخصصيف
مؤىميف لذلؾ و لجنة معتمدة تـ تشكيميا لمتابعة موقع الكمية و المعمومات المتوافرة بداخمو عف

المؤسسة (لجنة االتصاالت و المعمومات).

موقع المؤسسة عمى االنترنت متاح بالمغتيف العربية و االنجميزية .و يوظؼ ىذا الموقع المفعؿ
لئلعبلف عف العديد مف األنشطة اليومية بالكمية مثؿ:

 تحميؿ جميع المحاضرات الطبلبية في صورة Power point Presentation
 دليؿ الطالب و البلئحة الخاصة بالكمية
 المقررات األلكترونية
 اإلرشاد األكاديمى
 اظيار نتائج الطبلب بالفرؽ المختمفة

 اظيار الجداوؿ الدراسية و جداوؿ االمتحانات
 معمومات عف الكمية و معمومات عف أعضاء ىيئة التدريس و العامميف بالكمية
 معمومات لطبلب الدراسات العميا
 اإلعبلنات الخاصة بكؿ نشاط بالكمية مثؿ ورش العمؿ والمحاضرات العامة
 األنشطة الطبلبية

 المعمومات الخاصة بوحدة توكيد الجودة
 أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة
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 اعبلنات توظيؼ الخريجيف

خدمة االنترنت بالمؤسسة متاحة بالكامؿ طواؿ األسبوع لكؿ العامميف و الطالب بالمؤسسة
مجانا حيث أف شبكة اإلنترنت موصمة لعدد  255نقطة داخؿ الحجرات الخاصة بأعضاء ىيئة
التدريس و معامؿ الطبلب و قاعات الدروس والمكتبة و قاعات السيمنار و وحدة تكنولوجيا
المعمومات والمكاتب االدارية و كميا موصمة الى شبكة الجامعة.

و يتوفر بمبنى الكمية خدمة االنترنت الالسمكية ( )wireless internetطواؿ أياـ األسبوع.
المعمومات المتاحة الخاصة بالمؤسسة تغطى مختمؼ أنشطة المؤسسة و ىى متاحة لمجميع.

(مرفؽ تقرير عف موقع الكمية ؽ ( ) 32 -6مرفؽ تشكيؿ لجنة االتصاالت و المعمومات ؽ -6
( )33مرفؽ معمومات عف خدمة االنترنت البلسمكية ؽ )34 -6

نقاط القوة:

* الموارد المالية السػنوية المتاحػة لمكميػة كافيػة لتحقيػؽ رسػالتيا و أىػدافيا اإلسػتراتيجية بشػكؿ مرضػى
و يوجد فائض فى االيرادات.
* يوجد تطور ممحوظ فى حجـ الموارد الذاتية لممؤسسة خبلؿ السنوات االخيرة.
* تـ بذؿ مجيودات متميزة لرفع كفاءة استخداـ الموارد المالية المخصصة لممؤسسة مف الموازنة
* قامت الكمية بوضع خطة معتمدة لتنمية الموارد الذاتية المالية لمكمية
* مساحة المبنى كافية و مبلئمة لممارسة نشاط المؤسسة .

* تتوافر التجييزات و المعدات البلزمة لتحقيؽ األمف و السبلمة داخؿ المبنى
* يوجد عبلمات إرشادية مناسبة لتحقيؽ األماف و السبلمة ألفراد المؤسسة
* يوجد أماكف و تسييبلت متاحة و كافية لممارسة األنشطة الطبلبية بالكمية
* تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطبلب بالكمية

* األجيزة و المعدات و المعامؿ بالكمية حديثة و كافية
* يتـ صيانة األجيزة و المعدات و المعامؿ بصفة منتظمة
* لممؤسسة موقع عمى شبكة االنترنت و يتـ تحديث الموقع باستمرار و يوظؼ ىذا الموقع المفعؿ
لئلعبلف عف العديد مف األنشطة اليومية بالكمية.
* خدمة االنترنت بالمؤسسة متاحة بالكامؿ طواؿ األسبوع لكؿ العامميف و الطبلب مجانا.

* يتوفر بمبنى الكمية خدمة االنترنت البلسمكية ( )wireless internetطواؿ أياـ األسبوع.

* المعمومات المتاحة تغطى مختمؼ أنشطة المؤسسة و ىى متاحة لمجميع.
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 -8المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:
 : 2/8خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 : 2/2/8التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة :
تتعدد أنواع برامج التوعية التى يقدميا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتشمؿ :
(مجمة البيئة -ندوات توعية -أسبوع البيئة -موسـ ثقافى) و كبل منيا تستيدؼ قطاعات مختمفة
مثؿ :الطالب و أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و العامميف بالكمية و األطراؼ المجتمعية
ذات العالقة مثؿ برامج قوافؿ التنمية الشاممة التى تستيدؼ مواطنيف البيئة المحيطة و
المحافظات المختمفة.
يوجد اتصاالت وعبلقات مستمرة بيف المؤسسة وكافة االطراؼ المجتمعية ذات العبلقة ومف
أىـ اشكاؿ ىذه االتصاالت والعبلقات ما يمى:

 -1تنظيـ الكمية قوافؿ متتالية لمتنمية الشاممة لعزبة اليجانة (يوليو  )2112و كذلؾ لحى الوايمي
باإلشتراؾ مع الكميات األخرى بجامعة عيف شمس بصورة دورية و بمشاركة الطبلب و أعضاء ىيئة
التدريس و معاونييـ و العامميف بالكمية و األطراؼ المجتمعية ذات العبلقة متمثمة فى شركات الدواء
( مرفؽ قوائـ القوافؿ المتتالية لحى الوايمي ؽ. )1-7
 -2استشارات وتنفيذ دراسات اإلتاحة الحيوية التى تقوـ بيا وحدة البحوث و التجارب الصيدلية
المتقدمة لشركات األدوية بمصر و الوطف العربى(.مرفؽ مطويات الوحدة ؽ )2-7

 -3التعاوف مع كبل مف محافظة القاىرة واالسماعيمية و محافظة الفيوـ في خدمة المجتمع عف
طريؽ تنظيـ الكمية قوافؿ التنمية الشاممة المتتالية لممحافظات و بمشاركة الطبلب و أعضاء ىيئة
التدريس و معاونييـ و العامميف بالكمية و األطراؼ المجتمعية ذات العبلقة متمثمة فى شركات الدواء
(مرفؽ قوائـ القوافؿ المتتالية لممحافظات ؽ. )3-7

 : 3/2/8الخطة واحتياجات المجتمع

توجد خطة موثقة و معتمدة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة و تـ تفعيؿ كافة
أنشطتيا( .مرفؽ الخطة ؽ ( ) 4-7مرفؽ مجمس الكمية ؽ ) 5-7
تعتمد الخطة عمى األولويات القومية إلحتياجات المجتمع مثؿ:
الصحية لممواطنيف (مرفؽ نموذج التحميؿ اإلحصائي ؽ)6-7
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واالستشارات الصيدليو لشركات الدواء وعقد دورات تدريبيو ومؤتمرات محميو واقميمية و إتاحة
فرص عمؿ لمخريجيف لتقميؿ نسبة البطالة و لممؤسسة دور فى تنمية البيئة المحيطة بيا مف
خبلؿ ما تمارسو مف أنشطة أو تقدمو مف خدمات و تحرص عمى قياس رضائو عف تمؾ
الخدمات لمتطوير و االرتقاء بمستوى الخدمات.

و قد تـ بناء الخطة عمي آليات واضحة لتحديد احتياجات المجتمع بناء عمي استمارات

المسح االجتماعى الشامؿ و استطبلع ال أرى لمجيات المجتمعية المحيطة بالكمية ( مثؿ :حى
الوايمي -الحزب الوطنى بحى الوايمى) باإلضافة إلى (محافظة االسماعيمية و محافظة الفيوـ) ,

( مرفؽ آليات تحديد االحتياجات المجتمعية ؽ ( )7-7مرفؽ نماذج استمارة المسح االجتماعى
الشامؿ و استطبلعات الرأى و التحميؿ اإلحصائى لنتيجة المسح ؽ )8-7و كذلؾ يتـ مخاطبة
شركات الدواء الستطبلع رأييـ عف الخدمات و االستشارات المطموب تنفيذىا مف وحدة البحوث
و التجارب الصيدلية المتقدمة (مرفؽ مخاطبات شركات الدواء ؽ .)9-7
يتـ تطبيؽ الخطة بالفعؿ و مف أمثمة الممارسات الفعمية لتطبيؽ خطة خدمة المجتمع ما يمى:
 -1استشارات وتنفيذ دراسات اإل تاحة الحيوية التى تقوـ بيا وحدة البحوث و التجارب الصيدلية
المتقدمة لشركات األدوية بمصر و الوطف العربى (مرفؽ قائمة بالمشاريع التي قامت بيا وحدة
التجارب والبحوث ؽ)11-7

 -3القياـ بحمالت توعية و تطعيـ:
 -حمبلت تطعيـ ضد االلتياب الكبد الوبائى ب ( مرفؽ اإلعبلنات و كشوؼ بأسماء الطمبة الذيف

تـ تطعيميـ ؽ.)11-7

حممة تطعيـ ضد الحصبة و الحصبة األلمانى ( مرفؽ اإلعبلف و كشؼ بأسماء الطمبة الذيف تـتطعيميـ ؽ.)12-7
حمبلت متعددة لمتبرع بالدـ لصالح مستشفى الدمرداش و بنؾ الدـ (مرفؽ المخاطبات ؽ)13-7 -زيارات متعددة لمستشفي الدمرداش لؤلطفاؿ و مستشفى  57357بواسطة الطبلب و أعضاء ىيئة

التدريس(.مرفؽ ؽ )14-7

 حمبلت توعية لممجتمع بواسطة أعضاء ىيئة التدريس و الطبلب المشاركيف فى المؤتمرالطالبى لمدراسات الصيدلية ( )SCOPSو بمشاركة كبرى شركات الدواء بمصر لمتوعية بكيفية
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تعامؿ المرضى مع أمراض (السكر -الضغط-ارتفاع نسبة الكوليستيروؿ فى الدـ -أمراض الجياز
التنفسى -حساسية األنؼ) وكذلؾ مخاطر التدخيف و كيفية و مراحؿ االقبلع عنو -مخاطر السمنة
و كيفية انقاص الوزف -توعية عف العقاقير المنشطة و المقويات -حمبلت لمتوعية بتعارض و
تفاعؿ األدوية عند تناوليا مع بعضيا البعض و قد تمت ىذه الحمبلت فى النوادى العامة و الكمية
و المركز األوليمبى(.مرفؽ مطويات حمبلت التوعية ؽ )15-7
 -4تنظيـ قوافؿ التنمية الشاممة:
 قافمة التنمية الشاممة األولى وحدة أبو عاشور -التؿ الكبير -االسماعيمية – 2118/7/212118/8/1
 -قافمة التنمية الشاممة الثانية حي الوايمي – شياخة جنايف الوايمي – القاىرة -2119/2/14

2119/2/21

 قافمة التنمية الشاممة الثالثة حي عيف شمس و الوايمى – القاىرة 2119/5/3 – 2119/5/2 المشاركة في قافمة كمية الزراعة بحى الكاببلت –شب ار الخيمة يوـ/4/22(مرفؽ التقارير و برنامج الموسـ االرشادى الثالث لقافمة حى الكاببلت –شب ار الخيمة ؽ)16-7
 -قافمة التنمية الشاممة الرابعة – جمبانة – القنطرة شرؽ -شماؿ سيناء -اإلسماعيمية

 ( 2119/7/31 -2119/7/26وبذلؾ تـ تغطية جميع مراكز محافظة اإلسماعيمية ضمف الخطة
االستراتيجية لمثبلث سنوات السابقة) (مرفؽ التقارير وخطابات الشكر و كشؼ بأعضاء ىيئة
التدريس و معاونييـ المشاركيف ؽ.)17-7
 قافمة التنمية الشاممة الخامسة لمحافظة الفيوـ -يوليو ( 2111مرفؽ التقرير و المخاطبات ؽ)19-7

 قافمة التنمية الشاممة السادسة لحي الوايمى – القاىرة  -أكتوبر ( 2111مرفؽ التقرير والمخاطبات و البرنامج و خطابات الشكر ؽ )19-7
 قافمة التنمية الشاممة السابعة لعزبة اليجانة – القاىرة –يوليو 2112المخاطبات و البرنامج و خطابات الشكر ؽ )19-7

 -5إصدار مجمة لمبيئة

( مرفؽ نماذج لمجمة البيئة ؽ.) 21-7
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 -6تنظيـ فعاليات أسبوع البيئة سنويا (يداً بيد مف أجؿ بيئة أفضؿ)
(مرفؽ البرنامج و التقارير النيائية لعاميف متتالييف ؽ.)21-7

القياـ بحممة نظافة بالكمية – تبرع بالدـ – معرض فنى – معرض نباتات طبية -عقد محاضرات
عامة ضمف فعاليات برنامج أسبوع البيئة.
تـ افتتاح صيدلية الخير بالكمية خبلؿ أسبوع البيئة لتقديـ صرؼ األدوية عمى مدار العاـ لمعامميف
بالكمية

 -7عقد دورات تدريبية
 دورة تدريبية لمسبلمة و الصحة المينية وكيفية التعامؿ مع المواد الخطرة والحرائؽ ( مرفؽ التقريرؽ.)22-7
 تجارب وتدريب عممى فعمى عمي مواجية الحرائؽ واخبلء المبنى بالتعاوف مع ادارة الدفاع المدنىبالجامعة ( مرفؽ التقارير ؽ.)23-7

 -عقد دورات التعميـ الصيدلى المستمر سنويا لمخريجيف (مرفؽ برامج و تقارير الدورات ؽ.)24-7

 -8تشكيؿ وحدة معتمدة إلدارة األزمات و الكوارث ليا خطة عمؿ معتمدة و موثقة و تعمؿ
بكفاءة لتنفيذ كافة أنشطتيا و كذلؾ لجنة السبلمة والصحة المينية ( مرفؽ ممؼ وحدة األزمات و
الكوارث ؽ.)25-7
 -8عقد لقاءات مع اعضاء ىيئة التدريس بالكمية لعمؿ خطة محكمة لمجابية انتشار وباء انفموان از

الخنازير(.مرفؽ اعبلف ندوة لمتوعية عف مرض االنفمون از بانواعة و نشرات لمتوعية ؽ) 26-7
-:تنظيـ مؤتمرات محمية و اقميمية ودولية:

 تنظيـ مؤتمر ابف سيناء الدولى لمكيمياء( مرفؽ ؽ ) 27 -7 -تنظيـ الكمية اجتماع المجنة التنفيذية التحاد كميات الصيدلة فى الوطف العربى ( مرفؽ ؽ 28 -7

)
 تنظيـ الكمية المؤتمر الطبلبى لمدراسات الصيدلية ( )SCOPSلستة أعواـ متتالية بمشاركة طبلبكميات الصيدلة (مرفؽ ؽ )29-7

 -21تنظيـ ممتقى التوظيؼ السنوى
حيث يقوـ الخريجيف و الطبلب بتقديـ السيرة الذاتية لمشركات وذلؾ لمتوظيؼ أو التدريب الصيفى

(مرفؽ ؽ .)31-7

 -22زيارة دور أيتاـ (ؽ)31-7
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و لقد كانت نتائج ىذه الممارسات ما يمى:
أثمرت ىذه المساىمات في زيادة الوعى بأىمية الدور المجتمعى لمكمية مما أدى الى زيادة
اإلقباؿ عمى المشاركة فى الخدمة المجتمعية مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و الطبلب و
العامميف بالكمية مما أدى الى زيادة و تطوير و اتساع دائرة الخدمة المجتمعية لمكمية خاصة فى
مجاؿ قوافؿ التنمية الشاممة مما أدى الى عبلج كثير مف المرضى في األحياء المختمفة بالقاىرة
ومحافظة اإلسماعيمية و محافظة الفيوـ وتحسيف المستوى الصحي لدييـ

( مرفؽ كشؼ بأسماء أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ المشاركيف ؽ )32-7
(مرفؽ استطبلعات الرأى فى الخدمة المجتمعية والتقارير ؽ .)33-7
و بذلؾ يبرز دور القطاع البيئي فى كثير مف الممارسات الفعمية لتنمية و حماية البيئة عف طريؽ

برامج متنوعة تشمؿ عقد الندوات و الدورات و قوافؿ التنمية الشاممة و إصدار مجمة البيئة وعقد
أسبوع البيئة وتوظيؼ الخريجيف و تنظيـ المؤتمرات و تقديـ االستشارات و الدراسات لشركات الدواء

و قد ظير مردودىا عمى القطاعات المستيدفة.

 : 3/8تفاعؿ المؤسسة مع منظمات المجتمع :
 : 2/3/8مشاركة األطراؼ المجتمعية في مجالس المؤسسة:
تشارؾ األطراؼ المجتمعية و تتمثؿ فى المستفيد النيائى مف الخريجيف (رؤساء مجالس
إدارة شركات الدواء) في مجالس المؤسسة مثؿ مجمس الكمية و مجمس وحدة التجارب والبحوث
الصيدلية و جميع فعاليات المؤتمر الطبلبى لمدراسات الصيدلية و برنامج اعداد الطبلب و الخريجيف
لسوؽ العمؿ و توظيؼ الخريجيف و تدريب الطبلب مف خبلؿ ممتقى التوظيؼ بمشاركة أكثر مف

ثبلثوف شركة دواء.
(مرفؽ تشكيؿ مجمس الكمية ؽ ) 34-7
(مرفؽ تشكيؿ مجمس ادارة وحدة البحوث و التجارب الصيدلية ؽ ) 35-7
تشارؾ األطراؼ المجتمعية فى أنشطة المؤسسة مثؿ:

 -1عيد الخريجيف

 -2ممتقي التوظيؼ السنوى الذى تـ تنظيمو بواسطة وحدة توكيد الجودة و المؤتمر الطبلبي
لمدراسات الصيدلية (مرفؽ بيانات الممتقى و آراء الطبلب و المستفيد النيائى ؽ) 36 -7
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 -3توظيؼ الخريجيف عمى مدار العاـ مف خبلؿ اإلعبلف عمى موقع الكمية االلكترونى و لوحات
اإلعبلف بالكمية( .مرفؽ اعبلنات التوظيؼ ؽ ) 37 -7
 -3إمداد شركات الدواء الكمية باألدوية البلزمة لمقوافؿ الطبية
 -4تطوير المناىج التعميمية عف طريؽ المقترحات المقدمة مف ممثمييا بمجمس الكمية و عف طريؽ
استقصاء رأييـ فى المستخرجات التعميمية المستيدفة الخاصة بالبرنامج الدراسى بالكمية و رأييـ فى

خريجى الكمية( .مرفؽ استطبلع الرأى فى المخرجات التعميمية المستيدفة مف البرنامح
ؽ ( ) 38-7مرفؽ استطبلع الرأى فى خريجى الكمية ؽ ) 39-7

 -5تدريب الطبلب حبث يتـ تدريب الطبلب في الصيدليات العامة و شركات الدواء وصيدليات
المستشفيات و المصانع مف خبلؿ برامج تدريبية صيفية محددة تشترطيا الكمية لتخرج الطالب.
(مرفؽ نموذج مف استمارة التدريب الصيفى المعدلة )41-7

( مرفؽ مشاركة الطراؼ المجتمعية فى تدريب الطبلب )41-7

(مرفؽ تقرير فى الجريدة الرسمية عف مشاركة شركات الدواء فى تدريب طبلب الكمية )42-7
 -6تقديـ زيارات ميدانية لمطبلب حيث تنظـ الكمية زيارات لممصانع مف خبلؿ قسـ الصيدالنيات و
الصيدلة الصناعية (مرفؽ مخاطبات و تقارير بشأف زيارات المصانع ؽ .)43-7
 -7المساىمة فى تقديـ الدعـ المادى و الفنى لممؤتمر الطبلبي لمدراسات الصيدلية ()SCOPS

حيث يتـ تدريب طبلب المؤتمر فى مستشفى  57357و مستشفى الدمرداش و المصانع و
الصيدليات العامة ( .مرفؽ قائمة بأسماء الشركات المساىمة فى تقديـ الدعـ المادى و الفنى ؽ -7
) 44
 -8المساىمة في إلقاء محاضرات اعداد الطبلب و الخريجوف لسوؽ العمؿ و التى تجاوز عددىا
الثبلثوف محاضرة و ندوة( .مرفؽ قائمة المحاضرات ؽ ) 45-7
 3/3/8رضا االطراؼ المجتمعية
تـ قياس مستوى رضاء األطراؼ المجتمعية عف خدمات المجتمع وتنمية البيئة التي تقدميا
المؤسسة

عف طريؽ إجراء استبياف إلستطبلع آراء المستفيديف النيائييف و كذلؾ المقاببلت

الشخصية ليـ عند مشاركتيـ كافة أنشطة الكمية (مرفؽ نماذج االستبيانات ونتائج التحميؿ االحصائى
ؽ. )46-7
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تتـ االستفادة مف ىذا القياس و التقييـ فى تطوير و تحديث خطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة
لتشمؿ كافة المقترحات التى تـ اضافتيا و كذلؾ التطوير و اإلرتقاء بمستوى الخدمة المجتمعية بناءا
عمى قياس مستوى رضاء األطراؼ المجتمعية عف خدمات المجتمع وتنمية البيئة التي تقدميا
المؤسسة.

نقاط القوة:
* تتعدد برامج التوعية التى يقدميا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تستيدؼ قطاعات مختمفة
مثؿ :الطبلب و أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و العامميف بالكمية و األطراؼ المجتمعية ذات
العبلقة.
* توجد خطة موثقة و معتمدة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة و تعتمد الخطة عمى

األولويات القومية الحتياجات المجتمع و يتـ تطبيؽ الخطة و تـ بناء الخطة عمي آليات واضحة
لتحديد احتياجات المجتمع.
* تشارؾ األطراؼ المجتمعية و تتمثؿ فى المستفيد النيائى مف الخريجيف (رؤساء مجالس ادارة
شركات الدواء) في مجالس المؤسسة مثؿ مجمس الكمية و مجمس ادارة وحدة التجارب والبحوث
الصيدلية.

* تشارؾ األطراؼ المجتمعية فى أنشطة المؤسسة مثؿ عيد الخريجيف  -ممتقي التوظيؼ السنوى-

توظيؼ الخريجيف عمى مدار العاـ  -تطوير المناىج التعميمية - -تدريب الطبلب تقديـ -زيارات
ميدانية لمطبلب – المساىمة فى تقديـ الدعـ المادى و الفنى لؤلنشطة الطبلبية بالكمية -المساىمة
فى إلقاء محاضرات إعداد الطبلب لسوؽ العمؿ.
* تـ قياس مستوى رضاء األطراؼ المجتمعية عف خدمات المجتمع وتنمية البيئة التي تقدميا

المؤسسة وتتـ االستفادة مف ىذا القياس و التقييـ فى تطوير خطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
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 -9التقويـ المؤسسي و إدارة نظـ الجودة :
 :2/9تقويـ أداء المؤسسة:
 :2/2/9عممية التقويـ:
تقوـ وحدة ضماف الجودة بعممية التقويـ لؤلداء الكمي لممؤسسة مف خبلؿ تقويـ القدرة المؤسسية
و الفاعمية التعميمية و نظاـ المراجعة الداخمية و ذلؾ لوضع خطط التحسيف والتعزيز.

تتـ عممية التقويـ لؤلداء الكمي لممؤسسة بصفة دورية و ذلؾ مف خبلؿ التقرير السنوي لمكمية
) (Faculty Annual Reportو ذلؾ بيدؼ تحديد مجاالت القوة و العمؿ عمى تعزيزىا و تحديد

مجاالت الضعؼ و العمؿ عمى معالجتيا و اتخاذ اجراءات تصحيحية.

حيث تـ حتى اآف إصدار سبعة تقارير سنوية متتالية لمكمية:

التقرير األوؿ :تقرير الكمية السنوى لمعاـ الجامعي ()2116-2115
التقرير الثاني :تقرير الكمية السنوى لمعاـ الجامعي ()2117-2116
التقرير الثالث :تقرير الكمية السنوى لمعاـ الجامعي ()2118-2117
التقرير الرابع :وثيقة التقويـ الذاتي لممؤسسة لمعاـ الجامعي ( ) 2119-2118و التى تـ تقديميا إلى
الييئة القومية لضماف جودة التعميـ و االعتماد فى الزيارة اإلستطبلعية.

التقرير الخامس :وثيقة التقويـ الذاتي لممؤسسة لمعاـ الجامعي ( )2111-2119المقدمة لمييئة
القومية لضماف جودة التعميـ لبلعتماد النيائى لمكمية.

التقرير السادس :وثيقة التقويـ الذاتي لممؤسسة لمعاـ الجامعي ()2111-2111
التقرير السابع :وثيقة التقويـ الذاتي لممؤسسة لمعاـ الجامعي ()2112-2111

( مرفؽ ؽ  ( )1-8مرفؽ ؽ  ( )2-8مرفؽ ؽ  ( )3-8مرفؽ ؽ ( )4-8مرفؽ ؽ  -8أ( )5مرفؽ ؽ
 -8ب)5

وأيضا يتـ تقويـ و تقييـ ألداء المؤسسة مف خالؿ تقارير المراجعيف الداخمية و الخارجية.
( مرفؽ ؽ  ( )6-8مرفؽ ؽ )7-8
و قػػد تػػـ إصػػدار التقػػارير السػػنوية السػػابقة لمكميػػة فػػى موعػػدىا المحػػدد سػػنويا وتػػـ تقػػديـ نسػػخ سػػنوية

منيػػا إلػػي إدارة مشػػاريع الجػػودة و فػػرؽ زيػػارات المتابعػػة ضػػمف مشػػروعات الجػػودة التػػي حصػػمت عمييػػا
الكمية ) (QAAP-CIQAPو مركز ضماف الجودة بالجامعػة و الييئػة القوميػة لضػماف جػودة التعمػيـ
و االعتماد أثناء الزيارة االستطبلعية و كذلؾ زيارة اعتماد الكمية .
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و يتـ تقوبـ أداء الكمية بواسطة الييئة القومية لضماف جودة التعميـ و االعتماد حبث تمت الزبارة
االستطبلعية لمكمية فى أبريؿ  2111و تمت زيارة االعتماد النيائى مف قبؿ لجنة المراجعة الخارجية
التى قامت بزيارة الكمية فى الفترة مف  2111/5/ 5-2لئلعتماد النيائى و تـ اعتماد الكمية فى
أكتوبر .2111

يتـ مناقشة نتائج التقويـ الذاتي لممؤسسة مع أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و

العامموف بالكمية و األطراؼ المجتمعية ذات العالقة مثؿ المستفيد النيائي مف الخريجيف )و
الممثميف في مجمس الكمية( مف خبلؿ اجتماعات مجالس الكمية و االجتماعات المستمرة مع ادارة
الكمية ووحدة توكيد الجودة وتوثيقيا فى مجالس الكمية وعرض نقاط القوة و نقاط الضعؼ و الفرص
و التيديدات و ذلؾ لوضع مقترحات لمعالجة نقاط الضعؼ داخؿ الكمية ومراجعة مقترحات التحسيف
السابقة و معرفة ما تـ إنجازه منيا ووضع مقترحات التحسيف لؤلعواـ القادمة.
( مرفؽ ؽ  ( )8-8مرفؽ ؽ )9-8
يػػػتـ مقارنػػػة نتػػػائج تقػػػويـ المؤسسػػػة دوريػػػا حيػػث تػػتـ عمميػػة التقػػويـ الػػذاتي لػػؤلداء الكمػػي
لممؤسسػػة مػػع نيايػػة كػػؿ عػػاـ د ارسػػي  ،كمػػا تػػتـ فػػى نيايػػة كػػؿ تقريرمقارنػػػة نتػػػائج التقػػػويـ الػػػذاتي
لممؤسسة في نياية كؿ عاـ دراسي بالنتائج السابقة لمعرفة ما تـ إنجازه مػف خطػة التحسػيف السػابقة
ووضع خطط التحسيف و التعزيز لؤلعػواـ القادمػة  ،وتػتـ عمميػة التقػويـ الػذاتي لػؤلداء الكمػي لممؤسسػة
مف خبلؿ وحدة توكيد الجودة بالمؤسسة بواسػطة فريػؽ عمػؿ و لجنػة العػداد التقريػر السػنوى لمكميػة (
مرفػػؽ ؽ  ( )11-8مرفػػؽ ؽ  ( )11-8مرفػػؽ ؽ  ( )12-8مرفػػؽ ؽ )13-8
( مرفؽ ؽ  15-8أ) ( .مرفؽ ؽ 15-8ب).

( مرفػػؽ ؽ )14-8

و أيضا تناقش نتائج تقارير المراجعيف الداخمية و الخارجية و يتـ اعتمادىا فى مجمس الكمية و

يتـ اتخاذ إجراءات تصحيحية بناء عمييا ( .مرفؽ ؽ  ( )16-8مرفؽ ؽ )17-8

 :3/2/9أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظـ الجودة:
حدث تغير ممموس في األداء الكمي لممؤسسة نتيجػة اإلسػتفادة مػف نتػائج التقػويـ الػذاتي و
قد لوحظ ىذا التغير فيما يمى (عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر):
 -1إرس ػػاء مف ػػاىيـ الج ػػودة ل ػػدى جمي ػػع أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس و الييئ ػػة المعاون ػػة و اإلداري ػػيف و
الطبلب و الخريجيف بالكمية
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 -2شػػارؾ جميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس و عػػدد مػػف الييئػػة المعاونػػة و اإلداريػػيف بالكميػػة فػػي وضػػع
الخطػػة اإلسػػتراتيجية لمكميػػة و الخطػػة التنفيذيػػة ليػػا و كػػذلؾ تحػػديث الرسػػالة و الرؤيػػة واألىػػداؼ
اإلستراتيجية لمكمية (مرفؽ ؽ ( )18 - 8مرفؽ ؽ )19-8
 -3وضع ىيكؿ تنظيمى محدث و معمف و توصيؼ وظيفى لمعامميف بالمؤسسػة و إعبلنػو و توثيقػو
(مرفؽ ؽ ( )21-8مرفؽ ؽ )21 - 8

 -4تدريب لجميع العامميف بالكمية (مرفؽ قائمة بالبرامج التدريبية التى تـ تقديميا و خطط التػدريب)
(مرفؽ ؽ ( )22- 8مرفؽ ؽ )23 - 8
 -5زيادة الموارد المالية و المادية لمكمية (إنشاء برنػامج جديػد -وحػدة لمبحػوث و التجػارب -مشػروع
-CIQAPبرامج الدراسات العميا) ( .مرفؽ ؽ )24-8
 -6تفعي ػػؿ إلس ػػتخداـ إدارة نظ ػػـ المعموم ػػات داخ ػػؿ الكمي ػػة فيم ػػا يخ ػػص ميكن ػػة ش ػػئوف الط ػػبلب و
الكنتروالت و إظيار النتػائج و إسػتخراج الشػيادات النيائيػة لمطػبلب بصػورة إليكترونيػة و تعتبػر

الكمية ىي أوؿ كمية بمصر يتـ فييا تطبيؽ ميكنة شئوف الطبلب (مرفؽ ؽ )25-8
 -7تحسػػف ممحػػوظ فػػي طػػرؽ التػػدريس المتبعػػة و طػػرؽ اإلمتحانػػات داخػػؿ الكميػػة بإسػػتخداـ الوسػػائؿ
المتعػػددة الحديثػػة فػػي التػػدريس (الػػتعمـ الػػذاتى -اسػػتخداـ شػػبكة المعمومػػات -الزيػػارات الميدانيػػة
لمصانع الدواء -إكساب الطبلب ميارات العمؿ الجماعى).................
(مرفؽ ؽ )26-8

 -8االنتياء مف وضػع المعػايير واعػداد توصػيؼ و تقػارير مقػررات الد ارسػات العميػا بالكميػة

و

عمؿ مراجعة خارجية لمبرامج و المقررات( .مرفؽ ؽ )27-8
 -9تفعيؿ دور لجنة تطوير المقررات بالكمية (مرفؽ ؽ ( )28-8مرفؽ ؽ )29- 8
 -11محاضرات إلعداد الطبلب و الخريجيف لسوؽ العمؿ (مرفؽ ؽ )31-8
 -11محاضرات و دورات لمتعميـ الصيدلى المستمر(مرفؽ ؽ )31-8

 -12إنشاء برنامج جديد (برنامج تصميـ األدوية) بنظاـ الساعات المعتمػدة داخػؿ الكميػة (مرفػؽ ؽ
)32-8
 -13ش ػراء أجي ػزة لمعامػػؿ الطػػبلب و األبحػػاث بتمويػػؿ مػػف مشػػروع التطػػوير المسػػتمر و التأىيػػؿ
لئلعتماد و موارد الكمية الذاتية لتحسيف فرص التعميـ و التعمـ (مرفؽ ؽ )33-8

 -14إنش ػػاء المعم ػػؿ المرك ػػزي بالكمي ػػة ألوؿ مػ ػره و تجييػ ػزه بأح ػػدث األجيػ ػزة بتموي ػػؿ م ػػف مش ػػروع
التطوير و التأىيؿ لئلعتماد( .مرفؽ ؽ )34-8
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 -15عقد ممتقى التوظيؼ بالكمية سنويا بصفة دورية بحضور شػركات الػدواء العالميػة و المحميػة و
المساىمة فى توظيؼ الخريجيف عمى مدار العاـ( .مرفؽ ؽ )35-8
 -16وجػػود خطػػة معتمػػدة و مفعمػػة لخدمػػة المجتمػػع و تنميػػة البيئػػة و زيػػادة المشػػاركة المجتمعيػػة
لمطبلب و أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لخدمة المجتمع( .مرفؽ ؽ )36-8
 -17وضػػع نظػػاـ بواسػػطة وحػػدة توكيػػد الجػػودة لممراجعػػة الداخميػػة و تفعيمػػو بصػػفة دوريػػة و ذلػػؾ
لؤلقساـ العممية و اإلداريػة و حػدة توكيػد الجػودة ووحػدة األزمػات و الكػوارث و وحػدة البحػوث و
التجارب الصيدلية المتقدمة و الكنتروالت (مرفؽ ؽ .)37-8
 -18تطػػوير فػػى أداء الجيػػاز اإلدارى مػػف خػػبلؿ التػػدريب ووضػػع معػػايير لقيػػاس األداء و قي ػػاس
الرضاء الوظيفى و اتخاذ اجراءات تصحيحية (مرفؽ ؽ ( )38-8مرفؽ ؽ .)39-8
 -19تطوير المقررات لمرحمتى البكالوريوس و الدراسات العميا بنػاءا عمػى تقػارير المراجعػة بواسػطة
الممتحنيف و المراجعيف الخارجييف (مرفؽ ؽ .)41-8

 -21الحرص عمى االرتقاء بالبحث العممى و تفعيؿ و متابعة تنفيذ الخطة البحثية لمكمية و تشػجيع
النشر العممى الدولى (مرفؽ ؽ )41-8
تـ اإلستفادة مف مشروعات التعزيز لمقػدرة المؤسسػية حيػث حصػمت الكميػة عمػي مشػروعيف
مف مشروعات الجودة ىما  :مشروع إنشاء نظاـ داخمي لمجودة  QAAPو ذلؾ فػي ،2114/11/15

و مش ػػروع التط ػػوير المس ػػتمر و التأىي ػػؿ لئلعتم ػػاد  CIQAPو ذل ػػؾ ف ػػي  5م ػػارس  ،2118و كػ ػػاف

اليػػدؼ مػػف المشػػروع األوؿ ىػػو إنشػػاء نظػػاـ داخمػػي لمجػػودة بالكميػػة وزيػػادة الػػوعي لػػدى أعضػػاء ىيئػػة
التدريس والطبلب ألوؿ مرة بمفيوـ الجػودة و توصػيؼ المقػررات الد ارسػية وبدايػة لمعرفػة نقػاط القػوة و
الضعؼ داخػؿ الكميػة .أمػا المشػروع الثػاني فكػاف اليػدؼ منػو ىػو تطػوير الكميػة فػي جميػع المجػاالت:
الق ػػدرة المؤسس ػػية و التعميمي ػػة و البحثي ػػة و اإلداري ػػة وش ػػئوف المجتم ػػع و البيئ ػػة  ،وذل ػػؾ بي ػػدؼ التق ػػدـ
لئلعتماد مف قبؿ الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واإلعتماد  ،و حصمت الكمية عمى ىذا المشػروع

بعد التقدـ بخطة تنفيذية لتطوير الكمية فى جميع المجاالت.
(مرفؽ الخطة التنفيذية لممشروع ؽ )42-8
(مرفؽ قوائـ األجيزة و المعدات ؽ )43-8
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 :3/9دعـ القيادات األكاديمية لوحدة ضماف الجودة:
 :2/3/9الدعـ المادي والمعنوي لوحدة ضماف الجودة:
تتوافر لموحدة الكوادر البشرية المؤىمة والكافية لممارسة أنشطتيا مف مدير و نائب مدير لموحدة
وسكرتارية متفرغة ألعماؿ الوحدة حيث يوجد بالوحدة عدد  2سكرتارية مؤىمة .ويشارؾ عدد كبير مف
أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ في أعماؿ الوحدة حيث يشارؾ أكثر مف  %91مف أعضاء ىيئة
التدريس بالكمية في المجاف التنفيذية لوحدة توكيد الجودة.

(مرفؽ ؽ ( – )44 - 8مرفؽ ؽ )45 - 8

تـ الصرؼ المالى عمي الوحدة في الفترة الماضية مف مخصصات مشروعي  CIQAPو

 QAAPو بعد انتياء مشروع  CIQAPو سوؼ يتـ ايجاد مخصصات مالية لموحدة لممارسة
أنشطتيا مف مصادر التمويؿ الذاتي لمكمية تـ اعتمادىا فى مجمس الكمية (.مرفؽ البلئحة اإلدارية و
المالية المعتمدة و الموثقة لموحدة ؽ )46 - 8
تـ تجييز وحدة ضماف الجودة بكافة التجييزات الكافية والمالئمة لممارسة أنشطتيا مف وجود
مكاف مبلئـ و مجيز و معدات و أجيزة كمبيوتر و ماكينات تصوير و مكاتب و طاوالت إجتماعات
و أماكف لحفظ المستندات و األوراؽ و غيره مف األدوات المكتبية المطموبة.
(مرفؽ ؽ )47 - 8
يشارؾ مدير الوحدة و نائب مدير الوحدة في مناقشة الموضوعات التي تتعمؽ بقضايا الوحدة
فى مجمس الكمية
أمثمة نماذج فعمية لمناقشة الموضوعات التى تتعمؽ بقضايا الجودة فى مجمس الكمية:
 -1إعتماد الييكؿ التنظيمى لمكمية المقدـ مف وحدة الجودة (مجمس رقـ ( )9بتاريخ )2119/3/25
(مرفؽ ؽ )48-8
-2تشكيؿ الفرؽ التنفيذية إلعداد الدراسة الذاتية لمكمية (مجمس رقـ ( )12بتاريخ )2119/6/21
(مرفؽ ؽ )49-8
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()1

بتاريخ

)2119/9/16

(مرفؽ ؽ )51-8
-4إعتماد التقرير الفنى الخامس المقدـ لمشروع التطوير المستمر والتأىيؿ لبلعتماد(مجمس رقـ ()2
بتاريخ ( )2119/11/26مرفؽ ؽ )51-8
 -5اعتماد الدراسة الذاتية لمكمية (أكتوبر ( )2111مرفؽ ؽ .)52-8

نقاط القوة:
* تقوـ وحدة ضماف الجودة بعممية التقويـ لؤلداء الكمي لممؤسسة و تمت عممية التقويـ لؤلداء الكمي
لممؤسسة بصفة دورية لخمس مرات متتالية و ذلؾ مف خبلؿ التقرير السنوي لمكمية.
* يتـ مناقشة نتائج التقويـ الذاتي لممؤسسة مع أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ و العامموف
بالكمية و األطراؼ المجتمعية ذات العبلقة مثؿ المستفيد النيائي مف الخريجيف )و الممثميف في
مجمس الكمية(.

* حدث تغير ممموس في األداء الكمي لممؤسسة نتيجة اإلستفادة مف نتائج التقويـ الذاتي.

* تـ اإلستفادة مف مشروعات التعزيز لمقدرة المؤسسية حيث حصمت الكمية عمي مشروعيف مف
مشروعات الجودة ىما  :مشروع إنشاء نظاـ داخمي لمجودة  QAAPو ذلؾ في  ،2114/11/15و
مشروع التطوير المستمر و التأىيؿ لئلعتماد  CIQAPو ذلؾ في  5مارس 2118
* تتوافر لموحدة الكوادر البشرية المؤىمة والكافية لممارسة أنشطتيا.
* تتوفر مخصصات مالية لموحدة لممارسة أنشتطيا.

* تـ تجييز وحدة ضماف الجودة بكافة التجييزات الكافية والمبلئمة لممارسة أنشطتيا.
* يشارؾ مدير الوحدة و نائب مدير الوحدة في مناقشة الموضوعات التي تتعمؽ بقضايا الوحدة فى
مجمس الكمية.
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الفاعليت
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 -1الطالب والخريجوف
 2/2سياسات قبوؿ و تحويؿ و توزيع الطالب:

 :2/2/2نظـ قبوؿ و تحويؿ الطالب:

قواعد القبوؿ بالكمية معمنة حيث يحدد مكتب التنسيؽ سياسة واجػراءات القبػوؿ فػي المؤسسػة و
يعم ػػف عنيػػا عم ػػى الموقػػع اإللكترون ػػى لمكت ػػب التنس ػػيؽ و ف ػػى الصػػحؼ الرس ػػمية .ي ػػتـ تعريػػؼ الطمب ػػة
بالبرنامجيف الدراسييف بعد ترشيحيـ لممؤسسة بناء عمى نتيجة مكتب التنسيؽ.
يمتحؽ الطبلب بأى منيما حسب رغباتيـ و جميػع المعمومػات الخاصػة بيمػا متاحػة عمػى الموقػع

اإللكترونػػى لممؤسسػػة ويقػػوـ مكتػػب وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ و الطػػبلب و مكتػػب البرنػػامج الجديػػد
بػػالرد عمػػى كافػػة االستفسػػارات الخاص ػة بػػالبرامج التػػي تقػػدميا المؤسسػػة بشػػكؿ وافػػي وواضػػح (.مرفػػؽ
ؼ)1-1
يتـ إعداد و تنظيـ لقاءات تعريفية لمطبلب الجدد حيػث يسػاىـ االتحػاد الطبلبػى بالكميػة فػى
تعريؼ الطػبلب الجػدد بالحيػاة الجامعيػة الجديػدة ويعػد حفػؿ إسػتقباؿ قبػؿ بدايػة العػاـ الد ارسػى لتعريػؼ

الطػػبلب بالمؤسسػػة ونظػػاـ الد ارسػػة فييػػا والخػػدمات التػػى تقػػدـ ليػػـ تحػػت رعايػػة السػػيد العميػػد و وكيػػؿ
الكمية لشئوف التعميـ و الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس ( .مرفؽ ؼ.)2-1
نظ ػ اًر لعػػدـ وجػػود تخصصػػات فػػى المؤسسػػة فػػإف جميػػع الطمبػػة المقبػػوليف عػػف طريػػؽ مكتػػب

التنسيؽ يتـ إلتحاقيـ بالمؤسسة ولكف يوجد بالمؤسسة برنامجيف دراسييف بدوف تخصص ىمػا البرنػامج
األساسػػى و البرنػػامج الجديػػد بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ولمطالػػب المقبػػوؿ بالكميػػة حريػػة اإللتحػػاؽ بأحػػد

البرنامجيف.

قواعػد التحويػػؿ إلػػى المؤسسػػة معمنػػة عػػف طريػػؽ مكتػػب شػػئوف الطػػبلب و فػػى دليػػؿ الكميػػة لكػػؿ
مػػف البرنػػامج األساسػػى و البرنػػامج الجديػػد بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة وتمتػػزـ المؤسسػػة بمػػا يقػره مجمػػس
الجامعة مف شروط التحويؿ (مرفؽ قواعد المؤسسة لمتحويؿ ؼ.)3-1
تبمغ نسبة التحويبلت إلى المؤسسة  % 5مف عدد طبلب الفرقة المحوؿ الييا ويحددىا مجمػس

الجامعة وتبمغ  % 11في الفرقة االعدادي بناءا عمى تحويبلت مكتب التنسيؽ.

أغمب التحويبلت تتـ إلى المؤسسة ( )%111و ناد ار ما يتـ التحويػؿ مػف المؤسسػة و إف حػدث فيػى
ال تتعدى عدد  2-1طالبا فى العاـ (مرفؽ ؼ)4-1
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الدرس ػػة و
ت ػػتبلئـ أع ػػداد الط ػػبلب المقب ػػوليف م ػػع المػ ػوارد المتاح ػػة لممؤسس ػػة مث ػػؿ أم ػػاكف ا
المعامؿ و األجيزة و المعػدات و أمػاكف األنشػطة (مرفػؽ مقارنػة المعػايير القياسػية بوضػع المؤسسػة
ؼ .)5-1

 :3/2/2الطالب الوافدوف:
يبمغ عدد الطبلب الوافديف الى العدد االجمالى عدد  12طالبػا وطالبػة بنسػبة  % 1.3وىػى ثابتػة

تقريبػػا خػػبلؿ األع ػواـ الخمػػس الماضػػية لطػػبلب البكػػالوريوس و تتضػػاعؼ بالنسػػبة لطػػبلب الد ارسػػات
العمي ػػا حي ػػث أف سياس ػػة قب ػػوؿ الط ػػبلب الواف ػػديف لمرحم ػػة البك ػػالوريوس خاض ػػعة لنظ ػػاـ إدارة الواف ػػديف
بالجامعػػة و يػػتـ قبػػوؿ جميػػع طػػبلب الد ارسػػات العميػػا بواسػػطة ادارة الكميػػة(.مرفؽ التطػػور فػػى أعػػداد
الطبلب الوافديف لمرحمة البكالوريوس ؼ )6-1

تـ وضع خطة معتمػدة و موثقػة لػدعـ الطػبلب الوافػديف (مرفػؽ الخطػة ؼ  )7-1تشػمؿ الخطػة
برامج و أنشطة معينة لرعاية الوافديف.
يشػػترؾ الطػػبلب الوافػػديف فػػي كػػؿ أنشػػطة و ب ػرامج المؤسسػػة مثػػؿ الرعايػػة الصػػحية و األنشػػطة
الطبلبية و الرياضية حيث يتـ عقد لقاءات دورية معيـ بواسطة وكيؿ الكمية لشئوف التعمػيـ و الطػبلب
لمتعرؼ عمى مشكبلتيـ و العمؿ عمى حميا و إشراكيـ فى أنشطة المؤسسة (مرفؽ ؼ )8-1

تػػـ عمػػؿ اسػػتبياف لقيػػاس رضػػاء الطػػبلب الوافػػديف و العمػػؿ عمػػى حػػؿ مشػػكبلتيـ و اعػػداد تقػػارير
بذلؾ تـ االعتماد عمييا عند وضع خطة الدعـ ( مرفؽ ؼ .)9-1

 :3/2الدعـ الطالبي :

:2/3/2نظاـ دعـ الطالب:
يوجػػد خطػػة موثقػػة و معتم ػػدة لمػػدعـ الطبلب ػػى فػػى النػ ػواحى األكاديميػػة و الغيػػر أكاديميػػة ت ػػـ
وضعيا بناء عمى اإلحتياجات الفعمية لمطبلب بعد إستطبلع رأييـ (مرفؽ .)11-1
(مرفؽ توثيؽ مجمس الكمية ؼ )11-1
يتضػػمف الػػدعـ  :الػػدعـ النقػػدى المػػادى وسػػداد مصػػروفات الد ارسػػة وتػػوفير الكتػػب الد ارسػػية باالضػػافة
الى اإلعانات العينية( .مرفؽ المستندات الدالة عمى أنواع و قيمة الدعـ ؼ.)12-1

وأيضاً يقوـ أعضػاء ىيئػة التػدريس بالكميػة متطػوعيف بتقػديـ كتػب مجانيػة كػؿ عػاـ لمػف يحتاجيػا مػف

الطمبة الذيف ال يشمميـ برنامج الدعـ.
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يػػتـ أخػػذ ظػػروؼ و إحتياجػػات الطػػالب فػػى اإلعتبػػار حيػػث يػػتـ د ارسػػة احتياجػػات الطمبػػة مػػف
خبلؿ طمبات يقدميا الطبلب لمحصوؿ عمى الدعـ وما يتبعيا مف بحوث إجتماعية لطالبي الدعـ عػف
طريؽ قوائـ االستفسار وفحص ممفػات الطمبػة التػى أصػبحت إلكترونيػة فػى ظػؿ تفعيػؿ برنػامج .MIS
(مرفؽ ؼ)13-1

كمػػا تػػـ إسػػتطبلع رأى الطػػبلب مػػف خػػبلؿ اسػػػتبياف تحديػػػد االحتياجػػػات الطالبيػػػة مػػف أن ػواع الػػدعـ

المختمفة (مرفؽ ؼ.)14-1

 3/3/2برامج الدعـ االجتماعى و الرعاية الصحية:
حتػػى اآف اليوجػػد أى مػػف ذوى االحتياجػػات الخاصػػة ف ػى المؤسسػػة لعػػدـ قبػػوليـ فػػى الكميػػات
العممية بناءا عمى الكشؼ الطبى قبؿ االلتحاؽ بالكمية.
يوج ػػد مرك ػػز طب ػػي لخدم ػػة الط ػػبلب داخ ػػؿ المؤسس ػػة و مجي ػػز لمح ػػاالت الطارئ ػػة ويتك ػػوف

المركز الطبي مف 2عيادة باطنية و صيدلية مجيزة بكؿ األثاثات واألجيزة واألدوات الضػرورية عػبلوة

عم ػػى أدوي ػػة الطػ ػوارئ البلزم ػػة لمواجي ػػة ح ػػاالت الطػ ػوارئ و يق ػػوـ بص ػػرؼ األدوي ػػة بالمج ػػاف لمط ػػبلب
المصابيف بأمراض مزمنة و يعمؿ بالمركز الطبى فريؽ طبى مكوف مف أطباء و صيادلة و ممرضػيف
(مرفؽ تقرير عف المركز الطبى بالمؤسسة ؼ .)15-1

 4/3/2برامج دعـ و تحفيز الطالب المتفوقيف والمتعثريف:
يوجػػد قواعػػد موثقػػة و معمنػػة لتحديػػد المتفػػوقيف والمبػػدعيف و المتعث ػريف و قػػد تػػـ توثيقيػػا فػػى
مجمس الكمية ( مرفؽ القواعد و توثيؽ مجمس الكمية ؼ .)16-1
تبمػػغ نسػػبة المتفػػوقيف عمميػػا العػػاـ الماضػػى إلػػى إجمػػالى الطػػبلب ح ػوالى (  )%65مػػف واقػػع

نتائج الطبلب فى الفرؽ الدراسية المختمفة الحاصميف عمى تقدير جيػد جػدا و امتيػاز وىػى نسػبة ثابتػة
تقريبا طواؿ السنوات الثبلث الماضية .
يوجػػد دعػػـ و تحفيػػز لممبػػدعيف و المتفػػوقيف داخػػؿ المؤسسػػة حيػػث تمػػنح الدولػػة الحاصػػميف
عمي تقدير ممتاز و جيد جدا مكافأة مادية سنويا ,يػتـ صػرؼ المكافػآت الماليػة الممنوحػة مػف شػركات
األدوية لمطبلب العشر األوائػؿ مػف كػؿ دفعػة فػى حفػؿ الخػريجيف و تػتـ الرعايػة العمميػة مػع المبػدعيف
مف الطمبة ذوى األنشطة المميزة عمميا و يتـ منح شيادة تقدير ليـ مف كافة األقساـ العمميػة بالكميػة(.

مرفؽ ؼ )17-1
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تـ توثيؽ قرارمف مجمس الكمية بتقديـ منح دراسية لمطبلب الثبلثة األوائػؿ فػى برنػامج السػاعات
المعتمدة و ذلؾ باعفائيـ مف كامؿ أو جزء مف المصروفات الدراسية (مرفؽ ؼ )18-1
يوجػػد بػرامج مفعمػػة داخػػؿ األقسػػاـ العمميػػة لرعايػػة الطػػبلب المتعثػريف فػػى الد ارسػػة و الػػذيف تػػـ
تحديػػد قواعػػد لمعػػرفتيـ و يػػتـ رعػػايتيـ بواسػػطة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف خػػبلؿ السػػاعات المكتبيػػة و
الريػػادة العمميػػة (االرشػػاد االكػػاديميى فػػى برنػػامج السػػاعات المعتمػػدة) وتبمػػغ نسػػبتيـ حػوالى %15-11

مف الطبلب( .مرفؽ ؼ )19-1

يتـ إعطاء محاضػرات إضػافية مجانيػة لمطػبلب (  ) Tutorialsحيػث يػتـ فييػا توضػيح األجػزاء
المختمفة الصعبة فى المنيج النظرى والعممى (.مرفؽ ؼ.)21-1
تـ قياس فاعمية برنامج رعاية الطبلب المتعثريف د ارسػيا مػف خػبلؿ اسػتبياف قيػاس مسػتوى رضػاء

الطبلب و نتاتج تقييـ الطبلب بالمؤسسة(.مرفؽ االستبياف و نتيجة تحميمو ؼ )21-1

 :5/3/2التوعية و اإلرشاد االكاديمي:
ي ػػتـ إص ػػدار دلي ػػؿ لمطال ػػب عم ػػى ىيئ ػػة كتي ػػب و CDيتض ػػمف الييك ػػؿ التنظيم ػػى لممؤسس ػػة
ومحتويات المناىج الدراسية ولوائح المؤسسػة بخصػوص شػئوف الطػبلب ونشػاطيـ ويػتـ تحديثػو حسػب
ما يستجد.
يتـ تسميـ الدليؿ لمطبلب الجدد فى حفؿ استقباؿ الطبلب مف كؿ عػاـ و كػذلؾ يمكػف لمطالػب
الحصػػوؿ عم ػػى ىػػذا الػػدليؿ م ػػف مكتػػب وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ و الطػػبلب و مػػف وحػػدة الج ػػودة
بالكمي ػ ػػة .وي ػ ػػتـ وض ػ ػػع ى ػ ػػذا ال ػ ػػدليؿ عم ػ ػػي موق ػ ػػع المؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػمى وي ػ ػػتـ تحديثػ ػ ػو بص ػ ػػفة مس ػ ػػتمرة
www.pharm.shams.edu.eg
(مرفؽ نسخة ورقية و الكترونية مف دليؿ الطالب ؼ )22-1
(مرفؽ قوائـ تسمـ الدليؿ بواسطة الطبلب ؼ .)23-1
تسػػتخدـ المؤسسػػة نظػػاـ موثػػؽ لمريػػادة العمميػػة لبرنػػامج بكػػالوريوس العمػػوـ الصػػيدلية
نظاـ اإلرشاد األكاديمى بالنسبة لطمبة برنامج الساعات المعتمدة
(مرفؽ مجمس الكمية ؼ )24-1
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ت ػػـ توثي ػػؽ و اعتم ػػاد دور ال ارئ ػػد العمم ػػى و المرش ػػد األك ػػاديميى ف ػػى مجم ػػس الكمي ػػة ( )8بت ػػاريخ
( 2111/3/31مرفؽ ؼ .)25-1
تػػتـ توعيػػة و إعػػبلـ الطػػبلب بنظػػاـ اإلرشػػاد األكػػاديمي و الريػػادة العمميػػة عػػف طريػػؽ لوحػػات
االعبلف و عمى موقع الكمية.
( مرفؽ قوائـ الريادة العممية و اإلرشاد األكاديمى ؼ .)26-1

ت ػػـ و ض ػػع آلي ػػات معتم ػػدة وموثق ػػة إلختي ػػار و تعي ػػيف المرش ػػد األك ػػاديمي و ال ارئ ػػد العمم ػػى ف ػػى

مجمػػس الكميػػة ( )8بتػػاريخ ( .2111/3/31مرفػػؽ اآليػػات ؼ ( )27-1مرفػػؽ مجمػػس الكميػػة ؼ - 1
)28
يشػػارؾ جميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػى نظػػاـ الريػػادة العمميػػة ويشػػارؾ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
الذيف يقوموف بالتدريس فى نظاـ الساعات المعتمدة باإلرشاد األكاديميى(.ؼ )29-1

 : 4/2األ نشطة الطالبية :

 2/4/2المشاركة فى األ نشطة الطالبية :
جميع أنواع األنشطة الطبلبية يػتـ ممارسػتيا فػى المؤسسػة بجميػع أنواعيػا مثػؿ األنشػطة العمميػة
تتمثؿ فى اعداد مؤتمرات و ندوات عممية و أنشطة اجتماعيػة مثػؿ الػرحبلت و اعػداد يػوـ اليتػيـ و
احتفػػاؿ اسػػتقباؿ الطػػبلب الجػػدد و أنشػػطة رياضػػية مثػػؿ االشػػتراؾ فػػى جميػػع المسػػابقات الرياضػػية و

عق ػػد دورى لؤللع ػػاب الرياض ػػية بالكمي ػػة و أنش ػػطة فني ػػة تتمث ػػؿ ف ػػى إقام ػػة مع ػػارض فني ػػة و ع ػػروض
مسرحية و كذلؾ أنشطة اإلشتراؾ فى األسر الطبلبية.

تتميز المؤسسة برعايتيا لعدد كبير مف االنشطة الطالبية مف خالؿ:

 -1لجاف اإلتحاد الطالبى المتنوعة(.ؼ .)31-1
 -2تػػنظـ الكميػػة سػػنويا و بإش ػراؼ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػؤتم ار عمميػػا طالبيػػا مالمػػؤتمر الطالبػػي
لمدراسػػػات الصػػػيدلية مSCOPSم الػػذى يتضػػمف تػػدريب الطػػبلب مػػف خػػبلؿ ورش عمػػؿ عمميػػة فػػي
مجػػاالت العمػػؿ الصػػيدلي المختمفػػة عمػػى مػػدار العػػاـ و يػػتـ عػػرض انجػػازات المػػؤتمر سػػنويا بحضػػور

رئيس الجامعة و ممثمى شركات الدواء و االطباء و الصيادلة و يشترؾ فى ىذا النشػاط حػوالى 611
طالب و طالبة كؿ عاـ( .ؼ.)31-1
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 -3األنشطة الطبلبية التى يقوـ بيا طبلب الجمعيػو العمميػة لطػبلب كميػة الصػيدلة (ASSPSAؼ
.)32-1
نسبة الطبلب المشاركيف فى األنشطة المختمفة حوالى  %71مف طبلب الكمية(.ؼ.)33-1

يساىـ إتحاد الطالب فى تنفيذ العديد مف األنشػطة الطالبيػة حسػب لجانػو المختمفػة وتشػمؿ:

المجنػػة االجتماعيػػة والػػرحبلت  -لجنػػة الجوالػػة والخػػدمات العامػػة  -المجنػػة الثقافيػػة والعمميػػة المجنػػة
الفنية  -لجنة األسر الطبلبية -المجنة الرياضية(.ؼ )34-1
 3/4/2تميز المؤسسة فى األنشطة الطالبية:
تحصػػؿ المؤسس ػػة عمػػى م ارك ػػز متقدم ػػة فػػى األنش ػػطة الطبلبي ػػة عم ػػى المس ػػتوى المحم ػػى و

الدولى ( .مرفؽ المراكز التى حصؿ عمييا طبلب الكمية ؼ.)35-1

يػػتـ تكػػريـ الطػػالب المتفػػوقيف فػػى األنشػػطة الطالبيػػة معنويػػا و ماديػػا فػػى حفػػؿ سػػنوى

خاص باتحاد الطبلب و فػى حفػؿ الخػريجيف و فػى حفػؿ ختػاـ المػؤتمر الطبلبػي لمد ارسػات الصػيدلية
" "SCOPSمف كؿ عاـ ( مرفؽ ؼ .)36-1

 -5/2الخريجوف:

 -2/5/2خدمات الخريجيف:

لػػػدى المؤسسػػػة برنػػػامج العػػػداد الطػػػالب و الخػػػريجيف لسػػػوؽ العمػػػؿ و تػػـ البػػدء بػػو مػػف العػػاـ

الجػامعى  2119/2118لطػبلب الفرقػػة الرابعػة و جػارى اسػػتكمالو بصػفة مسػتمرة حيػػث تػـ فيػو القػػاء
العديد مف المحاضرات في مجاالت العمؿ الصيدلي المختمفة والتنمية البشرية حيث تـ إلقػاء أكثػر مػف
أربعػػوف محاض ػرة و نػػدوة حتػػى األف( .مرفػػؽ قائمػػة المحاض ػرات ؼ  ( )37-1مرفػػؽ إس ػػتطبلع رأى
الطبلب و الخريجيف ؼ .)38-1

نس ػػبة المس ػػتفيديف م ػػف ى ػػذا البرن ػػامج أرب ػػع دفع ػػات باإلض ػػافة إل ػػى ع ػػدد م ػػف خريج ػػى ال ػػدفعات

السابقة.

لػػدى المؤسسػػة برنػػامج لمتعمػػيـ الصػػيدلى المسػػتمر لمخػػريجيف و يعقػػد بصػػفة دوريػػة و يشػػترؾ بػػو

الكثي ػػر م ػػف خريج ػػى الكمي ػػة لك ػػؿ ال ػػدفعات وك ػػذلؾ خريج ػػى الكميػػات األخ ػػرى (مرف ػػؽ البػ ػرامج و أع ػػداد
المستفيديف ؼ )39-1
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يوجػد لجنػػة معتمػػدة لمتابعػػة الخػػريجيف تػػدار أنشػػطتيا مػػف خػػبلؿ وحػػدة توكيػػد الجػػودة و تػػـ
توثيؽ دورىا و مسئولياتيا(.مرفؽ ؼ )41- 1
يوجػػد رابطػػة مفعمػػة لمخػػريجيف ليػػا العديػػد مػػف األنشػػطة و قػػد سػػاىمت فػػى إعػػداد الخطػػة
اإلسػػتراتيجية لمكميػػة و تسػػاىـ فػػى ممتقػػى التوظيػػؼ و عمػػؿ قواعػػد بيانػػات لممسػػتفد النيػػائى و برنػػامج
اعداد الخريجيف لسوؽ العمؿ و اعداد قواعد بيانات لمخػريجيف (.مرفػؽ ؼ (. )41-1مرفػؽ ؼ -1
)42

توجػػد آليػػات معتمػػدة و موثقػػة لمتابعػػة الخ ػريجيف (مرفػػؽ اآليػػات ؼ ( )43-1مرفػػؽ مجمػػس

الكمية ؼ )44 -1
تـ متابعػة الخػريجيف فػى سػوؽ العمػؿ عػف طريػؽ إسػتطبلع رأى جيػات العمػؿ والمسػتفيد النيػائى
مف الخريجييف فى سوؽ العمؿ وتـ تحميؿ نتػائج االسػتبياف و إعػداد تقريػر بػذلؾ بواسػطة وحػدة توكيػد
الجودة (مرفؽ ؼ )45-1

يوجػػد عبلقػػة مسػػتمرة بػػيف المؤسسػػة والخػريجيف و المسػػتفيد النيػػائى مػػف خػػبلؿ الممتقػػى التػػوظيفي

السنوي و رابطة الخريجيف (مرفؽ ؼ . )46- 1
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نقاط القوة:
 قواعد القبوؿ بالكمية معمنة.
 يوجد برامج تعريفية لمطبلب الجدد بالكمية.
 قواعد التحويؿ إلى المؤسسة معمنة.
 تعتبر الكمية جاذبة لمطبلب
 تتبلئـ الموارد المتاحة بالكمية مع الكثافة العددية لمطبلب.
 يوجد نظاـ لمدعـ الطبلبى فى النواحى األكاديمية و الغير أكاديمية و ذلؾ وفؽ خطة
موثقة لمدعـ الطبلبى.

 المركز الطى بالكمية مجيزالستقباؿ الحاالت الطارئة .
 يوجد بالكمية قواعد موثقة لتحديد الطبلب المتفوقيف و المتعثريف.
 يوجد دعـ و تحفيز لممبدعيف و المتفوقيف بالمؤسسة.
 يوجد بالكمية برامج لرعاية الطبلب المتعثريف دراسيا.
 دليؿ الطالب معمف و محدث و متاح لمطبلب.

 تستخدـ المؤسسة نظاـ الريادة العممية (اإلرشاد األكاديميى فى نظاـ الساعات المعتمدة).
 جميع انواع األنشطة الطبلبية تمارس داخؿ الكمية.
 يشارؾ اكثر مف  %61مف طمبة و طالبات الكمية فى األنشطة الطبلبية.
 تحصؿ المؤسسة عمى مراكز متقدمة عمى المستوى المحمى و الدولى فى النشاط الرياضى
و العممى.

 يتوفر بالمؤسسة العديد مف األنشطة الطبلبية المتميزة.
 يوجد بالمؤسسة برنامج إلعداد الطبلب و الخريجييف لسوؽ العمؿ.
 يوجد بالمؤسسة برنامج لمتعميـ الصيدلى المستمر لمخريجيف
 توجد رابطة مفعمة لمخريجيف بالمؤسسة يتـ مف خبلليا متابعة الخريجييف فى سوؽ العمؿ.
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 - 2المعايير األكاديمية
 2/3المعايير األكاديمية القومية المرجعية :
 : 2/2/3تبنى المؤسسة لممعايير

األ كاديمية:

تتبنى الكمية المعايير األكاديمية القومية المرجعية " ”NARSوقد تـ توثيػؽ ذلػؾ فػى مجػالس
األقساـ و مجمس الكمية( .مرفؽ ؼ )1-2
كمفػػت الكميػػة بشػػكؿ رسػػمي بوضػػع "المعػػايير القياسػػية القوميػػة " لقطػػاع التعمػػيـ الصػػيدلى لمرحمػػة
البكالوريوس بجميورية مصر العربية عاـ  2116و شارؾ فػى إعػدادىا قيػادة الكميػة األكاديميػة وعػدد
ػاء
مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية وتـ وضع المعايير وتـ إعتمادىا فػي لجنػة القطػاع الصػيدلي و بن ً
عمى ذلؾ تتبع المؤسسة المعايير القياسية القومية منذ أف تـ وضعيا.

 :3/2/3الممارسات التطبيقية لممعايير األكاديمية:
لدى المؤسسة تفيـ كبير لممعايير األكاديمية بدليؿ قياـ الكميػة بمشػاركة قيػادة الكميػة األكاديميػة
وأعضاء ىيئة التدريس بوضع ىذه المعايير لمقطاع الصيدلي.

(مرفؽ ؼ )2-2

جيػود لمتوعيػة بالمعػايير األكاديميػة مػف خػبلؿ حضػور المحاضػرات و ورش
تبذؿ المؤسسػة
ً
العمػػؿ التػػى تػػتـ بصػػفة مسػػتمرة داخػػؿ الكمي ػػة وكػػذلؾ تػػـ توزيػػع الكتيػػب الخػػاص بالػػػ" "NARSعم ػػى
أعضاء ىيئة التدريس باألقساـ العممية(.مرفؽ ؼ )3-2

تطب ػػؽ المؤسس ػػة المع ػػايير األكاديمي ػػة عن ػػد التخط ػػيط ووض ػػع السياس ػػات و ى ػػى أح ػػد األى ػػداؼ

اإلستراتيجية لمكمية.

يوجد توافؽ بيف المعايير األكاديمية المتبناه و رسالة المؤسسة( .مرفؽ ؼ )4-2
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 : 4/2/3توافؽ البرامج التعميمية مع المعايير األكاديمية:
لػػـ ت ػراع المعػػايير األكاديميػػة عنػػد تصػػميـ برنػػامج مرحمػػة البكػػالوريوس ألنػػو تػػـ تصػػميمو قبػػؿ
وضػػعيا  ،ولكػػف عنػػد مقارنتػػو بالمعػػايير األكاديميػػة التػػي وضػػعت وجػػد أنػػو مطػػابؽ و يحقػػؽ المعػػايير
األكاديمية المتبناه( .مرفؽ مصفوفة المقارنة ؼ .)5-2

تتخػػذ المؤسسػػة إج ػراءات لمتأكػػد مػػف توافػػؽ الب ػرامج مػػع المعػػايير األكاديميػػة المتبنػػاه حيػػث تػػـ

تشػػكيؿ فريػػؽ عمػػؿ داخمػػى مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ مػػف جميػػع االقسػػاـ بالكميػػة لد ارسػػة
مػػدى التوافػػؽ بػػيف المعاييراألكاديميػػة القياسػػية القوميػػة الصػػادرة حػػديثاً عػػف قطػػاع التعمػػيـ الصػػيدلى و
معايير البرنامج الدراسي داخؿ الكمية و قد تـ االنتياء مف ىذه المقارنة وتوثيقيا.

تػػـ تعيػػيف مقػػيـ خػػارجي لمبرنػػامج الد ارسػػى بق ػرار مػػف مجمػػس الكميػػة لمتأكػػد مػػف توافػػؽ البرنػػامج

التعميمي بالكمية مع المعايير األكاديمية القياسية و تـ اإلنتياء مػف إعػداد التقريػر و اإلسػتفادة منػو فػى
التطوير( .مرفؽ ؼ .) 6-2
نقاط القوة :
 تتبنى الكمية المعايير االكاديمية القياسية المرجعية ”.“NARS
 يحقؽ البرنامج الدراسى لمرحمة البكالوريوس متطمبات المعايير االكاديمية.
 يوجد توافؽ بيف المعايير المتبناه مع رسالة المؤسسة.

 تـ التأاكد مف توافؽ البرنامج التعميمى مع المعايير المتبناه.
 تـ تقييـ البرنامج الدراسى بواسطة مقيـ خارجى و اإلستفادة مف التقرير فى التطوير.
 تكميؼ الكمية بوضع المعايير القومية االكاديمية المرجعية لمقطاع الصيدلى بمصر.
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 -3البرامج التعميمية
 :2/4برامج التعميـ واحتياجات المجتمع والتنمية:
 : 2/2/4مالئمة البرامج التعميمية الحتياجات سوؽ العمؿ:
يتالئـ البرنامج الدراسى مع احتياجات سوؽ العمػؿ ويتضػح ذلػؾ مػف إسػتطبلع رأى المسػتفيد
النيائى فى المخرجات التعميمية المستيدفو مف البرنامج الد ارسػى (مرفػؽ االسػتبياف ؼ  .)1-3كمػا
أف إقبػػاؿ سػػوؽ العمػػؿ عمػػى توظيػػؼ خريجػػى الكميػػة يؤكػػد مبلئمػػة الب ػرامج التعميميػػة إلحتياجػػات سػػوؽ

العمؿ ( .مرفؽ نتائج استبياف و تقرير عف رأى المستفيد النيائى فى خريجى الكمية ؼ .)2-3

تتصػػؼ الب ػرامج التعميميػػة بالمرونػػو إلسػػتيعاب التغييػػر و خطػػط التنميػػة و التطػػوير حيػػث يػػتـ

مراجعة المحتوى العممى لممقررات الدراسية بصفة دورية فى األقساـ العممية لتطويرىا كمػا يسػيـ أيضػاً

ػاء عم ػػى
رأى الط ػػبلب م ػػف خ ػػبلؿ اإلس ػػتبيانات المختمف ػػة (مرف ػػؽ ؼ  )3-3ف ػػى تط ػػوير المق ػػررات وبن ػ ً
توص ػ ػػيات لجنػػػػػة تطػػػػػوير المقػػػػػررات  CDCي ػ ػػتـ تحدي ػ ػػد التح ػ ػػديثات ف ػ ػػى المق ػ ػػررات العتمادى ػ ػػا ث ػ ػػـ
تطبيقيػػا(.مرفؽ محاضػػر اجتماعػػات المجنػػة ؼ  .)4-3و يػػتـ اإلسػػتفادة مػػف آراء الممػػتحف الخػػارجى
فى تطوير المقررات الدراسية( .مرفؽ ؼ )5-3
ال توجد تعديالت فى البرنامج الحالى.

 : 3/4تصميـ البرامج التعميمية:
 : 2/3/4تصميـ البرامج:
يوجد توصيؼ واضح وموثؽ ومعمف لمبرنامج التعميمى والمقررات الدراسية ويتـ تحديثو سنوياً( .

مرفؽ ؼ )6-3

يوجد توافؽ بػيف تصػميـ البرنػامج التعميمػي مػع رسػالة المؤسسػة لضػماف تحقيػؽ المخرجػات

التعميميػػة المسػػتيدفة  ،و يتضػػح التوافػػؽ فيمػػا يتعمػػؽ بتػػوفير المقػػررات التػػى تػػؤدى الػػى تػػوفير خػريجيف
يساىموف فى تحسيف الرعاية الصػحية وقػادروف عمػى تطػوير التصػنيع الػدوائى الجيػد وتصػميـ األدويػة

وتوكيد جودتيا (.مرفؽ ؼ .)7-3

تتطػػػابؽ مصػػػفوفة المخرجػػػات التعميميػػػة المسػػػتيدفة مػػػع أىػػػداؼ البرنػػػامج التعميمػػػى( .مرفػػؽ

مصفوفة تطابؽ المخرجات التعميمية المستيدفة و أىداؼ البرنامج التعميمى ؼ )8-3
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يسػػاىـ البرنػػامج الدراسػػي فػػي تنميػػة الميػػارات الذىنيػػة والعامػػة (حػػؿ المشػػكبلت -العمػػؿ فػػى
فريػػؽ -ميػػارات الحاسػػب و غيرىػػا) كمػػا يتضػػح مػػف توصػػيؼ وتقػػارير مقػػررات الكميػػة حيػػث أف معظػػـ
المقػػررات تيػػتـ بإسػػتخداـ أسػػاليب غيػػر تقميديػػة لمتعمػػيـ و تشػػجيع الطػػبلب عمػػى الػػتعمـ الػػذاتى واعػػداد
األبح ػػاث و المعمق ػػات وحمق ػػات مناقش ػػة وتنمي ػػة مي ػػارات اإلتص ػػاؿ واالط ػػبلع عم ػػى ش ػػبكة المعموم ػػات
الدوليػػة و إسػػتخداـ الحاسػػب اآلػػى إضػػافة الػػى الطػػرؽ التقميديػػة فػػى التػػدريس مػػف خػػبلؿ المحاض ػرات
والحصػػص العمميػػة (.مرفػػؽ نمػػاذج مػػف تنميػػة الميػػارات لػػدى الطػػبلب ؼ ( )9-3مرفػػؽ توصػػيفات و

تقارير المقررات ؼ )11-3

 : 3/3/4تطويروتحديث البرامج والمقررات الدراسية:
يوجػػد إج ػراءات موثقػػة لممراجعػػة الدوريػػة لمب ػرامج التعميميػػة والمقػػررات الدراسػػية مػػف خػػبلؿ
التقرير السنوى لمبرنامج الدراسى و المقررات الدراسية (.مرفؽ التقارير السنوية ؼ )11-3
تتـ المراجعة عمى كؿ المستويات (االقساـ العممية \ وحدة الجودة \ مجمس المؤسسة).

يتـ االستعانة بمػراجعيف وممتحنػيف خػارجييف لتقيػيـ البرنػامج الدراسػى والمقػررات الدراسػية و

تتـ اإلستفادة منيا في مراجعو المقررات الدراسية وتحديثيا (مرفؽ ؼ )12-3
بناء عمى رأى المراجع الخارجى لمبرنامج (مرفؽ ؼ .)13-3
وكذلؾ توصيؼ التدريب الميدانى ً
يتـ إستخداـ التقارير السنوية لمبرامج و المقررات فى التحديث و التطوير.
تأخػػذ األقسػػاـ العمميػػة فػػى اإلعتبػػار نتػػائج تقػػارير الممتحنػػيف الخػػارجييف فػػى تحػػديث المقػػررات و
بناء عمى:
يعتمد التحديث في مجمس القسـ و تكوف أسباب التحديث ً
 -1رأى الممتحف الخارجى(.مرفؽ ؼ )14-3
 -2رأى المراجع الخارجى (مرفؽ ؼ )15-3
 -3الرغبة فى استحداث موضوعات جديدة في كؿ تخصص(.مرفؽ ؼ )16-3

 -4التطػػوير ل ػربط المقػػررات النظريػػة بػػالمقررات العمميػػة مثػػؿ تطػػوير مقػػرر تصػػميـ األدويػػة
(مرفؽ ؼ )17-3
ػاء عمػػى اسػػتبيانات
 -5الرغبػػة فػػي التطويروعػػدـ التك ػرار فػػي المقػػررات الد ارسػػية القائمػػة بنػ ً
الطبلب.

77

كمية الصيدلة

الدراسة الذاتية

جامعة عيف شمس

 مثػ ػػاؿ :حػ ػػذؼ األج ػ ػزاء المكػ ػػررة بػ ػػيف مقػ ػػررى الصػ ػػيدلة اإلكمينيكيػ ػػة و عمػ ػػـ األدويػ ػػة
ػاء عمػى رأى الطػبلب و توصػية لجنػة تطػوير المقػررات و تػـ الحػذؼ و
اإلكمينيكى بن ً
التطوير فى المقرر (مرفؽ توصيفات المقررات الدالة عمى ذلؾ ؼ .)18-3
ػاء عمػػى
 مثػػاؿ :إضػػافة أجػزاء الػػى محتويػػات مقػػرر أسػػاليب التصػػنيع الػػدوائى الجيػػد بنػ ً
رأى المقيـ الخارجى و ىػو أحػد خبػراء الصػناعة الدوائيػة (مرفػؽ تقريػر القسػـ ؼ -3
.)19

: 4/4فاعمية البرامج التعميمية:

 2/4/4مؤشرات فاعمية البرامج التعميمية:
بناء عمػى مقترحػات مػف مجمػس
يتـ تحديد أعداد الطبلب الممتحقيف بالبرنامج الدراسى األساسى ً
الكميػػة ثػػـ يحػػدد األعػػداد الفعميػػة الممتحقػػة بالكميػػة المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات و ىػػى تقريبػػا ثابتػػة فػػى
السنوات السابقة و قمت فػى العػاـ الجػامعى  2111-2111نظػ اًر ألنيػا سػنة الفػراغ فػى الثانويػة العامػة

و عادت لمعدالتيا مع بداية العاـ الجامعى ( .2112-2111مرفؽ ؼ )21-3

تزايدت أعداد الطبلب الممتحقػيف ببرنػامج السػاعات المعتمػدة فػى الػثبلث سػنوات السػابقة قبػؿ سػنة
الفراغ (مرفؽ ؼ )21-3
تـ حساب متوسط نسػب النجػاح خػبلؿ الخمسػة سػنوات الماضػية حيػث تبمػغ متوسػط نسػبة النجػاح

لط ػػبلب البك ػػالوريوس خ ػػبلؿ الخم ػػس س ػػنوات الماض ػػية  %98و ال يوج ػػد ل ػػدى الكمي ػػة تخصص ػػات
مختمفػػة فػػى الفػػرؽ الد ارسػػية و جميػػع الخ ػريجيف مػػف برنػػامجيف د ارس ػ ييف حيػػث تخػػرج أوؿ دفعػػة مػػف
برنامج الساعات المعتمدة ىذا العاـ.
نسبة النجاح في المؤسسة تعتبر مرتفعة عمػى مػدار الخمػس سػنوات السػابقة و لػيس بينيػا تبػايف
واضح و يرجع ذلؾ ألف المؤسسة تقبؿ طبلب الثانوية العامػة الحاصػميف عمػى مجػاميع تنافسػية عاليػة

وبالتالي يتمتعوف بقدرة عالية وامكانيات ميارية و ذىنية تؤىميـ مف الوفاء بمتطمبات البػرامج التعميميػة

لممؤسسػػة كمػػا تتنػػوع أسػػاليب التقيػػيـ فػػي المؤسسػػة ممػػا يتػػيح اإلسػػتفادة مػػف إمكانيػػات الطالػػب وميا ارتػػو
المختمفة وينعكس ىذا عمى نسبة النجاح العالية( .مرفؽ تقارير نسب النجاح ؼ )22 -3
نسػػب أعػػداد الخػريجيف فػػى ازديػػاد منػػذ نشػػأة الكميػػة و ال يوجػػد تخصصػػات و جميػػع الخ ػريجيف
مف برنامج دراسى واحد( .مرفؽ ؼ )23 -3

يمكػػف اإلسػػتفادة مػػف مؤش ػرات النتػػائج الد ارسػػية المرتفعػػة بمراجعػػة مسػػتوى صػػعوبة طػػرؽ التقيػػيـ

المختمفة والتركيز عمى تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس فى ىذا المجاؿ.
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نقاط القوة:
 يتبلئـ البرنامج الدراسى مع احتياجات سوؽ العمؿ.

 يتصؼ البرنامج الدراسى بالمرونة و استيعاب التغيير و خطط التنمية
 يوجد توصيؼ موثؽ ومعمف لمبرنامج التعميمى والمقررات الدراسية بالكمية.
 يوجد تطابؽ بيف مصفوفة مخرجات التعمـ المستيدفة و أىداؼ البرنامج التعميمى.
 يساىـ محتوى البرنامج الدراسى فى تنمية الميارات الذىنية و العامة.
 يوجد إجراءات موثقة لممراجعة الدورية لبرامج التعميمية و المقررات الدراسية.
 تتـ االستفادة مف تقارير المراجعيف والممتحنيف الخارجييف.

 يتـ استخداـ التقارير السنوية لمبرامج و المقررات فى التحديث و التطوير.
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-4التعميـ والتعمـ والتسييالت الداعمة:
 : 2/5استراتيجية التعميـ و التعمـ:

 :2/2/5توافر إستراتيجية لمتعميـ و التعمـ:
يوجػػد إسػػتراتيجية لمتعمػػيـ و الػػتعمـ فػػى المؤسسػػة معتمػػدة و موثقػػة وتحقػػؽ رسػػالة و أىػػداؼ الكميػػة
شارؾ في اعدادىا كافة األطراؼ المعنية و ىى أحد أىداؼ الخطة اإلست ارتيجية لمكمية (مرفؽ مجمػس

الكمية وكشوؼ حضور االجتماعات ؼ .)1-4

 :3/2/5مراجعة إستراتيجية التعميـ و التعمـ:
يػػتـ دوريػػا مراجعػػة اسػػتراتيجية التعمػػيـ و الػػتعمـ فػػى ضػػوء نتػػائج االمتحانػػات و نتػػائج استقصػػاءات
الطبلب (مرفؽ ؼ  )2-4حيث تـ اإلستفادة مف مراجعة استراتيجية التعمػيـ و الػتعمـ فػى ضػوء نتػائج
االمتحانات و استبيانات الطبلب و تقارير التقويـ المستمر لمفاعمية التعميمية (مرفؽ ؼ )3-4

 : 4/2/5أساليب التعميـ و التعمـ:

تتضمف استراتيجية الكمية أنماط غير تقميدية لمتعمـ إضافة الى الطػرؽ التقميديػة و تتضػمف
ىذه األنماط تشجيع الطبلب عمى التعمـ الذاتى داخؿ المحاضرات و الدروس العممية واعداد األبحػاث

والقاءىػػا و اعػػداد المعمقػػات وحمقػػات المناقشػػة و عػػرض أفػػبلـ تعميميػػة و زيػػارات ميدانيػػة لممصػػانع و
المستشػػفيات وتنميػػة ميػػارات اإلتصػػاؿ و ميػػارات اإلطػػبلع و العمػػؿ الجمػػاعى .تػػـ اعتمػػاد و توثيػػؽ
أساليب التعميـ و التعمـ داخؿ المؤسسة ( مرفؽ قائمة أساليب التعميـ و التعمـ ؼ .)4-4
ىذه األنماط تضػمف تحقيػؽ المخرجػات التعميميػة المسػتيدفة منيػا كمػا يتضػح بالتفصػيؿ فػي
توصيؼ المقررات الدراسية المختمفة .

تحتػػوى كافػػة المقػػررات الد ارسػػية عمػػى مجػػاالت معينػػة وطػػرؽ تػػدريس لتطبيػػؽ الػػتعمـ الػػذاتى

مث ػػؿ مج ػػاالت تص ػػميـ األدوي ػػة بإس ػػتخداـ بػ ػرامج الكمبي ػػوترو تص ػػميـ األش ػػكاؿ الص ػػيدلية و الص ػػيدلة
الصناعية و دراسة حاالت المرضى فى الصيدلة االكمينيكية ( مرفؽ ؼ .)5-4
تت ػوافر بالمؤسسػػة مصػػادر كثي ػرة لمػػتعمـ بمػػا يػػتبلئـ مػػع أنمػػاط الػػتعمـ المسػػتخدمة بدايػػة مػػف

مكتبػػة الكميػػة االلكترونيػػة و كػػذلؾ معمػػؿ حاسػػب آلػػى متصػػؿ بشػػبكة االنترنػػت كمصػػدر لمػػدوريات
العالميػػة عمػػى موقػػع  science directبالمجػػاف و معمػػؿ حػػديث مػػزود بب ػرامج تصػػميـ األدويػػة
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وتوفير زيارات ميدانية لممصانع والمستشفيات و مقررات الكترونية مفعمػة (.مرفػؽ قائمػة معتمػدة و
موثقة بمصادر التعمـ داخؿ الكمية ؼ .)6-4

 :3/5السياسات المتبعة فى التعامؿ مع مشاكؿ التعميـ :
:2/3/5مشكالت التعميـ:

السياسات التى تتبعيا المؤسسة لتحديد و معالجة مشكالت التعميـ :

 الكثافة العددية الزائدة

لمطالب:

ال تشكؿ الكثافة العددية مشكمة و يتـ تقسيـ الدفعة إلى مجموعتيف أثناء المحاضرات حسب سعة

الم ػػدرجات بالكمي ػػة .وف ػػى الحص ػػص المعممي ػػة ي ػػتـ تقس ػػيـ الط ػػبلب عم ػػى أكث ػػر م ػػف فتػ ػرة خ ػػبلؿ الي ػػوـ
الدراسي( .مرفؽ الجدوؿ الدراسى ؼ .)7-4

 ضعؼ الموارد:

ال يوجد نقص فى موارد المؤسسة بؿ يوجد فائض فى االيرادات و تحرص ادارة المؤسسة عمػى

زيادتو.
يوجد خطة معتمدة و موثقة لتنمية الموارد الذاتية لمكمية (مرفؽ ؼ  )8-4و تتضمف :
 -1دخؿ الوحدة ذات الطابع الخاص.
 -2مصروفات برنامج الساعات المعتمدة.
-3مصروفات الدراسات العميا.

 نقص أعضاء ىيئة التدريس:
يوجػػد نقػػص فػػى أعػػداد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالمؤسسػػة حتػػى تاريخػػو و سػػوؼ يتغيػػر لؤلفضػػؿ

خبلؿ الفترة القادمة ويتـ حؿ ذلؾ عف طريؽ:

 -1انتػػداب عػػدد مػػف األسػػاتذة لتػػدريس المقػػررات الغيػػر صػػيدلية و تػػـ اختيػػارىـ جميعػػا مػػف داخػػؿ
جامعة عيف شمس لسيولة التواصؿ مع الطبلب( .مرفؽ ؼ .)9-4
 -2عػ ػ ػػدـ الموافقػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى اإلعػ ػ ػػارات و إسػ ػ ػػتدعاء جميػ ػ ػػع المعػ ػ ػػاريف بػ ػ ػػدءا مػ ػ ػػف العػ ػ ػػاـ الد ارسػ ػ ػػى
 2111/2111بناءا عمى ق اررات مجمس جامعة عيف شمس (مرفؽ ؼ )11-4

 -3وجود خطة موثقة الستكماؿ االعداد المطموبة مف أعضاء ىيئة التدريس.
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 الدروس الخصوصية:
تـ وضػع مقترحػات معتمػدة و موثقػة و معمنػة لمحػد مػف انتشػار الػدروس الخصوصػية بنػاء عمػى
دراسة تمت بواسطة وحدة توكيد الجودة و تـ تفعيميا و أخذ رأى الطبلب بعد التفعيؿ .
(مرفؽ الدراسة ؼ )11-4

(مرفؽ المقترحات و توثيقيا مف مجمس الكمية ؼ )12-4
اجرت كمية الصيدلة دراسة لمحد مف الدروس الخصوصية و بناءا عمييا تـ وضع عدة مقترحات تـ
توثيقيا بمجمس الكمية رقـ  8بتاريخ  2111/3/31و تـ تفعيميا فى العاـ الجامعى 2111/2111
و تتضمف المقترحات الموثقة ما يمى:



توفير تدريبات كافيػة عمػى كيفيػة حػؿ االمتحانػات و تشػمؿ االجابػات النموذجيػة لػبعض االسػئمة
و ذلؾ مف خبلؿ الموقع الخاص بالكمية



التركيز عمى النقاط االساسية فى المنيج الدراسى و البعد عف الحشو الزائد فى المنيج

 حث أعضاء ىيئة التدريس بالكمية عمى ايقاؼ المحاضرة بعد الساعة األولى عمى أف يظؿ
الطبلب بالمدرج و ذلؾ لتوفير الراحة الذىنية لكؿ مف عضو ىيئة التدريس والطالب حتى يتسنى

لمطالب استعادة نشاطو الذىنى مف جديد

 يراعى عند وضع الجدوؿ الدراسى اف يكوف الحد االقصى لعدد المحاضرات فى اليوـ الواحد عدد
 3محاضرات
 عمؿ دورات تدريبية وورش عمؿ العضاء ىيئة التدريس لتدريبيـ عمى كيفية إستخداـ األساليب
المختمفة و الغير تقميدية لمتعميـ

 تفعيؿ طرؽ التدريس الغير تقميدية و طرؽ التدريب التفاعمية
 اإلكثار مف المحاضرات االضافية التى يتـ تنسيقيا مع االقساـ العممية بواسطة اعضاء ىيئة
التدريس و الييئة المعاونة
و حرصا مف الكمية عمى بذؿ المزيد مف الجيود لمحد مف لجوء الطبلب لمدروس الخصوصية فقد
اضافت الكمية بعض المقترحات ليتـ تطبيقيا بدءا مف العاـ الجامعى  2112/2111و تـ تقديـ

المقترحات لمييئة القومية لضماف جودة التعميـ و االعتماد أثناء مرحمة االعتماد النيائى لمكمية عمى
أف يتـ مخاطبة االقساـ العممية بتفعيؿ األجراءات األتية:
 أف تقوـ االقساـ العممية بتوفير مادة عممية وافية لمطبلب
 تخصيص جزء مف وقت المحاضرات لمناقشة اسئمة الطبلب الخاصة بالمقرر.
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 تخصيص جزء مف وقت الحصص العممية فى حؿ اسئمة و تطبيقات عمى المقرر.
 عمؿ امتحانات دورية قصيرة اثنػاء الحصػص العمميػة لتشػجيع الطػبلب عمػى التحصػيؿ و
االستذكار المستمر مع حؿ ىذه االمتحانات لتدريب الطبلب.
 وضػػع اليػػة لمكافػػأة الطػػبلب المشػػاركوف فػػى االجابػػة عمػػى االسػػئمة اثنػػاء المحاض ػرة ممػػا
يؤدى الى تشجيع الطبلب عمى حضور المحاضرات.
 رفع توصية لممجمس االعمى لمجامعات عف طريؽ جامعة عيف شمس الدراج د ارسػة مػادة
الكيميػػاء كمتطمػػب اساسػػى ضػػمف المػواد المؤىمػػة لػػدخوؿ كميػػة الصػػيدلة لطػػبلب الشػػيادات
المعادلة باالضافة الى مادتى الرياضيات و االحياء.

 الكتاب الجامعى:
تحديػػد حػػد أقصػػى لسػػعر الكتػػاب الجػػامعى وتحسػػيف المحتػػوى ليفػػى باحتياجػػات الطػػبلب و تقػػديـ
الدعـ المادي لمطبلب غير القادريف عف طريؽ صندوؽ الدعـ االجتماعي.
و تـ توثيؽ قواعد لضبط الكتاب الجامعى فى مجمس الكمية (مرفؽ ؼ)9-4

 انتدابات أعضاء ىيئة التدريس:

يتـ انتداب عدد مف األساتذة مف جامعة عيف شمس لتديس المقررات الدراسية الغير صيدلية .
( مرفؽ ؼ .)13-4

 ضعؼ حضورالطالب:
ال توجد مشكمة ضعؼ حضور لمطبلب فى غالبية المقررات الدراسية
حيػػث تقػػوـ المؤسسػػة بتحسػػيف وسػػائؿ عػػرض المحاض ػرات و االىتمػػاـ بتحسػػيف البيئػػة الداخميػػة
لقاعػ ػػات الػ ػػدرس و ربػ ػػط المحاض ػ ػرة بػ ػػالتطبيؽ العممػ ػػى ومحاولػ ػػة إثبػ ػػات حضػ ػػور الط ػ ػػبلب ف ػ ػػى

المحاض ػرات و التميػػز فػػى إلقػػاء المحاض ػرات و التطػػور فػػى إلقائيػػا بشػػكؿ غيػػر تقميػػدى و تػػدريب
أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات التدريس التفاعمى (مرفؽ ؼ .)14-4
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 :3/3/5مردود السياسات المتبعة فى حؿ المشكالت:
يوجد تحسف ناتج عف تطبيؽ ىذه السياسات فى النواحى االتية:
 ت ػػوفير مػ ػوارد مالي ػػة بص ػػورة دائم ػػة لمص ػػادر التعم ػػيـ و ال ػػتعمـ ف ػػى الكمي ػػة .مث ػػؿ مكتب ػػة الكمي ػػةااللكترونية و كذلؾ معمؿ حاسب آلى متصؿ بشبكة االنترنت و معمػؿ حػديث مػزود ببػرامج
تصميـ األدوية ووسائؿ العرض الحديثة داخؿ جميع قاعات الكمية و المعامؿ الطبلبية.
 تطبيؽ طرؽ التدريس التفاعمية و الغير تقميدية فى المحاضرات فى بعض المقررات . توفير العدد المطموب مف اعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ االنتدابات مػف داخػؿ جامعػة عػيفشمس فى المواد الغير صيدلية و سيولة تواصميـ مع الطبلب مػف خػبلؿ السػاعات المكتبيػة.
.

 -اقبال الطالب على حضور المحاضرات و الكتاب الجامعى.

 :4/5برامج التدريب الميداني لمطالب:
 :2/4/5ب ارمج التدريب الميداني:

تشػػمؿ الئحػػة المؤسسػػة وجػػود ب ػرامج معتمػػدة لمتػػدريب الميػػدانى الطبلبػػي حيػػث أف الطػػبلب
مطػػالبوف بالتػػدريب الصػػيفى فػػى الفرقػػة الثانيػػة و الفرقػػة الثالثػػة فػػى إحػػدى الصػػيدليات أو الشػػركات أو
المستشفيات وذلؾ لتنمية قدرات الطبلب لتفى باإلحتياجات الفعمية لسوؽ العمؿ( .ؼ.)15-4-
ت ػػـ توص ػػيؼ البرن ػػامج الت ػػدريبى ووض ػػع المخرج ػػات التعميمي ػػة المس ػػتيدفة من ػػو واعتم ػػاده م ػػف
مجمس الكمية (مرفؽ ؼ 16-4أ) و كذلؾ تػـ وضػع اليػة لتنفيػذ التػدريب الميػدانى وتوثيقيػا فػى مجمػس

الكمية (مرفؽ ؼ 16-4ب)

ىن ػػاؾ آلي ػػات موثق ػػة لتق ػػويـ نت ػػائج الت ػػدريب المي ػػدانى لمط ػػبلب م ػػف ح ػػبلؿ وثيق ػػة تقي ػػيـ فاعمي ػػة
التػػدريب الميػػداني المعتمػػدة مػػف مجمػػس الكميػػة حيػػث أنػػو عمػػى الطالػػب تقػػديـ تقريػػر معتمػػد مػػف الجيػػة
المدربة عمى نموذج خاص بالمؤسسػة موضػحا بػو سػاعات التػدريب و يػتـ متابعػة المتػدربيف مػف قبػؿ
المشػػرؼ الخػػاص بيػػـ بالكميػػة ويقػػوـ الطالػػب بإعػػداد بحػػث خػػاص بالمجػػاؿ الػػذى تػػدرب فيػػو و يػػتـ
تقييمو مف قبؿ عضو ىيئة التدريس المشرؼ عمى التدريب ( .مرفؽ ؼ )17-4
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يجػ ػػب عمػ ػػى الطالػ ػػب لكػ ػػى يسػ ػػتوفي متطمبػ ػػات التخػ ػػرج أف يسػ ػػتكمؿ التػ ػػدريب الميػ ػػدانى الصػ ػػيفى
المطموب ولكف ال يؤخذ بنتائج ىذا التدريب ضمف نظاـ التقييـ بالدرجات.
مؤشرات قياس فاعمية التدريب الميدانى ما يمى :
 إستطبلع رأى الطبلب عف فاعمية التدريب (مرفؽ ؼ )18-4 تقييـ المشرؼ عمى التدريب واعتماد الجية المدربة( .مرفؽ ؼ .)19-4يػػتـ أيضػػا فػػى المؤسسػػة تنظػػيـ زيػػارات لشػػركات االدويػػة عمػػى مػػدار العػػاـ الد ارسػػى بواسػػطة قسػػـ
تكنولوجيا األدوية مما يتيح ليـ فرصة التعرؼ بشكؿ عممى و واقعى عمى طرؽ التصػنيع األمػر الػذى
يصعب توفيره فى الكميػة و يػتـ اعػداد تقريػر عػف الزيػارات بواسػطة الطػبلب يػتـ األخػذ بدرجاتػو ضػمف
مػػادة الصػػيدلة الصػػناعية ويقػػوـ قسػػـ الصػػيدلة االكمينيكػػة بتنظػػيـ زيػػارات لممستشػػفيات التعميميػػة مثػػؿ
الدمرداش ويقوـ الطبلب باعداد تقرير عف الزيارة (مرفؽ ؼ )21-4

 :5/5تقويـ الطالب:

 :2/5/5اساليب تقويـ

الطالب;

توجػػد آليػػات لمتأكػػد مػػف اسػػتيفاء االمتحانػػات لمخرجػػات الػػتعمـ المسػػتيدفة عػػف طريػػؽ تقيػػيـ
االمتحان ػػات بواس ػػطة لجن ػػة ثبلثي ػػة معتم ػػدة م ػػف القس ػػـ العمم ػػى تق ػػوـ بالتأك ػػد م ػػف اس ػػتيفاء االمتحان ػػات
لمخرجات التعمـ المستيدفة حيث تـ إعداد بطاقة لتقييـ نظػـ االمتحانػات لكػؿ مقػرر د ارسػى(.مرفؽ ؼ

.)21-4
وكذلؾ يتـ التاكد بواسطة تقرير الممتحف الخارجى (.مرفؽ ؼ  - 4أ.)22
ىناؾ آليات عمى مستوى األقساـ و الكمية لمتأكد مف عدالة تقويـ الطبلب مثؿ :
 يتـ استخداـ مقياس التدرج لمتقييـ في اإلمتحانات الشفيية و المعتمد مف مجمس الكميػة(.مرفؽؼ  - 4ب.)22

 مف حؽ جميع الطبلب اإلطبلع عمى أوراؽ إجابة امتحاف العممى و اإلمتحانات الدورية . يتـ تصحيح أوراؽ إجابة اإلمتحاف الفصؿ الدراسى مغمقة و الطبلب ليـ أرقاـ جموس سرية . يتـ اعبلف اإلجابة النموذجية لبلمتحاف الدورى مفسر عمييا توزيع الدرجات (مرفؽ ؼ -4.)23

 -توزع الدرجات عمى ورقة االسئمة و تعمف لمطبلب (مرفؽ ؼ. )24-4
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 عدـ إنفراد االساتذة بالتدريس أو التصحيح منفرديف فى أى مقرر دراسى بالكمية (مرفؽ ؼ.)25-4
 يتـ توزيع لجاف الشفوي في اإلمتحانات عشوائيا عمى السادة الممتحنيف ودوف تمييز أو تحديدمسبؽ (.مرفؽ ؼ )26-4
 اإلمتحانات العممية تتـ بتوزيع عشوائي عمي التجارب العممية لضماف العدالو بيف الطبلبمع مراعاة اف تكوف التجارب ذات مستوي واحد

ىنػػاؾ آليػػات تطبقيػػا المؤسسػػة لتوثيػػؽ نتػػائج االمتحػػاف مػػف خػػبلؿ مجمػػس الكميػػة (مرفػػؽ ؼ
)27-4
يػػتـ اإلعػػبلف عػػف نتػػائج امتحانػػات نيايػػة الفصػػؿ الد ارسػػى لمطػػبلب مػػف خػػبلؿ موقػػع الكميػػة
األلكترونػى وتعمػف نتػائج االمتحانػات الدوريػة والعمميػة فػػى لوحػة اإلعبلنػات الخاصػة بكػؿ قسػـ عممػػى
ويتـ اعبلنيا بعد ذلؾ عمى موقع الكمية.

تستخدـ المؤسسة نظاـ الممتحنيف الخارجييف فى المقػررات التػى بيػا امتحانػات شػفيية لمطػبلب
(.مرفؽ ؼ )28-4
يتـ تحميػؿ نتػائج تقػويـ الطػبلب عمػى المسػتويات المختمفػة لمفػرؽ الد ارسػية و المقػررات و إعػداد

تقرير بذلؾ (.مرفؽ ؼ )29-4

يػػتـ اإلسػػتعانة بنتػػائج تقػػويـ الطػػبلب فػػى تطػػوير الب ػرامج التعميميػػة و المحتػػوى العممػػى لممنػػاىج
الد ارسػػية و تحسػػيف أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس و وضػػع خطػػة لتػػدريب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى
طرؽ التدريس و التقويـ (.مرفؽ ؼ .)31-4
يوجد نظاـ لمتعامؿ مع تظممات الطبلب مف نتائج االمتحانات مف خبلؿ ادارة شئوف التعمػيـ يتقػدـ

ليا الطالب خبلؿ أسبوعيف مػف إعػبلف النتيجػة مػع إعػبلـ الطالػب بنتيجػة الػتظمـ  ( .مرفػؽ النظػاـ و
كيفية تطبيقو ؼ )31-4
يتـ إعداد تقرير عاـ عف نتائج االمتحانات يعرض عمى مجمس الكمية (مرفؽ ؼ .)32-4
تـ اعتماد مواصفات عامة لمورقة االمتحانية و تـ تطبيقيا ((.مرفؽ ؼ .)33-4
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:6/5االمكانات المتاحة لمتعميـ و التعمـ:
تتػ ػػوفر مسػ ػػاعدات التعمػ ػػيـ و الػ ػػتعمـ المبلئمػ ػػة لتطػ ػػوير العمميػ ػػة التعميميػ ػػة و تحقيػ ػػؽ نتػ ػػائج التعميميػ ػػة
المستيدفة (معامؿ -قاعات درس -معمؿ تصميـ أدوية -مبلعب)

 : 2/6/5المكتبة

المكتبة مناسبة مف حيث المساحة و االضاءة و التيوية ألعداد الطالب بالمؤسسة.
التجييػ ػزات المتاح ػػة بي ػػا تتف ػػؽ و طبيع ػػة نش ػػاط المكتب ػػة حي ػػث تق ػػع المكتب ػػة ف ػػى الػ ػدور األرض ػػى

الرئيسى

تتوفر فػى المكتبػة تكنولوجيػا المعمومػات و خدمػة االنترنػت و المكتبػة األلكترونيػة و االشػتراؾ
فى الدوريات االلكترونية المتخصصة وىى متاحة لجميع الفئات المستيدفة.
يتػوافر بالمكتبػػة األعػداد و المػػؤىبلت المناسػػبة مػف العػػامميف بالمكتبػػة و تػدار المكتبػػة بواسػػطة
مػػديرة لممكتبػػة حاصػػمة عمػػى ليسػػانس أداب (وث ػائؽ ومكتبػػات).و تحػػرص ادارة المكتبػػة عمػػى تنميػػة
كفاءة العامميف لدييا مف خبلؿ إيفادىـ في دورات تدريبية خاصة بالمكتبة حيػث تػـ تػدريب العػامميف

عمػػى ميكنػػة المكتبػػة و تػػـ تػػدريبيـ فػػي مجػػاؿ المكتبػػة الرقميػػة و حاليػػا يػػتـ اعػػدادىـ لمحصػػوؿ عمػػى
رخصة الكمبيوتر (.)ICDL
يوجد تنوع و حداثة لممراجع المتوفرة بالمكتبة نظ ار لنشأة الكميػة الحديثػة وتعتبػر الكتػب الموجػودة
بالمكتبػػة مػػف أحػػدث الطبعػػات العالميػػة والم ارجػػع القيمػػة التػػى تيػػـ فػػى المقػػاـ االوؿ األعمػػاؿ البحثيػػة

لمس ػػادة أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس وطمب ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا وطمب ػػة مرحم ػػة البك ػػالوريوس وتخ ػػدـ البرن ػػامج
التعميمى و تـ شراء كتب حديثػة لطػبلب مرحمػة البكػالوريوس مػف مشػروع التطػوير المسػتمر و التأىيػؿ
لبلعتماد (مرفؽ ؼ .)34-4
يوجد سجبلت لممتردديف عمى المكتبػة حيػث يزيػد عػدد زيػارات المكتبػة عػاـ  2111-2119عػف
عشػػروف ألػػؼ زيػػارة طالػػب و طالبػػة –  1411زيػػارة عضػػو ىيئ ػة تػػدريس و طمبػػة لمد ارسػػات العميػػا و

الػػدبمومات وفقػا لسػػجبلت المكتبػػة .ويوجػػد سػػجؿ خػػاص بػػالطبلب فػػي مرحمػػة البكػػالوريوس (اعػػدادي –
اولى -ثانية -ثالثة -رابعة) و سػجؿ آخػر لطػبلب الد ارسػات العميػا و أعضػاء ىيئػة التػدريس (.مرفػؽ
تقرير مفصؿ عف المكتبة ؼ )35-4
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 : 3/6/5قاعات الد ارسة والمعامؿ:
المكاف
الموقع العاـ

مساحة الوحدة

العدد

المساحة
االجمالية

 9111متر مربع
أدوار

+

المبن ػ ػ ػػي مق ػ ػ ػػاـ عم ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػاحة

5

(5511متر مربع )

بدروـ

مدرجات الطبلب

3

251

مدرجات دراسات عميا

4

121

معامؿ الطبلب

24

151

قاعات سمينار( كبيرة )

8

65

قاعات سمينار( صغيرة )

6

31

5511

 33111مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
مربع
751

متػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

مربع
481

متػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

مربع
 3611متػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
مربع
521

مت ػ ػ ػ ػػر

مربع
181

مت ػ ػ ػ ػػر

مربع

تتناسػػب قاعػػات المحاض ػرات و الفصػػوؿ الد ارسػػية مػػع أعػػداد الطػػبلب والجػػداوؿ الد ارسػػية

التي تمتد مف الثامنة صباحا الى السادسة مساء وتبمغ سعو المدرج  311طالبا وتنقسػـ الدفعػة الواحػدة
الى مجموعتيف أثناء المحاضرات
تتناسب المعامؿ مع أعداد الطبلب والجداوؿ الدراسية .في المعامػؿ تنقسػـ الدفعػو الػى مجػاميع
مف  51طالبا بحد أقصى في المعمؿ الواحد.
مػػدرجات المؤسسػػة مجي ػزة بوسػػائؿ عػػرض سػػمعية وبص ػرية و مناسػػبة الحتياجػػات الطمبػػة كمػػا

انيػػا مػػزودة بتكييػػؼ مركػػزي واضػػاءة و تيويػػة مناسػػبة .و المعامػػؿ الد ارسػػية مػػزودة بػػأجيزة طبلبيػػة
حديثػة تػـ شػراؤىا مػف مشػػروع التطػوير المسػػتمر و التاىيػؿ لبلعتمػػاد و مػوارد الكميػػة الذاتيػة( .مرفػػؽ
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بيانات قاعات الدراسة و المعامؿ ؼ ( )36-4مرفؽ قائمة بحصر أجيزة المعامؿ الطبلبيػة ؼ -4
)37
تعػػاني المؤسسػػة مػػف نقػػص فػػي الفنيػػيف ذوى الكفػػاءة و الميػػارات العاليػػة المػػؤىميف لمعمػػؿ فػػي
المعامؿ و يتـ معالجة ذلؾ بتدريب الفنييف الحالييف عمى العمؿ المطموب انجازه .
تكفى الوسائؿ التعميمية بالكمية البرامج الدراسية .

 : 7/5رضا الطالب:

 :2/7/5قياس و تقييـ رضا

الطالب;

يتـ قياس مستوى رضاء الطبلب مف خبلؿ االستبياف عػف (المكتبػة -قاعػات الػدرس -المعامػؿ-
.األنش ػػطة الطبلبي ػػة -وح ػػدة تكنولوجي ػػا المعموم ػػات -أس ػػاليب التقي ػػيـ -التس ػػييبلت المادي ػػة لمتعم ػػيـ و
التعمـ -سياسة التعامؿ مع مشاكؿ الطبلب-سياسات القبوؿ)
يػػتـ تحميػػؿ نتػػائج االسػػتبيانات الطبلبيػػة لقيػػاس رضػػا الطػػبلب و اعػػداد تقريػػر الدارة الكميػػة التخػػاذ

اجراءات تصحيحية ( مرفؽ ؼ.)38-4-

يػػتـ اإلسػػتفادة مػػف تحميػػؿ نتػػائج قيػػاس رضػػاء الطػػالب و يػػتـ اتخػػاذ اجػراءات تصػػحيحية وقػػد

كانت أىـ القرارت ما يمى:
 -1زيادة أعداد الكتب بالمكتبة عف طريؽ الشراء بتمويؿ مف مشروع التطوير المسػتمر و التأىيػؿ
لبلعتماد (مرفؽ ؼ )39-4
 -2مخاطبة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة لتحسيف نظاـ التيوية داخؿ المعامػؿ الطبلبيػة (مرفػؽ
ؼ )41-4

 -3اتخػػاذ االج ػراءات المطموبػػة لش ػراء م ػراوح لجميػػع المعامػػؿ الطبلبيػػة مػػف م ػوارد الكميػػة الذاتيػػة
(مرفؽ ؼ )41-4
 -4توثيػػؽ المخرجػػات التعميميػػة المسػػتيدفة و آليػػة اإلش ػراؼ عمػػى التػػدريب الصػػيفى فػػى مجمػػس
الكمية لزيادة فاعمية التدريب الميدانى لمطبلب (ؼ )17-4
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نقاط القوة:
 يوجد إستراتيجية معتمدة و موثقة لتعميـ و التعمـ بالمؤسسة.
 يتـ مراجعة إستراتيجية التعميـ و التعمـ بشكؿ دورى وتتـ اإلستفادة مف نتائج المراجعة.
 تتضمف إستراتيجية المؤسسة أنماط غير تقميدية لمتعمـ .

 تحتوى المقررات الدراسية عمى مجاالت معينة لتنمية التعمـ الذاتى.
 تتوافر بالمؤسسة مصادر كثيرة لمتعمـ بما يتبلئـ أنماط التعمـ المستخدمة.
 تتبع المؤسسة سياسات واضحة لمتعامؿ مع مشكبلت التعميـ فيما يخص ضعؼ
الموارد الدروس الخصوصية ونقص أعداد أعضاء ىيئة التدريس و الكتاب الجامعى و
ضعؼ حضور الطبلب و اإلنتدابات ويوجد تحسف ناتج عف تطبيؽ ىذه السياسات

 يوجد برامج موثقة و معتمدة و موصفة لمتدريب الميدانى لمطبلب .


تـ تصميـ برامج التدريب الميدانى بحيث تتوافؽ مع مخرجات التعميـ المستيدفة.

 ىناؾ آليات معتمدة لتقويـ نتائج التدريب الميدانى لمطبلب.
 يوجد آليات لمتأكد مف استيفاء االمتحانات لمخرجات التعمـ المستيدفة.

 يوجد آليات لمتاكد مف عدالة تقويـ الطبلب و توثيؽ نتائج االمتحاف و إعبلـ الطبلب
بنتائج التقويـ المختمفة.
 يتـ تحميؿ نتائج تقويـ الطبلب .
 يوجد نظاـ لمتعامؿ مع تظممات الطبلب مف نتائج اإلمتحانات.
 تستخدـ المؤسسة نظاـ الممتحنييف الخارجييف.

 تتبلئـ االمكانات المتاحة مع سياسة المؤسسة فى تطوير العممية التعميمية مثؿ :
 -المكتبة.

 -قاعات الدرس.

 -المعامؿ.

 يتـ قياس مستوى رضاء الطبلب و يتـ اتخاذ ق اررات تصحيحية
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 -5أعضاء هٌئة التدرٌس
 -2/6كفاٌة وكفاءة أعضاء هٌئة التدرٌس:
 2/2/6أعضاء هٌئة التدرٌس:
يبمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس في المؤسسة حاليا أربعة وأربعوف عضوا ( )51ويبمغ عدد
الطبلب في المؤسسة لمعاـ الجامعى  2265( 2112-2111طالب وطالبة)

لذلؾ يوجد نقص

محدود في عدد أعضاء ىيئة التدريس الذيف عمى قيد العمؿ بدوف احتساب أعداد المنتدبيف مف داخؿ

جامعة عيف شمس حيث إف نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطبلب بالمؤسسة تبمغ 1:44
(مرفؽ بٌان بتخصصات و أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة ؼ)1-5

عمما بأنو يتـ انتداب عدد  34عضو ىيئة تدريس جميعيـ مف داخؿ جامعة عيف شمس لمتدريس
لمطالب في مرحمة البكالوريوس في مواد غير تخصصية لتصؿ النسبة الي ( .2;39مرفؽ قائمة
بأسماء أعضاء ىيئة التدريس المنتدبيف بالكمية ؼ)2-5
يتبلئـ التخصص العممي ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية مع المقررات الدراسية التى يقوموف
بتدريسيا حيث تـ حصر جميع المواد الدراسية المقررة عمى الطبلب لمرحمتى البكالوريوس

و

الدراسات العميا و حصر جميع القائميف عمى التدريس و مخاطبة رؤساء األقساـ لمؤل استمارة مبلئمة
عضو ىيئة التدريس لممقر ارت الدراسية التى يقوـ بتدريسيا وبعد حصر جميع األقساـ العممية إتضح
مبلئمة تخصصات أعضاء ىيئة التدريس لممقررات الدراسية التى يقوموف بتدريسيا (مرفؽ
االستمارات ؼ )3-5

يوجد خطة معتمدة و موثقة لمتعامؿ مع العجز في عدد أعضاء ىيئة التدريس بالكمية

لموصوؿ لمنسبة التي نصت عمييا ىيئة الجودة واالعتماد و تـ التفعيؿ و تنفيذ الخطة و زيادة أعداد
ىيئة التدريس.
(مرفؽ الخطة و مجمس الكمية و مخاطبة الجامعة ؼ .)4-5
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 3/2/6أعضاء الييئة المعاونة:
نسبة أعضاء الييئة المعاونة إلى الطبلب بالمؤسسة تتفؽ واحتياجات الخطة التعميمية حيث
أف العدد يكفي لتحقيؽ المعدالت المعترؼ بيا حيث تصؿ النسبة إلى 13 : 1
( مرفؽ بياف بعدد و شجرة التخصصات لمييئة المعاونة ؼ  )5-5و يوجد خطة خمسية لتعييف
أعضاء الييئة المعاونة (مرفؽ الخطة الخمسية ؼ)6-5

 -3/6تنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس  /الييئة المعاونة:
 2/3/6خطة التدريب
توجد خطة موثقة لتنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس /الييئة المعاونة (مرفؽ خطة
المؤسسة لتدريب أعضاء ىيئة التدريس وفقا لبلحتياجات الفعمية ؼ)7-5
قامت المؤسسة بوضع قواعد لتحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة
المعاونة وذلؾ عف طريؽ:
 -1إستطبلع رأى المتدربيف في التدريب الذيف يروا أنيـ في إحتياج اليو لزيادة كفاءتيـ التدريبية و
اإلدارية والبحثية (مرفؽ االستبيانات ؼ)8-5
 -2تحقيؽ معايير تقدـ الكمية لبلعتماد عف طريؽ وحدة توكيد الجودة بالكمية
 -3مقترحات البرامج التدريبية مف قبؿ وحدة إدارة المشروعات (مرفؽ المقترحات ؼ)9-5
وقد تـ تنفيذ برامج تدريبية تمبي االحتياجات التدريبية لكؿ فئة ( أعضاء ىيئة التدريس -الييئة
المعاونة) ضمف أنشطة لجنة التدريب التابعة لوحدة توكيد الجودة بالكمية و جارى إستكماؿ باقي

خطة التدريب

(مرفؽ بياف بورش العمؿ و المحاضرات التي تـ تنظيميا عف طريؽ وحدة توكيد الجودة بالكمية
طبقا لمخطة و تقرير عف كؿ محاضرة أو ورشة عمؿ ؼ)11-5

 3 /3/ 6تنفيذ وتقييـ التدريب
نسبة المتدربيف مف أعضاء ىيئة التدريس حسب خطة الكمية فى العاـ الدراسى -2111
 2111تبمغ  %91و تبمغ نسبة المتدربيف مف الييئة المعاونة  %71بينما تبمغ نسبة المتدربيف مف
الييئة المعاونة حسب دورات  %111 FLDPحيث اشترطت الجامعة لمترقي الوظيفي الحصوؿ
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عمى عدد معيف مف دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ( .مرفؽ قواعد تعييف و
ترقية أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ؼ.)11-5
وقد كاف ليذا التقييـ مردود اتضح فيما يمي :
 -1تفعيؿ طرؽ التدريس الغير تقميدية و رضا الطبلب عنيا
 -2الحصوؿ عمي مشروعات بحثية

 -3وضع المعايير األكاديمية لمدراسات العميا
 -4تفعيؿ دور وحدة االزمات والكوارث
 -5تحسيف أساليب و طرؽ تقييـ الطبلب و االمتحانات
 -7اعتماد خطة استراتيجية لمكمية

 -8رضا الطبلب عف أداء أعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ.

 -4/6تقييـ أداء ورضا أعضاء ىيئة التدريس  /الييئة المعاونة:
 -2/4/6تقييـ أعضاء ىيئة التدريس  /الييئة المعاونة:
توجد قواعد معتمدة ومفعمة و معمنة لتقييـ آداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة و
ىذه القواعد موثقة فى مجمس الكمية و تختص األقساـ العممية بمتابعة تقييـ جودة آداء أعضاء ىيئة

التدريس و الييئة المعاونة التي يتـ إعتمادىا مف رئيس القسـ(.مرفؽ القواعد و مجمس الكمية ؼ -5
)12
ويتـ تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بناءا عمى معايير منيا المشاركة في
األنشطة المختمفة بالمؤسسة والجامعة والمشاركة في الخطة البحثية بالمؤسسة واإلنتظاـ في األنشطة
التعميمية والمشاركة في أنشطة الجودة بالمؤسسة( .مرفؽ استمارة تقويـ اعضاء ىيئة التدريس و

نماذج فعمية ليا ؼ)13-5

و أيضا يتـ اإلعتماد في التقييـ عمي آراء الطبلب فى تقييـ آداء أعضاء ىيئة التدريس حيث تختص
وحدة توكيد الجودة بالمؤسسة بعمؿ تحميؿ لبلستبيانات و يتـ رفع تقرير بيا لئلدارة العميا و إخطار
أعضاء ىيئة التدريس بنتائجيا( .مرفؽ ؼ )14-5
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ويتـ اإلستفادة مف نتائج ىذا التقييـ في وضع الخطط التدريبية لرفع كفاءة أعضاء ىيئة التدريس
والييئة المعاونة كذلؾ يتـ اتخاذ اجراءات تصحيحية في انتداب أعضاء ىيئة التدريس( .مرفؽ ؼ
)15-5

 -3/4/6الرضا الوظيفى:
تـ قياس و تقييـ مستوى الرضاء الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ عف طريؽ
االستبياف  ،وقد تـ تحميؿ االستبياف واعداد تقرير بنتائجو إلى إدارة الكمية مع وضع المقترحات لزيادة
الرضاء الوظيفى (مرفؽ استبياف و تقرير إلستطبلع رأى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عف
الرضاء الوظيفى و كذلؾ المقترحات لزيادة الرضاء الوظيفى ؼ .)16- 5

يتـ اإلستفادة مف نتائج التقييـ في تحسيف مستوي الرضاء الوظيفي والعمؿ عمي حؿ
المشكبلت واتخاذ إجراءات تصحيحية خاصة بالنسبة لمعاوني أعضاء ىيئة التدريس لتقميؿ األعباء
اإلدارية عمييـ واتاحة الوقت وتزيادة الدعـ المادى المخصص لمبحث العممى( .مرفؽ ؼ )17-5
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نقاط القوة
 تتأكد المؤسسة مف مبلئمة التخصص العممى لعضو ىيئة التدريس لممقررات التي يشارؾفي تدريسيا.
 يتوفر لدي المؤسسة خطة وآليات موثقة لمتعامؿ مع العجز فى أعداد أعضاء ىيئة التدريسفي بعض التخصصات.
-

تتأكد المؤسسة مف أف نسبة أعداد أعضاء الييئة المعاونة إلي الطبلب تتفؽ واحتياجات
الخطة التعميمية .

 تحدد المؤسسة االحتياجات التدريبية لمفئات المستيدفة. توجد لدى المؤسسة خطة معتمدة و مفعمة لتدريب أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة. تضع المؤسسة خطة التدريب ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وفقا لبلحتياجات التى تـتحديدىا.
 تضع المؤسسة معايير موضوعية لتقييـ أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ. -تحرص المؤسسة عمى قياس وتقييـ الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ.

نقاط الضعؼ
يوجد نقص في عدد أعضاء ىيئة التدريس الذيف عمى قيد العمؿ حتى تاريخو بدوف احتساب

المنتدبيف مف داخؿ جامعة عيف شمس لتدريس المواد الغير صيدلية.

خطط لمتحسيف
تسعي المؤسسة ألف تكوف نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلي الطبلب متفقة مع المعدالت المرجعية

مف خبلؿ انتداب أعضاء ىيئة التدريس في بعض التخصصات الغير صيدلية مف داخؿ جامعة عيف
شمس لسيولة التواصؿ مع الطبلب مف خبلؿ الساعات المكتبية (مرفؽ ؼ )18-5
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 -6البحث العممي واألنشطة العممية األخرى:
 :2/7خطة البحث

العممي-:

توجد خطة موثقة لمبحث العممى بالمؤسسة تـ اعتماد مجاالتيا البحثية مف مجمس الكمية عاـ
( )2117وفقا إلحتياجات المجتمع و ترتبط خطة البحث العممى لمكمية بالتوجيات القومية لمبحث
العممي لمدولة حيث تنصب الخطة البحثية لمكمية في مجاالت اكتشاؼ األدوية والتصنيع الدوائي
الجيد والرعاية الصحيو لممرضي وتـ مع بداية العاـ الجامعى ( )2112-2111األف تحديث الخطة
و المجاالت البحثية (( .)2117-2112مرفؽ الخطة و المجاالت البحثية لمكمية و اعتماد مجمس
الكمية ؼ  )1-6و قد تـ وضع آلية معتمدة و موثقة لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية لمكمية (مرفؽ اآلية
ؼ )2-6

تتوافؽ خطة البحث العممى لمكمية مع اإلمكانيات البشرية والمادية لممؤسسة.
يوجد ارتباط بيف خطة المؤسسة و خطة الجامعة لمبحث العممي تحت مجاؿ مالتصنيع

الدوائيم( .مرفؽ مجاالت االرتباط مع خطة الجامعة لمبحث العممى ؼ )3-6
توجد بالمؤسسة لجنة موثقة لنشر الوعى و تفعيؿ أخبلقيات البحث العممى (مرفؽ تشكيؿ
المجنة واعتماد مجمس الكمية ؼ )4-6

 :3/7كفاءة العممية البحثية:
 2/3/7مؤشرات الكفاءة

جميع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية مشاركوف فى البحث العممى بنسبة .%211
األبحاث المنشورة محميا ودوليا عددىا يزيد عمى ( 311بحث عممى) في الفترة مف عاـ 2112

الى

 2112ويصؿ متوسط انتاج األبحاث ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية حوالى  4أبحاث فى

العاـ (مرفؽ قوائـ األبحاث ؼ )5-6
توجد قواعد بيانات إلكترونية و ورقية لمبحوث العممية بالمؤسسة (مرفؽ قواعد البيانات ؼ )6-6
يوجد بحوث عممية مشتركة بيف األساتذة في المؤسسة وأساتذة في مؤسسات عممية دولية مثؿ
الياباف وألمانيا وأمريكا و انجمترا( .مرفؽ قوائـ األبحاث المشتمركة ؼ )7-6
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يوجد أعضاء ىيئة تدريس بالكمية حصموا عمى جوائز الدولة و الجامعة و براءات اختراع محمية
و دولية مختمفة (مرفؽ القوائـ )8-6
عمى سبيؿ المثاؿ :
 -1أ.د .نادية حسونة األستاذ المتفرغ بقسـ الميكروبيولوجيا و المناعة لحصولياعمى جائزة جامعة
عيف شمس التقديرية لعاـ 2111
 -2أ.د .احمد شوقي جنيدي األستاذ المتفرغ بقسـ الصيدالنيات وعميد المؤسسة السابؽ لحصولو
عمى جائزة جامعة عيف شمس التقديرية لعاـ 2115

 -3أ.د .محمد زكريا جاد األستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية لحصولو عمى جائزة الدولة التشجيعية في
مجاؿ العموـ الطبية لعاـ 2113
 -4أ.د .عبد الناصر بدوى سنجاب األستاذ بقسـ العقاقير – عميد الكمية لحصولو عمى جائزة
أفضؿ بحث فى مجاؿ عمـ العقاقير()2117عمى مستوى جميورية مصر العربية
 -5واشتراؾ كؿ مف :

أ.د/ .ناىد مرتضى األستاذ بقسـ الصيدالنيات وعميد الكمية
د /جيياف عبد السميع عوض األستاذ المساعد و القائـ بعمؿ رئيس قسـ الصيدالنيات
د /نيى محمد زكى رياض المدرس بقسـ الصيدالنيات
في الحصوؿ عمى جائزة شركة أكديما (الشركة العربية لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية) عماف

األردف ألفضؿ بحث عممي لعاـ  2118فى مجاؿ التراكيب الصيدالنية المبتكرة و أنظمة إيصاؿ
الدواء فى الجسـ( .مرفؽ )9-6
 -6حصوؿ د .أمانى أسامة كامؿ – المدرس بقسـ الصيدالنيات عمى جائزة شركة أكديما (الشركة
العربية لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية) عماف األردف ألفضؿ بحث عممي لعاـ 2119
فى مجاؿ التراكيب الصيدالنية المبتكرة و أنظمة إيصاؿ الدواء فى الجسـ( .مرفؽ )11-6

 -7حصوؿ د .روال ميبلد عمى جائزة أفضؿ رسالة دكتوراه فى مجاؿ عمـ العقاقير( )2118عمى
مستوى جميورية مصر العربية (مرفؽ )11-6
 -9حصوؿ أ.د .أميمة سمورعمى جائزة جامعة الزقازيؽ عمى مجمؿ االنتاج العممى لعاـ ()2118
فى مجاؿ عمـ الصيدالنيات و الصيدلة الصناعية (مرفؽ )12-6
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باإلضافة إلى جائزة أحسف البحوث العممية بجامعة عيف شمس (مرفقات  )13-6وقد حصؿ عمييا
كؿ مف :
 - -11أ .د  /محمد عبد الحميد إسماعيؿ األستاذ بقسـ الكيمياء الصيدلية و عميد الكمية السابؽ-
فى مجاؿ العموـ الطبية
 -11أ .د/عبد الناصر بدوى سنجاب األستاذ بقسـ العقاقير ووكيؿ المؤسسة لشئوف البيئة و خدمة
المجتمع  -فى مجاؿ العموـ الطبية

 - – 12أ .د  /محمود عبد المجيد يس األستاذ بقسـ الميكروبيولوجيا والمناعة  -فى مجاؿ العموـ

الطبية
 - -13أ .د /ناىد داود مرتضى -عميد الكمية  -فى مجاؿ العموـ الطبية
 - -14أ .د /ىالة عثماف المسممى  -األستاذ بقسـ الكيمياء الحيوية  -فى مجاؿ العموـ الطبية
 - -15أ .د /أمانى خميفة أماـ -وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا و البحوث - -فى مجاؿ
العموـ الطبية

 -16أ.د .ابتياؿ الدمرداش األستاذ بقسـ األدوية و السموـ لحصوليا عمى جائزة الدولة التشجيعية
في مجاؿ العموـ الطبية لعاـ 2111
 -17د .شريؼ فاروؽ المدرس بقسـ الكيمياء الحيوية لحصولو عمى جائزة الدولة التشجيعية في
مجاؿ العموـ الطبية لعاـ 2111

باإلضافة إلى حصوؿ بعض األساتذة و أعضاء ىيئة التدريس عمى براءات اختراع فى

مجاالت عممية مختمفة (مرفؽ ؼ  )14-6و قد حصؿ عمييا كؿ مف:
أ.د .محمد مبروؾ -األستاذ و رئيس قسـ الميكروبيولوجيا و المناعة
أ.د .محمد عبدالحميد اسماعيؿ -األستاذ بقسـ الكيمياء الصيدلية
د .وليد فيصؿ -المدرس بقسـ الميكروبيولوجيا و المناعة

تستفيد بعض المؤسسات اإلنتاجية والخدمية مف األبحاث التطبيقية الخاصة بالمؤسسة إلى حد ما

كدليؿ إرشادى ليا في تطوير بعض أنشطتيا البحثية مثؿ أكاديمية البحث العممى و التكنولوجيا)
(مرفؽ ؼ )15-6
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 3/3/7تشجيع و تحفيز البحث العممى
تشجع المؤسسة البحوث العممية المشتركة بيف األقساـ العممية والكميات والمراكز البحثية المختمفة
عف طريؽ:

 -1اإلشراؼ المشترؾ واجراء البحوث المشتركة بيف األقساـ العممية (قسمى األدوية و السموـ-
الكيمياء الحيوية) (قسمى الصيدالنيات و تكنولوجيا األدوية) (قسمى العقاقير و األدوية و
السموـ) (قسمى الصيدالنيات و األدوية و السموـ)( قسمى األدوية و السموـ و الصيدلة
االكمينيكية)( .مرفؽ ؼ )16-6
 -2األبحاث و المشروعات البحثية المشتركة بيف أقساـ الكمية و المراكز البحثية مثؿ المركز
القومى لمبحوث و ىيئة الطاقة الذرية (مرفؽ ؼ )17-6

ىناؾ وسائؿ بالمؤسسة لتحفيز و رعاية الباحثيف بالمؤسسة مثؿ:
 -1إنشاء المعمؿ المركزى و إمداده باالجيزة العممية المتطورة لمبحث العممى و شراء األجيزة العممية
الخاصة بتطوير البحث العممى داخؿ األقساـ العممية بتمويؿ مف مشروع التطوير المستمر و
التأىيؿ لبلعتماد (مرفؽ ؼ )18-6

-2زيادة المخصصات المالية لمبحث العممى المخصصة لؤلقساـ فى العاـ الحالى (مرفؽ ؼ)19-6
 -3تشجيع معاونى أعضاء ىيئة التدريس عمى نشر البحوث العممية قبؿ الحصوؿ عمى الدرجات
العممية (مرفؽ ؼ )21-6
 -4إدراج الباحثيف فى المشروعات البحثية الممولة بالكمية
 -5تـ وضع خطة لتنمية الموارد لمدراسات العميا والبحث العممى و تـ توثيقيا بمجمس الكمية (مرفؽ
ؼ  )21-6و تـ تفعيؿ جزء منيا خاص بفرض رسوـ مالية لمباحثيف مف خارج الكمية (مرفؽ ؼ
)22-6
 -6تقدـ إدارة الجامعة جوائز لمنشر الدولى سنوياً (مرفؽ ؼ  )23-6لتحفيز الباحثيف وكذلؾ دعـ
البحوث العممية التى تـ نشرىا فى مجبلت عالمية عف طريؽ رصد جوائز مالية ليا طبقا لنوعية

المجمة العممية المنشور بيا البحث و قد حصؿ معظـ أعضاء ىيئة التدريس بالكمية عمى جوائز

النشر الدولى مثؿ:

أ.د/ .ناىد مرتضى األستاذ بقسـ الصيدالنيات وعميد الكمية -فى مجاؿ عمـ الصيدالنيات.
أ.د .خالد أبو زيد -وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ و الطبلب – فى مجاؿ الكيمياء الصيدلية
أ.د .دالؿ أبو العبل -رئيس قسـ الكيمياء الصيدلية – فى مجاؿ الكيمياء الصيدلية
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أ.د .أمانى خميفة إماـ -وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا و البحوث -فى مجاؿ عمـ األدوية
أ.د .محمد مبروؾ -األستاذ و رئيس قسـ الميكروبيولوجيا و المناعة -فى مجاؿ الميكروبيولوجيا
أ.د .ابتياؿ الدمرداش األستاذ بقسـ األدوية و السموـ -فى مجاؿ عمـ األدوية
د /جيياف عبد السميع عوض األستاذ المساعد بقسـ الصيدالنيات -فى مجاؿ عمـ الصيدالنيات
د /سمر منصور ىميؿ – نائب مدير وحدة توكيد الجودة  -فى مجاؿ عمـ الصيدالنيات

د /ابتياؿ الدمرداش -أستاذ مساعد بقسـ األدوية و السموـ فى مجاؿ عمـ األدوية
د /مارياف جورج تادرس – مدرس بقسـ األدوية و السموـ فى مجاؿ عمـ األدوية
د /أمانى أسامة – مدرس بقسـ الصيدالنيات فى مجاؿ عمـ الصيدالنيات
د /ريحاب عثماف – مدرس بقسـ الصيدالنيات فى مجاؿ عمـ الصيدالنيات
د /رانيا حتحوت – مدرس بقسـ الصيدالنيات فى مجاؿ عمـ الصيدالنيات

يوجد برامج فى المؤسسة لتنمية الميارات البحثية لمييئة المعاونة مثؿ حضور المؤتمرات

العممية وورش العمؿ المتخصصة والندوات و سيمنارات األقساـ العممية و التدريب عمى إستخداـ
أحدث األجيزة البحثية عمى مستوى جميع األقساـ ( .مرفؽ ؼ ( )24-6مرفؽ ؼ ( )25-6مرفؽ
ؼ .)26-6

 : 4/3/7مساىمة البحث العممي فى دعـ وتعزيز العممية التعميمية
تتـ اإلستفادة مف نتائج البحث العممي بالمؤسسة في تحديث

:

المقررات الدراسية  /العممية

التعميمية وذلؾ عف طريؽ تطوير المحتوى العممي لبعض المقررات و إضافة موضوعات عممية

حديثة و شرح بعض األبحاث المنشورة بواسطة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية لمطبلب فى
المحاضرات و يوجد بعض األمثمة عمى ذلؾ:
 -1التطوير فى المحتوى العممي لمقررات تصميـ األدوية بالكمية نتيجة توفر معمؿ تصميـ
األدوية بالكمية و نشر البحوث العممية منو(.مرفؽ ؼ )27-6
 -2التطوير فى المحتوى العممي لمقرر التكنولوجيا الحيوية نتيجة وجود باحثيف فى ىذا المجاؿ
بقسـ الميكروبيولوجيا و المناعة(.مرفؽ ؼ )28-6

 -3التطوير فى المحتوى العممي لمقررات الصيدالنيات و تصميـ األشكاؿ الصيدلية نتيجة
وجود باحثيف فى مجاؿ التراكيب الصيدالنية المبتكرة و أنظمة إيصاؿ الدواء فى الجسـ بقسـ
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الصيدالنيات حيث يتـ االسترشاد ببعض األبحاث المنشورة مف الكمية لمطبلب فى
المحاضرات(. .مرفؽ ؼ )29-6
تتـ مشاركة الطبلب المتميزوف فى المشاريع البحثية داخؿ األقساـ العممية فى فترة التدريب
الصيفى حيث يشتركوف مع الباحثيف فى البحث العممى (مثؿ أقساـ الكيمياء الصيدلية -العقاقير) .
(مرفؽ ؼ )31-6

 :4/7تمويؿ البحث العممى
تكفى الموازنة المخصصة سنويا لممؤسسػة ألغػراض أنشػطة البحػث العممػى فػى المرحمػة الحاليػة

و مطموب زيادتيا فى المرحمة القادمة إلحداث تطور ممحوظ يواكب الدوؿ المتقدمة.

تسػػتخدـ المؤسسػػة مصػػادرمختمفة لتمويػػؿ أغ ػراض البحػػث العممػػي مثػػؿ (حصػػيمة م ػوارد الد ارسػػات
العميا -المشروعات البحثية الممولة مف خارج الكمية -مشروع التطػوير المسػتمر و التأىيػؿ لبلعتمػاد-
التمويؿ الفردى الشخصى) وجميعيا مكمؿ لمتمويؿ الحكومي مف ميزانية الجامعة.
مردود المخصصات المالية المنفقة عمى البحػث العممػى بالكميػة خػبلؿ السػنوات الماضػية مػف عػاـ

 2111/2112ىو قياـ أعضػاء المؤسسػة بنشػر أكثػر مػف  271بحػث محميػا ودوليػا و حصػوليـ عمػى
العديد مف الجوائز و تسجيؿ براءات اختراع.

 5/7أنشطة عممية :

2/5/7مشروعات بحثية ممولة و اتفاقيات
 شػػاركت المؤسسػػة فػػى مشػػاريع بحثيػػة ممولػػة مػػف أكاديميػػة البحػػث العممػػي و و ازرة التعمػػيـ العػػالي(مرفؽ ؼ )31-6
توجد اتفاقية مفعمة مع جامعة المستقبؿ داخؿ مصرلطبلب الدراسات العميا ( .مرفؽ ؼ )32-6
توجد اتفاقيات فى مرحمة التنفيذ مع الدوؿ اآتية (أوكرانيا – سوريا – ليبيا -الصيف – ماليزيا)
(مرفؽ ؼ )33-6
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 3/5/7المؤتمرات و االنشطة العممية االخرى
تتـ مشاركة الطبلب فى المؤتمرات العممية المحمية و الدولية كما يمى:
 -1يعقد بالكمية سنويا المؤتمر الطالبى لمدراسات الصيدلية
)SCOPS (Student Conference On Pharmaceutical Studies
و ذلؾ لمدة سبعة أعواـ متتالية حيث يقوـ الطبلب بحضور ورش عمؿ و ندوات عممية و
محاضرات و يقوموف بعمؿ خطط بحثية وزيارات ميدانية و تدريبات فى أماكف العمؿ
الصيدلى فى المستشفيات و الصيدليات و شركات الدواء طواؿ العاـ الدراسي فى مجاالت

(الصيدلة االكمينيكية -التسويؽ الدوائى -صيدلة المجتمع -التصنيع الدوائى) تمييدا لعرضيا
فى المؤتمر و الذى يعقد فى أبريؿ مف كؿ عاـ فى رحاب الكمية واستطاع الطبلب مف خبللو
العاـ الماضى نشر معمؽ لبحث عممى فى مؤتمر مستشفى 57357
(مرفؽ تقرير عف انجازات المؤتمر ؼ ( )34-6مرفؽ مطويات المؤتمرعمى مدار األعواـ المختمفة

ؼ ( )35-6مرفؽ مجمة المؤتمر ؼ ( )36-6مرفؽ ممخص البحث الطبلبى المنشور ؼ -6
( )37مرفؽ تقارير فى الصحؼ الرسمية عف انجازات المؤتمر الطبلبى ؼ .)38-6

 -2شارؾ طبلب الكمية فى حضور مؤتمر  biovisionالدولى المنعقد فى مكتبة االسكندرية
(مرفؽ ؼ ) 39-6

 -3شارؾ الطبلب فى تنظيـ الجزء الخاص بالطبلب فى مؤتمر( الفيدرالية الدولية لمصيادلة FIP
) عمى مستوى العالـ المنعقد بالقاىرة عاـ (( )2115مرفؽ ؼ )41-6

جميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس شػػاركوا بنشػػر أبحػػاث عمميػػة و مقػػاالت فػػى مػػؤتمرات و

ندوات عممية محمية و عالمية بنسبة% 211

نظمت المؤسسة العديد مف المؤتمرات الدولية و اإلقميمية مثؿ:

 -1مؤتمر ابف سينا الدولى لمكيمياء فى مجاؿ المركبات الغير متجانسة الحمقات عاـ ( 2118مرفؽ
ؼ )41-6
-2

شاركت الكمية فى تنظيـ مؤتمر( الفيدرالية الدولية لمصيادلة  ) Fipعمى مستوى العالـ

المنعقد بالقاىرة عاـ ( )2115واستضافت إحدى جمسات المؤتمر فى داخؿ الكمية( .مرفؽ ؼ -6

)42
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 -3نظمت الكمية اجتماع المجنة التنفيذية التحاد كميات الصيدلة بالوطف العربي في الفترة مف -14
 2119 /4/17فى رحاب الكمية( .مرفؽ ؼ )43-6
 -4نظمت المؤسسة العديد مف الندوات العممية (مرفؽ ؼ )44-6

لممؤسسة مساىمات ممموسة فى أنشطة عممية عمى المستوى المحمى و اإلقميمى و الدولى

حيث أف معظـ أساتذة الكمية يقوموف بتحكيـ الدوريات العممية المحمية والدولية و يمثموف كمية
الصيدلة فى مؤتمرات و محافؿ دولية وجمعيات عممية صيدلية (مرفؽ ؼ .)45-6

نقاط القوة

 توجد خطة لممجاالت البحثية عمى مستوى األقساـ العممية بالمؤسسة معتمدة وفقا الحتياجات
المجتمع ومرتبطة بإستراتيجية الجامعة البحثية.

 توجد لجنة موثقة لنشر الوعى و تفعيؿ أخبلقيات البحث العممى
 يشارؾ جميع أعضاء ىيئة التدريس بالكمية فى البحث العممى ويقوموف بنشر األبحاث محميا
و دوليا
 توجد قواعد بيانات لمبحوث العممية بالمؤسسة

 توجد بحوث عممية مشتركة مع مؤسسات عممية دولية و بحوث مشتركة بيف األقساـ العممية
 يتـ تحفيز و دعـ و رعاية الباحثيف بالمؤسسة
 تضـ المؤسسة أعضاء ىيئة تدريس سبؽ حصوليـ عمى جوائز الدولة و براءات االختراع
 يوجد برامج لتنمية الميارات البحثية لمييئة المعاونة
 تتـ االستفادة مف نتائج البحث العممي بالمؤسسة في تحديث المقررات الدراسية  /العممية
التعميمية وذلؾ عف طريؽ تطوير المحتوى العممي لبعض المقررات و إضافة موضوعات عممية

حديثة
 تتـ مشاركة الطبلب المبدعوف فى إجراء األبحاث داخؿ األقساـ العممية
 تنظـ الكمية وتحتضف سنويا مؤتم ار عمميا طبلبيا لمدراسات الصيدلية
 تتـ مشاركة الطبلب فى المؤتمرات العممية

 يشارؾ جميع أعضاء ىيئة التدريس فى مؤتمرات و ندوات عممية
 لممؤسسة مساىمات ممموسة فى أنشطة عممية عمى المستوى المحمى و االقميمى و الدولى
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 -7الدراسات العميا:
 -1/7الدرجات الممنوحة:
 -2/2/8الدبمومات و الدرجات العممية

الممنوحة:

األساليب المتبعة لمتعريؼ ببرامج الدراسات العميا ىى الئحة المؤسسة لمدراسات العميا و موقع
المؤسسة عمى شبكة المعمومات  http://pharm.shams.edu.egودليؿ الطالب واالعبلف فى
الجرائد الرسمية ( مرفؽ ؼ )1-7
(مرفؽ الدرجات العممية التى منحتيا الكمية لمدارسيف مف اعضاء الييئة المعاونة مقارنة لمدرجات

العممية التى منحتيا لمطمبة المسجميف مف خارج الكمية خبلؿ السنوات االخيرة ؼ )2-7

 : 3/8العممية التعميمية فى الدراسات العميا:
 2/3/8برامج الدبموـ /ماجستير /دكتوراه

تػػـ تبنػػى معػػايير قياسػػية أكاديميػػة عامػػة قوميػػة لب ػرامج الد ارسػػات العميػػا المختمفػػة و الصػػادرة مػػف
الييئة القومية لضماف جودة التعميـ و االعتماد و تـ التوثيؽ بمجمس الكمية ( مرفؽ ؼ ) 3-7
يوجد توصيؼ موثؽ ومعتمد لمبػرامج والمقػررات الد ارسػية لجميػع بػرامج الد ارسػات العميػا (مرفػؽ ؼ

)4-7

تػػـ تعيػػيف م ػراجعيف خػػارجييف بواسػػطة مجمػػس الكميػػة لمراجعػػة الب ػرامج و تػػـ االنتيػػاء مػػف اعػػداد
التقارير النيائية واعتمادىا بمجمس الكمية و تـ ارساليا لجميػع األقسػاـ العمميػة وتػـ اإلسػتفادة منيػا فػى
التطوير ( مرفؽ ؼ )5-7
تتوافؽ مخرجات التعمـ المستيدفة مع المعايير المرجعية األكاديمية لكؿ برنامج و قػد تػـ د ارسػة

مدى توافؽ محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعمـ المستيدفة لكؿ برنامج
( مرفؽ ؼ )6-7
متوسط الفترة الزمنية لمحصوؿ عمى الدرجة العممية أربع سنوات

جارى االنتياء مف تطوير و اعتماد الئحة الدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة (مرفؽ
محاضر االجتماعات ؼ )7-7
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:

تػػتـ دوريػػا مراجعػػة اج ػراءات التسػػجيؿ واإلش ػراؼ فػػى الد ارسػػات العميػػا فػػى لجػػاف الد ارسػػات العميػػا
بواسػطة وكيػػؿ الكميػػة لشػئوف الد ارسػػات العميػػا و البحػوث بغػػرض تطويرىػػا و جميػع اجػراءات التسػػجيؿ
موثقة و معمنة ( .مرفؽ ؼ)8-7

تتـ اجراءات التسجيؿ يدويا و تـ تفعيميا لتكوف بصورة الكترونية ضمف مشروع MIS
توجد قواعد بيانات لطبلب الدراسات العميا والمسجميف لمدرجات العممية بالمؤسسة.
( مرفؽ ؼ)9-7
تمتػػزـ األقسػػاـ العمميػػة بتوزيػػع اإلشػراؼ عمػػى الرسػػائؿ وفقػػا لتخصصػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس (

مرفؽ ؼ . )11-7

توجػػد إجػراءات موثقػػو و مطبقػػة لمتابعػػة وتقيػػيـ أداء البػػاحثيف قبػػؿ وأثنػػاء التسػػجيؿ لمدرجػػة العمميػػة
مثاؿ ذلؾ (:سيمينارات التسجيؿ لمدرجػة) حيػث أف الطالػب قبػؿ التسػجيؿ يقػوـ بإعػداد سػيمينار خػاص
عف موضوع البحث الذى سيقوـ بػو وكػذلؾ يقػوـ بعمػؿ (سػيمينارات دوريػة بالقسػـ) لموقػوؼ عمػى مػدى
تقدمو فى البحث و كػذلؾ يػتـ تقػديـ تقريػر نصػؼ سػنوى مػف المشػرفيف عػف الطػبلب الػى وكيػؿ الكميػة

لشئوف الدراسات العميا لمتابعة نشاط الطالب البحثى  ( .مرفؽ ؼ )11-7

تـ وضع آلية معتمدة و موثقة لمتابعة أداء الباحثيف ( مرفؽ ؼ )12-7

.4/3/8الموارد المادية و البشرية المتاحة لبرامج الدراسات العميا

:

يػػتبلءـ أعػػداد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس لمقيػػاـ بأعبػػاء تػػدريس المقػػررات و تقػػوـ المؤسسػػة بانتػػداب

أعضاء ىيئة تدريس متميزيف فػى التخصصػات المختمفػة مػف خػارج المؤسسػة لممسػاىمة فػى تػدريس
المقررات و ذلؾ الثراء فكر الباحثيف و اطالعيـ عمي مدارس عممية مختمفة.
كمػػا يػػتبلءـ التخصػػص العممػػى لعضػػو ىيئػػة التػػدريس مػػع المقػػررات التػػى يشػػارؾ فػػى تدريسػػيا فػػى
جميع المقررات التى تدرس( مرفؽ ؼ )13-7
تتػوافر االمكانػػات و التسػػييبلت الماديػػة البلزمػػة لمعمميػػة البحثيػػة فػػى بػرامج الد ارسػػات العميػػا حيػػث

يتوفر بالكمية عدد  25معمؿ بحثى مػزود بػاألجيزة و المعػدات وتػـ انشػاء المعمػؿ المركػزى و امػداده
بػػاالجيزة العمميػػة المتطػػورة لمبحػػث العممػػى بتمويػػؿ مػػف مشػػروع التطػػوير المسػػتمر و التأىيػػؿ لبلعتمػػاد
(مرفؽ ؼ)14-7
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 :4/8طالب الدراسات العميا:

 2/4/8االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا
يزداد االقباؿ عمى برامج الدراسات العميا خبلؿ السنوات األخيرة.

اعداد الطالب المقيديف لمدرجات العممية بالمؤسسة خالؿ السنوات السابقة:

اوال  :الماجستير (مرفؽ ؼ)15-7

ثانيا  :الدكتوراه (مرفؽ ؼ)16-7

ثالثا :دبموـ الصيدلة االكمينيكية (مرفؽ ؼ)18-7

 3/4/8تقويـ طالب الدراسات العميا:

أساليب تقويـ طبلب الدراسات العميا ىى :عقد السيمينارات الدورية باألقساـ والػزاـ الطػبلب بتجميػع

موضػػوعات تخػػص مجػػاؿ البحػػث والتخصػػص وعقػػد االمتحانػػات الدوريػػة و االمتحػػاف الشػػامؿ واعػػداد
رسالة لكى يحصؿ الطالب عمى الدرجة( .مرفؽ ؼ)19-7
تتوافؽ طرؽ التقويـ لقياس المخرجات التعممية المستيدفو لممقررات التدريسية.
تتوافؽ االمتحانات مع محتوى المقررات المعمنو لمطبلب (مرفؽ ؼ)21-7
يػػتـ إسػػتخداـ نظػػاـ الممتحنػػيف الخػػارجييف فػػى اإلمتحانػػات التحريريػػة والشػػفيية واإلمتحػػاف الشػػامؿ

لدرجة الدكتوراه لجميع الطبلب وكذلؾ مناقشة الطالب بعد إعداد الرسالة( .مرفؽ ؼ)21-7

يقوـ طبلب الدراسات العميا بنشرأبحاث مف الرسائؿ العممية كشرط لتشكيؿ لجنة مناقشة الرسػالة
(مرفؽ ؼ)22-7
يوج ػػد قواع ػػد معتم ػػدة و موثق ػػة لس ػػير امتحان ػػات الد ارس ػػات العمي ػػا بمج ػػاس الكمي ػػة رق ػػـ  3بت ػػاريخ
2111/11/31ـ (مرفؽ ؼ )23-7

 4/4/8رضا طالب الدراسات العميا:
يػػتـ إتبػػاع وسػػائؿ لقيػػاس رضػػاء طػػبلب الد ارسػػات العميػػا مثػػؿ عمػػؿ إسػػتبيانات لطػػبلب الماجسػػتير
والدكتوراه والدبموـ ويتـ تحميؿ نتائج اإلستبياف لئلستفادة منو ويتـ إعبلـ األساتذة بيػا ( مرفػؽ ؼ -7

 )24و يتـ اإلستفادة مف نتائج االستبيانات فى تطوير بػرامج و مقػررات الد ارسػات العميػا مثػؿ :اجػراء
اسػػتبياف لقيػػاس رضػػاء طػػبلب الػػدبموـ وتػػـ تحميمػػو واعػػداد تقريػػر و إحاطػػة ادارة الكميػػة ورئػػيس القسػػـ
بنتيجة اإلستبياف إلتخاذ البلزـ نحو دراسة ما يمكف إضافتو وحذفو داخؿ المقػررات والمحاضػرات لكػى
تمبى رضا الطبلب و تـ التطوير (مرفؽ ؼ ( )25-7مرفؽ ؼ )26-7
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ىنػػاؾ قواعػػد معمنػػة و موثقػػة لمتعامػػؿ مػػع تظممػػات الطػػبلب مثػػؿ الػػتظمـ مػػف نتػػائج االمتحانػػات
حيث يتـ تمقى الشكاوى عف طريؽ مكتب وكيؿ المؤسسة لمد ارسػات العميػا و صػندوؽ شػكاوى طػبلب
الدراسات العميا و يقػوـ وكيػؿ الكميػة لمد ارسػات العميػا بد ارسػتيا التخػاذ اجػراءات تصػحيحية (مرفػؽ ؼ
)27-7

نقاط القوة:
 يتـ التعريؼ ببرامج الدراسات العميا التى تقدميا المؤسسة
 تـ تبنى معايير قياسية أكاديمية قومية لبرامج الدراسات العميا
 يوجد توصيؼ موثؽ ومعتمد لمبرامج والمقررات الدراسية لجميع برامج الدراسات العميا

 توجد إجراءات موثقو مطبقة لمتابعة وتقييـ أداء الباحثيف قبؿ وأثناء التسجيؿ لمدرجة العممية
 يبلئـ التخصص العممى ألعضاء ىيئة التدريس لممقررات التى يشاركوف فى تدريسيا
 تتوافر االمكانات و التسييبلت المادية البلزمة لمعممية البحثية فى برامج الدراسات العميا
 يزداد اإلقباؿ عمى برامج الدراسات العميا بالمؤسسة
 تتوافؽ طرؽ التقويـ مع المخرجات التعممية المستيدفو لمتعمـ.

 يتـ استخداـ نظاـ الممتحنيف الخارجييف فى االمتحانات التحريرية والشفيية واالمتحاف الشػامؿ
لدرجة الدكتوراه لجميع الطبلب وكذلؾ مناقشة الطالب بعد إعداد الرسالة.
 يػػتـ إتبػػاع وسػػائؿ معينػػة لقيػػاس رضػػاء طػػبلب الد ارسػػات العميػػا و االسػػتفادة منيػػا فػػى تطػػوير
برامج الدراسات العميا.
 يوجد قواعد موثقة لمتعامؿ مع تظممات طبلب الدراسات العميا
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 -8التقييـ المستمر لمفاعمية التعميمية:
 :2/9شمولية و إستمرارية التقويـ:
 :1/1/8أساليب و نتائج التقويـ:
األساليب التى تتبعيا المؤسسة فى عممية التقويـ الشامؿ و المستمر لمفاعمية التعميمية تتمخص

فيما يمى  :تـ وضع خطة لمتقييـ والتقويـ الشامؿ و المستمر لمفاعمية التعميمية اليدؼ منيا ىو

توضيح أسموب المؤسسة في مراقبة العممية التعميمية بغرض التعرؼ عمي المستوي العممي لمطبلب
ومتابعتو واالرتقاء بو  ،وتـ وضع خطوات لتطبيؽ الخطة وتوثيؽ جميع مراحميا وذلؾ مف خبلؿ

خطة لتقويـ العممية التعميمية ( .مرفؽ خطة التقييـ المستمر لمفاعمية التعميمية ؼ . )1- 8

يتـ في المؤسسة مناقشة نتائج التقويـ مع القيادات األكاديمية وباقى المستفيديف  ،وذلؾ

في مجالس األقساـ ومجالس المؤسسة حيث يتـ ما يمي:
-1

يقوـ منسؽ كؿ مادة بإعداد تقرير نيائي بعد إعبلف النتيجة النيائية لمتأكد مف

تحقيؽ المخرجات التعميمية المستيدفة ووضع خطة مستقبمية لمتحسيف ويتـ توثيؽ تقارير
المقررات في مجالس األقساـ ومجمس المؤسسة في بداية كؿ عاـ دراسي ويتـ حفظ
التقارير في وحدة توكيد الجودة( .مرفؽ تقرير ألحد المقررات مرفؽ ؼ ( )2-8التوثيؽ
فى مجمس القسـ مرفؽ ؼ ( )3-8مرفؽ التوثيؽ فى مجمس الكمية ؼ )4-8
-2

يتـ عرض نتائج االمتحانات لجميع المراحؿ الدراسية سنوياً عمي مجمس المؤسسة

-3

تقييـ المقررات و االمتحانات بواسطة الممتحنيف الخارجيف و االعتماد عمى أرييـ

-4

تقييـ البرنامج الدراسى بواسطة المراجع الخارجى و األخذ برأيو لتطوير البرنامج

قبؿ إعتماد النتيجة النيائية (مرفؽ مجمس الكمية ؼ )5-8

فى تطوير المقررات( .مرفؽ تقرير الممتحف الخارجى ؼ .)6-8
الدراسى (.مرفؽ تقرير المراجع الخارجى ؼ )7-8

-5

المؤتمرات العممية لؤلقساـ بحضور أعضاء ىيئة التدريس و الطبلب وذلؾ لتقويـ

الفاعمية التعميمية و األخذ برأى الطبلب لمرحمتى البكالوريوس و الدراسات العميا و توثيؽ

نتائج المؤتمرات بمجالس األقساـ العممية( .مرفؽ محضر أحد المؤتمرات العممية ؼ -8

( )8مرفؽ مجمس القسـ ؼ )9-8
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مناقشة إستطبلع رأى الطبلب فى أداء أعضاء ىيئة التدريس و فى المقررات

الدراسية مع اإلدارة العميا لمكمية و ذلؾ لتحسيف الفاعمية التعميمية ( .مرفؽ إستطبلع رأى
الطبلب ؼ )11-8
-7

المراجعة الداخمية لؤلقساـ العممية حيث يتـ تحديد االجراءات التصحيحية و متابعة

تنفيذىا (.مرفؽ تقارير المراجعة الداخمية ؼ )11-8

-8

الرأى

تقييـ الفاعمية التعميمية بواسطة المستفيد النيائى مف الخريجيف عف طريؽ استبيانات
لقياس مدى رضاء المستفيد النيائى مف مستوى الخريجيف (.مرفؽ االستبياف

ونتائجة ؼ )12-8
يوجد خطط تنفيذية لمتحسيف والتعزيز مف خبلؿ التقرير السنوى لممؤسسة و مف خبلؿ
الخطة التنفيذية لمشروع  CIQAPفى المرحمة السابقة والذي ييدؼ إلى تطوير المؤسسة في جميع
المجاالت :التعميمية و البحثية و اإلدارية وشئوف المجتمع و البيئة  ،وذلؾ بيدؼ التقدـ لئلعتماد وتـ

تنفيذ الخطة عمى مراحؿ زمنية محددة و تـ متابعة التنفيذ لجميع المخرجات بصفة دورية مف قبؿ
ادارة المشروع و كذلؾ مف خبلؿ خطة الكمية االستراتيجية
(مرفؽ الخطة و توثيقيا مف مجمس الكمية ؼ )13-8
( مرفؽ الخطة التنفيذية لتطوير وتأىيؿ المؤسسة لبلعتماد و المقدمة لمشروع
)14-8

) (CIQAPؼ

يوجد ممارسات فعمية لمتحسيف و التطوير في العممية التعميمية شممت أعضاء ىيئة

التدريس و طبلب مرحمة البكالريوس و الدراسات العميا و كذلؾ المادة العممية التى تدرس لمطبلب و
فيما يمى بعض الممارسات الفعمية لمتحسيف و التطوير في العممية التعميمية:
 -1تػػوفير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالمسػػتوى األكػػاديمي و الخب ارتػػي المناسػػب عػػف طريػػؽ تػػدريب
أعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ لجنة التدريب
(مرفؽ قائمة التدريب ؼ )15-8

 -2تحسف ممحوظ في طرؽ التدريس المتبعة داخؿ المؤسسة لطبلب مرحمة البكػالريوس بإسػتخداـ
الوسائؿ المتعددة الحديثة في التعميـ و التعمـ
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(ال ػػتعمـ ال ػػذاتى و التف ػػاعمى داخ ػػؿ المحاضػ ػرات و أثن ػػاء ال ػػدروس العممي ػػة  -ت ػػدريس أح ػػدث م ػػادة
عممية فػى المجػاؿ -إسػتخداـ بػرامج الكمبيػوتر الحديثػة المسػاعدة فػى تصػميـ االدويػة و المركبػات
الكيميائيػة -الزيػارات الميدانيػة لمصػانع الػػدواء  -الزيػارات الميدانيػة لممستشػفيات – حػذؼ األجػزاء
المكػػررة فػػى بعػػض المقػػررات بنػػاء عمػػى رأى الطػػبلب مػػف خػػبلؿ لجنػػة تطػػوير المقػػررات -اكسػػاب
الطبلب ميارات العمؿ الجماعى -ميارات االلقاء -محاضػرات التعمػيـ الصػيدلي المسػتمرو إعػداد

الطبلب لسوؽ العمؿ -نظاـ مفعؿ لبلرشاد األكاديمى و الساعات المكتبية لكؿ مقرر)
(مرفؽ أنماط التدريس الغير تقميدية داخؿ جميع األقساـ العممية ؼ )16-8

 -3ي ػػتـ األخ ػػذ بػ ػرأى الط ػػبلب ف ػػى أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس و المق ػػررات و ذل ػػؾ لتط ػػوير العممي ػػة
التعميمية(.مرفؽ ؼ ) 11-8
 -4تبنى المعايير األكاديمية و توصيؼ مقررات الدراسات العميا و إستطبلع رأى طبلب
الدراسات العميا فى المقررات (.مرفؽ ؼ )17-8

 -5تجييز المعامؿ الطبلبية و معامؿ األبحاث باألجيزة المطموبة لتحسيف جودة فرص التعميـ و
التعمـ( .مرفؽ قوائـ حصر االجيزة المعممية ؼ )18-8

 :3/2/9ممارسات النظاـ الداخمي لمجودة :

يوجد بالمؤسسة نظاـ داخمي متكامؿ موثؽ إلدارة جودة التعميـ والتعمـ بالمؤسسة كما

توجد متابعة دورية لتقارير البرامج والمقررات وممفات المقررات و البحث العممى وخطط لمعالجة
وتصحيح الجوانب السمبية حيث يتـ سنويا مراجعة تقارير البرامج والمقررات بواسطو وحدة الجودة
في شير سبتمبر مف كؿ عاـ وذلؾ منذ إعداد أوؿ تقرير سنوي لمكميو عف العاـ الجامعي -2115
 2116وحتي تاريخو ويتـ توثيؽ ذلؾ سنويا في مجالس األقساـ و مجالس المؤسسة( .معيار البرامج

التعميمية)

ويشتمؿ النظاـ الداخمي إلدارة جودة التعميـ والتعمـ بالمؤسسة عمي إجراءات مراجعة وتقييـ
تقارير البرامج والمقررات وافادة القيادة األكاديمية بيا سنويا.
(مرفؽ تقرير مراجعة تقارير المقررات الدراسية بواسطة وحدة توكيد الجودة ؼ )19-8
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المؤشرات التى يعتمد عمييا النظاـ فى التقيـ المستمر:
 -1التقارير السنوية لمبرنامج و المقررات لمرحمة البكالوريوس و الدراسات العميا
 -2نتائج االمتحانات .
-3تقييـ نظـ االمتحانات لمرحمة البكالوريوس و الدراسات العميا.
 -4تقييـ المقررات و االمتحانات بواسطة الممتحنيف و المراجعيف الخارجييف.
-5تقييـ البرنامج الدراسى بواسطة المراجع الخارجى .
-6المؤتمرات العممية لبلقساـ .

-7إستطبلع رأى الطبلب فى أعضاء ىيئة التدريس و المقررات الدراسية.
-8المراجعات الداخمية لبلقساـ العممية .
-9تقييـ الفاعمية التعميمية بواسطة المستقيد النيائى .

3-8ػ المسائمة والمحاسبة:
 :2/3/9تفعيؿ الموائح و القوانيف الحالية :
يتـ مراجعة و تفعيؿ الموائح الخاصة بالمسائمة و المحاسبة فيما يخص تحسيف الفاعمية
التعميمية داخؿ المؤسسة .حيث تـ وضع نظاـ التخاذ اجراءات تصحيحية داخؿ المؤسسة عند
حدوث حاالت لعدـ المطابقة تـ تحديدىا مسبقا و يمكف أف تؤثر عمى العممية التعميمية و تـ تفعيؿ
ىذا النظاـ و إعتماده مف مجمس الكمية (مرفؽ النظاـ ؼ( )21-8مرفؽ مجمس الكمية ؼ )21-8

توجد ق اررات مستحدثة لتفعيؿ نظـ المسائمة و المحاسبة فى المؤسسة لتحسيف الفاعمية

التعميمية و فيما يمى بعض األمثمة مف تفعيؿ نظاـ المسائمة و المحاسبة و اتخاذ اجراءات تصحيحية
داخؿ المؤسسة:

- -1يتـ االستجابة لشكاوى الطبلب داخؿ المؤسسة بواسطة وحدة الجودة حيث يتـ اخطار

ادارة المؤسسة بذلؾ لمخاطبة الجية المسئولة عف الشكوى و اتخاذ اجراء تصحيحى (.مرفؽ
فحص شكاوى الطبلب و الرد عمييا ؼ )22-8
 -2تقارير المراجعة الداخمية لبلقساـ العممية (مرفؽ التقرير ؼ )23-8
-3االخذ برأى الطبلب فى أداء أعضاء ىيئة التدريس فى المقررات الدراسية (.مرفؽ اإلستبياف
و نتيجتو ؼ .)17-8
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يعتمد نظاـ المسائمة والمحاسبة لمفاعمية التعميمية بالكمية عمي المحاور األتية :
-1

نتائج وتقارير إستبيانات الرأي لقياس مدي رضاء الطبلب عف آداء أعضاء ىيئة التدريس
والمقررات التدريسية التى يتـ القياـ بيا دوريا كؿ فصؿ دراسى بواسطة وحدة توكيد الجودة.

-2

تقارير المراجعة الداخمية باألقساـ والممارسات المطموبة عمي أف يتـ المتابعة لمتأكد مف
تنفيذ كؿ عمميو في الوقت المحدد ليا بالكفاءة المطموبة ويتـ متابعة تنفيذ العمميات دوريا كؿ
ستة أشير بواسطة وحدة توكيد الجودة ولجنة المراجعة الداخمية .

-3

تقارير لجنة فحص شكاوى الطبلب المتعمقة بالفاعمية التعميميو حيث يتـ تحميميا ومعرفو
أسبابيا وتحديد اإلجراءات التصحيحيو المطموبة و تقديـ التقرير مف وحدة توكيد الجودة إلى
عميد الكمية.

-4
-5

تقارير المؤتمرات العممية لبلقساـ و الموثقة مف مجالس االقساـ العممية .
إحصائيات بنتائج المقررات و الفرؽ الدراسية المختمفة.
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نقاط القوة :
 وجود خطة لمتقييـ والتقويـ المستمر لمفاعمية التعميمية
 يتـ في المؤسسة مناقشة نتائج التقويـ مع القيادات األكاديمية وباقى المستفيديف  ،وذلؾ في
مجالس األقساـ ومجالس المؤسسة

 يوجد خطط تنفيذية لمتحسيف والتعزيز لمفاعمية التعميمية مف خبلؿ خطة الكمية االستراتيجية.
 يوجد ممارسات فعمية لمتحسيف و التطوير في العممية التعميمية
 يوجد بالمؤسسة نظاـ داخمي متكامؿ موثؽ إلدارة جودة التعميـ والتعمـ بالمؤسسة كما توجد
متابعة دورية لتقارير البرامج والمقررات وممفات المقررات وخطط لمعالجة وتصحيح الجوانب

السمبية

 تـ وضع مؤشرات يعتمد عمييا النظاـ فى التقييـ المستمر
 يتـ مراجعة و تفعيؿ الموائح الخاصة بالمسائمة و المحاسبة فيما يخص تحسيف الفاعمية
التعميمية داخؿ المؤسسة.


توجد ق اررات مستحدثة لتفعيؿ نظـ المسائمة و المحاسبة فى المؤسسة لتحسيف الفاعمية

التعميمية
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المحور األول القدرة المؤسسٌة
 .2التخطٌط االستراتٌجى
محتوى المرفق

رقم المرفق
مرفق ق1-1

الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الصٌدلة جامعة عٌن شمس

مرفق ق2-1

مجلس الكلٌة رقم ( )9بتارٌخ  2119/3/25العتماد الرؤٌة والرسالة
واألهداف اإلستراتٌجٌة

مرفق ق3-1

مجلس الكلٌة رقم ( )3بتارٌخ  2119 /11/ 15العتماد الخطة اإلستراتٌجٌة

مرفق ق4-1
مرفق ق5-1

مجلس الكلٌة رقم ( )8بتارٌخ  2111/3/31العتماد الخطة اإلستراتٌجٌة بعد
التحدٌث
مجلس الكلٌة رقم ( )1بتارٌخ  2111 /9/ 19العتماد الخطة اإلستراتٌجٌة
بعد التحدٌث بناءا على تقرٌر الزٌارة االستطالعٌة من الهٌئة القومٌة لضمان
الجودة واالعتماد

مرفق ق6-1

التحلٌل البٌئى

مرفق ق7-1

مجاالت ارتباط استراتٌجٌة الكلٌة باستراتٌجٌة الجامعة

مرفق ق8-1

محاضر اجتماعات الفرٌق المصغر لصٌاغه الرؤٌة والرسالة

مرفق ق9-1

استطالعات الرأى فً الرؤٌة والرسالة واألهداف

مرفق ق11-1

عرض الرؤٌة والرسالة واألهداف على األقسام العلمٌة واإلدارٌة بالكلٌة

مرفق ق11-1

صورة من موقع الكلٌة االلكترونى توضح نشر الرؤٌة والرسالة

مرفق ق12-1

دلٌل الكلٌة

مرفق ق13-1

جدول بأسماء المشاركٌن فً إعداد الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة

مرفق ق14-1
مرفق ق15-1

الموازنة المالٌة للخطة اإلستراتٌجٌة
تقرير متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية
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مرفق ق16-1

قائمة نسب تحوٌالت الطالب من وإلى المؤسسة و تزاٌد أعداد الطالب
الوافدٌن للدراسات العلٌا

مرفق ق17-1

استطالع رأى الطالب فى أداء أعضاء هٌئة التدرٌس

مرفق ق18-1

قائمة األبحاث العلمٌة المنشورة ألعضاء هٌئة التدرٌس

مرفق ق19-1

نسخة من مجلة  Natureتوضح أبحاث منشورة ألعضاء هٌئة التدرٌس
بالكلٌة

مرفق ق21-1

قائمة الجوائز والتكرٌم ألعضاء هٌئة التدرٌس بالمؤسسة

مرفق ق21-1

قائمة المشروعات البحثٌة الممولة

مرفق ق22-1

مقارنة البنٌة التحتٌة للكلٌة بالمعدالت القٌاسٌة المرجعٌة NORMS

مرفق ق23-1

الئحة البرنامج الجدٌد بنظام الساعات المعتمدة لتصمٌم األدوٌة

مرفق ق24-1
مرفق ق25-1

الئحة برنامج البكالورٌوس توضح وجود قسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة منذ نشأة
الكلٌة
مرفق مشاركة الكلٌة فى مراحل إعداد المعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة للتعلٌم
الصٌدلى بمصر

مرفق ق26-1

الالئحة المالٌة لوحدة التجارب والبحوث الصٌدلٌة المتقدمة

مرفق ق27-1

قوائم األنشطة الطالبٌة بالكلٌة ،مقاالت تم نشرها بوسائل اإلعالم والصحف
الرسمٌة مثل األهرام خاصة بالمؤتمر الطالبى و ممتقى التوظيؼ وتعكس
رأى المجتمع

مرفق ق28-1

إتفاقٌة تعاون أكادٌمً مفعلة مع جامعة المستقبل
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 .3الهٌكل التنظٌمً
رقم المرفق
مرفق ()1-2
مرفق ()2-2
مرفق ()3-2
مرفق ()4-2
مرفق ()5-2
مرفق ()6-2
مرفق ()7-2
مرفق ()8-2
مرفق ()9-2
مرفق ()11-2
مرفق ()11-2
مرفق ()12-2
مرفق ()13-2
مرفق ()14-2
مرفق ()15-2
مرفق ()16-2
مرفق ()17-2
مرفق ()18-2
مرفق ()19-2
مرفق ()21-2
مرفق ()21-2
مرفق ()22-2
مرفق ()23-2
مرفق ()24-2
مرفق ()25-2
مرفق ()26-2

محتوى المرفق
الهٌكل التنظٌمى المعتمد للكلٌة
مجلس الكلٌة الخاص باعتماد الهٌكل التنظٌمى للكلٌة
الهٌكل التنظٌمى المحدث المعتمد للكلٌة
مجلس الكلٌة الخاص بتحدٌث الهٌكل التنظٌمى للكلٌة
مجالس الكلٌة الستحداث وحدات جدٌدة
تشكٌل وحدة ادارة األزمات و الكوارث
مجالس الكلٌة الخاصة بتشكٌل وحدة للتعامل مع األزمات و الكوارث
دور و مسئولٌات وحدة التعامل مع األزمات و الكوارث
خطة معتمدة لوحدة ادارة األزمات و الكوارث و تفعٌلها
خطة معتمدة للتدرٌب خاص بوحدة األزمات و الكوارث و تفعٌلها
محاضر االجتماع الخاصة بوحدة األزمات و الكوارث
محاضر االجتماع و آلٌات التعامل مع ازمة انفلونزا الخنازٌر
كشوف التدرٌب الخاصة بوحدة األزمات و الكوارث
تقرٌر عن تجارب اخالء المبنى
كتٌب التوصٌف الوظٌفى لجمٌع وظائف المؤسسة األكادٌمٌة و االدارٌة
نماذج فعلٌة عن استخدام التوصٌف الوظٌفى فى التعٌٌن و النقل و الندب
للوظائف المختلفة بالكلٌة
قرار انشاء وحدة توكٌد الجودة بالكلٌة
الهٌكل التنظٌمى و تشكٌل مجلس ادارة وحدة توكٌد الجودة بالكلٌة
اعتماد مجلس الكلٌة للهٌكل التنظٌمى وحدة توكٌد الجودة
الئحة مالٌة و ادارٌة معتمدة لوحدة توكٌد الجودة
مسئولٌات وحدة توكٌد الجودة
اعتماد مجالس الكلٌة لمسئولٌات و الالئحة المالٌة و االدارٌة لوحدة توكٌد
الجودة
الهٌكل التنظٌمى المعتمد للكلٌة
مجلس الكلٌة الخاص باعتماد الهٌكل التنظٌمى للكلٌة
تقارٌر المتابعة الدورٌة من مركز ضمان الجودة بالجامعة
نماذج من مشاركة ممثلى وحدة الجودة فى مجالس الكلٌة
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 .4القٌادة والحوكمة
رقم المرفق
مرفق ق1-3
مرفق ق2-3
مرفق ق3-3
مرفق ق4-3
مرفق ق5-3
مرفق ق6-3
مرفق ق7-3
مرفق ق8-3
مرفق ق9-3

محتوى المرفق
قانون تنظٌم الجامعات (  815 ) 49والئحته التنفٌذٌة لسنة 1975 ،1972
مجلس الكلٌة رقم ( )8بتارٌخ  2111/3/31العتماد معاٌٌر اختٌارالقٌادات
األكادٌمٌة
مرفق استبٌان ترتٌب المقترحات حسب األهمٌة ومعاٌٌر اختٌار القٌادات
األكادٌمٌة
استطالع الرأي فى نمط القٌادة السائد فى المؤسسة
كشوف حضور ومحضر عقد اجتماع بٌن جمٌع العاملٌن بالكلٌة مع ادارة
الكلٌة لمناقشة مشكالتهم والعمل على حلها
مجلس الكلٌة رقم ( )11بتارٌخ  2118/5/25الخاص بأن تكون لجان امتحان
الشفهً مكونة من عضوٌن
مجلس الكلٌة رقم ( )6بتارٌخ  2117/3/22الخاص ببدء تشغٌل برنامج
الساعات المعتمدة
مجلس الكلٌة رقم ( )3بتارٌخ  2119/11/15الخاص بالطرٌقة المتبعة لزٌادة
أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس
مجلس الكلٌة رقم ( )1بتارٌخ  2118/9/7لتوثٌق توصٌف المقررات
وتقارٌر المقررات

مرفق ق11-3

مجالس األقسام الخاصة بتوثٌق توصٌف المقررات وتقارٌر المقررات

مرفق ق11-3

مجلس الكلٌة رقم ( )12بتارٌخ  2118/7/15الخاص بتطوٌر المقررات
بحذف األجزاء المكررة فً المقررات الدراسٌة

مرفق ق12-3

محاضر اجتماعات لجنة تطوٌر المقررات

مرفق ق13-3

مجلس الكلٌة رقم ( )8بتارٌخ  2111/3/31بخصوص توثٌق المخرجات
التعلٌمٌة المستهدفة من التدرٌب المٌدانى للطالب وآلٌة اإلشراف علٌه

مرفق ق14-3

محاضر المؤتمرات العلمٌة لألقسام العلمٌة

مرفق ق15-3

مجالس األقسام لتوثٌق المؤتمرات العلمٌة لألقسام العلمٌة

مرفق ق16-3

بعض محاضر اللجان ومجالس الكلٌة توضح األخذ برأى أعضاء هٌئة
التدرٌس فى القرارات الصادرة من جمٌع اللجان بالكلٌة ومجالس األقسام
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وكذلك مجلس الكلٌة والعمل بقرارات األغلبٌة

مرفق ق17-3

جدول االمتحانات للفصل الدراسً االول  2111/2119قبل وبعد التعدٌل
ٌوضح األخذ برأى الطالب فى جداول االمتحانات قبل اعتمادها والعمل بهذا
الرأى

مرفق ق18-3

أخذ رأى أعضاء هٌئة التدرٌس فى كٌفٌة إثراء المكتبة بالمطبوعات العلمٌة

مرفق ق19-3

أخذ رأى أعضاء هٌئة التدرٌس واألقسام العلمٌة فى األجهزة العلمٌة التى ٌتم
شرائها

مرفق ق21-3

أخذ رأى الطالب فى أداء أعضاء هٌئة التدرٌس والمقررات الدراسٌة

مرفق ق21-3

مجلس الكلٌة رقم ( )1بتارٌخ  2111/9/19العتماد آلٌة تلقى شكاوى
الطالب

مرفق ق22-3

آلٌة تلقى شكاوى الطالب مع محضر فحص لبعضها

مرفق ق23-3

آلٌة لتلقى شكاوى الطالب فى نتائج االمتحانات مع أمثلة للتطبٌق

مرفق ق24-3

كشف بأسماء المشاركٌن فى وضع الخطة التنفٌذٌة الواردة بالخطة
االستراتٌجٌة

مرفق ق25-3

استطالع رأى العاملٌن عن مدى رضاؤهم الوظٌفى وتحلٌل االستبٌان

مرفق ق26-3

اجراءات تصحٌحٌة لحل مشاكل العاملٌن

مرفق ق27-3

آلٌة تقٌٌم أداء القٌادات األكادٌمٌة

مرفق ق28-3

مجلس الكلٌة رقم ( )2بتارٌخ  2111/11/26بخصوص اعتماد آلٌة تقٌٌم
أداء القٌادات األكادٌمٌة والخطة التدرٌبٌة للقٌادات األكادٌمٌة

مرفق ق29-3

الخطة التدرٌبٌة للقٌادات األكادٌمٌة و تفعٌلها

مرفق ق31-3

استطالعات رأى القٌادات األكادٌمٌة لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة لهم

مرفق ق31-3

ورش العمل والمحاضرات التى تم تنفٌذها ضمن الخطة التدرٌبٌة للقٌادات
األكادٌمٌة

مرفق ق32-3

ورش العمل والمحاضرات التى تم حضورها خارج الكلٌة
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مرفق ق33-3

كشوف حضور القٌادات األكادٌمٌة لورش العمل والمحاضرات التى تم
تنفٌذها ضمن الخطة التدرٌبٌة للقٌادات األكادٌمٌة

مرفق ق34-3

قواعد البٌانات االلكترونٌة

مرفق ق35-3

مجلس الكلٌة رقم ( )3بتارٌخ  2111/11/31بخصوص نظم المعلومات
والتوثٌق الرسمٌة

مرفق ق36-3

نموذج من النتائج باستخدام نظام ()MIS

مرفق ق37-3
مرفق ق38-3
مرفق ق39-3

محاضرة بواسطة عمٌد الكلٌة عن " استخدام األنظمة األلكترونٌة فى اإلدارة
المؤسسٌة"
تقرٌر نظام إدارة المعلومات لشئون الطالب والدراسات العلٌا وأعضاء هٌئة
التدرٌس بالكلٌة ""MIS
اختٌار الكلٌة بواسطة مشروع " "MISلتكون من أول الكلٌات التى ٌمكن
للخرٌجٌن طلب والحصول على شهادة التخرج الكترونٌا

مرفق ق41-3

تقارٌر المراجعة الداخلٌة والتى تمت ثالث مرات بالكلٌة

مرفق ق41-3

مجلس الكلٌة رقم ( )1بتارٌخ  2119/9/16العتماد خطة تنمٌة الموارد
الذاتٌة للمؤسسة

مرفق ق42-3

خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة للمؤسسة

مرفق ق43-1

العائد المالى من برنامج تصمٌم األدوٌة بنظام الساعات المعتمدة

مرفق ق44-3

العائد المالى من وحدة البحوث والتجارب الصٌدلٌة المتقدمة

مرفق ق45-3

الدعم المالً من مصارٌف طالب الدراسات العلٌا

مرفق ق46-3

المشارٌع البحثٌة ومشارٌع التطوٌر التً حصلت علٌها الكلٌة

مرفق ق47-3

أحد وسائل الدعاٌة ألنشطة وحدة البحوث والتجارب الصٌدلٌة المتقدمة

مرفق ق48-3

خطة معتمدة لتحسٌن أداء وحدة البحوث والتجارب الصٌدلٌة المتقدمة

مرفق ق49-3

مجلس الكلٌة رقم ( )3بتارٌخ  2111/11/31بخصوص اعتماد خطة تحسٌن
أداء وحدة البحوث والتجارب الصٌدلٌة المتقدمة
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معاٌرة أجهزة وحدة البحوث والتجارب الصٌدلٌة المتقدمة بصفة مستمرة
التعاقد مع مركز تحدٌث الصناعة الجراء دراسات التكافؤ الحٌوى لشركات
الدواء المصرٌة
المراجعة الداخلٌة لوحدة البحوث والتجارب الصٌدلٌة المتقدمة بواسطة وحدة
توكٌد الجودة
قائمة بنسبة التموٌل الذاتى الى اجمالى المخصصات الحكومٌة السنوٌة
مرفق قائمة بالشركات التى تم التعاون معها وجدول ٌشمل بعضا ٌ من األدوٌة
التً تم عمل دراسة إتاحة حٌوٌة لها بالوحدة
دورات تدرٌب للخرجٌٌن للتعلٌم الصٌدلً المستمر واعداد الخرٌجٌن لسوق
العمل
اتفاقٌة بٌن جامعة عٌن شمس وجامعة المستقبل للتسجٌل لطالب الدراسات
العلٌا بالكلٌة
الخطة التنفٌذٌة لمشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد
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المصداقية و األخالقيات
محتوي المرف ػ ػػؽ

رقـ المرفؽ

ؽ2-5

توثيؽ اجراءات كمية الصيدلة جامعة عيف شمس لممحافظة عمي الممكية الفكرية و النشر.

ؽ3-5

حضور أعضاء ىيئة التدريس و الييئة المعاونة دورات في أساليب النشر العممي تابعة
لمشروع .FLDP

ؽ4-5

إجراءات نشر ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية.

ؽ5-5

محاضرة التوعية بحقوؽ الممكية الفكرية.

ؽ6-5

دليؿ ممارسات أخبلقيات المينة .

ؽ7-5

العقوبات التي تفرضيا كمية الصيدلة في حالة عدـ االلتزاـ باإلجراءات التي اتخذتيا لحماية
حقوؽ الممكية الفكرية عقوبات .

ؽ8-5

مجمس الكمية العتماد إجراءات كمية الصيدلة جامعة عيف شمس لممحافظة عمي حقوؽ
الممكية الفكرية.

ؽ9-5

مستندات شراء أجيزة كمبيوتر و طابعات و برامج تصميـ أدوية و أجيزة اثبات حضور
بالبصمة.

ؽ:-5

نشر إجراءات كمية الصيدلة جامعة عيف شمس لممحافظة عمي الممكية الفكرية داخؿ أقساـ
الكمية وقانوف حماية الممكية الفكرية.

ؽ21-5

استبياف أعضاء ىيئة التدريس في إجراءات الكمية لممحافظة عمي حقوؽ الممكية الفكرية
والنشر بالكمية .2119/2118

ؽ22-5

اإلجابة النموذجية لبلمتحاف الدوري .

ؽ23-5

توزيع الدرجات عمي ورقة األسئمة و تعمف لمطبلب .

ؽ24-5

عدـ انفراد األساتذة بالتصحيح أو التدريس .

ؽ25-5

توزيع لجاف الشفوي في االمتحانت عشوائياً عمي السادة الممتحنيف .
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ؽ26-5

تشكيؿ لجنة المتابعة و اإلرشاد األكاديمي لمطبلب و الساعات المكتبية المقررة .

ؽ27-5

اشراؾ الطبلب في وضع الجداوؿ الدراسية و جدوؿ االمتحانات .

ؽ28-5

آلية تمقي شكاوي الطبلب .

ؽ29-5

توزيع األعباء إلشراؼ أعضاء ىيئة التدريس.

ؽ2:-5

توزيع أعباء العمؿ و الحوافز و المكافآت بيف اإلدارييف.

ؽ31-5

استطبلع رأي الطبلب في الجداوؿ الدراسية وجدوؿ االمتحانات .

ؽ32-5

مستندات عدـ السماح ألعضاء ىيئة التدريس و معاونييـ الذيف ليـ أقارب حتي الدرجة
الرابعة مف طبلب الكمية بوضع االمتحاف أو القياـ بأعماؿ الكنتروالت أو الم ارقبة عمي الفرؽ
الدراسية التي يدرس بيا أقاربيـ الطبلب .

ؽ33-5

دليؿ ممارسات أخبلقيات المينة و المحافظة عمى حقوؽ الممكية الفكرية.

ؽ34-5

مجمس الكمية لتوثيؽ دليؿ ممارسات أخبلقيات المينة.

ؽ35-5

تشكيؿ لجنة لممحافظة عمي الممكية الفكرية و النشر .

ؽ36-5

مجمس الكمية العتماد توثيؽ لجنة لممحافظة عمي الممكية الفكرية و النشر .

ؽ26-4

التحديث المستمر لمموقع األليكتروني و تشكيؿ لجنة اإلعبلـ و االتصبلت

ؽ27-4

متابعة الكمية لممعمومات و اإلعبلنات المنشورة في الصحؼ.
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 .6الجهاز اإلداري
رقم المرفق
ق()1-5
ق()2-5
ق()3-5
ق()4-5
ق()5-5
ق()6-5
ق()7-5
ق()8-5
ق()9-5
ق()11-5
ق()11-5
ق()12-5
ق()13-5
ق()14-5
ق()15-5
ق()16-5
ق()17-5
ق()18-5
ق()19-5
ق()21-5
ق()21-5
ق()22-5

محتوى المرفق
نتائج استطالع الرأى و نماذج تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لالقسام االدارٌة
قائمة تدرٌب الجامعة للقٌادات االدارٌة و العاملٌن
الخطة التدرٌبٌة المعتمدة للجهاز االدارى و تفعٌلها
قائمة المحاضرات و ورش العمل التى تم تنفٌذها و كشوف الحاضرٌن
للعاملٌن بالكلٌة
نماذج التقارٌر السنوٌة لتقٌٌم أداء العاملٌن بالكلٌة
معاٌٌر تقٌٌم أداء العاملٌن بالكلٌة
اإلعالن عن الموظفٌن المثالٌٌن
تكرٌم الموظفٌن المثالٌٌن
وثٌقة لربط المكافات المالٌة بمستوى األداء بالكلٌة
تفعٌل وثٌقة ربط المكافات المالٌة بمستوى األداء بالكلٌة
معاٌٌر اختٌار القٌادات االدارٌة من العاملٌن
اجراءات تصحٌحٌة لتعظٌم االستفادة من الموارد البشرٌة
قرارات ادارٌة بشان اتخاذ االجراءات التصحٌحٌة
دراسة لمالئمة العاملٌن بالكلٌة لعملهم
قرار إنشاء وحدة االدارة الهندسٌة
قرار إنشاء وحدة الصٌانة
امداد وحدة تكنولوجٌا المعلومات بكفاءات متخصصة
استبٌانات لقٌاس مستوى الرضا الوظٌفى للعاملٌن بالكلٌة
محاضر اإلجتماعات و كشوف الحضور لمناقشة نتائج استبٌان الرضا
الوظٌفى للعاملٌن بالكلٌة
قرارات االدارة العلٌا بالكلٌة لزٌادة مستوى الرضا الوظٌفى
قرار زٌادة أعداد العاملٌن المسئولٌن عن ادخال قواعد البٌانات
مستندات صرؼ مكافات مالية لمموظفيف المتميزيف مف موارد الكمية الذاتية
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 .7الموارد
رقم المرفق
ق1-6

محتوى المرفق
موارد و مصروفات الكلٌة و التطور فى حجم الموارد خالل
السنوات االخٌرة

ق2-6

قائمة بالمجهودات التى بذلت لرفع كفاءة استخدام الموارد المالٌة

ق3-6

خطة معتمدة لتنمٌة الموارد الذاتٌة المالٌة للكلٌة و تفعٌلها

ق4-6

الموازنة السنوٌة للكلٌة التى تتضمن بنود و مصادر االنفاق للعام
الجامعى ( )2111-2111

ق5-6

اعتماد الموازنة السنوٌة للكلٌة بمجلس الكلٌة

ق6-6

المقارنات بالمعاٌٌر القٌاسٌة لالعتماد

ق7-6

إعتماد  NORMSبمجلس الكلٌة

ق8-6

خرائط المبنى

ق9-6

قوائم المعدات و التجهٌزات و أماكن توزٌعها معتمدة من ادارة

NORMS

الدفاع المدنى
ق11-6

تشكٌل وحدة األزمات و الكوارث و دور و مسئولٌات الوحدة

ق11-6

مجلس الكلٌة العتماد تشكٌل وحدة األزمات و الكوارث

ق12-6

اعتماد خطة للعمل بوحدة األزمات و الكوارث

ق13-6

خطة للتدرٌب بوحدة األزمات و الكوارث و تفعٌلها

ق14-6

مجلس الكلٌة العتماد خطة للتدرٌب بوحدة األزمات و الكوارث

ق15-6

التأكد من سالمة المعدات بالتعاون مع ادارة الدفاع المدنى

ق16-6

دورات تدرٌبٌة للعمال و الفنٌٌن و الموظفٌن لتدرٌبهم على
إستخدام التجهٌزات و المعدات

ق17-6

تدرٌب فرٌق من العاملٌن على تشغٌل نظام انذار الحرٌق
االلكترونى

ق18-6

تقارٌرتجارب الخالء المبنى و استخدام خراطٌم اإلطفاء فى حالة
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وجود حرٌق
ق19-6

تشكٌل لجنة للسالمة والصحة المهنٌة تابعة لوحدة األزمات و
الكوارث

ق21-6

محاضرة تدرٌبٌة للسالمة و الصحة المهنٌة

ق21-6

عالمات إرشادٌة مناسبة لتحقٌق األمان و السالمة

ق22-6

قائمة بأعداد عمال النظافة بالكلٌة و جدول أعمال النظافة الٌومٌة

ق23-6

تعاقد بٌن ادارة الجامعة و شركة خاصة ألعمال النظافة الٌومٌة

ق24-6

عقود الصٌانة للمصاعد و التكٌٌف المركزى و غٌره

ق- 6

قوائم باألماكن و التسهٌالت المتاحة لألنشطة الطالبٌة

()25,26,27
ق28-6

قائمة بأعداد و أماكن الحاسبات اآللٌة

ق29-6

قواعد بٌانات األجهزة و المعدات بالكلٌة

ق31-6

قوائم حصر األجهزة المعملٌة و أماكن تواجدها و المسئول عنها

ق31-6

قوائم صٌانة األجهزة

ق32-6

تقرٌر عن موقع الكلٌة

ق33-6

تشكٌل لجنة المعلومات و االتصاالت

ق34-6

معلومات عن االنترنت الالسلكٌة

126

كمية الصيدلة

الدراسة الذاتية

جامعة عيف شمس

.8المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة
محتوى المرفق

رقم المرفق
ق1-7

قوائـ قوافل التنمٌة الشاملة المتتالية لحى الوايمي
مطوٌات وحدة البحوث و التجارب الصٌدلٌة المتقدمة

ق3-7

قوائـ قوافل التنمٌة المتتالٌة لمحافظتى االسماعٌلٌة و الفٌوم

ق 4-7

خطة موثقة و معتمدة لخدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة المحٌطة

ق 5-7

مجلس الكلٌة العتماد خطة خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة

ق6-7

نموذج التحلٌل اإلحصائً لتحدٌد األولوٌات القومٌة إلحتٌاجات المجتمع

ق7-7

آليات تحديد االحتياجات المجتمعية المعتمدة

ق 8-7

نماذج استمارة المسح االجتماعى الشامل و استطالعات الرأى و التحلٌل

ق2-7

اإلحصائى لنتٌجة المسح
ق9-7

مخاطبة شركات الدواء الستطالع رأٌهم عن الخدمات و االستشارات
المطلوب تنفٌذها من وحدة البحوث و التجارب الصٌدلٌة المتقدمة

ق11-7

قائمة بالمشارٌع التً قامت بها وحدة البحوث و التجارب الصٌدلٌة المتقدمة

ق11-7

اإلعالنات و كشوف بأسماء الطلبة الذٌن تم تطعٌمهم ضد االلتهاب الكبد
الوبائى ب

ق12-7

اإلعالن و كشف بأسماء الطلبة الذٌن تم تطعٌمهم ضد الحصبة و الحصبة
األلمانى

ق13-7

قائمة الحمالت المتعددة للتبرع بالدم لصالح مستشفى الدمرداش

ق 14-7

قائمة زٌارات متعددة لمستشفً الدمرداش لألطفال و مستشفى 57357
بواسطة الطالب و أعضاء هٌئة التدرٌس

ق 15-7

مطوٌات حمالت توعٌة للمجتمع بواسطة أعضاء هٌئة التدرٌس و الطالب
المشاركٌن فى المؤتمر الطالبى للدراسات الصٌدلٌة
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التقارٌر و برنامج الموسم االرشادى الثالث لقافلة حى الكابالت –شبرا
الخٌمة

ق17-7

التقارٌر وخطابات الشكر و كشف بأعضاء هٌئة التدرٌس و معاونٌهم
المشاركٌن فى القوافل

ق 18-7

تقرٌر وخطابات قافلة التنمٌة الشاملة الخامسة لمحافظة الفٌوم-
ٌولٌو 2111

ق 19-7

تقرٌر وخطابات قافلة التنمٌة الشاملة السادسة لحً الواٌلى – القاهرة -
أكتوبر 2111

ق21-7

نماذج لمجلة البٌئة

ق21-7

برنامج و فعالٌات أسبوع البٌئة
(ٌداً بٌد من أجل بٌئة أفضل)

ق22-7

تقرٌر دورات تدرٌب موظفى وفنٌٌن الكلٌة على السالمة و الصحة المهنٌة
وكٌفٌة التعامل مع المواد الخطرة والحرائق

ق23-7

تقرٌر تجارب وتدرٌب عملى فعلى علً مواجهة الحرائق وإخالء المبنى
بالتعاون مع ادارة الدفاع المدنى بالجامعة

ق24-7

قائمة دورات التعلٌم الصٌدلى المستمر للخرٌجٌن دورٌا

ق25-7

ملف وحدة ادارة األزمات و الكوارث.

ق26-7

اعالن ندوة للتوعٌة عن مرض االنفلونزا بانواعة و نشرات للتوعٌة

ق 27 -7

مطوٌات مؤتمر ابن سٌناء الدولى للكٌمٌاء

ق 28 -7

خطابات تنظٌم الكلٌة اجتماع اللجنة التنفٌذٌة التحاد كلٌات الصٌدلة فى
الوطن العربى

ق 29-7

مطوٌات و تقرٌر عن تنظٌم الكلٌة المؤتمر الطالبى للدراسات الصٌدلٌة
لستة أعوام متتالٌة بمشاركة طالب كلٌات الصٌدلة و مقاالت عن المؤتمر
فى الصحف و المجالت الرسمٌة

ق 31-7

مطوٌات ملتقى التوظٌف السنوى
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ق31-7

تقرٌر زٌارة دار أٌتام المواساة بالعباسٌة

ق 32-7

كشف بأسماء أعضاء هٌئة التدرٌس و معاونٌهم المشاركٌن فى مجال قوافل
التنمٌة الشاملة

ق 33-7

استطالع الرأى فى الخدمة المجتمعٌة التى تقدمها الكلٌة

ق 34-7

تشكٌل مجلس الكلٌة متضمن تمثٌل المستفٌد النهائى

ق 35-7

تشكٌل مجلس ادارة وحدة البحوث و التجارب الصٌدلٌة المتقدمة

ق36 -7

بٌانات ملتقى التوظٌف السنوى و آراء الطالب و المستفٌد النهائى

ق 37 -7

اعالنات التوظٌف للخرٌجٌن بواسطة لجنة متابعة الخرٌجٌن

ق38-7

استطالع الرأى فى المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من البرنامج الدراسً

ق 39-7

استطالع رأى المستفٌد النهائى فى خرٌجى الكلٌة

41-7

نموذج من استمارة التدرٌب الصٌفى المعدلة

41-7

نماذج مشاركة األطراف المجتمعٌة فى تدرٌب الطالب

42-7

تقرٌر فى الجرٌدة الرسمٌة عن مشاركة شركات الدواء فى تدرٌب طالب
الكلٌة

ق .43-7

مخاطبات و تقارٌر بشأن زٌارات مصانع األدوٌة

ق 44-7

قائمة بأسماء الشركات المساهمة فى تقدٌم الدعم المادى و الفنى للمؤتمر
الطالبً للدراسات الصٌدلً

ق 45-7

قائمة محاضرات اعداد الطالب و الخرٌجون لسوق العمل

ق46-7

نتائج قٌاس مستوى رضاء األطراف المجتمعٌة عن خدمات المجتمع وتنمٌة
البٌئة التً تقدمها المؤسسة.
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-9التقوٌم المؤسسً و إدارة نظم الجودة
محتوى المرفق

رقم المرفق
ق 1-8

تقرٌر الكلٌة السنوى للعام الجامعً ()2116-2115

ق 2-8

تقرٌر الكلٌة السنوى للعام الجامعً ()2117-2116

ق 3-8

تقرٌر الكلٌة السنوى للعام الجامعً ()2118-2117

ق 4-8

وثٌقة التقوٌم الذاتً للمؤسسة للعام الجامعً ()2119-2118

ق 5-8أ

وثٌقة التقوٌم الذاتً للمؤسسة للعام الجامعً ()2111-2119

ق 5-8ب

وثٌقة التقوٌم الذاتً للمؤسسة للعام الجامعً (2111-2111

ق 6-8

تقارٌر المراجعة الداخلٌة

ق 7-8

تقارٌر المراجعٌن الخارجٌٌن

ق 8-8

مجالس الكلٌة الدالة على مناقشة نتائج التقوٌم الذاتى

ق 9-8

مجالس الكلٌة الدالة على عرض تقارٌر زٌارات لجان المتابعة
من قبل مشروعى CIQAP,QAAP

ق 11-8

تشكيؿ لجنة العداد التقرير السنوى لمكمية

ق 11-8

تقريرمقارنة نتائج التقويـ الذاتي لممؤسسة بالنتائج السابقة للعام
الجامعً 2117-2116

ق 12-8

تقريرمقارنة نتائج التقويـ الذاتي لممؤسسة بالنتائج السابقة للعام
الجامعً 2118-2117

ق 13-8

تقريرمقارنة نتائج التقويـ الذاتي لممؤسسة بالنتائج السابقة للعام
الجامعً 2119-2118

ق 14-8

تقريرمقارنة نتائج التقويـ الذاتي لممؤسسة بالنتائج السابقة للعام
الجامعً 2111-2119
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محتوى المرفق
خطة التعزٌز و التطوٌر و التحسٌن السنوٌة للعام الجامعى
( ) 2111-2111

ق 15-8أ

خطة التعزٌز و التطوٌر و التحسٌن السنوٌة للعام الجامعى
()2112-2111

ق 16-8

اإلجراءات التصحٌحٌة بناءا على تقارٌر المراجعة الداخلٌة

ق 17-8

اإلجراءات التصحٌحٌة بناءا على تقارٌر المراجعٌن
الخارجٌٌن

ق 18-8

قائمة بأسماء المشاركون فى إعداد الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة

ق 19-8

قائمة بأسماء المشاركون فى تحدٌث الخطة اإلستراتٌجٌة

ق 21-8

الهٌكل التنظٌمى الموثق للمؤسسة

ق 21-8

كتٌب التوصٌف الوظٌفى للعاملٌن بالمؤسسة

ق 22-8

قائمة بالبرامج التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس و معاونٌهم

ق 23-8

خطط التدرٌب للعاملٌن بالكلٌة

ق 24-8

قائمة بالموارد المالٌة للكلٌة

ق 25-8

تقرٌر عن مٌكنة شئون الطالب و الدراسات العلٌا

ق 26-8

قائمة أسالٌب التعلٌم و التعلم داخل الكلٌة

ق 27-8

كتٌبات المعاٌٌر و توصٌف و تقارٌر مقررات الدراسات العلٌا
بالكلٌة

ق 28-8

محضر إجتماع لجنة تطوٌر المقررات عام 2111-2119

ق 29-8

محضر إجتماع لجنة تطوٌر المقررات عام 2111-2111

ق 31-8

قائمة محاضرات إلعداد الطالب لسوق العمل

ق 31-8

قائمة محاضرات و دورات للتعلٌم الصٌدلى المستمر

ق 32-8

الئحة برنامج تصمٌم األدوٌة

ق 33-8

قائمة األجهزة و المعدات التى تم تورٌدها للطالب
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الدراسة الذاتية
رقم المرفق

جامعة عيف شمس

محتوى المرفق

ق 34-8

قائمة أجهزة المعمل المركزى

ق 35-8

كشف حضور المستفٌد النهائى من الخرجٌن لملتقى التوظٌف

ق 36-8

توثٌق و تحدٌث خطة خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة

ق 37-8

تقارٌر المراجعة الداخلٌة للكلٌة للعام 2111/2111

ق 38-8

خطة تدرٌب الجهاز اإلدارى و تفعٌلها

ق 39-8

معاٌٌر قٌاس أداء الجهاز االداري

ق 41-8

تقارٌر المراجعٌن و المتحنٌن الخارجٌٌن

ق 41-8

الخطة البحثٌة للكلٌة و تفعٌلها

ق 42-8

الخطة التنفٌذٌة لمشروع الCIQAP

ق 43-8

قوائم األجهزة و المعدات التى تم شراؤها

ق 44-8

الهٌكل التنظٌمى لوحدة توكٌد الجودة

ق 45-8

السٌرة الذاتٌة لمدٌر و نائب مدٌر الوحدة

ق 46-8

مصادر تموٌل وحدة توكٌد الجودة -الالئحة المالٌة و االدارٌة
للوحدة

ق 47-8

تجهٌزات وحدة ضمان الجودة

ق 48-8

مجلس الكلٌة إلعتماد الهٌكل التنظٌمى للكلٌة المقدم من وحدة
الجودة

ق 49-8

الفرق التنفٌذٌة إلعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة

ق 51-8

إعتماد خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة

ق 51-8

إعتماد التقرٌر الفنى الخامس المقدم لمشروع التطوٌر المستمر
والتأهٌل لالعتماد

ق 52-8

إعتماد مجلس الكلٌة للدراسة الذاتٌة
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كمية الصيدلة

المحور الثانً :الفاعلٌة التعلٌمٌة
.2الطالب و الخرٌجون
محتوى المرفق

رقم المرفق
ف 1-1

القواعد المعلنة للقبول بالمؤسسة

ف 2-1

وثائق تدل على اعداد و تنظٌم لقاءات تعرٌفٌة للطالب الجدد

ف 3-1

القواعد المعلنة للتحوٌل للمؤسسة

ف 4-1

نسب التحوٌالت من و إلى الكلٌة

ف 5-1

مقارنة المعاٌٌر القٌاسٌة لمؤسسات التعميـ العالى بوضع المؤسسة

ف 6-1

التطور فى أعداد الطالب الوافدٌن لمرحلتى البكالورٌوس و
الدراسات العلٌا

ف 7-1

خطة معتمدة و موثقة لدعم الطالب الوافدٌن وتوثٌق مجلس الكلٌة

ف 8-1

محاضر عقد لقاءات دورٌة مع الطالب الوافدٌن

ف 9-1

استبٌان لقٌاس رضا الطالب الوافدٌن

ف 11-1

خطة موثقة و معتمدة للدعم الطالبى فى النواحى األكادٌمٌة و الغٌر
أكادٌمٌة

ف 11-1

مجلس الكلٌة الذى تم فٌه اعتماد خطة الدعم الطالبى

ف 12-1

المستندات الدالة على تقدٌم الدعم للطالب

ف 13-1

دراسة احتٌاجات الطالب عند وضع خطة الدعم الطالبى

ف 14-1

تقرٌر عن استبٌان تحدٌد االحتٌاجات الطالبٌة من أنواع الدعم
المختلفة

ف 15-1

تقرٌر عن المركز الطبى بالمؤسسة

ف 16-1

قواعد موثقة و معلنة لتحدٌد الطالب المتفوقٌن و المبدعٌن و
المتعثرٌن و توثٌق مجلس الكلٌة
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رقم المرفق
ف 17-1

جامعة عيف شمس
محتوى المرفق

الوثائق الدالة على دعم و تحفٌز المبدعٌن و المتفوقٌن داخل
المؤسسة

ف 18-1

قرار من مجلس الكلٌة بتقدٌم منح دراسٌة للطالب الثالثة األوائل
فى برنامج الساعات المعتمدة

ف 19-1

الوثائق الدالة على رعاٌة الطالب المتعثرٌن فى األقسام العلمٌة

ف 21-1

وثائق دالة على إعطاء محاضرات إضافٌة مجانٌة للطالب

ف 21-1

قٌاس مستوى رضاء الطالب عن فاعلٌة برنامج رعاٌة الطالب
المتعثرٌن

ف 22-1

نسخة ورقٌة و إلكترونٌة من دلٌل الطالب

ف 23-1

قوائم تسلٌم الدلٌل للطالب

ف 24-1

توثٌق نظام اإلرشاد األكادٌمٌى و الرٌادة العلمٌة فى مجلس الكلٌة

ف 25-1

توثٌق دور الرائد العلمى و المرشد األكادٌمٌى فى مجلس الكلٌة

ف 26-1

قوائم الرٌادة العلمٌة و االرشاد االكادٌمٌى

ف 27-1

اّلٌات أختٌار المرشد األكادٌمٌى و الرائد العلمى

ف 28-1

توثٌق اّلٌات اختٌار المرشد األكادٌمٌى و الرائد العلمى بمجلس
الكلٌة

ف 29-1

مشاركة جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس فى نظام االرشاد األكادٌمٌى و
الرٌادة العلمٌة

ف 31-1

ملف انجازات وأنشطة لجان االتحاد الطالبى المختلفة

ف 31-1

ملف انجازات وأنشطة المؤتمر الطالبى للدراسات الصٌدلٌة
 SCOPSو مقاالت الصحف الرسمٌة و المجالت

ف 32-1

ملف أنشطة الجمعٌة العلمٌة ASSPSA

ف 33-1

نسبة الطالب المشاركٌن فى األنشطة المختلفة
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كمية الصيدلة

رقم المرفق

جامعة عيف شمس
محتوى المرفق

ف 34-1

مساهمة اتحاد الطالب فى تنفٌذ العدٌد من األنشطة الطالبٌة

ف 35-1

المراكز التى تحصل علٌها المؤسسة فى األنشطة الطالبٌة

ف 36-1

تكرٌم الطالب المتفوقٌن فى األنشطة الطالبٌة

ف 37-1

ملف محاضرات اعداد الطالب و الخرٌجٌن لسوق العمل

ف 38-1

استطالع رأى الطالب و الخرٌجٌن عن محاضرات اعداد الطالب
و الخرٌجٌن لسوق العمل

ف 39-1

ملف برامج التعلٌم الصٌدلى المستمر للخرٌجٌن و عدد المشاركٌن
فٌها

ف 41-1

تشكٌل لجنة لمتابعة الخرٌجٌن و توثٌقها بمجلس الكلٌة

ف 41-1

ملف انجازات رابطة الخرٌجٌن و االنشطة التى تقوم بها

ف 42-1

قواعد بٌانات للخرٌجٌن

ف 43-1

اّلٌات معتمدة و موثقة لمتابعة الخرٌجٌن فى سوق العمل

ف 44-1

توثٌق اّلٌات متابعة الخرٌجٌن فى سوق العمل

ف 45-1

استطالع رأى المستفٌد النهائى من الخرٌجٌن و جهات العمل و
نتائج تحلٌل االستبٌان

ف 46-1

ملف انجازات ملتقى التوظٌف السنوى
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جامعة عيف شمس

كمية الصيدلة

 .3المعاٌٌر األكادٌمٌة
رقم المرفق
ف 1-2

محتوى المرفق
وثائق تبنى الكلٌة المعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة
 NARSفى مجالس األقسام العلمٌة و مجلس الكلٌة

ف 2-2

وثائق مشاركة قٌادة الكلٌة األكادٌمٌة و أعضاء هٌئة
التدرٌس فى وضع هذه معاٌٌر التعلٌم الصٌدلى بمصر

ف3-2

وثائق الجهود المبذولة للتوعٌة بالمعاٌٌر األكادٌمٌة

ف4-2

وثٌقة توافق المعاٌٌر األكادٌمٌة مع رسالة المؤسسة

ف5-2

وثٌقة توافق برنامج مرحلة البكالورٌوس مع المعاٌٌر
األكادٌمٌة

ف6-2

تقرٌر المراجع الخارجى للبرنامج الدراسى لمرحلة
البكالورٌوس وقرار اختٌار المراجع الخارجى بواسطة
مجلس الكلٌة
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 .4البرامج التعلٌمٌة
رقم المرفق
ف1-3

محتوى المرفق
استطالع رأى المستفٌد النهائى فى المخرجات التعلٌمٌة
المستهدفة من البرنامج الدراسى

ف2-3

مستندات دالة على مالئمة البرامج التعلٌمٌة الحتٌاجات
سوق العمل

ف3-3

مستندات دالة على تطوٌر المحتوى العلمى للمقررات
الدراسٌة بناءا على رأى الطالب وعلى توصٌات لجنة
تطوٌر المقررات

ف4-3

محاضر اجتماعات لجنة تطوٌر المقررات CDC

ف5-3

مستندات دالة على االستفادة من أراء الممتحنٌن الخارجٌٌن
فى تطوٌر المقررات الدراسٌة

ف6-3

توصٌف البرنامج التعلٌمى والمقررات الدراسٌة

ف7-3

مستندات دالة على التوافق بٌن تصمٌم البرنامج التعلٌمى
ورسالة المؤسسة

ف8-3

تطابق مصفوفة المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة مع أهداف
البرنامج التعلٌمى

ف9-3

مستندات دالة على مساهمة البرنامج الدراسى فى تنمٌة
المهارات الذهنٌة والعملٌة

ف11-3

توصٌفات وتقارٌر المقررات الدراسٌة

ف11-3

التقرٌر السنوى للبرنامج الدراسى

ف12-3

االستعانة بمراجعٌن وممتحنٌٌن خارجٌٌن لتتقٌم البرنامج
الدراسى والمقررات الدراسٌة

ف13-3

توصٌف التدرٌب المٌدانى بناءا على رأى المراجع
الخارجى
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رقم المرفق
ف14-3

جامعة عيف شمس
محتوى المرفق

مستندات دالة على تحدٌث المقررات بناءا على رأى
الممتحن الخارجى

ف15-3

مستندات دالة على تحدٌث المقررات بناءا على رأى
المراجع الخارجى

ف16-3

مستندات دالة على تحدٌث المقررات بناءا على الرغبة فى
إستحداث موضوعات جدٌدة فى كل تخصص

ف17-3

مستندات دالة على تحدٌث المقررات بناءا على الرغبة فى
ربط المقررات النظرٌة بالمقررات العلمٌة

ف18-3

مستندات دالة على تحدٌث المقررات بناءا على الرغبة فى
عدم التكرار

ف19-3

مستندات دالة على تحدٌث المقررات بناءا على الرغبة فى
التطوٌر

ف21-3

قائمة أعداد الطالب الملتحقٌن بالبرنامج الدراسى األساسى

ف21-3

قائمة ازدٌاد أعداد الطالب الملتحقٌن ببرنامج الساعات
المعتمدة

ف22-3

تقارٌر نسب النجاح بالبرنامج الدراسى

ف23-3

قائمة أعداد الخرٌجٌن
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 .5التعلٌم و التعلم و التسهٌالت الداعمة
محتوى المرفق

رقم المرفق
ف1-4

استراتٌجٌة التعلٌم و التعلم و توثٌق مجلس الكلٌة

ف 2-4

مراجعة استراتٌجٌة التعلٌم و التعلم

ف 3-4

وثاثق االستفادة من مراجعة استراتٌجٌة التعلٌم و التعلم

ف 4-4

قائمة أسالٌب التعلٌم و التعلم

ف 5-4

وثاثق دالة على احتواء المقررات الدراسٌة على مجاالت معٌنة و طرق
تدرٌس لتطبٌق التعلم الذاتى

ف 6-4

قائمة معتمدة و موثقة بمصادر التعلٌم داخل الكلٌة

ف 7-4

الجدول الدراسى لطلبة مرحلة البكالورٌوس

ف 8-4

خطة معتمدة و موثقة لتنمٌة الموارد الذاتٌة بالمؤسسة

ف 9-4

الوثائق الدالة على انتداب أعضاء هٌئة تدرٌس من داخل جامعة عٌن
شمس

ف 11-4

الوثائق الدالة على عدم الموافقة على االعارات و استدعاء جمٌع
المعارٌن

ف 11-4

دراسة للحد من الدروس الخصوصٌة و تقرٌر عن مدى االستفادة منها

ف 12-4

مقترحات موثقة و معتمدة للحد من الدروس الخصوصٌة بناءا على
الدراسة و توثٌق مجلس الكلٌة

ف 13-4

ضوابط الكتاب الجامعى و توثٌق مجلس الكلٌة

ف 14-4

الوثائق الدالة على تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس على طرق التدرٌس
الغٌر تقلٌدٌة

ف 15-4

الئحة الكلٌة لمرحلة البكالورٌوس
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رقم المرفق
ف 16-4

جامعة عيف شمس
محتوى المرفق

توصٌف المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من التدرٌب الصٌفى و توثٌقها
بمجلس الكلٌة

ف 17-4

آلٌة االشراف على التدرٌب المٌدانى واستمارة التدرٌب الصٌفى بعد
التعدٌالت و توثٌق مجلس الكلٌة

ف 18-4

استطالع رأى الطالب عن فاعلٌة التدرٌب المٌدانى

ف 19-4

نموذج من استمارة التدرٌب المٌدانى الصٌفى موضح بها تقٌٌم مشرف
التدرٌب من داخل الكلٌة و من الجهة المدربة

ف 21-4

نماذج من زٌارات الطلبة لمصانع و شركات األدوٌة و المستشفٌات
التعلٌمٌة

ف 21-4

اّلٌات للتأكد من استٌفاء االمتحانات للمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة

ف 22-4

تقٌٌم الممتحنٌن الخارجٌٌن للمقررات

ف 23-4

اعالن االجابات النموذجٌة لالمتحانات الدورٌة مفسر علٌها توزٌع
الدرجات

ف 24-4

نموذج من ورقة االمتحان موزع علٌها درجات االسئلة

ف 25-4

الوثائق الدالة على عدم انفراد األساتذة بالتدرٌس و التصحٌح

ف 26-4

الوثائق الدالة على توزٌع لجان الشفوى عشوائٌا على الممتحنٌن

ف 27-4

نموذج من توثٌق نتائج االمتحانات بمجلس الكلٌة

ف 28-4

الوثائق الدالة على استخدام الكلٌة نظام الممتحنٌن الخارجٌٌن فى
المقررات التى بها امتحانات شفهٌة

ف 29-4

الوثائق الدالة على تحلٌل نتائج االمتحانات

ف 31-4

الوثائق الدالة على االستعانة بنتائج الطالب فى تطوٌر المقررات الدراسٌة
و تحسٌن أداء أعضاء هٌئة التدرٌس
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كمية الصيدلة

جامعة عيف شمس

الوثائق الدالة على نظام تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات و إعالم
الطالب بنتٌجة التظلم

ف 32-4

تقرٌر عام عن نتائج االمتحانات

ف 33-4

مواصفات عامة للورقة االمتحانٌة

ف 34-4

بٌان بالكتب التى تم شراءها و اضافتها للمكتبة فى العام الدراسى
()2111-2119

ف 35-4

تقرٌر مفصل عن الموارد المادٌة و البشرٌة المتوفرة بالمكتبة

ف 36-4

بٌانات عن قاعات الدرس و المعامل الطالبٌة

ف 37-4

قائمة بحصر أجهزة المعامل الطالبٌة

ف 38-4

استبٌان قٌاس رضاء الطالب

ف 39-4

تقرٌر عن زٌادة أعداد الكتب بالمكتبة

ف 41-4

قرارات تم اتخاذها لتحسٌن نظام التهوٌة داخل المعامل الطالبٌة

ف 41-4

وثائق دالة على اتخاذ قرارات لتحسٌن التهوٌة داخل المعامل الطالبٌة
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 .5أعضاء هٌئة التدرٌس
محتوى المرفق

رقم المرفق
ف1-5

بٌان بتخصصات و أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة

ف2-5

قائمة بأسماء أعضاء هٌئة التدرٌس المنتدبٌن بالكلٌة من
داخل جامعة عٌن شمس

ف 3-5

استمارات مالئمة عضو هٌئة التدرٌس للمقررات الدراسٌة
التى ٌقوم بتدرٌسها

ف 4-5

خطة معتمدة و موثقة و مفعلة للتعامل مع العجز فً عدد
أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة و توثٌق مجلس الكلٌة

ف 5-5

بٌان بتخصصات و أعداد الهٌئة المعاونة بالكلٌة

ف6-5

خطة خمسٌة لتعٌٌن أعضاء الهٌئة المعاونة

ف7-5

خطة المؤسسة لتدرٌب

أعضاء هٌئة التدرٌس وفقا

لالحتٌاجات الفعلٌة
ف 8-5

وثائق استبٌانات استطالع رأى المتدربٌن فى التدرٌب و
تقرٌر عن التدرٌب

ف 9-5

مقترحات البرامج التدرٌبٌة

ف11-5

بٌان بورش العمل و المحاضرات التً تم تنظٌمها عن طرٌق
لجنة التدرٌب بوحدة توكٌد الجودة بالكلٌة طبقا للخطة

ف11-5
ف 12-5

قواعد تعٌٌن و ترقٌة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة
قواعد معتمدة ومفعلة و معلنة

لتقٌٌم آداء أعضاء هٌئة

التدرٌس والهٌئة المعاونة
ف13-5

استمارة تقوٌم آداء اعضاء هٌئة التدرٌس و نماذج فعلٌة لها

ف 14-5

وثائق آراء الطالب فى تقٌٌم آداء أعضاء هٌئة التدرٌس

ف 15-5

وثائق اجراءات تصحٌحٌة فً انتداب أعضاء هٌئة التدرٌس
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محتوى المرفق

ف 16- 5

استبٌان و تقرٌر الستطالع رأى أعضاء هٌئة التدرٌس
والهٌئة المعاونة عن الرضاء الوظٌفى و كذلك المقترحات
لزٌادة الرضاء الوظٌفى

ف 17-5

إجراءات تصحٌحٌة خاصة بالنسبة لمعاونً أعضاء هٌئة
التدرٌس

ف 18-5

وثائق انتداب و جدول الساعات المكتبٌة ألعضاء هٌئة
التدرٌس المنتدبٌن فً بعض التخصصات الغٌر صٌدلٌة من
داخل جامعة عٌن شمس
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 .7البحث العلمً و األنشطة العلمٌة األخري
رقم المرفق
ف1-6

محتوى المرفق
خطة البحث العلمى و المجاالت البحثٌة للكلٌة و إعتماد مجلس
الكلٌة

ف2-6

آلٌة متابعة تنفٌذ الخطة البحثة للكلٌة

ف3-6

مجاالت االرتباط مع خطة الجامعة للبحث العلمى

ف4-6

تشكٌل اللجنة و اعتماد مجلس الكلٌة

ف5-6

قائمة البحوث العلمٌة و متوسط انتاج االبحاث ألعضاء هٌئة
التدرٌس بالكلٌة

ف6-6

قواعد بٌانات إلكترونٌة و ورقٌة للبحوث العلمٌة بالمؤسسة

ف7-6

قائمة البحوث العلمٌة المشتركة بٌن األساتذة فى المؤسسة و أساتذة
فى مؤسسات علمٌة دولٌة

ف)13-8(-6

قائمة جوائز الدولة و الجامعة و الدولة ألعضاء هٌئة التدرٌس
بالمؤسسة

ف14-6

قائمة براءات اختراع أعضاء هٌئة التدرٌس

ف15-6

قائمة األبحاث التطبٌقٌة الخاصة بالمؤسسة

ف16-6

قائمة اإلشراف المشترك و البحوث المشتركة بٌن األقسام العلمٌة

ف17-6

قائمة األبحاث المشتركة بٌن األقسام العلمٌة و المراكز البحثٌة

ف18-6

قائمة األجهزة العلمٌة للمعمل المركزى

ف19-6

وثائق زٌادة المخصصات المالٌة للبحث العلمى

ف21-6

وثائق نشر البحوث العلمٌة بواسطة معاونى أعضاء هٌئة التدرٌس

ف21-6

خطة تنمٌة الموارد للدراسات العلٌا و البحث العلمى و توثٌقها

ف22-6

وثائق فرض رسوم مالٌة للباحثٌن من خارج الكلٌة

ف23-6

قائمة جوائز النشر الدولى
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ف-6

قائمة ووثائق برامج تنمٌة المهارات البحثٌة للهٌئة

()24,25,26

المعاونة(مؤتمرات علمٌة ,ورش عمل,ندوات,سٌمنارات

ف27-6

وثائق التطوٌر فى المحتوى العلمى لمقررات تصمٌم األدوٌة

ف28-6

وثائق التطوٌر فى المحتوى العلمى لمقرر التكنولوجٌا الحٌوٌة

ف29-6

وثائق التطوٌر فى المحتوى العلمى الصٌدالنٌات و تصمٌم االشكال
الصٌدلٌة

ف31-6

وثائق مشاركة الطالب فى المشارٌع البحثٌة داخل األقسام العلمٌة

ف31-6

وثائق مشارٌع بحثٌة ممولة من أكادٌمٌة البحث العلمى

ف32-6

إتفاقٌة جامعة المستقبل

ف33-6

إتفاقٌات (أوكرانٌا-سورٌا-لٌبٌا-الصٌن-مالٌزٌا)

ف34-6

وثائق و انجازات المؤتمر الطالبى للدراسات الصٌدلٌة scops

ف35-6

مطوٌات المؤتمر الطالبى للدراسات الصٌدلٌة

ف-6

مجلة المؤتمر الطالبى للدراسات الصٌدلٌة

()36,37,38
ف39-6

قوائم حضور الطالب مؤتمر biovision

ف41-6

وثائق مؤتمر الفٌدرالٌة الدولٌة للصٌادلة FIP

ف41-6

وثائق مؤتمر ابن سٌنا الدولى

ف42-6

وثائق مشاركة الكلٌة فى تنظٌم مؤتمر FIP

ف43-6

وثائق إجتماع اللجنة التنفٌذٌة التحاد كلٌات الصٌدلة بالوطن العربى

ف44-6

وثائق الندوات العلمٌة التى نظمتها الكلٌة

ف45-6

وثائق مساهمات أساتذة الكلٌة فى أنشطة علمٌة على المستوى
المحلى و اإلقلٌمى
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 .8الدراسات العلٌا

 .9التقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة
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رقم المرفق

جامعة عيف شمس

محتوي المرفـق

ق 1-8

خطة التقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة.

ق 2-8

تقارٌر المقررات الدراسٌة.

ق 3-8

توثٌق تقارٌر المقررات الدراسٌة فً مجالس األقسام.

ق 4-8

توثٌق تقارٌر المقررات الدراسٌة فً مجلس الكلٌة.

ق 5-8

إعتماد النتٌجة النهائٌة للطالب من مجلس الكلٌة

ق 6-8

تقٌٌم المقررات الدراسٌة و االمتحانات بواسطة الممتحن الخارجً

ق 7-8

تقٌٌم البرنامج الدراسً بواسطة المراجع الخارجً.

ق 8-8

محاضر المؤتمرات العلمٌة لألقسام.

ق 9-8

إعتماد المؤتمرات العلمٌة من مجالس األقسام

ق 11-8

وثائق استطالع رأي الطالب فً أداء أعضاء هٌئة التدرٌس وتحلٌل
االستبٌانات و اعداد تقارٌر بذلك الدارة الكلٌة.

ق 11-8

وثائق و مستندات المراجعة الداخلٌة لألقسام و اإلجراءات التصحٌحٌة التى
تم اتخاذها.

ق 12-8

وثائق استبٌان رضا المستفٌد النهائً من الخرٌجٌن وتحلٌل االستبٌانات و
اعداد تقرٌر بذلك.

ق 13-8أ

خطة التحسٌن و التعزٌز للمؤسسة للعام الجامعى .2111-2111

ق 13-8ب

خطة التحسٌن و التعزٌز للمؤسسة للعام الجامعى 2112-2111

ق 14-8

الخطة التنفٌذٌة لمشروع التطوٌر المستمر و التأهٌل لالعتماد.

ق 15-8

قائمة المحاضرات التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة من
خالل لجنة التدرٌب بالكلٌة.

ق 16-8

قائمة و مستندات تطبٌق أنماط التدرٌس الغٌر التقلٌدٌة داخل جمٌع األقسام
العلمٌة بالكلٌة.
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ق 17-8

وثائق المعاٌٌر األكادٌمٌة و توصٌف برامج ومقررات الدراسات العلٌا

ق 18-8

قوائم حصر األجهزة المعملٌة.

ق 19-8

تقرٌر مراجعة المقررات السنوي بواسطة وحدة الجودة.

ق 21-8

نظام المسائلة والمحاسبة.

ق 21-8

مجلس الكلٌة العتماد نظام المسائلة والمحاسبة.

ق 22-8

محاضر فحص شكاوي الطالب و الرد علٌها.

ق 23-8

تقارٌر المراجعة الداخلٌة لألقسام العلمٌة.
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