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 في مجال الجودة  4201-3201 كاديمينجازات كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى للعام األإب قائمة

 الدوائىكلية الصيدلة والتصنيع  سم الكليةإ

 الرؤية والرسالة
لضمان  لقوميةابناءا على توصيات زيارة الهيئة  الة الكليةخر تعديل لرؤية ورسأعتماد إتم 

 16/6/2014نعقد بتاريخ إفى مجلس الكلية الذى  جودة التعليم واإلعتماد

 ملف المقرر
يئة هعضاء أاء أدومراجعتها من خالل لجنة متابعة  تحديث ملفات المقرراتنتهاء من تم اإل

 .التدريس المنتدبة من مركز ضمان الجودة بالجامعة

البرنامج ومصفوفة مهارات توصيف  

ها ى تمنحامج درجة البكالوريوس التنبرمهارات  ومصفوفة توصيف مراجعة تهاء مننتم اإل

ة سكندرية اإلمن خالل مراجع خارجى وهى أ.د. إيفان سعد أستاذ بكلية الصيدلة جامع الكلية

خ كلية بتاريوتم طرح التوصيات المستخلصة من المراجعة فى مجلس ال . 2014وذلك فى إبريل 

ت وصيفا، وتمت اإلشارة إلى تشكيل لجنة مراجعة دقيقة لتوصيف البرنامج وت16/6/2014

 NARSهارات للبرنامج والمقررات ومراجعتها مع ال المقررات ومصفوفة الم

 تقرير البرنامج
مت المراجعة توكذلك  22/9/2013تم عمل تقرير البرنامج وتم إعتماده فى مجلس كلية بتاريخ 

 .2014الخارجية من قبل أ.د. إيفان سعد فى إبريل 

 توصيف المقررات

 قسام الس األعتمادها فى مجإودورياً نتهاء من توصيف جميع المقررات ويتم تحديثها تم اإل

ة )إعتماد فصل الخريف بتاريخ مجلس كلي فى بداية كل فصل دراسىومجالس الكلية 

  .(23/3/2014، واإلعتماد لفصل الربيع بتاريخ مجلس كلية  21/10/2013

 . سعد كذلك تمت المراجعة الخارجية على توصيفات جميع المقررات من قبل أ.د. إيفان

 المقرراتتقرير 
ير فى لتقارا هعتماد هذإمناقشة وويتم تم عمل تقارير المقررات فى نهاية كل فصل دراسى ي

  إلعتمادها بمجلس الكلية.  عمل الخطة التصحيحيةمجالس االقسام و

مختلفة لقسام اى األفالمتبعة  ستراتجيات التعليم والتعلمإ وكذلك سياسات تقويم الطالبتم إعتماد  سياسات تقويم الطالب

 8/7/2013لكلية الصيدلة فى مجلس الكلية المنعقد فى 
 استراتجيات التعليم والتعلم

 خطة عمل الوحدة
-2013امعى % من خطة عمل وحدة ضمان الجودة بالكلية للعام الج 90يقرب من  اتم تنفيذ م

2014 . 
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 التقرير السنوي
م رفعه لإلعتماد فى وت 2014-2013التقرير السنوى للكلية للعام الجامعى  من عمل تهاءناإلتم 

 . 17/11/2014مجلس الكلية بتاريخ 

 الدراسة الذاتية

، وتم عمل  22/9/2013اإلنتهاء من الدراسة الذاتية وإعتمادها فى مجلس كلية بتاريخ  تم

 . ماجدةأ.د بالتنسيق مع لجنة محاكاة للمراجعة الداخلية من مركز ضمان الجودة بالجامعة

 . 9/10/2013وحتى  7/10/2013المسيك وأ.د. ناهد السباعى تمت فى الفترة من 

س جلبماد إلعتماالتقدم لإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تمت الموافقة على 

، 30/4/2014وحتى  27/4/2014وتمت الزيارة فى الفترة من  23/12/2013الكلية بتاريخ 

 تية.سة الذالدرااقاط الضعف الموجودة بمعايير ثرها قامت الهيئة بإرسال تقرير لنوالتى على أ

تقرير المرسل من مالحظات فى ال على ماجاءللرد 18/8/2014للهيئة بتاريخ  وتم إرسال تقرير

 التصحية الالزمة..على أن يتم عمل اإلجراءات للكلية

راء الطالب  آستبيانات إتحليل 
 الترم

Fall- spring 

و تم  2014-2013للعام الجامعى   Fall)) ىلفصل الدراسلراء الطالب آستبيانات إتحليل  تم

 .جراءات التصحيحيةتخاذ اإلقسام إلرسال نسخة لروؤساء األإ

لعام الجامعى ل  (Spring) ىالدراسلفصل لراء الطالب آتحليل استبيانات  ألسباب فنية لم يتم

2013-2014. 

لربيع اونتائج  17/2/2013لفصل الخريف بمجلس كلية بتاريخ )إعتماد نتائج الطالب  تم تحليل نتائج الطالب والتعليق عليها

 واسى تحليل نتائج الطالب فى نهاية كل فصل دروتم  ،(15/7/2014بتاريخ مجلس كلية 

بمجلس  دهاعتماوإ عمل الخطة التصحيحيةفى مجالس االقسام و حليلالت اعتماد هذإمناقشة و

  (11/8/2014إعتماد الخطط التصحيحية لفصل الربيع بتاريخ  تم)فى كل فصل دراسى الكلية 
 جراءات التصحيحيةاإل

ستيفاء االمتحانات إمصفوفة 
 ةللمخرجات التعليمية المستهدف

اظ بها حتفاإل يتم و ةنات للمخرجات التعليمية المستهدفستيفاء االمتحاإنتظام عمل مصفوفة إيتم ب

 .فى ملف المقرر

 المراجعة الداخلية
نتدبة ريس المالتد عضاء هيئةأداء أللمقرارات من خالل لجنة متابعة  تم عمل المراجعة الداخليةي

 .من مركز ضمان الجودة بالجامعة

 
 المراجعه الخارجية

 خالل هذا العام الدراسى . رلمقرلتم عمل المراجعة الخارجية لم ي
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   21/10/4201تحريراً فى    

 

    جودةوحدة ضمان ال المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة                                              رئيس          

عميد الكليةو                                                                                                                  

 

 

 . ماجد الغزولىد                                                                    حنان سميرد.                       
 

 أنشطة أخرى

 جامعىإعتماد الهيكل التنظيمى للجودة وخطة عمل وحدة ضمان الجودة للعام ال .1

 .21/10/2013بتاريخ مجلس كلية  2013/2014

 
لعلوم لية اكتعديل الهيكل التنظيمى للكلية بناءا على مراجعة أ.د. طارق طه عميد  .2

 .اإلدارية والمالية
 

تعليم ودة التعديل لرسالة الكلية بناءا على مالحظات الهيئة القومية لضمان جعمل  .3

 16/6/2014واإلعتماد ، وتمت الموافقة فى مجلس كلية بتاريخ 

تها لدراس لكليةاإرسال الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمى الخاصة بالجامعة إلى أقسام  .4
 ومدى توافقها مع خطة البحث العلمى الخاصة باألقسام

 
 تفعيل دور لجنة الخريجين .5

 رنامجتشكيل لجنة لمراجعة توصيف البرنامج والمقررات ومصفوفة المهارات للب .6

 مكونة من: NARSوالمقررات مع ال 

  الجودة(وولية )نائب رئيس الجامعة للعالقات الثقافية والدأ.د. ماجدة المسيك 

  عة(بالجامأ.د. ناهد السباعى ) المدير التنفيذى لمركز ضمان الجودة 

 )أ.د. صبحى سليمان  )منسق عام برنامج درجة البكالوريوس 

 (سكندريةاإل أ.د. إيفان سعد  )أنستاذ األدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة 

 (أ.د. عبد الناصر عبد الحميد )أستاذ بكلية الهندسة جامعة فاروس 

 )د. حنان سمير )المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية 

  .إيناس مسعود )نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة(د 

 السادة رؤساء األقسام العلمية بالكلية 

 

 40تيار تم إخ)توعية الطالب بأهمية زيارة الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد  .7

ق عمل ن طريطالب وهمل إجتماعات للتوعية ومنها لنشر ثقافة الجودة بين زمالئهم ع

هيئة  أعضاء الثالث من فصل الربيع لنشر ثقافة الجودة( وتم عمل جلسات معاألسبوع 

اريخ التدريس لنشر ثقافة الجودة للطالب. )تم مناقشة ذلك فى مجلس كلية بت

17/2/2013) 

دة ن الجولضما التوصية بعمل الكلية اإلستعدادات والتجهيزات لزيارة الهيئة القومية .8

 23/3/2014لس واإلعتماد )تم مناقشة ذلك فى مج

 عمل سيناريوهات مع مختلف أنواع األزمات والكوارث .9


