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 في مجال الجودة  5201-4201 كاديمينجازات كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى للعام األإب قائمة

 التنفيذ المهام

 الهيكل التنظيمى

عام دة لللجودة وخطة عمل وحدة ضمان الجووحدة ضمان اإعتماد الهيكل التنظيمى ل .1

 16/2/2015بتاريخ مجلس كلية  2014/2015الجامعى 

جودة مان المية لضمالحظات تقرير الهيئة القوتعديل الهيكل التنظيمى للكلية بناءا على  .2
 16/2/2015بتاريخ مجلس كلية  واإلعتماد 

 
 إلدارىعضو االهيكل اإلدارى لوحدة الخريجين ووحدة الوافدين والتوصيف الوظيفى لل .3

 (20/4/2015بالوحدتين )مجلس كلية 

 اإلستبيانات

 إستبيان عن آراء الطالب عن أسباب العزوف عن حضور المحاضرات والحلول .1

 (18/8/2015)تم المناقشة فى مجلس الكلية بتاريخ  المقترحة

ين اإلداريونة والقيادة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاإستبيان نمط  .2

 (18/8/2015والطالب )تم المناقشة فى مجلس الكلية بتاريخ 

حلول ة الإستبيان الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ودراس .3

 (18/8/2015المقترحة )تم المناقشة فى مجلس الكلية بتاريخ 

 مقررملف ال
يئة هعضاء أاء أدومراجعتها من خالل لجنة متابعة  تحديث ملفات المقرراتنتهاء من تم اإل

 .التدريس المنتدبة من مركز ضمان الجودة بالجامعة

البرنامج توصيف  

 اءا س بنقامت لجنة مراجعة توصيف البرنامج بتعديل توصيف برنامج درجة البكالوريو

ي الخارج راجععلى التعليقات الواردة في تقرير زيارة لجنة االعتماد و كذلك تقرير الم

و  2014ريل ى ابفللبرنامج  أ.د. إيفان سعد أستاذ بكلية الصيدلة جامعة اإلسكندرية وذلك 

  16/6/2015تم اإلعتماد فى مجلس الكلية بتاريخ تعديالت بعد االنتهاء من ال

  ذلك و ك امج درجة البكالوريوس التى تمنحها الكليةنبرتم اعادة عرض توصيف ثم

كندرية عة اإلسجام المصفوفات المختلفة للبرنامج على  أ.د. إيفان سعد أستاذ بكلية الصيدلة

س الكلية صة من المراجعة فى مجل. وتم طرح التوصيات المستخل 2015وذلك فى سبتمبر 

   9/11/2015بتاريخ 

البرنامج مصفوفة مهارات  

 نامج فة البرمصفوتم مطابقة أهداف البرنامج مع المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج و

لمجلس اماد مع المقررات ومصففة البرنامج مع المعايير األكاديمية المتبناه وقد إعت

 16/6/2015والمصفوفات المختلفة  فى مجلس الكلية بتاريختوصيف البرنامج 
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 :المصفوفات المختلفة للبرنامج هى 

 دراسة مطابقة أهداف البرنامج للمخرجات التعليمية المستهدفة 

  دراسة التوافق بين مهارات البرنامج مع الNARS 

  مختلفة لوم الإلى نسبة العدراسة نسبة المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج

 NARSفى ال 

  لفصوللالتوزيع النوعى المجمع للساعات المعتمدة لمقررات البرنامج طبقا 

 2015الدراسية 

 تقرير عن مدى توافق المعايير االكاديمية مع رؤية ورسالة الكلية 

 تقرير البرنامج
مت المراجعة وكذلك ت 21/9/2015تم عمل تقرير البرنامج وتم إعتماده فى مجلس كلية بتاريخ 

 .2015سبتمبر  الخارجية من قبل أ.د. إيفان سعد فى 

ات ومصفوفات المعارف توصيف
 للمقررات 

 عتمادهاإوها تحديث بعد وكذلك المصفوفات الخاصة بها نتهاء من توصيف جميع المقرراتتم اإل

يخ ف بتار)إعتماد فصل الخري فى بداية كل فصل دراسىلس الكلية ومج قسام فى مجالس األ

  .(20/4/2015مجلس كلية واإلعتماد لفصل الربيع بتاريخ )، ( 20/10/2014مجلس كلية 

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

 تقرير المقررات

قشة منا متتو  الخطة التصحيحية كذلكو  تم عمل تقارير المقررات فى نهاية كل فصل دراسى

ة س كليفى فصل الخريف )مجل و مجلس الكليةالتقارير فى مجالس االقسام  هعتماد هذإو

 9/11/2015تم رفعه لإلعتماد فى مجلس كلية بتاريخ  ( وفصل الربيع20/4/2015

 المراجعة الداخلية

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

 .من مركز ضمان الجودة بالجامعة

 كما يتم عمل مراجعات ألعمال الكنترول في نهاية كل فصل دراسي

 
 المراجعه الخارجية

معة يدلة جاة الصات وقامت بها  أ.د. إيفان سعد أستاذ بكليلمقررلتم عمل المراجعة الخارجية 

 . 2015اإلسكندرية وذلك فى سبتمبر 

وأساليب  سياسات تقويم الطالب
 التعليم والتعلم

  مختلفة قسام الى األالمتبعة فوكذلك أساليب التعليم والتعلم  سياسات تقويم الطالبتم إعتماد

 20/10/2014لكلية الصيدلة فى مجلس الكلية المنعقد فى 

  التعليم والتعلم إستراتيجية 20/4/2015تم إعتماد إستراتيجية التعليم والتعلم فى 

خطة القسم األكاديمي )النظام 
فى مجلس  2014/2015خريف األقسام لتم إعتماد خطط األقسام للفصلين وتم إعتماد خطط  الداخلى للجودة فى األقسام(
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فى مجلس  2014/2015فصل الربيع األقسام لوإعتماد خطط  20/10/2014الكلية بتاريخ 

  20/4/2015 الكلية بتاريخ

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

2014 . 

 التقرير السنوي

  جلس كلية بتاريخ م 2013/2014تم إعتماد التقرير السنوى للكلية للعام الجامعى

16/2/2015 

  تم رفعه و 2014/2015التقرير السنوى للكلية للعام الجامعى  من عمل تهاءناإلتم

 . 9/11/2015لإلعتماد فى مجلس الكلية بتاريخ 

 الدراسة الذاتية

معة ة بالجاان الجودللمراجعة الداخلية من مركز ضمزيارة عمل واإلنتهاء من الدراسة الذاتية  تم

وحتى  13/9/2015بالتنسيق مع أ.د. ماجدة المسيك وأ.د. ناهد السباعى تمت فى الفترة من 

17/9/2015 

جودة  ة لضمانلقوميالتقدم لإلعتماد من الهيئة االموافقة على ثم تم إعتماد الدراسة الذاتية و

 االستكمال. وتم اعادة التقدم لزيارة 21/9/2015الكلية بتاريخ جلس بمالتعليم اإلعتماد 

راء الطالب  آستبيانات إتحليل 
 الترم

Fall- spring 

الجامعى  للعام   (Spring)و   Fall)) ىالدراسلفصل لراء الطالب آستبيانات إتحليل  تم

 .يةجراءات التصحيحتخاذ اإلقسام إلرسال نسخة لروؤساء األإو تم  2014-2015

لربيع اونتائج  16/2/2015لفصل الخريف بمجلس كلية بتاريخ )إعتماد نتائج الطالب  تم تحليل نتائج الطالب والتعليق عليها

مناقشة  و نتائج الطالب فى نهاية كل فصل دراسى تحليلوتم 16/6/2015مجلس كلية بتاريخ 

ى فلكلية الس عتمادها بمجوإ عمل الخطة التصحيحيةفى مجالس االقسام و حليلالت اعتماد هذإو

عتماد وإ 20/4/2015بتاريخ  الخريفإعتماد الخطط التصحيحية لفصل  تم)كل فصل دراسى 

 9/11/2015الخطط التصحيحية لفصل الربيع بتاريخ 

 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

 أنشطة أخرى

 
    يات مختلفة:وضع آل .4

 آلية القضاء على الدروس الخصوصية 
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   21/10/4201تحريراً فى    

 

    وحدة ضمان الجودة رئيس                                    المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة                    

عميد الكليةو                                                                                                                  

 

 

 د. ماجد الغزولىأ.                                                                    حنان سميرد.                       

  تلقى التظلماتآلية 

  (16/6/2015آلية الطالب المتعثرين )مجلس كلية 

  (16/6/2015آلية فض المنازعات )مجلس كلية 

  (16/6/2015آلية نشر ثقافة وأخالقيات البحث العلمى )مجلس كلية 

 (20/4/2015)مجلس كلية  آلية متابعة الرؤية والرسالة 

 (20/4/2015)مجلس كلية  آلية أعمال الكنترول 

 وضع نظام الورقة اإلمتحانية عاييرم 

 (20/4/2015)مجلس كلية  آلية تنفيذ األهداف اإلستراتيجية 

 ية كل )مجلس متابعة ضمان حقوق العدالة وعدم التمييز بالتقييم الطالبى

20/4/2015) 

 (20/4/2015)مجلس كلية  آلية متابعة إستراتيجية التعليم والتعلم 

 

ا دراستهللكلية االعلمى الخاصة بالجامعة إلى أقسام إرسال الخطة اإلستراتيجية للبحث  .5
لخطة فى ا وإعتماد التعديل ومدى توافقها مع خطة البحث العلمى الخاصة باألقسام

لس كلية ( )فى مج2017-2012اإلستراتيجية للبحث العلمى لكلية الصيدلة )
16/6/2015) 
 

 (20/4/2015)مجلس كلية  ووحدة لمتابعة الوافدين. الخريجين انشاء وحدة لمتابعة .6

 رنامجتشكيل لجنة لمراجعة توصيف البرنامج والمقررات ومصفوفة المهارات للب .7

  NARSوالمقررات مع ال 

 

 40تيار تم إخواإلعتماد ) توعية الطالب بأهمية زيارة الهيئة القومية لضمان الجودة. 8

ق عمل طري ئهم عنمل إجتماعات للتوعية ومنها لنشر ثقافة الجودة بين زمالطالب وع

 ء هيئةأعضا األسبوع الثالث من فصل الربيع لنشر ثقافة الجودة( وتم عمل جلسات مع

 التدريس لنشر ثقافة الجودة للطالب. 

 عمل سيناريوهات مع مختلف أنواع األزمات والكوارث .8


