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  :ستراتیجیةاإلالقائمون على وضع الخطة 

  

 ماجد الغزولى. د.أ  

  الجودة ضمان عمید كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى جامعة فاروس باإلسكندریة ورئیس وحدة                       

 اإلستراتیجيالمسئول التنفیذى لمعیار التخطیط  : الروینىصفاء . د.أ  

 رؤساء األقسام  : 

 رئیس قسم الكیمیاء التحلیلیة: صبحى سلیمان . د.أ 

 والسموم األدویةرئیس قسم : نجالء ماضى . د.أ 

 رئیس قسم المیكروبیولوجى: ھدى الشامى . د.أ 

 رئیس قسم الصیدالنیات : یسرى السید . د.أ 

 رئیس قسم العقاقیر :طھ سرج . د.أ 

 سابقا المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة بالكلیة:ماجد وصفى. د 

 نائب المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة)1(:رشا البیاع. د 

 نائب المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة)2(:إیناس مسعود . د 

 نائب المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة)3(:فایقة إبراھیم. د 

 اإلستراتیجيلجنة معیار التخطیط  أعضاء: 

 شیرین عبد العلیم. د 

 منة إسماعیل. م.م 

 سمر الجناینى. ص 

 زینب عبد العزیز. ص 

 مرام یاسر. ص 

 ندى صالح المنیاوى. ص 

 ایة مبروك. ص  

 دینا عبد المنعم. ص 
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  تمھید
  

خمس سنوات على ( خطة طویلة األجل  إلىھى مھام تقوم بھ الكلیة بغرض التوصل  ستراتیجیةاإلالخطة 

الدولة لتطویر التعلیم فى جمھوریة مصر العربیة من خالل  إستراتیجیةتقوم الكلیة بتطبیقھا وھى ضمن ) األقل

إصالح ورفع كفاءة الجامعات ، وترتب على ذلك إنشاء الھیئة القومیة لضمان الجودة وتطبیق المعاییر القومیة 

NARS   والعالمیةARS الجامعة المصریة لمواكبة تطورات العصر وتلبیة إحتیاجات المجتمع  على

  .المصرى والدولى

رؤیة الكلیة ورسالتھا التى إعتمدت فى مجلس الكلیة بعد مشاركة وأخد آراء  ستراتیجیةاإلتتضمن الخطة 

. المجتمعیة األطرافولیاء أمورھم وھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب وأ أعضاءجمیع القیادات و

  . ستراتیجیةاإل األھدافوتتضمن كذلك الغایات النھائیة و

المختلفة داخل وخارج الكلیة وتتمثل ھذه  األطرافللكلیة مع  ستراتیجیةاإلاألھدافوقد تم مناقشة الغایات و

ة األساتذ – ، وممثلین عن األساتذة ) رؤساء األقسام – الوكیل  – العمید (ت أكادیمیة فى قیادا األطراف

 .وتم نشر ذلك على موقع الكلیة  ،إتحاد الطالب والمجتمع المدنى –  الھیئة المعاونة – المساعدین والمدرسین 

وتتمثل ھذه . بیئة ولدى الكلیة سیاسات تشمل جوانب التعلیم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمیة ال

  : السیاسات فیما یلي

  .ضمان الجودة فى جمیع أوجھ النشاط بالكلیة أسالیبتطبیق قواعد و  -

  .تعلیم وبحث علمى وخدمة مجتمع  -

اآللیات الحاكمة لكافة  افة أطراف العملیة التعلیمیة وكذلكالمستمر لكافة أوجھ النشاط بالكلیة ولكالتطویر   -

  .األنشطة

  .تلبیة إحتیاجات وتوقعات المجتمع فیما تقدمھ الكلیة  -

  .اإلستفادةمثل للموارد المتاحة وتعظیم سبل اإلستخدام األ  -

  .التفاعل مع المستجدات العلمیة ومحاولة نقل التكنولوجیات ومسایرة الجدید منھا  -

  .رونة واإلنفتاح العقلى والشفافیةالمراجعة الدائمة للقرارات والم  -

  .م والعاملین بالكلیةھیئة التدریس ومعاونیھ أعضاءاة بین الطالب وتحقیق قیم العدالة والمساو  -

     أخالقیات المجتمع العلمى فى جمیع الممارسات وتوثیق كافة األنشطة واإللتزام بدلیل إحترام القیم العامة و  -

  .أخالقیات المھنة
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للكلیة بخطة الجامعة حیث ترفع وحدة الجودة بالكلیة كل األنشطة والمستجدات  ستراتیجیةاإلوترتبط الخطة 

عمال وخطط یتم مناقشة توفیرالموارد المالیة وعرض أل حیثالجامعة  دارةمن ثم ینقلھا العمید إللعمید الكلیة و

  .ط الكلیة لزیادة الموارد الذاتیةالكلیة لزیادة الموارد المالیة وعرض أعمال وخط

بأن یكون للعنصر البشرى على إختالف أدواره قیمة فى منظومة  ستراتیجیةاإللوقت الذى تھدف الخطة وفى ا

تكامل الخدمات الصیدلیة والدوائیة لجودة المھنة ، ترى الجامعة رفع أداء العاملین بالجامعة وإستبعاد ذوى 

  .تدریس والعاملینھیئة ال أعضاءاألداء الضعیف والمحافظة على العنصر البشرى المتمیز من 

تھدف الكلیة لرفع جودة وكفاءة عملیة التعلیم والتعلم ، كذلك الجامعة حیث تقدم دعم للطالب لتطویر كما 

أدائھم وتعظیم فرص تعلیمھم والتوسع فى تنوع الوسائل التعلیمیة الحدیثة والتعلیم اإللكترونى فى قاعات 

ھیئة التدریس، وتحسین الخدمات  أعضاءقدرات  الدراسة وإستخدام طرق تعلیم غیر تقلیدیة وتنمیة

وإستخدام جمیع مرافق اإللكترونیة للطالب ببطاقة الدخول للكلیة والمكتبة والبوابة اإللكترونیة للجامعة 

وتقوم الجامعة بإنشاء بنیة  األكادیمى، وإھتمام الجامعة بدور المرشد داخل الحرم الجامعى اإلنترنتالجامعة و

  .تحتیة حدیثة للكلیة من مكتبات ومراكز تعلم اللغات والكمبیوتر ومجمع للبحوث الدوائیة 

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  أعضاءوإذ أتقدم بالشكر والتقدیر لوحدة ضمان الجودة بالكلیة وكافة 

طبقا  عتمادة الخطة وتأھیل ملفات الجودة لإلوالسكرتاریة واإلداریین لجھودھم المثمرة فى وضع ومراجع

القیاسیة والمعتمدة وكذلك لمركز ضمان الجودة بالجامعة على األشكال المختلفة للدعم  األكادیمیةللمعاییر 

  .ھذه الدراسة إعدادوالمتابعة المستمرة التى حظیت بھا الكلیة أثناء 

ھا إعتمادجامعة فاروس و والتصنیع الدوائي ة الصیدلةلكلی ستراتیجیةاإلھذا وقد تم األنتھاء من وضع الخطة 

كذلك تم تشكیل لجنة متابعة تنفیذ الخطة فى ذات و 19/8/2013كلیة المنعقد بتاریخ رسمیاً فى مجلس ال

- 2012عام الجامعى التحلیل البیئى بدًء من ال اتإستبیانعمل قد تم البدء فى وضع الخطة و أنھ إال. المجلس

2013 .  

 هللا وجعل إخالصنا بالعمل نبراسا لمجتمعنا ودولتناوفقنا 

 

  

  عمید كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى بجامعة فاروس

  

  

  ماجد الغزولى. د.أ                                                                             
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  نبذة عن تاریخ الكلیة

  

صدور  بعد 2006یولیو  15في جامعة فاروس كمؤسسة تعلیمیة  –  الدوائىوالتصنیع تم إنشاء كلیة الصیدلة

بوجود أقسام لممارسة الصیدلة والتصنیع الدوائى، ونظام الدراسة  كلیةالوتتمیز .  252القرار الجمھوري رقم 

ع و التصنیبالكلیة خمس سنوات وھو بنظام الساعات المعتمدة  وتمنح الكلیة بكالوریوس العلوم الصیدلیة 

كما أنھ جارى إعتماد الئحة للدراسات العلیا بالكلیة لمنح درجة الماجستیر فى بعض األقسام مثل الدوائي 

  .قسمى الكیمیاء واألدویة والسموم 

  أقسام علمیة وتضم عددا من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة األكفاء  ستةوتتكون الكلیة من

وقد تزاید عدد أعضاء ھیئة التدریس لیصل فى العام الجامعى ، ذوى الخبرات العلمیة واألكادیمیة 

عضو ھیئة معاونة ،  77و  )منتدب 41+عین ومعارم 46 (عضو ھیئة تدریس 87ى إل 2014/2015

 .عددا من اإلداریین والفنیینوكذلك یعاونھم 

 وسائل التعلیم  وإھتمت إدارة الجامعة بالتعاون مع القیادات األكادیمیة بالكلیة بتوفیر أكبر قدر من

والتعلم الحدیثة وإنعكس ذلك فى توفیر قاعات تدریبیة مزودة بأحدث الوسائل التعلیمیة وكذلك تجھیز 

معامل وإفتتاح نموذج لمصنع األدویة لتدریب الطالب على الواقع العملى للتصنیع الدوائى وكذلك تم 

لى وكذلك تم إنشاء بیت للحیوان إفتتاح صیدلیة نموذجیة لتدریب الطالب على ممارسة العمل الصید

وتم حدیثا إنشاء . إلتاحة الفرصة للطالب ألداء بعض التجارب الحیویة وكذلك خدمة البحث العلمى

 .معمل مجھز لألبحاث العلمیة ، وكذلك قاعات خاصة لتدریب الطالب على الممارسة الصیدلیة

  2006/2007عام  فى طالب 300عدد بوقد إجتذبت الكلیة أعدادا كبیرة من الطلبة، فبعد أن بدأت  ،

 . 2014/2015طالب فى عام  470من وصل عدد طالب الفرقة األولى إلى مایقرب 
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  البیانات الوصفیة

  عن

  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  جامعة فاروس باإلسكندریة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة –  والتصنیع الدوائي البیانات الوصفیة عن كلیة الصیدلة: القسم األول

  

  

  

  

 إسم المؤسسة  جامعة فاروس باإلسكندریة -كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

 نوع المؤسسة  معھد عإلى          كلیة    :  معھد متوسط  

 جامعة فاروس باإلسكندریة: األكادیمیة التابعة لھا المؤسسة / إسم الجامعة 

 األكادیمیة/ الجامعة نوع   حكومیة    :  خاصة       

  اإلسكندریة  –شارع قنال المحمودیة  –سموحة 
  21311رقم بریدى  –اإلسكندریة  –سیدى جابر  – 37ب .ص

  كم من مركز مدینة اإلسكندریة 4الموقع یبعد أقل من 
 :الموقع الجغرافى

 :المحافظة  اإلسكندریة :المدینة اإلسكندریة

 :تاریخ التأسیس  5/9/2006

 :مدة الدراسة  سنوات 5

 :لغة الدراسة  اإلنجلیزیة

 :القیادة األكادیمیة

 القیادة  اإلسم الدرجة

 عمید الكلیة  ماجد الغزولى . د.أ أستاذ

  أحمد المالح. د.أ أستاذ
وكیل الكلیة لشئون التعلیم 

 والطالب

  سعاد طعیمة. د.أ  أستاذ
الدراسات  وكیل الكلیة لشئون

  العلیا و البحوث

 :العلمیة التى تمنحھا المؤسسةالدرجات   

 بكالوریوس     لیسانس       دبلومات متخصصة  

 دكتوراه         ماجستیر      دبلوم                  
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  :المرحلة الجامعیة األولى .1

  

  2015/2014توزیع الطالب على الفرق المختلفة طبقا للقید فى العام األكادیمى: 

  الدراسیةالفرقة  عدد الطالب

 الفرقة األولى  474

 الفرقة الثانیة 399

 الفرقة الثالثة 430

 الفرقة الرابعة 393

 الفرقة الخامسة 171

 

 

  2014/2015العدد اإلجمإلى للطالب المقیدین طبقا للقید فى العام األكادیمى:  

  

 إجمإلى عدد الطالب

1867 

  

المعتمدة وفیه قد یحدث بعض اإلختالفات فى الحصر النهائى ألعداد الطالب تتبنى الكلیة نظام الساعات : ملحوظة هامة* 

فى كل فرقة دراسیة إلمكانیة أن یقوم الطالب بالتسجیل فى بعض المقررات الدراسیة المتاحة لفرقة دراسیة أخرى غیر فرقته 

  .الدراسیة األصلیة

 :مرحلة الدراسات العلیا .2

  لإلعتماد من المجلس األعلى للجامعات الخاصةتم إعداد الئحة الدراسات العلیا. 

  یتم إعداد اإلمكانات المادیة واإلمكانات البشریة لبدء الدراسة لدرجات الماجستیرفى الكیمیاء الصیدلیة وكذلك

 .األدویة والسموم، والدبلوم فى الصیدلة اإلكلینیكیة

  لبیانات مرحلة الدراسات العلیا أنها  لم تبدأ برامج الدراسات العلیا بعد وبذلك تكون منهجیة التقییم

 ).التنطبق(
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 اإلجمالى
 التخصصات الفرعیة لكل درجة

 الدرجة العلمیة
 إسم الدرجة أعداد الطالب

 

  

   الدكتوراه

  

 الماجستیر   

  

  

 الدبلومات   

  

  

 اإلجمإلى   

  

 األقسام العلمیة: 

 

o قسم الصیدالنیات 

o قسم الصناعات الدوائیة 

o قسم األدویة والسموم 

o و الصیدلیة قسم الكیمیاء التحلیلیة 

o و النباتات الطبیة قسم العقاقیر 

o و المناعھ قسم المیكروبیولوجى 

 87:االجمالى أعداد أعضاء ھیئة التدریس 

  اعداد أعضاء ھیئة التدریس 

  االجمالى    معار    منتدب  دائم

28  41    18    87  

  

  

  

  الینطبق:منھجیة التقییم
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  عدد اعضاء ھیئة التدریس موزع حسب الدرجات العلمیة:  

  

  

  ال یوجد:االجازات الخاصة–عدد المعارین 

 عدد أعضاء الھیئة المعاونة: 

 

  

  

 2:عدد الهیئة المعاونة المبعوثین للخارج 

 1:31: للطالب نسبة أعضاء هیئة التدریس 

 1:25:  نسبة أعضاء الهیئة المعاونة للطالب  

 20.86= 18/87: نسبة المعارین الجمالي أعضاء هیئة التدریس% 

 ال یوجد: نسبة االجازات الخاصة الجمالي أعضاء هیئة التدریس 

 58:عدد العاملین بالجهاز االداري 

 عدد العاملین بالجهاز االداري وفقا لحالتهم الوظیفیة: 

  

  

  

  

  

  

 أستاذ أستاذ مساعد مدرس

46  9  32  

 مدرس مساعد معید االجمالى

77  41  36  

 دائم مؤقت االجمالى

58  -  -  

 الجھاز اإلدارى مركزى بالنسبة لجامعة فاروس
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  البرامج التعلیمیة التى تقدمها كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  

  )درجة البكالوریوس(  :المرحلة الجامعیة األولى: أوال

  

ھل البرنامج تم تطبیقھ 

 بالفعل

تاریخ موافقة لجنة القطاع 

بالمجلس األعلى الصیدلى 

 للجامعات

  كلیة الأسماء البرامج التعلیمیة التى تقدمھا 

 تم تطبیقھ

  193قرار رقم 

  2015-8-11بتاریخ 

 

والتصنیع  العلوم الصیدلیةدرجة بكالوریوس 

 الدوائى

 

  

  :أعداد ونسب الخریجین خالل الثالث سنوات األخیرة

ویة لعدد الطالب ئالنسبة الم
 الخریجین

 الخریجینعدد الطالب 
فى  إجمإلى عدد الطالب

سنة ( الفرقة الدراسیة 
 )االلتحاق

 العام األكادیمى

127.69% 83 65 
2015/2014                

 آخر دفعة تخرج

88.31% 310 351 2014/2013 

94.07% 349 371 2013/2012 

  

  :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

  الصیدلة والتصنیع الدوائى لإلعتماد من لجنة القطاع الصیدلى بالمجلس األعلى  الدراسات العلیا بكلیةتم تقدیم الئحة

 .للجامعات

 ال ینطبق: منهجیة التقییم للبیانات 
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 وسائل اإلتصال بالكلیة

 العنوان البریدى 21311اإلسكندریة  –سیدى جابر : 37: ب.ص: 

WWW.pua.edu.eg  اإللكترونىالموقع 

Maged.elghazouly@pua.edu.eg العنوان اإللكترونى لعمید الكلیة 

(+203)387 7056 – 387 7000(Ext.032 ) تلیفون 

 فاكس 3877149(203+)
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  الھیكل التنظیمي واإلداري

  لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائي 
  

  2015-2014الجامعي للعام 
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 العلمیة األقسام 

 العمید  سكرتاریة

وحدة ضمان 

  الجودة

 مجلس الكلیة

  

لجنةاالرشاد 

 االكادیمي

وشئون التعلیم 

  والطالب

یل الكلیة لشئون وك

العلمى بحث ال

  والدراسات العلیا

  رئیس قسم األدویة 

  و السموم

  

  رئیس قسم العقاقیر

  و النباتات الطبیة

 رئیس قسم الكیمیاء

 التحلیلیة و الصیدلیة

قسمالصیدالنیاترئیس 

  

 

رئیس قسم 

 المیكروبیولوجیا

  والمناعة

  

 معامل

  

مصنع 

 االدویة

  

  معامل

  

  

  معامل

  

  

  معامل

 
  

بیت 

الحیوان

مكتب وكیل 

  الكلیة

لجنةالتعلیم 

 األلكترونى

الطالب لجنة 

 المتعثرین

لجنة 

األنشطة 

 بیةالطال

لجنة تطویر 

 البحث العلمى

لجنة 

لشكاوى ا

وحقوق 

 وحده

 الوافدین

لجنة تطویر 

  التعلیموالمناھج

 لجنةالمؤتمرات

لجنة الدورات 

والتعلیم  التدریبیة

 الصیدلى المستمر

 لجنة

اإلمتحانات تسییر

 والكنترول

لجنة 

األجھزة و 

 المختبرات

لجنة 

األزمات 

 والكوارث

 لجنة المكتبات

 لجنة خدمة المجتمع و البیئة

لتدریب لجنة ا

  الصیفى

 اإلستراتیجیةلجنة متابعة تنفیذ الخطة 

  الصیدلة والتصنیع الدوائى لكلیة المعبرة عن الھیكل التنظیمى  الخریطة التنظیمیة

  سكندریةاإلب فاروس جامعة 

  2015 - 2014لعام 

  20/4/2015إعتماد مجلس الكلیة للتعدیل المبین باالعلي بتاریخ 

  فض الصراعات بین األقسام العلمیةالحكماء للجنة 

لجنة نشر 

ثقافة 

أخالقیات 

  البحث العلمى

وكیل الكلیة 

لشئون التعلیم و 

  الطالب

 وحده

 الخریجین

لجنة 

 الخریجین

لجنة 

 الوافدین

  قسمرئیس 

  الصناعات الدوائیة

 

  

 معامل

 لجنة اإلستبیانات

 لجنة المراجعة الداخلیة

لجنة منسقو الجودة فى 

 األقسام

لجنة إعداد الدراسة 

 الذاتیة

 عمید الكلیة
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  ستراتیجیةاإلالخطة  إعدادمنھجیة     

  

  أعضاءالمعیار وبرئاسة منسق " اإلستراتیجيفریق التخطیط "تشكیل فریق عمل من داخل المؤسسة 

 .اللجنة

  ستراتیجیةاإلالخطة  إعدادتنظیم ورشة عمل في.  

  التحلیل البیئى(تشخیص الوضع الحالي للكلیة من خالل تحلیل نقاط القوة والضعف والفرصوالتھدیدات.( 

 ستخالص عوامل النجاح األساسیة التي تحدد مالمح ورؤیة ورسالة الكلیة إ. 

 لیات ویمثل أبعاد البیئة المالئمة واألرسالة الكلیة بما یضمن التعبیر عن ھذه الرؤیة رؤیة و إعادة صیاغة

 .الوضع المستھدف  إلىنتقال من الوضع الحالي الكفیلة والمناسبة لإل

 اتإجتماعللجامعة من خالل  ستراتیجیةاإل األھدافللكلیة وربطھا ب ستراتیجیةاإل تحدید الغایات واألھداف 

 . اإلستراتیجيمتكررة للجنة التخطیط 

 اإلداریةعلى مستوى االقسام العلمیة و(یة داخل الكل ستراتیجیةاإل األھدافتعمیم الرؤیة والرسالة و  (

 ∙لالستفادة من التغذیة الراجعة ) للمستفیدین الخارجیین(وخارجھا 

 مجلس الكلیة ىف ستراتیجیةاإل األھدافكل من الرؤیة والرسالة و إعتماد. 

  األھدافات المناسبة التي ستساھم في تحقیق اإلستراتیجیتحدید. 

 ھا فى مجلس الكلیةإعتمادتحدید السیاسات والخطط التنفیذیة الخاصة بھا و. 

 وتحدید مراحلھا الزمنیة والجھة المسؤلة عن  ستراتیجیةاإلالخطة  إطارالبرامج التي سیتم تنفیذھا في  إعداد

 .التنفیذ 

  ستراتیجیةاإلبناء الخطة التنفیذیة للخطة. 

 من قبل مجلس الكلیة  ستراتیجیةاإلالخطة  إعتماد.  
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  الرؤیة و الرسالة

 :رؤیة جامعة فاروس 

تطمح جامعة فاروس في أن تكون واحدة من أبرز الجامعات في المنطقة وعلي المستوى الدولى لتلبي إحتیاجات 

  .التكنولوجي المستمر، وتنمي قدرات طالبھا التعلیمیة والمھنیة والبحثیة والقیادیةالمجتمع وتواكب التطور 

  : رسالة جامعة فاروس 

تھدف جامعة فاروس إلى توفیر فرص تعلیمیة ذات مستوى متمیز تساعد الطالب على تنمیھ وتطویرمھاراتھم 

من خالل تحقیق التكامل بین  ومعارفھم وتمكن خریجیھا من خدمة مجتمعاتھم وتطویر إنتاجیة مؤسساتھم

 .القدرات التعلیمیة والبحثیة والتطبیقیة

  

    :والتصنیع الدوائى الصیدلة رؤیة كلیة

كمؤسسة تعلیمیة وبحثیة إلى تحقیق مركز متقدم بین   - جامعة فاروس  -تسعى كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائي

   .و خدمة المجتمع و البیئة مثیالتھا محلیا وعالمیا و اإلسھام فى تطویر مھنة الصیدلة

  

  :والتصنیع الدوائى رسالة كلیة الصیدلة

كما . تقدیم برنامج متمیز فى التعلیم الصیدلىإلى  -جامعة فاروس – تھدف كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائي 

والتمیز تھدف الكلیة إلى تزوید المجتمع بخریجین أكفاء ، یتحلون بأخالق المھنة ، مؤھلین للقیام بدور فعال 

و تمتد تلك المسئولیة إلى اإلھتمام بالبحث . فى مجاالت الرعایة الصیدلیة والتصنیع الدوائى وخدمة المجتمع

  .العلمى و تشجیع التعاون وتبادل الخبرات بین الكلیة ومثیالتھا فى مصر والعالم
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  :كلیةوال رتباطیھ  بین استراتیجیة الجامعةتوضیح العالقھ اال: مصفوفة ارتباط

  مجاالت االرتباط  استراتیجیة الجامعھ   استراتیجیة الكلیھ
الحفاظ على األعتماد الممنوح من المجلس  .1

 األعلى للجامعات لدرجة بكالوریوس

ة والتصنیع الدوائى الممنوح یالصیدل العلوم

 - من  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

 جامعة فاروس

القومیة تأھیل الكلیة لإلعتماد من الھیئة  .2

 لضمان جودة التعلیم واإلعتماد

السعى الدائم لتحسین المناخ الذى تُقدم فیة   .3

 العملیة التعلیمیة بالكلیة

إعداد خریج مؤھل ومواكب لمتطلبات   .4

 العصر فى سوق العمل

التحسین المستمر فى جودة العملیة   .5

 التعلیمیة

منظومةالبحث الخطة البحثیة للكلیة وتطویر .6

 .العلمي

 .االت البحث العلميتطویر مج .7

 .تسھیالت بحث علمي متنوعة و متطورة .8

  إعداد میزانیة البحث العلمي .9

تسویق وتوسیع دائرة الخدمات المجتمعیة  .10

 .للكلیة

تفعیل التواصل مع المؤسسات الصیدلیة و  .11

 .منظمات المجتمع

تفعیل دور مركز خدمة المجتمع وتقدیم   .12

لمساھمة في خدمات للخریجین من أجل ا

ي البیئي و الثقافي بقضایا نشر الوع

 .المجتمع والبیئة 

تعمیق مبادىء آداب و أخالقیات المھنة  .13

 لدى جمیع العاملین بالكلیة ولدى الطالب

توفیر بیئة آمنة لجمیع العاملین بالكلیة  .14

 وللطالب

  

رفع كفاءة األداء المؤسسى . 1

  . لتحسین الوضع التنافسى للجامعھ

 زیادة القدره التنافسیھ لطالب.2

  .جامعة فاروس

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة .3

التدریس ومھاراتھم وتحسین 

  .الخدمات المقدمھ لھم

تطویر البحث العلمي ودعمھ .4

واستثماره فى تنمیة االقتصاد 

القومى وتوجیھ األبحاث نحو 

  .تعزیز الخدمات االجتماعیھ

تدعیم عالقات الشراكھ .5

وبرامجھا مع مؤسسات المجتمع 

  .البیئھالمدنى وتنمیة 

تحسین وضع الجامعھ ورفع اآلداء .1

المؤسسى عن طریق تطبیق المعاییر 

  .القومیة

زیادة كفاءة العملیھ التعلیمیھ عن .2

طریق تنمیة مھارات أعضاء ھیئة 

التدریس العداد خریج مواكب 

  .لمتطلبات سوق العمل

االھتمام بالبحث العلمى عن طریق .3

 زیادة استخدام تكنولوجیا المعلومات

وتوظیفھا لحل مشكالت صناعة 

  .واستخدام الدواء

تدعیم وخدمة مؤسسات المجتمع .4

المدني عن طریق اعداد صیدلي كفء 

  .وتفعیل دوره في المؤسسات الصحیھ

اعداد خریج مؤھل و تنمیة .5

المھارات المھنیھ مما یزید من قدرة 

طالب الجامعھ على التنافس فى سوق 

  .العمل

مشاركھ فى تشجیع الطالب على ال.6

األنشطھ الطالبیھ التى تخدم المجتمع 

  .والمؤسسات المدنیھ وتنمیة المجتمع
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  :جامعة فاروس  والتصنیع الدوائي الرؤیة والرسالة الخاصة بكلیة الصیدلة إعدادمنھجیة 

  

ومراجعة وتحدیث رؤیة ورسالة الكلیة على ثالث  ستراتیجیةاإلعتمد فریق العمل الخاص بوضع الخطة إ .1

 :عناصر رئیسیة عند صیاغة الرؤیة والرسالة وھذه العناصر ھى

 .مراعاة تطبیق نظم الجودة  - أ

 .التحلیل البیئى للكلیة  - ب

 .التوافق بین رؤیة ورسالة الكلیة مع رؤیة ورسالة الجامعة  - ت

 .ة جدیدة لرؤیة ورسالة الكلیةھائیصیغة ن إعدادتم مراجعة النص القدیم لرسالة الكلیة ثم تم  .2

 اإلداريأعضاءھیئة التدریس والھیئة المعاونة والجھاز للرؤیة والرسالة وتم توزیعھا عل� اتإستبیانتم عمل  .3

 اتستبیانح فئة ونسبة المشاركین فى ھذه اإلالمستفیدین من خارج الكلیة ، وفیما یلى جدول یوضو الطالبو

  النسبة المئویة  العدد  الفئة المشاركة

األقسام العلمیة وأعضاء ھیئة 
  التدریس والھیئة المعاونة

120 100%  

 %34.65  700  طالب

%100  25  اإلداریین   

  .....  150  ةجھات مستفید

 

  . و تم اعتمادھا بمجلس الكلیة 2007 -2006ة الكلیة في عام أول صیاغة لرؤیة ورسال .4

ثم شارك فریق العمل بوحدة ضمان الجودة بالكلیة فى التعدیل األول لرسالة ورؤیة الكلیة وأعتمد الفریق  .5

وذلك بعد  ,مراعاة تطبیق نظم الجودة والتوافق بین رؤیة ورسالة الكلیة مع رؤیة ورسالة الجامعةعلى 

الرؤیة والرسالة  تم إرسال.تالكلیافي صیاغة رؤیة ورسالة  ودورات تدریبیة ورش عملإجتیاز 

المقترحة إلى أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم عن طریق البرید اإللكتروني  وتم مناقشاتھا واعتمادھا في 

 .وتمعرضھاعلى أولیاء األمور الذین وافقوا علیھا  9/3/2010مجلس الكلیة بتاریخ 
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ؤیة والرسالة للكلیة في قام فریق العمل المسئول عن معیار التخطیط اإلستراتیجي بإعادة صیاغة الر .6

ریین عن طریق وتم إرسالھا مرة أخري ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وطالب وإدا 2012-2013

ھیئة أعضاءعدد من حضوربـ18/2/2013وتم مناقشاتھا واعتمادھا في مجلس الكلیة  البرید اإللكتروني

 .ھاإعتمادتم و من خارج الكلیة المستفیدینو الطالبواإلداري الجھاز التدریس والھیئة المعاونة و

تم تعدیل نص الرسالھ الخاصھ بكلیة الصیدلھ للوصول للصیاغھ النھائیھ بناء على ماورد فى تقریر الھیئھ  .7

لتصبح كما ھو مذكور سابقا وتم عرضھ على  2014القومیھ لضمان جودة التعلیم واالعتماد فى ابریل 

ضرورة قیام وحدة ضمان واتخذ المجلس توصیھ ب) 1.1.10( 6/5/2014مجلس الكلیھ المنعقد یوم الثالثاء 

الجودة بارسال الرؤیھ والرسالھ الخاصھ بالكلیھ الى جمیع األطراف المعنیھ الستطالع الرأى وبعد 

   16/6/2014استطالع االراء تم اعتماد التعدیل فى مجلس الكلیھ المنعقد یوم الثالثاء 

  

  :آلیات مراجعة الرؤیة والرسالة

مع  اتإجتماعو اتإستبیانإنجازات الكلیة مع رؤیة ورسالة الكلیة وذلك من خالل بصفة دوریة تقییم یتم 

 .األقسام العلمیة المختلفة والطالب والخریجین وھیئات المجتمع المدنى

  )1.1.20\مرفق(20/4/2015وقد إتخذ القرار من قبل مجلس الكلیة بتاریخ 

 .سنوات 4 بأن تكون المراجعة الدوریة كل 

  



  
  
  
  
 

  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  SWOT Analysisالتحلیل البیئى للكلیة 

  مصادر جمع البیانات

ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب والموظفین والجھات المستفیدة كالصیدلیات العامة وشركات  أعضاء

  .األدویة

  عناصر جمع البیانات

  عصف ذھنى – ورش عمل  –  اتإجتماع – لقاءات  –  اتإستبیان

  :التحلیل البیئى للكلیة اتإجراءمنھجیة و

 .عملیة التحلیل البیئى للكلیة إجراءو ستراتیجیةاإلتم تشكیل لجنة لصیاغة الخطة   .1

للكلیة والتحلیل البیئى كما تم فیھا  ستراتیجیةاإلتم عقد ورش عمل للتدریب على خطوات صیاغة الخطة  .2

 .عملیة عصف ذھنى للحضور

لتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة للكلیة وتم توزیعھا على مستفیدین من داخل وخارج  اتإستبیانتم عمل   .3

  .الكلیة 

المستفیدین من خارج والطالبو اإلداريالجھاز ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وعضاءأل إجتماعتم عقد  .4

 .التحلیل البیئى  اتإستبیانالكلیة لعرض ومناقشة نتائج 

ترتیب نقاط القوة والضعف للبیئة الداخلیة وفرص وتھدیدات البیئة الخارجیة ، ثم تم  إلىتم التوصل  .5

 .لألولویات وإزالة التضاربات والتناقضات والتشابھات

الكمى بواسطة لجنة تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة وذلك  اإلستراتیجيتم عمل مصفوفة التخطیط  .6

 .الرئیسیة ستراتیجیةاإل إلىللوصول 

 .8/7/2013التحلیل البیئى للكلیة فى مجلس الكلیة  إعتمادتم  .7

 .18/8/2015فى مجلس الكلیة  هإعتمادو  و تم تحدیث نتائج التحلیل البیئى .8

  

  : تحلیل البیئة الداخلیة

استثمارھا على  التى یمكنأظھرت نتائج تحلیل البیئة الداخلیة  بعض نقاط القوة التى تتمیز بھا الكلیة و

یحقق رسالة الكلیة ؛ كما أظھرت بعض نقاط الضعف التى قد تؤثر على كفاءة وفاعلیة الكلیة النحو الذى 

 .فى تحقیق رسالتھا

  :و الجدول التالى یوضح نقاط القوة و الضغف للمعایر المختلفة
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  نقاط الضعف  نقاط القوة  

ى
یم

ظ
تن

 ال
كل

ھی
ال

  

 الھیكل التنظیمي واضح وموثق ومعتمد.  

  كفاءة األداء علي مستوي الجامعة والكلیة تتواجد آلیات لقیاس.  

  وجود لجنة للكوارث واألزمات.  

 وجود سیناریو للتعامل اآلمن مع الكیماویات والمخلفات البیولوجیة.  

  یقوم مركز ضمان الجودة .إدراج وحدة ضمان الجودة في الھیكل التنظیمي للكلیة

  .بالجامعة بدعم الوحدة فنیا ومتابعتھا

 الجودة ممثل في مجلس الكلیة مدیر وحدة ضمان.  

 تم عمل التوصیف الوظیفي لكل العاملین األكادیمیین واإلداریین وتوثیقھ وإعتماده.  

توجد لجان في وحدة ضمان الجودة لمتابعة سیر العملیات اإلداریة  والتعلیمیة علي 

  .مستوي الكلیة 

  

  

ي
ر
ا
د
إل
ا
 
ز
ا
ھ
ج
ل
ا

  

  والمحاسبة ویتم تفعیل اللوائح والقوانین الحالیةتتبنى الكلیة سیاسة واضحة للمساءلة. 

 یتم إتخاذ إجراءات رسمیة لتطویر الالئحة بالكلیة بناءا على اإلحتیاجات المختلفة . 

  یوجد بالكلیة وحدة لضمان الجودة و لتقییم العملیة التعلیمیة ، وتشارك فى عرض

 .ومناقشة قضایا الجودة بالكلیة على مستوى المجالس الرسمیة

  .یوجد نظام داخلى متكامل إلدارة جودة التعلیم والتعلم بالكلیة

  كثرة األعباء على الجھاز

 ).الموظفین(اإلداري 

  عدم درایة بعض

العاملین بالكلیة 

 .بالتوصیف الوظیفى لھم

  إرتفاع معدل دوران

الموظفین واإلداریین 

 .بالكلیة
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د
ر
ا
و
م
ل
ا

 

  اإلنترنت للطالب بالمكتبةتوافر الحواسب اآللیة المزودة بخدمة. 

 الدراسیة مقرراتعدد الكتب والمراجع في المكتبة كاف لخدمة جمیع ال. 

  خالل السنوات ) المدرجات-المعامل -الحاسب االلي(یتسم حجم الموارد الذاتیة للكلیة

 .الخمس األخیرة بالتطور

 توافر شبكة اإلنترنت مجاناً للطالب   

  كافة مباني الكلیةتوافر اإلنترنت الالسلكي في    

  تم تزوید قاعة الدراسة بأجھزة العرض الحدیثة والحاسب اآللي والسبورات

    البیضاء

 القیام بتحدیث بعض معامل الكلیة وبیت الحیوان  

  المكتبة االلكترونیة ( وجود مكتبة حدیثة بھا عدد من أجھزة الحاسب اآللي(    

  نة أجھزة الحاسب اآلليما یطرأ من مشاكل لصیا تواجد فنیین للتعامل مع  

 باإلضافة إلى المسرح , توفیر مالعب خاصة بالكلیة لممارسة األنشطة الطالبیة

  الطالبي

  الفعالیات الخاصة بأي مؤتمرات وبتكریم  توفیر صالة مؤتمرات مجھزة لعقد

   الطالب

  أحد أعضاء ھیئة التدریس في لجنة لإلشراف على سالمة المباني ونظافتھا   إشراك

 .إضافة إلى لجنة إداریة من الموظفینوذلك ب

  یتوفر لدي الكلیة المعدات والتجھیزات المناسبة لتحقیق األمن والسالمة وكذلك

  .التدریب على استخدامھا

 عدم كفایة المصاعد . 

  تأخر تلبیة طلبات بعض

آالت (األجھزة المعاونة 

تصویر، ماسحات، 

) طابعات، حواسب آلیة

ألعضاء ھیئة التدریس 

 .ضمان الجودةووحدة 

  

یة
اد

لم
ت ا

نیا
كا

إلم
ا

  

قاعات التدریس المزودة : توفیر اإلمكانات المادیة المتمیزة لخدمة العملیة التعلیمیة مثل

بأجھزة العرض الضوئى والحواسب اآللیة والمعامل المجھزة  ومصنع األدویة التعلیمى  

اإلختبارات الرقابیة على والذى یضم أحدث األجھزة الالزمة لتصنیع الدواء وإجراء 

الدواء بعد تصنیعھ  وبیت الحیوان الذى یساعد على إجراء بعض التجارب العملیة وأیضا 

  .للبحث العلمى
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  إتاحة الزیارات المیدانیة للطالب مثل مصانع األدویة ، المستشفیات ، مدینة مبارك

 .اإللكترونى ، مكتبة األسكندریة و غیرھا لألبحاث ، وحدة المیكروسكوب

  زیادة الوعى بالمشاركة المجتمعیة الفعالة وتنمیة البیئة بین أعضاء ھیئة التدریس

 .والطالب 

 على  الخطة وتعتمد المحیطة البیئة تنمیةو المجتمع لخدمة معتمدة موثقة توجدخطة

 .المجتمع إلحتیاجات القومیة األولویات

 لخریجین ا من النھائى المستفید فى وتتمثل المجتمعیة األطراف تشارك

 المؤسسة مجالس في )والصیدلیات إدارة شركات األدویة والدعایة رؤساءمجالس(

الكلیة و إعداد آلیة الستطالع رأى األطراف المجتمعیة عن أنشطة  مجلس مثل

 .المؤسسة وتحدید اإلحتیاجات المجتمعیة 

 ص اآلمن من النفایات البیولوجیة فى معمل قسمى تم وضع الیة مفعلة وموثقة للتخل

المیكروبیولوجیا واألدویة والسموم إل�جانب توفیرزى خاص للعمال لحمایة العمال 

 .من الملوثات التى قد یتعرض لھا أثناء العمل

 وجود ملصقات لتحث الطالب  طریق عن العمل بیئة نظافة على بالمحافظة االھتمام

نحو ( والمحافظة على نظافة البیئة واإلشتراك في مشروع الجامعة    على اإلنتماء

ووجود عقد صیانة مع شركة لتطھیر خزانات المیاه بالكلیة ) جامعة بال تدخین

 .ووجود آلیة للتخلص من الورق والمستندات التى تعدت السنوات القانونیة

 ون مع نادى لیو تنظیم قوافل طبیة بالتعا یشمل والذي النشاط اإلجتماعي فاعلیة

لتنمیة المجتمع واإلحتفال بیوم الیتیم وتقدیم الھدایا لألطفال و تنظیم سوق خیرى 

  .سنوى یستفید منھ اإلداریون والعمال

  

  عدم مشاركة ممثلین عن

األطراف المجتمعیة تمثل 

قطاعات مختلفة فى سوق 

العمل فى فعالیات وأنشطة 

مجلس إدارة وحدة ضمان 

الھیكل  الجودة نتیجة حداثة

 .الوظیفى للوحدة

  عدم وجود وحدة مستقلة

للكلیة فى الھیكل التنظیمى 

لخدمة المجتمع وتنمیة 

 .البیئة

  عدم وجود آلیة لقیاس رضا

األطراف المجتمعیة عن 

جودة الخدمات التى تقدمھا 

 .الكلیة للمجتمع الخارجى

  

ى
 

 
ة
ر
ا
د
إ
 .إنشاء نظام للتقییم الذاتى و

 البدء فى تطبیق نظم الجودة. 

 ةوجود كوادر بشریة مؤھل.  
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  الموقع المتمیزبقلب محافظة اإلسكندریة. 

 تستقبل الكلیة الطالب الوافدین من جمیع أنحاء الجمھوریة. 

  توفیر فرص التدریب الصیفى للطالب بالصیدلیة التدریبیة بالكلیة  والصیدلیات

 . األھلیة، المستشفیات ،  مصانع األدویة

  اإلستفادة من الموقع اإللكترونى للجامعة لتقدیم الدعم للعملیة التعلیمیة  وخدمة

تحمیل المقررات الدراسیة، إعالن نتائج الطالب ، (الطالب فى جمیع المجاالت 

 ).  إجراء اإلستبیان وغیرھا

  إجراء إستبیان قبل نھایة كل فصل دراسى الستطالع آراء الطالب وتحلیل نتائج ھذا

  .یان  لتحسین العملیة التعلیمیةاإلستب

 إقامة یوم التوعیة للطالب الجدد سنویا لتعریفھم بحقوقھم وواجباتھم. 

  سنویا إلبراز األنشطة العلمیة والثقافیة والفنیة لطالب الكلیة" یوم الصیدلى"إقامة. 

 شھادة تقدیر، حافزمادي ،حفل : تقوم الكلیة بتقدیم برامج لتحفیز الطالب المتفوقین

 .ریمتك

  تقوم الكلیة بتعریف الجھات المستفیدة بإمكانات خریجیھا لتسھیل توظیفھم بعد

 .التخرج من خالل ملتقي التوظیف

 یتوافردلیل للطالب خاص بالكلیة. 

 سیاسة القبول والتحویل بالكلیة واضحة ومعلنة ومعتمدة.  

  عدم وجود نظام تأمین

 .صحى للطلبة 

تقدیم خصم مصروفات لعدد 

الطالب المتفوقین محدود من 

  .و قلة عدد الطالب المكرمین

  عدم وجود وحدة

  لمتابعة  الخریجین

م
ل
ع
ت
ل
ا
و
 
م
ی
ل
ع
ت
ل
ا

  

  تبنى المعاییر األكادیمیة القومیة“NARS”  فى تطویروتقییم المناھج والمقررات

 .الدراسیة بما یواكب أحدث التطورات العالمیة

 وذلك من خالل تقدیم برنامج  إعداد خریج متمیز قادر على المنافسة فى سوق العمل

تعلیمى متمیز لطالب الكلیة بنظام الساعات المعتمدة والذى یتیح للطالب حریة 

 .إختیار المناھج الدراسیة حسب إمكاناتھ وقدراتھ

 القیام بتدریس مقررات حدیثة إلعداد الطالب لسوق العمل. 

 ن وداخلیینیتم مراجعة البرنامج الدراسى من قبل مراجعین وممتحنین خارجیی . 

 ستخدام أحدث الطرق التعلیمیةإتطبیق طرق التعلیم والتعلم الذاتى ب. 

 توجد منظومة لتقویم العملیة التعلیمیة بالكلیة. 

  ھناك إجراءات تتم لضمان العدالة وعدم التمییز بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب

 . و لعاملین

 البرشاد األكادیمي للطیوجد بالكلیة برنامج معلن لإل. 

تقوم الكلیة بتقدیم الدعم للطالب المتعثرین أكادیمیا مثل وقف تسجیل مواد جدیدة للطالب 

  . 2أقل من GPA الحاصلین على تقدیر 

  مكانیة فتح كل إعدم

المقررات مجتمعة فى 

 .جمیع الفصول 
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 إختیارأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم من ذوى الخبرات والتمیز. 

  تحظى الكلیة بوجود قیادات ذات خبرات طویلة فى مجال العمل األكادیمى والقیادى

 .داخل وخارج جمھوریة مصر العربیة قادرة على التطویر والتحدیث المستمر

  یوجد بالجامعة التى تنتمى لھا الكلیة مركز لتطویر التعلیم یھتم برفع كفاءة أعضاء

  . ھیئة التدریس من الناحیة  التعلیمیة والتربویة 

  تھتم الكلیة ومركز تطویر التعلیم بتنمیة قدرات أعضاءھیئة التدریس والھیئة

فة كالً فى المعاونة وكذلك أمناء المعامل عن طریق عقد دورات تدریبیة مختل

 .تخصصھ

 توزیع تخصصات السادة أعضاء ھیئة التدریس مناسب . 

  تتبنى الكلیة بقیاداتھا وكذلك أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة سیاسة الباب

المفتوح تجاه الطلبة مما یسھل اإلتصال بین الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس من خالل 

 .الساعات المكتبیة

  من خالل إلقاء محاضرات بشكل دوري فى جمیع المجاالتإعداد برنامج تثقیفى.  

  عدادأعضاء أعدم كفایة

ھیئة التدریس فى بعض 

 .التخصصات 

  عدم وجود مكافآت مادیة

ألعضاء ھیئة التدریس 

والھیئة المعاونة 

المشاركین فى أعمال 

 . الجودة بالكلیة

  عدم تقدیم خدمات

إجتماعیة ومزایا خاصة 

ألعضاء ھیئة التدریس 

والھیئة المعاونة والعاملین 

بالكلیة مثل تخفیض 

مصروفات أبناء العاملین 

 .بالكلیة
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  توفیر فرص التسجیل للدرجات العلمیة المختلفة للمعیدین والمدرسین المساعدین

 .بالتعاون مع الجامعات الحكومیة  والمراكز البحثیة

  والبحث العلمىوجود عالقة بین الصناعة. 

 معمل لألبحاث العلمیة الخاصة بالكلیة وإعداد الئحة للدراسات العلیا وجود. 

  توافر فرص التعاون المشترك بین الكلیة والمراكز العلمیة المختلفة فى مجال البحث

 .العلمى

  إستعداد شركات األدویة للمشاركة فى إقامة المؤتمرات العلمیة واألنشطة الثقافیة

  .بالكلیة 

 

  غیاب المكتبة الرقمیة. 

  



  
  
  
  
 

  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 

  

  فاروس جامعة كالً من التى تبنتھا والمبادئ القیم
  وكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  

  التھدیدات  الفرص المتاحة

  كلیة صیدلة تابعة لجامعة خاصة" عدم وجود منافس "

 .فى محافظة األسكندریة حتى اآلن

   وجود أعداد قلیلة من الطالب بالكلیة بالمقارنة بالكلیات

 الحكومیة مما یساعد على تحسین العملیة التعلیمیة

  المشترك بین الكلیة والمراكز توافر فرص التعاون

 .العلمیة المختلفة فى مجال البحث العلمى

  استعداد شركات األدویة للمشاركة فى إقامة المؤتمرات

والتواصل مع خریجي  العلمیة واألنشطة الثقافیة بالكلیة

 .الكلیة في ھذه الشركات

  الزیادة فى الطلب اإلجتماعى على التعلیم المتمیز بمقابل

  .ت معینة للخریج مثل الصیدلة اإلكلینیكیةمادى و صفا

 وفیر معاییر ھتمام الدولة بجودة التعلیم الجامعي وتا

 .أكادیمیة لخریج الكلیة

  عدم حصول الكلیة حتى اآلن على اإلرتباط مع جامعة

 .عالمیة، مما یضیق اآلفاق أمام خریج الكلیة

  زیادة مرتبات أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات

یھدد بإنخفاض فرص جذب عدد كبیر من الحكومیة 

 .األساتذة ذوى الخبرة والتمیز

  قلة فرص العمل المتاحة للصیادلة بالسوق المحلى ؛

عداد الغفیرة التى تقوم بتخریجھا الجامعات بسبب األ

 .الحكومیة سنویا

  قیود التسجیل لطلبة الدرسات العلیا في الجامعات

 األخرى

  الطلبة المقبولین انخفاض المستوى التعلیمى لبعض

 بالكلیة

  

  القیم التى تبنتھا الكلیة  القیم التى تبنتھا الجامعة
 التكامل 
 المصداقیة 
 اإللتزام 
 اإلحترام  

 احترام العمل 
 التعاون والعمل بروح الفریق 
  والمحاسبةااللتزام والمسؤلیة 
 مانة والمصداقیة والشفافیةاأل 
 تواصل األجیال  
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  فاروسجامعة  والتصنیع الدوائى لكلیة الصیدلة الكمىالتحلیل البیئى 

  الداخلیة ستراتیجیةاإلالعوامل  - :أوآل

 الداخلیة اإلستراتیجیةالعوامل  حساب أوزان: 

  

  

  مجاالت القوة والضعف
احتمال بقاء   %التأثیر 

  %المؤسسة 
  الوزن  حاصل الضرب

  نقاط القوة   )1
  األكادیمى وجود قیادات ذات خبرات طویلة فى مجال العمل

  .والقیادى
65 75  0.49 0.07 

 0.08 0.60  80 75  .أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم من ذوى الخبرات والتمیز 

 توفیر اإلمكانات المادیة المتمیزة لخدمة العملیة التعلیمیة.  
85 80  0.68 0.10 

  تطبیق طرق التعلیم والتعلم الذاتى باستخدام أحدث الطرق
  .التعلیمیة

85 85  0.72 0.10 

 0.08 0.56  75 75  .یوجد نظام داخلى متكامل إلدارة جودة التعلیم والتعلم بالكلیة 

 0.09 0.64  85 75  .القیام بتدریس مقررات حدیثة إلعداد الطالب لسوق العمل 

 0.06 0.45  75 60  ةاإلھتمام باألنشطة المجتمعی 

 البدء فى إنشاء معمل لألبحاث العلمیة الخاصة بالكلیة وإعداد 
  .الئحة للدراسات العلیا

65 75  0.49 0.07 

  نقاط الضعف   )2
 0.08 0.56  80 70  .نقص عدد أعضاء ھیئة التدریس وعدم رضائھم عن الرواتب 

 0.02 0.16  40 40  .زیادة معدل دوران الموظفین 

 كلیة الض الطلبة المقبولین بإنخفاض المستوى التعلیمى لبع .  
30 50  0.15 0.02 

  الرقمیةغیاب المكتبة.  
50 60  0.3 0.04 

 0.04 0.26  65 40  .عدم تفعیل دور وحدة متابعة الخریجین 

  عدم كفایة اإلمكانات الالزمة لخدمة األبحاث العلمیة مع تأخر
آالت تصویر، ماسحات، (تلبیة طلبات األجھزة المعاونة 

  ).طابعات، حواسب آلیة
35 60  0.21 0.03 

  لربطھا إحتیاجات المجتمع  لقیاسواضحة  الیةعدم وجود
  .للكلیة البحث العلمىبخطة 

50 65  0.33 0.05 

  0.04 0.25  50 50  .الئحة الدراسات العلیاعدم إكتمال 

  0.04 0.25  50 50  .عدم إكتمال الھیكل اإلداري بالكلیة 

  1  7.1  لى اإجم
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 مصفوفة العوامل اإلستراتیجیة الداخلیة: 

  

  .الكلیة واستجابتھا للعوامل الداخلیة متوسط أداء

  

  

  الترتیب  الوزن  مجاالت القوة والضعف
النقاط 
  المرجحة

  نقاط القوة )1
  وجود قیادات ذات خبرات طویلة فى مجال العمل األكادیمى

  .والقیادى
0.07 3 0.21 

 0.32 4 0.08  .أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم من ذوى الخبرات والتمیز 

 توفیر اإلمكانات المادیة المتمیزة لخدمة العملیة التعلیمیة.  
0.10 4 0.4 

 التعلیم والتعلم الذاتى باستخدام أحدث الطرق  تطبیق طرق
  .التعلیمیة

0.10 4 0.4 

 0.32 4 0.08  .یوجد نظام داخلى متكامل إلدارة جودة التعلیم والتعلم بالكلیة 

 0.36 4 0.09  .القیام بتدریس مقررات حدیثة إلعداد الطالب لسوق العمل 

 0.24 4 0.06  ةاإلھتمام باألنشطة المجتمعی 

  إنشاء معامل لألبحاث العلمیة الخاصة بالكلیة وإعداد البدء فى
  .الئحة للدراسات العلیا

0.07 3 0.21 

  نقاط الضعف )2
 0.08 1 0.08  .نقص عدد أعضاء ھیئة التدریس وعدم رضائھم عن الرواتب 

 0.04 2 0.02  .زیادة معدل دوران الموظفین 

 كلیة الض الطلبة المقبولین بإنخفاض المستوى التعلیمى لبع .  
0.02 1 0.02 

 غیاب المكتبة الرقمیة.  
0.04 2 0.08 

 0.08 2 0.04  .عدم تفعیل دور وحدة متابعة الخریجین 

  عدم كفایة اإلمكانات الالزمة لخدمة األبحاث العلمیة مع تأخر
آالت تصویر، ماسحات، (تلبیة طلبات األجھزة المعاونة 

  ).طابعات، حواسب آلیة
0.03 2 0.06 

  لربطھا إحتیاجات المجتمع  لقیاسواضحة  الیةعدم وجود
  .للكلیة البحث العلمىبخطة 

0.05 1 0.05 

  0.08 2 0.04  .الئحة الدراسات العلیاعدم إكتمال 

  0.08 2 0.04  .عدم إكتمال الھیكل اإلداري بالكلیة 

 3.03    1  لى النقاط المرجحةاإجم
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  العوامل اإلستراتیجیة الخارجیة - :ثانیآ

 حساب أوزان العوامل اإلستراتیجیة الخارجیة:  

  العوامل اإلستراتیجیة الخارجیة
التأثیر 

%  
احتمال بقاء 

  %المؤسسة 
حاصل 
  الضرب

  الوزن

  الفرص) 1(

  كلیة صیدلة تابعة لجامعة خاصة" عدم وجود منافس "
 .فى محافظة األسكندریة حتى اآلن

80  70  
0.56 0.11 

   وجود أعداد قلیلة من الطالب بالكلیة بالمقارنة بالكلیات
 الحكومیة مما یساعد على تحسین العملیة التعلیمیة

80 70 
0.56 0.11 

  توافر فرص التعاون المشترك بین الكلیة والمراكز
 .العلمیة المختلفة فى مجال البحث العلمى

60  70 
0.42 0.08 

  للمشاركة فى إقامة المؤتمرات استعداد شركات األدویة
والتواصل مع خریجي  العلمیة واألنشطة الثقافیة بالكلیة

 .الكلیة في ھذه الشركات
60  70 

0.42 0.08 

  الزیادة فى الطلب اإلجتماعى على التعلیم المتمیز بمقابل
  .مادى و صفات معینة للخریج مثل الصیدلة اإلكلینیكیة

85  85  
0.72 0.14 

 بجودة التعلیم الجامعي وتوفیر معاییر ھتمام الدولة ا
  .أكادیمیة لخریج كلیة الصیدلة

70  75  
0.53 0.10 

  التھدیدات) 2(

  عدم حصول الكلیة حتى اآلن على اإلرتباط مع جامعة
 .عالمیة، مما یضیق اآلفاق أمام خریج الكلیة

50  60 
0.30 0.06 

  زیادة مرتبات أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات
یھدد بإنخفاض فرص جذب عدد كبیر من الحكومیة 

 .األساتذة ذوى الخبرة والتمیز
55  75 

0.41 0.08 

  قلة فرص العمل المتاحة للصیادلة بالسوق المحلى ؛
عداد الغفیرة التى تقوم بتخریجھا الجامعات بسبب األ

 .الحكومیة سنویا
60  80 

0.48 0.09 

  انخفاض المستوى التعلیمى لبعض الطلبة المقبولین
 .كلیةالب

40  75 
0.30 0.06 

  قیود التسجیل لطلبة الدرسات العلیا في الجامعات
  األخرى

60  75  
0.45 0.09 

 1.00  5.15  لىاإجم
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 

 مصفوفة العوامل اإلستراتیجیة الخارجیة:  

  الترتیب  الوزن  العوامل اإلستراتیجیة الخارجیة
الوزن 
  المرجح

  الفرص) أ(

  فى " تابعة لجامعة خاصةكلیة صیدلة " عدم وجود منافس
 .محافظة األسكندریة حتى اآلن

0.11 
3 

0.33 

   وجود أعداد قلیلة من الطالب بالكلیة بالمقارنة بالكلیات الحكومیة
 مما یساعد على تحسین العملیة التعلیمیة

0.11 
4 

0.44 

  توافر فرص التعاون المشترك بین الكلیة والمراكز العلمیة
 .العلمىالمختلفة فى مجال البحث 

0.08 
4 

0.32 

  استعداد شركات األدویة للمشاركة فى إقامة المؤتمرات العلمیة
والتواصل مع خریجي الكلیة في ھذه  واألنشطة الثقافیة بالكلیة

 .الشركات

0.08 
4 

0.32 

  الزیادة فى الطلب اإلجتماعى على التعلیم المتمیز بمقابل مادى و
  .اإلكلینیكیةصفات معینة للخریج مثل الصیدلة 

0.14 
4  

0.56 

 ھتمام الدولة بجودة التعلیم الجامعي وتوفیر معاییر أكادیمیة ا
  .الكلیة لخریج 

0.10 
3  

0.30 

  التھدیدات) ب(

  ،عدم حصول الكلیة حتى اآلن على اإلرتباط مع جامعة عالمیة
 .مما یضیق اآلفاق أمام خریج الكلیة

0.06 
2 

0.12 

  التدریس بالجامعات الحكومیة یھدد زیادة مرتبات أعضاء ھیئة
بإنخفاض فرص جذب عدد كبیر من األساتذة ذوى الخبرة 

 .والتمیز

0.08 
1 

0.08 

 عداد قلة فرص العمل المتاحة للصیادلة بالسوق المحلى ؛ بسبب األ
 .الغفیرة التى تقوم بتخریجھا الجامعات الحكومیة سنویا

0.09 
1 

0.09 

  كلیةالالطلبة المقبولین بانخفاض المستوى التعلیمى لبعض. 
0.06 

1 
0.06 

 قیود التسجیل لطلبة الدرسات العلیا في الجامعات األخرى  
0.09 

2  
0.18 

 2.8    1  لى النقاط المرجحةاإجم

  

  .فوق المتوسط الخارجیة للعوامل واستجابتھا الكلیة أداء
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  

  للكلیة SWOTتحلیل ال

 (W)نقاط الضعف   (S)نقاط القوة 
  وجود قیادات ذات خبرات طویلة فى مجال العمل األكادیمى والقیادى   نقص عدد أعضاء ھیئة التدریس وعدم رضائھم عن الرواتب.  

 أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم من ذوى الخبرات والتمیز.   زیادة معدل دوران الموظفین.  

  توفیر اإلمكانات المادیة المتمیزة لخدمة العملیة التعلیمیة   كلیةالإنخفاض المستوى التعلیمى لبعض الطلبة المقبولین ب.  

   

 یوجد نظام داخلى متكامل إلدارة جودة التعلیم والتعلم بالكلیة.   عدم تفعیل دور وحدة متابعة الخریجین.  

  الطالب لسوق العملالقیام بتدریس مقررات حدیثة إلعداد    عدم كفایة اإلمكانات الالزمة لخدمة األبحاث العلمیة مع تأخر

آالت تصویر، ماسحات، طابعات، (تلبیة طلبات األجھزة المعاونة 

  ).حواسب آلیة

 اإلھتمام باألنشطة المجتمعیة    لربطھا بخطة إحتیاجات المجتمع  لقیاسواضحة  الیةعدم وجود

  .للكلیة البحث العلمى

  البدء فى إنشاء معامل لألبحاث العلمیة الخاصة بالكلیة وإعداد الئحة

  للدراسات العلیا

  الئحة الدراسات العلیاعدم إكتمال.  

 تطبیق طرق التعلیم والتعلم الذاتى باستخدام أحدث الطرق التعلیمیة.      عدم إكتمال الھیكل اإلداري بالكلیة.  

   غیاب المكتبة الرقمیة..  
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  
  المناسبةالبدیلة  ات اإلستراتیجی إلىللوصول  SWOTتحلیل ال

  )تحسین وتطویر( (W + O)إستراتیجیة   )نمو وتوسع( (S + O)إستراتیجیة   O)(الفرص 

  كلیة صیدلة تابعة لجامعة " عدم وجود منافس
 .فى محافظة األسكندریة حتى اآلن" خاصة

   وجود أعداد قلیلة من الطالب بالكلیة
بالمقارنة بالكلیات الحكومیة مما یساعد على 

 تحسین العملیة التعلیمیة
  توافر فرص التعاون المشترك بین الكلیة

والمراكز العلمیة المختلفة فى مجال البحث 
 .العلمى

  استعداد شركات األدویة للمشاركة فى إقامة
 ثقافیة بالكلیةالمؤتمرات العلمیة واألنشطة ال

والتواصل مع خریجي الكلیة في ھذه 
 .الشركات

  الزیادة فى الطلب اإلجتماعى على التعلیم
المتمیز بمقابل مادى و صفات معینة للخریج 

  .مثل الصیدلة اإلكلینیكیة
 ھتمام الدولة بجودة التعلیم الجامعي وتوفیر ا

 .كلیةالمعاییر أكادیمیة لخریج 

الشراكة مع البحث في تعزیز صور  .1
الجامعات العربیة واألجنبیة وقطاعات 

  .المجتمع المدني
االستمرار في تطویر أداء أعضاء ھیئة  .2

  .التدریس ومعاونیھم
 .اتفاقیات دولیةالعمل على عقد  .3
عن جذب الطالب الوافدینالعمل على   .4

تقدیم برنامج تعلیمى من اإلستفادة طریق
متمیز بنظام الساعات المعتمدة والذى 

ب حریة إختیار المناھج الللطیتیح 
 .الدراسیة حسب إمكاناتھ وقدراتھ

اإلستفادة من برامج الھیئة القومیة للجودة  .5
واإلعتماد في تعزیز ثقافة الجودة والدعم 

 . الفني
.  

  .تحسین البنیة التحتیة لمبنى الكلیة والمعامل .1
تفعیل التواصل المتبادل مع خریجي الكلیة في  .2

المختلفة في خدمة العملیة مواقع العمل الصیدلي 
  .التعلیمیة

ربط برامج التدریب والتطبیقات العملیة  .3
  . باحتیاجات البیئة والمجتمع

توظیف نتائج البحث العلمي في تطویر البرامج  .4
  .األكادیمیة

االرتقاء بمھارات أعضاء ھیئة التدریس  .5
وفى مجال البحث ومعاونیھم في العملیة التعلیمیة

 .العلمى
  .التقویم المختلفة تطویر عملیات .6
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 
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  )انكماش( (W + T)إستراتیجیة   )ثبات واستقرار( (S + T)إستراتیجیة  (T)التھدیدات 

  عدم حصول الكلیة حتى اآلن على اإلرتباط مع جامعة

 .عالمیة، مما یضیق اآلفاق أمام خریج الكلیة

  .برامج الدراسات العلیا  استكمالالعمل على  .1
المجتمع  سوق العمل و برامج لخدمة تطویر .2

 .وتنمیة البیئة
االرتقاء بمستوى الطالب المقبولین بالكلیة  .3

لمواكبة طرق التعلیم والتعلم التي تنتھجھا 
 .الكلیة

تطویر البرامج والمقررات بالكلیة لزیادة  .4
 .القدرة التنافسیة للخریجین في سوق العمل

  

 
العمل على تطویر نظام القبول مثل عقد  .1

امتحانات تظھر مستوى الطالب ومدى قدرتھ 
 .على الدراسة بالكلیة

العمل على تطویر منظومة لتحسین الرضا  .2
 .الوظیفي

التغلب على ضعف فرص العمل المتاحة  .3
لخریجي كلیات الصیدلة من خالل زیادة 

 .التواصل مع الجھات المستفیدة
السعي لعمل شراكات واتفاقیات مع جامعات  .4

  .ق العمل للخریجعالمیة لزیادة افا

  زیادة مرتبات أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات

الحكومیة یھدد بإنخفاض فرص جذب عدد كبیر من 

 .األساتذة ذوى الخبرة والتمیز

  قلة فرص العمل المتاحة للصیادلة بالسوق المحلى ؛

عداد الغفیرة التى تقوم بتخریجھا الجامعات بسبب األ

 .الحكومیة سنویا

  المستوى التعلیمى لبعض الطلبة المقبولین انخفاض

 كلیة الب

  قیود التسجیل لطلبة الدرسات العلیا في الجامعات

  األخرى
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  

  )إلختیار األستراتیجیة الرئیسیة و األستراتیجیة البدیلة(مصفوفة التخطیط اإلستراتیجى الكمى 

  العناصر الرئیسیة
الوزن 

  النسبى

  البدائل اإلستراتیجیة

  

استراتیجیة نمو 

  وتوسع

استراتیجیة تحسین 

  وتطویر

استراتجیة ثبات 

  واستقرار
  استراتیجیة اإلنكماش

درجة 

  الجاذبیة

جملة 

  الدرجة

درجة 

  الجاذبیة

جملة 

  الدرجة

درجة 

  الجاذبیة

جملة 

  الدرجة

درجة 

  الجاذبیة

جملة 

  الدرجة

  الفرص
محافظة األسكندریة حتى فى " كلیة صیدلة تابعة لجامعة خاصة" عدم وجود منافس 

 .اآلن
0.11 

  

3  0.33  3  0.33  2  0.22  1  0.11  

وجود أعداد قلیلة من الطالب بالكلیة بالمقارنة بالكلیات الحكومیة مما یساعد على 

 تحسین العملیة التعلیمیة
0.11 3  0.33  3  0.33  2  0.22  1  0.11  

المختلفة فى مجال البحث توافر فرص التعاون المشترك بین الكلیة والمراكز العلمیة 

  0.08  1  0.08  1  0.24  3  0.24  3 0.08 .العلمى

 استعداد شركات األدویة للمشاركة فى إقامة المؤتمرات العلمیة واألنشطة الثقافیة بالكلیة

 .والتواصل مع خریجي الكلیة في ھذه الشركات
0.08 3  0.24  3  0.24  2  0.16  1  0.08  

التعلیم المتمیز بمقابل مادى و صفات معینة للخریج  الزیادة فى الطلب اإلجتماعى على

  .مثل الصیدلة اإلكلینیكیة
0.14 3  0.42  2  0.28  1  0.14  1  0.14  

  0.10  1  0.10  1  0.2  2  0.3  3   0.10  اهتمام الدولة بجودة التعلیم الجامعي وتوفیر معاییر أكادیمیة لخریج كلیة الصیدلة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  التهدیدات

على اإلرتباط مع جامعة عالمیة، مما یضیق  عدم حصول الكلیة حتى اآلن

 .اآلفاق أمام خریج الكلیة
0.06 

  

3  0.18  3  0.18  2  0.12  1  0.06  

زیادة مرتبات أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الحكومیة یهدد بإنخفاض 

 .فرص جذب عدد كبیر من األساتذة ذوى الخبرة والتمیز
0.08 3  0.24  2  0.16  2  0.16  1  0.08  

العمل المتاحة للصیادلة بالسوق المحلى ؛ بسبب األعداد الغفیرة قلة فرص 

 .التى تقوم بتخریجها الجامعات الحكومیة سنویا
0.09 3  0.27  2  0.18  1  0.09  1  0.09  

  0.06  1  0.12  2  0.18  3  0.18  3 0.06 كلیة الانخفاض المستوى التعلیمى لبعض الطلبة المقبولین ب

  0.09  1  0.18  2  0.27  3  0.27  3 0.09  العلیا في الجامعات األخرىقیود التسجیل لطلبة الدرسات 

  نقاط القوة

 0.07  .وجود قیادات ذات خبرات طویلة فى مجال العمل األكادیمى والقیادى

  

3  0.211  2  0.14  1  0.07  1  0.07  

  0.08  1  0.16  2  0.24  3  0.24  3 0.08  .أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم من ذوى الخبرات والتمیز

  0.10  1  0.20  2  0.30  3  0.30  3 0.10  .توفیر اإلمكانات المادیة المتمیزة لخدمة العملیة التعلیمیة

  0.10  1  0.20  2  0.30  3  0.30  3 0.10  .تطبیق طرق التعلیم والتعلم الذاتى باستخدام أحدث الطرق التعلیمیة

  0.08  1  0.08  1  0.16  2  0.24  3 0.08  .بالكلیةیوجد نظام داخلى متكامل إلدارة جودة التعلیم والتعلم 

  0.09  1  0.18  2  0.27  3  0.27  3   0.09 .القیام بتدریس مقررات حدیثة إلعداد الطالب لسوق العمل

  0.06  1  0.12  2  0.18  3  0.18  3   0.06  ةاإلهتمام باألنشطة المجتمعی     

  0.07  1  0.14  2  0.21  3  0.21  3   0.07البدء فى إنشاء معامل لألبحاث العلمیة الخاصة بالكلیة وٕاعداد الئحة 
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

كاستراتیجیة بدیلةاستراتیجیة تحسین وتطویركاستراتیجیة رئیسیة واختیار استراتیجیة نمو وتوسعوبناء على ھذه النتائج تم اختیار 

  .للدراسات العلیا

  نقاط الضعف

 0.08  .نقص عدد أعضاء ھیئة التدریس وعدم رضائھم عن الرواتب 

  

2  0.16  3  0.24  2  0.16  1  0.08  

 0.02  1  0.15  2  0.06  3  0.04  2 0.02  .زیادة معدل دوران الموظفین  

 0.02  1  0.04  2  0.06  3  0.04  2 0.02  .كلیةالإنخفاض المستوى التعلیمى لبعض الطلبة المقبولین ب  

 0.04  1  0.08  2  0.12  23  0.12  3 0.04  .غیاب المكتبة الرقمیة  

 0.04  1  0.06  2  0.12  3  0.08  2 0.04  .عدم تفعیل دور وحدة متابعة الخریجین  

  اإلمكانات الالزمة لخدمة األبحاث العلمیة مع تأخر تلبیة طلبات عدم كفایة
  0.03  3  1  2  0.09  3  0.09  3 0.03  ).آالت تصویر، ماسحات، طابعات، حواسب آلیة(األجھزة المعاونة 

  البحث لربطھا بخطة إحتیاجات المجتمع  لقیاسواضحة  الیةعدم وجود
  0.05  1  0.1  2  0.15  3  0.15  3   0.05  .للكلیة العلمى

  0.04  1  0.08  2  0.12  3  0.08  2   0.04  .الئحة الدراسات العلیاعدم إكتمال  

  0.04  1  0.08  2  0.12  3  0.12  3   0.04  .عدم إكتمال الھیكل اإلداري بالكلیة  

 2.01  4.49  5.47  5.831      2.00  األجمالى
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  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 
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  تيجيةابين الوضع الحالى واالهداف االستر تحليل الفجوة 

 وماھوالوضع للكلیة الحالي الوضع معرفةتم  للكلیة والخارجیة الداخلیة البیئة تحلیل خالل من

 المأمول والوضع الحالي الوضع بین الفرق وھي الفجوة تحدید تم فقد ثم ومن أوالمرجو المأمول

 الكلیة تقدمھا التي الخدمات لجمیع بالنسبة وذلك الفجوة وسد المأمول الوضع إلي للوصول

  .والمجتمعیة البیئیة العلمي والخدمات البحث,الخریج  اآلتي في والمتمثلة

 بین لسدالفجوة المصادرالالزمة وتحدید محددة تطویرإستراتیجیات الكلیة وبناءعلیھ،تستطیع

  .المستھدف الوضع وتحقیق الراھن الوضع

أن أھم النقاط التى تحتاج إلى تحسین للوصول الى المعاییر القیاسیة األكادیمیة  تبینقد و

  :ھى الفجوة وسدواألھداف اإلستراتیجیة 

والمقررات  مجنامخرجات المستھدفة للبرلل الدوریةمراجعةیلزم ال -:العملیة التعلیمیة  -:أوالً 

 المھنيالتدریس واالرتقاء بالمستوى  أسالیبالدراسیةو وتطویرمحتواھا العلمى وتطویر 

التقییم  أسالیبتقییم الطالب وضمان شفافیة  أسالیبتطویر وكذلك  ألعضاء ھیئة التدریس

الشفھیة منھا وقیاس حاالت رضاء الطالب وأعضاء ھیئة التدریس عن  االمتحاناتخاصة 

  .عملیات التطویر

تفعیل الالئحة الجدیدة بنظام الساعات ال واستكم -:العملیة البحثیة والدراسات العلیا: ثانیاً 

وإدراج مقررات جدیدة تتواءم مع ) ألقسام الكیمیاء التحلیلیة ، واألدویة والسموم (المعتمدة 

متطلبات العصر ومراجعة الخطط البحثیة للكلیة واألقسام لدعم المجتمع المحیط وحل مشكالتھ 

حثیة وعقد برتوكوالت تعاون مع جھات وإرساء آلیات لتدعم المشاركة فى المشروعات الب.

بحثیة محلیة وأجنبیة وكذلك توفیر األجھزة الحدیثة بما یسھم فى زیادة معدالت النشر المحلیة 

  والدولي  

تحدید احتیاجات المجتمع المحیط تفعیل دور وحدة الخریجین ل المشاركة المجتمعیة - :ثالثا

وقاعدة بیانات عن الخریجین وفرص العمل المتاحة  إحصائیاتویكون من اختصاصاتھ عمل 

عقد بروتوكوالت تعاون مع  من خالل قاعدة بیانات أخرى عن جھات العمل وكذلكلھم 

 ، المرتبطة بحل مشاكل المجتمع المحیط األبحاثالشركات المعنیة فى مجال الصیدلة لتمویل 

وحدات  ، التوسع فى إنشاءى المحیط المجتمع المحل المستمر لخدمة الصیدليدعم وتفعیل التعلم 

  . مجتمعالتخدم  انتاجیة
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یلزم الصیانة الدوریة والتطویر للبنیة  الموارد المادیة والبشریة والبنیة التحتیة -:رابعاً 

وتجدید  ، وإحالل)زیادة تركیب أجھزة تكییف(تطویر قاعات المحاضرات األساسیة لتشمل 

وربط جمیع  المجانيمصاعد وزیادة سعة قاعات االستذكار واالنترنت والالمعامل الطالبیة 

لمعمل المركزى بالكلیة، وكذلك إكساب دورا تفعیل استكمال و، وبالشبكة العنكبوتیة  اإلدارات

  .مھارات جدیدة ألعضاء ھیئة التدریس والتدریب المستمر لإلداریین والفنیین

حدة األزمات والكوارث ، وإستمراریة العمل زیادة تفعیل و القدرة المؤسسیة -:خامساً 

لرسالة الكلیة والبرامج والمقررات الدراسیة بوحدة ضمان الجودة لضمان المراجعة الدوریة 

والمراجعین الداخلیین المصلحة  وأصحابواالستفادة من التغذیة الراجعة من الطالب 

  .كلیةوالخارجیین وضمان تحقیق أھداف الخطة اإلستراتیجیة لل

  مصادر التمویل 

 الدعم المالى المقدم من الجامعة

   -:ترتیب األولویات فى ضوء األھمیة النسبیة والتمویل المتاح 

تطویر المناھج الدراسیة طبقا للمعاییر االكادیمیة وبما یحقق مواصفات الخریج واكسابھ  - 1

  المھارات التعلیمیة 

 والطالبیة لتحقیق طفرة فى االنتاج العلمى والبحثى  ةلمعامل البحثیالصیانة الدوریة ل - 2

 تحدیث البنیة التحتیة للكلیة لتشمل تطویر قاعات المحاضرات  - 3

  تطویر الخدمة المجتمعیة بین الكلیة والبیئة المحیطة  - 4

   -:الصعوبات والتحدیات المتوقعة 

 المنافسة مع خریجي كلیات الصیدلة األخرى  .1

 زیادة اعداد الخریجین على المستوى القومي عن حاجة سوق العمل   .2

 .ضعف المشاركة المجتمعیة من قبل األطراف المعنیة وأصحاب األعمال .3
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 لتحقیق الكلیة تستندعلیھا التي النجاح عوامل تحدید إلي البیئي التحلیل عملیة خلصت قدو

 -: وھي وأھدافھا ورؤیتھا رسالتھا

 االرتقاء أجل من التعلیمیة الفاعلیة وزیادة المؤسسیة القدرة التحتیة، البنیة تھیئة 

 ھالكلی خریجین علي الطلب لزیادة وذلك للطالب والمھاري المعرفي بالمستوي

 .المحلي المستوي علي الحادة والمنافسة

 والبحث األكادیمي لتطویرالعمل الالزمة المعلومات تكنولوجیا استخدام علي التدریب 

 .العلمي

 العمل انجازإجراءات في للمساھمة الكترونیاً  اإلدارات وربط اإلداري رالعملیتطو.  

 كما واإلداریة األكادیمیة تطویرالكوادرالبشریة  ً   .ً◌ونوعا

 المجتمع احتیاجات تلبي جدیدة مقررات برامج واستحداث التعلیمیة تطویرالبرامج 

 .المحلي

 المستوي علي المعاونة والھیئة التدریس ھیئة أعضاء للسادة العلمي اإلنتاج زیادة 

 .والعالمي المحلي

 تحقیق خالل من ھذه النجاح عوامل تحقق إستراتیجیة خطة وضع من البد كان ثم ومن .

 أو التدریس، ھیئة أعضاء مستوى على سواء اإلستراتیجي محاورالعمل كافة التطویرفي

 البحث التعلیمیة،أوأنشطة بالخدمات یتعلق فیما وبالمثل الكلیة إدارة أو ،ة العلمی األقسام

 برامجھا في معاییرالجودة مع متطابق النھائي أداءھا یجعل بما المجتمع العلمي،أوخدمة

  .وممارساتھااألكادیمیة
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 : المستقبلیة والقیم االتجاھات

 علي للتغلب المرجوة النجاح عوامل وتحدید الفجوة وتحلیل (SWOT)البیئي التحلیل على بناء

 وقیم اتجاھات للكلیة اإلستراتیجیة الخطة تتضمن أن الضروري من أنھ یتبین الفجوة ھذه

 .البعید المدى علي الكلیة أداء تؤثرعلى أن المحتمل والتیمن مستقبلیة

  

 : مایلي المستقبلیة والقیم االتجاھات أبرزھذه ومن

   تكنولوجیا في المستقبلیة واالتجاھات الفرد دخل متوسط وزیادة العمل سوق نحوآلیات االتجاه . ١

 .بعد عن والتعلیم اإللكتروني التعلیم في التوسع مثل والتعلم التعلیم

  أكادیمیة جھات مع اإلستراتیجي لالرتباط السعي مع األكادیمیة البرامج بجودة االرتقاء . 2

 .مشتركة أكادیمیة ودرجات برامج، شكل في ینعكس بما وعالمیة، محلیة

 لھم یضمن وبما بالكلیة المتمیزألعضاءھیئةالتدریس توفیرالدعم خطط ودوام وتنمیة بناء  .3

 بإتاحة الكلیة تلتزم اآلخر الجانب ،وعلى راقیة معیشیة حیاة أنماط لھم تحقق دخل مستویات

 الذاتیة لتنمیةا تحقیق على التدریس أعضاءھیئة یساعد بما غیرتقلیدیة وتعلم تدریس تقنیات

 .المستدامة

 التدریس، ھیئة ألعضاء البحثیة األغراض یخدم بما بالكلیة المتاحة المكتبات بنظم االرتقاء . 4

 ..البحثي المستوى المنشودعلى االرتقاء ویحقق

 بالكلیة، الجامعي األداء منظومة تحكم التي ھوأحدالقیم الفعال الذاتي التعلم :التعلم نشرروح .  5

 تلبي التي المیسرة الحدیثة الذاتي التعلم توفیرموارد خالل من ذلك ویتحقق

 تكامل ضمن العملي في اإلبداع من مناخ توفیر إلى الكلیة إدارة تسعى :المستمر التحسین .  6

 التمیز دوام یضمن بما األداء ومنظومة النتائج، بمصفوفة لالرتقاء الدءوب األفكار،والسعي

 . للنجاح السلیم األساس باعتباره
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 بأضالعھ األكادیمي األداء أطراف كافة بین عاونیات مشروعات باعتبارھا : الجودةالشاملة.  7

 من العائد تعظیم إلى النھایة في یقود ( المجتمع خدمة – العلمي البحث – التعلیم ) المختلفة

  بالكلیة المتاحة الموارد استخدام

 .والتعاون العدالة, الدقة, األمانة .8

٩.  

  للكلیة التنافسیةالممیزة و السمات

 :الممیزة للكلیة سماتفیما یلى بعض من ال

 المتمیز للكلیة فى قلب مدینة األسكندریة الموقع الجغرافى. 

  و ھى الكلیة الفریدة بالجامعات "  كلیة الصیدلة تابعة لجامعة خاصة" عدم وجود منافس

األسكندریة، كفر الشیخ، (الخاصة بمحافظة األسكندریة وھى تخدم خمسة محافظات 

 ).البحیرة، مطروح، الغربیة

 لمشاكل الصناعة  وجود مصنع أدویة بالكلیة یخدم العملیة التعلیمیة لما یقدمھ من محاكاة

 .الدوائیة للطالب

  التعلیمیة وكذلك العملیة البحثیةمعملیة حدیثة تخدم العملیة  أجھزةتوافر. 

 ئة التدریس یحافظ على جودة سیر العملیة ھی عضاءدورى ألیم ذاتى ویوجود نظام تق

  .التعلیمیة و ضمان تطویرھا 

 ستقبال الطالب من جمیع أنحاء الجمھوریة وكذلك الطالب الوافدینإ.  

  ھیئة التدریس ومعاونیھم من ذوى الخبرات والتمیز وإشراكھم فى األنشطة  أعضاءإنتقاء

 .یةجتماعالمھنیة والثقافیة واإل

  والقیادى داخل  األكادیمىتحظى الكلیة بوجود قیادات ذات خبرات طویلة فى مجال العمل

 .وخارج جمھوریة مصر العربیة قادرة على التطویر والتحدیث المستمر

 صغیرة لكل فرقة فى الكلیة یمكن من تحقیق جودة التعلیم والتحسین  عدادتقسیم الطالب أل

 .المستمرة

  االلتزام ببرنامج تثقیفى وذلك من خالل المحاضرات الثقافیة فى جمیع المجاالت.  

  ھیئة التدریس ومعاونیھم بشكل مستمر أعضاءإتاحة الدورات التدریبیة لتطویر وتحسین أداء. 

  التعاون المشترك للمشاریع البحثیة بین الكلیة والمراكز العلمیة المختلفة. 

  تذة ذوى الخبرة الفائقة من الجامعات األھلیة للتدریس بالكلیةإنتداب عدد كبیر من األسا. 
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     على موقع الجامعة لیتمكن  ةیتم اإلعالن عن برامج التبادل الطالبي مع الجامعات العالمی

مثال لتلك . جمیع الطالب من معرفة ھذه الفرص التدریبیة بالخارج والتقدم لھا بدون تمییز

برنامج ) ب(– إعالن عن التبادالت الطالبیة بسفارة الوالیات المتحدة األمریكیة) أ:( التبادالت

   )UCCلزیارة جامعة أیرلندا 

أشھر لإلداریین والفنیین بعد مراعاة شروط التقییم التى تتم  من یتم صرف الحوافز كل ثالثة        

  .خالل الرؤساء اإلداریین ورؤساء األقسام والعمید بعد فحص العھد الخاصة بالفنیین

  

 :كما تتمیز الكلیة بالخصائص التنافسیة التالیة

  الكلیة لعقد اتفاقیات للتعاون الدولى مع كلیات الصیدلة العالمیة  إدارةسعى 

  وجود برامج للتبادل الطالبى مع الجامعات الخارجیة. 

  وجود بیت حیوان خاص بالكلیة مما یتیح عمل التجارب الحیویة التى تخدم الطالب و

 .وأیضا یعمل كوحدة انتاجیة تزید من الموارد الذاتیة للكلیةالباحثین 

  تطبیق نظام ل خالتحرص الكلیة على تقدیم برنامج تعلیمى متمیز لطالب الكلیة وذلك من

  .التعلیم التفاعلي وأسالیب التعلم الذاتي والمشروعات البحثیة القائمة على خدمة المجتمع
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  الغایة األولى

جعل كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائي بجامعة فاروس واحدة من أفضل  المؤسسات 

  العلمیة المتمیزة فى مجال التعلیم الصیدلي محلیاً وإقلیمیاً 

 ستراتیجیةاإل األھدافالغایات و

  :الغایات النھائیة لجامعة فاروس

  رفع كفاءة األداء المؤسسي لتحسین الوضع التنافسي للجامعة: الغایة األولى  

  .زیادة القدرة التنافسیة لطالب جامعة فاروس:   الغایة الثانیة 

  .تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس ومھاراتھم وتحسین الخدمات المقدمة لھم: الغایة الثالثة   

لقومى، وتوجیھ تطویر البحث العلمى ودعمة وإستثماره فى تنمیة اإلقتصاد ا: الغایة الرابعة  

  الخدمات المجتمعیة األبحاث نحو تعزیز

  تدعیم عالقات الشراكة وبرامجھا مع مؤسسات المجتمع المدنى وتنمیة البیئة: الغایة الخامسة 

  :فاروس جامعة و التصنیع الدوائي الغایات النھائیة لكلیة الصیدلة

جعل كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائي بجامعة فاروس واحدة من أفضل  المؤسسات العلمیة  .1

  الصیدلي محلیاً وإقلیمیاالمتمیزة فى مجال التعلیم 

تنمیة المشاركة الفعالة والتعاون مع المؤسسات البحثیة فى تفعیل البحث العلمى بالكلیة و .2

 .المجتمع المحلى واإلقلیمى والدولى

 النتاجیةبیئة ؛ وتفعیل الوحدات ازیادة قدرة الكلیة على المساھمة فى خدمة المجتمع وتنمیة ال .3

  .بالكلیة 

خالقیة السلیمة ویسوده العدالة األیة وجتماعالمبادىء اإلملتزم بالقیم وتوفیر مناخ جامعى  .4

  .التعاون والمساواة و

لكل غایة من الغایات، ولھذه  ستراتیجیةاإلاألھدافو لتحقیق الغایات فقد وضعت الكلیة حزم من 

 ستراتیجیةاإلاألھدافحزم من البرامج والخطط التنفیذیة التي تكفل تحقق  ستراتیجیةاإلاألھداف

  :لىكما یوالغایات 
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  :األھداف اإلستراتیجیة لتحقیق الغایة األولي

 العلوم األعتماد الممنوح من المجلس األعلى للجامعات لدرجة بكالوریوسالحفاظ على  .1

جامعة  -ة والتصنیع الدوائى الممنوح من  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائىیالصیدل

 فاروس

 تأھیل الكلیة لإلعتماد من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد .2

 یة العملیة التعلیمیة بالكلیةالسعى الدائم لتحسین المناخ الذى تُقدم ف  .3

 إعداد خریج مؤھل ومواكب لمتطلبات العصر فى سوق العمل  .4

  التحسین المستمر فى جودة العملیة التعلیمیة  .5

  :الخطط والبرامج لتحقیق الغایة األولي

  

العلوم الحفاظ على األعتماد الممنوح من المجلس األعلى للجامعات لدرجة بكالوریوس  - 1

 والتصنیع الدوائي الدوائى الممنوح من  كلیة الصیدلة ة والتصنیعیالصیدل

الحفاظ على المعاییر القیاسیة لألمكانات البشریة والمادیة للكلیة المنصوص  .1

 علیھا من لجنة قطاع التعلیم الصیدلى التابعة للمجلس األعلى للجامعات  

 مراجعة األمكانات البشریة والمادیة المتاحة بالكلیة .2

اللجنة لسابقة إلعتماد درجة البكالوریوس والسعى لتحقیق مراجعة تقریر  .3

 التوصیات الواردة

 

 تأھیل الكلیة لإلعتماد من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد - 2

 .متابعة آلیات نظام ضمان الجودة الداخلي بالكلیة .1

 وضع الخطة األستراتیجیة للكلیة .2

وتھیئتھا لإلعتماد من الھیئة القومیة إستكمال معاییر الدراسة الذاتیة للكلیة  .3

 لضمان الجودة واإلعتماد

 

 السعى الدائم لتحسین المناخ الذى تُقدم فیة العملیة التعلیمیة بالكلیة - 3

 لوسائل والخدمات التعلیمیة المقدمة لتحسین األداء الطالبيالتطویر المستمر ل .1

وشفافیة وعدل  الحفاظ على أخالقیات وسلوكیات المجتمع األكادیمى من نزاھة .2

 ومساواة فى الحقوق والواجبات
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  الغایة الثانیة

السعى إلى تفعیل البحث العلمى بالكلیة و تنمیة المشاركة الفعالة والتعاون مع 

  واإلقلیمى والدولىالمؤسسات البحثیة فى المجتمع المحلى 

 

  إعداد خریج مؤھل ومواكب لمتطلبات العصر فى سوق العمل - 4

التطورات المتالحقة فى سوق العمل الدراسیة بما یتناسب مع  مقرراتتطویر ال .1

 وكذلك التطورات العلمیة العالمیة

 ذیادة األتصال مع مؤسسات سوق العمل .2

  

 العملیة التعلیمیةالتحسین المستمر فى جودة  - 5

 الحرص المستمر على تطویر أداء أعضاء ھیئة التدریس .1

 الحرص المستمر على تطویر أداء القیادات األكادیمیة .2

الحرص المستمر على تطویر أداء لجھاز األدارى بالكلیة المتمثل فى فنى و  .3

 أمناء المعمل و أفراد السكرتاریة

والتبادل الثقافى والعلمى للطالب السعى لوضع إتفاقیات وبرامج للتعاون  .4

وأعضاء ھیئة التدریس مع الجامعات األخرى والمعاھد والمراكز البحثیة 

 المحلیة واألقلیمیة والعالمیة

  

  :ثانیةلتحقیق الغایة ال ستراتیجیةاإلاألھداف

 .منظومةالبحث العلميالخطة البحثیة للكلیة وتطویر .1
 .تطویر مجاالت البحث العلمي .2
 .ـ تسھیالت بحث علمي متنوعة و متطورة .3
 إعداد میزانیة البحث العلمي .4

 

  

  :الخطط والبرامج لتحقیق الغایة الثانیة

 :منظومة الدراسات العلیا والبحث العلميالبحثیة للكلیة والخطة تطویر .1

  .إستكمال الئحة الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة  - أ

  .الكلیة لمیثاق خاص لمراقبة أخالقیات البحث العلمى إعتماد  - ب
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  الغایة الثالثة

زیادة قدرة الكلیة على المساھمة فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ؛ وتفعیل الوحدات 

  ذات الطابع الخاص بالكلیة

 .إنشاء معامل لألبحاث العلمیة الخاصة بالكلیة  - ت

 .وضع خطة للمؤتمرات العلمیة الدولیة المتخصصة  - ث

 .تنظیم الكلیة لمؤتمر علمي سنوي  - ج

  .وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث المتمیزة  - ح

 وضع ألیات لتشجیع البحوث المشتركة مع جھات خارجیة  - خ

 .تطویر مجاالت البحث العلمي .2

 .توجیھ البحث العلمي للتخصصات التطبیقیة  - أ

  .العلميتطویر وتنمیة الكوادر البشریة بالكلیة ورفع الوعى بأھمیة البحث   - ب

  علمي البحث متنوعة ومتطورة في مجال ال تسھیالت تقدیم  .3

 .لسعي للتواصل مع الجامعات األجنبیة ذات الخبرات المتمیزة بھدف عقد إتفاقیات للتعاون العلمي والبحثي  - أ

  .إنشاء قاعدة بیانات وحصر ألعضاء ھیئة التدریس الحاصلین علي جوائز علمیة ونشرمحلي ودولي  - ب

 البحث العلميإعداد میزانیة  .4

 .إستحداث آلیات لتوفیر تمویل للبحث العلمي  - أ

  تحدید میزانیة سنویة لمتطلبات األبحاث العلمیة لكل قسم  - ب

  

  :لتحقیق الغایة الثالثة ستراتیجیةاإلاألھداف

 .ـ تسویق وتوسیع دائرة الخدمات المجتمعیة للكلیة .1

 .تفعیل التواصل مع المؤسسات الصیدلیة و منظمات المجتمع .2

لمساھمة في نشر تفعیل دور مركز خدمة المجتمع وتقدیم خدمات للخریجین من أجل ا.  .3

  .الوعي البیئي و الثقافي بقضایا المجتمع والبیئة 

  

  :البرامج لتحقیق الغایة الثالثة الخطط و 

  .وحدة خدمة المجتمع و تنمیة البیئة وتفعیل دورھاالسعى إلنشاء  .1

 .وضع آلیات لقیاس رضاء المستفیدین عن خدمات الكلیة .2
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2012-2017 

  الغایة الرابعة

خالقیة السلیمة ویسوده العدالة األجتماعیة و األتوفیر مناخ جامعى ملتزم بالقیم و المبادىء 

  المساواة و التعاونو

  :تفعیل التواصل مع المؤسسات الصیدلیة و منظمات المجتمع .3

  .عقد بروتوكوالت تعاون بین الكلیة و المؤسسات الصیدلیةالعمل على   - أ

  .وضع آلیات إلشراك المؤسسات الصیدلیة في صنع القرار بالكلیة  - ب

 :متابعة الخریجین وسبل التواصل معھم .4

  .تطویر وحدة شئون الخریجین  - أ

  .تنظیم الدورات التدریبیة لالرتقاء بمستوي الخریجین  - ب

  .تنظیم ملتقي سنوي للخریجین  - ت

  .عقد مؤتمر للتوظیف في نھایة كل عام دراسي  - ث

 .لىالصیدوعي البیئي والثقافي بقضایا المجتمع والبیئة فى المجال المساھمة في نشر ال .5

تنظیم ندوات لمناقشة قضایا البیئة ودور الصیدلة والتصنیع الدوائي في   - أ

  .المساھمة في حلھا

 .تنظیم دورات تدریبیة في مجاالت حمایة البیئة  - ب

  

  

  :لتحقیق الغایة الرابعة ستراتیجیةاإلاألھداف

 تعمیق مبادىء آداب و أخالقیات المھنة لدى جمیع العاملین بالكلیة ولدى الطالب .1

 توفیر بیئة آمنة لجمیع العاملین بالكلیة وللطالب .2

  :الغایة الرابعةالخطط و البرامج لتحقیق 

 والعمل الصیدلى األكادیمىممارسة العمل  دابوضع میثاق أخالقى آل .1

  .و أخالقیات المھنة آدابنشر مبادىء  .2

 بمایضمن تحقیق العدالة والمساواةالعمل وتوزیعھ  إجراءاتمراجعة اللوائح و القواعد و  .3

 بین أطراف العملیة التعلیمیة الحفاظ على قیم الشفافیة و العدالة و المساواة و التعاون .4

 .توفیر إجراءات السالمة واألمان  .5

  إنشاء وحدة لمواجھة األزمات والكوارث .6
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  :للكلیة ستراتیجیةاإلاألھدافالغایات و إعدادمنھجیة 

على ثالث عناصر رئیسیة عند  ستراتیجیةاإلاعتمد فریق العمل الخاص بوضع الخطة  - 1

 :للكلیة وھذه العناصر ھى ستراتیجیةاإلاألھدافصیاغة الغایات و

  .التحلیل البیئى للكلیة  - أ

 .رؤیة ورسالة الكلیة  - ب

 ستراتیجیةاإلاألھدافللكلیة مع الغایات و ستراتیجیةاإلاألھدافالتوافق بین الغایات و  - ت

 .للجامعة

للكلیة وتم فیھا عملیة  ستراتیجیةاإلاألھدافتم عقد ورشة عمل لصیاغة مقترح للغایات و - 2

 .عصف ذھنى للحضور

لمستفیدین من داخل وخارج الكلیة لعرض ومناقشة مقترح الغایات  إجتماععقد  تم - 3

 للكلیة  ستراتیجیةاإلاألھدافو

  

 8/7/2013للكلیة فى مجلس الكلیة بتاریخ  ستراتیجیةاإلاألھدافالغایات و إعتمادتم  - 4

  

  

  السیاسات الخاصة بالكلیة

 :السیاسات الخاصة بالكلیة إعدادمنھجیة 

على أربعة عناصر رئیسیة عند  اإلستراتیجیةاعتمد فریق العمل الخاص بوضع الخطة  -1

  :السیاسات الخاصة بالكلیة وھذه العناصر ھى إعداد

 .التحلیل البیئى للكلیة  - أ

  .رؤیة ورسالة الكلیة  - ب

  .للكلیة األھدافاإلستراتیجیةالغایات و  - ت

 .للجامعة التوافق بین السیاسات الخاصة بالكلیة مع الغایات النھائیة  - ث

تم فیھا عملیة عصف تم عقد ورشة عمل لصیاغة مسودة للسیاسات الخاصة بالكلیة و -2

 .ذھنى للحضور

لمستفیدین من داخل وخارج الكلیة لعرض ومناقشة مسودة السیاسات  إجتماعتم عقد  -3

 .الخاصة بالكلیة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  التعلیم والتعلم ةسیاس :أوال

  . عدالة التقییم بین الطالب .1

 لجنة لضمان معاییر موحدة وعادلة لتقییم الطالب عن طریق إنشاء.  

  .اإلھتمام بسلة األنشطة الطالبیة للتشجیع على التعلم الذاتى وتنمیة مھارات الطالب .2

  السیمینارات  – عن طریق تفعیل درجات أعمال السنة والتى تشمل األنشطة الطالبیة – 

  .البوسترات  وغیرھا –  األبحاث

  التحدیث المستمر للمقررات والمناھج  .3

 عن طریق:  

 دراسة احتیاجات سوق العمل ومواكبة التطور العلمى الحدیث فى مجال الصیدلة.  

 دراسة التقاریر السنویة للمقررات  .  

 دراسة التقاریر الواردة من رابطة الخریجین.  

 

 والدعم المستمر للطالب  اإلرشاد .4

  عن طریق -   

  دلیل الطالب في بدایة كل عام وفیھ یتعرف الطالب علي مختلف أقسام الكلیة

  ورؤیة ورسالة الكلیة ونظم تحویل الطالب بین الجامعات 

 االكادیمي  اإلرشاد  

  إكتشاف الطلبة المتعثرین ودعم الطالب المتفوقین  

  الخاصة  اإلحتیاجاتإكتشاف ودعم الطالب ذوي  

 الساعات المكتبیة  

  األسئلة بنوك  

  التحدید والتحدیث المستمر لقواعد البیانات الخاصة بالطالب  

 المشاركة الفعالة في الملتقي التوظیفي 

  

من طرق ووسائل التعلیم  اإلستفادةمحاور لتعظیم  4على التعلیم والتعلم  إستراتیجیةوتستند 

 .علومات والمھارات الالزمةوالتقییم الحدیثة ولزیادة فعالیة العملیة التعلیمیة وإكساب الطالب الم
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  تطویر أسالیب التعلم لتشمل كل من الطرق التقلیدیة و الطرق الغیر تقلیدیة :المحور االول

  :تستخدم كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى أسالیب التعلیم والتعلم التالیة و

- Lectures 
- Practical Sessions 
- Tutorials 
- Role play simulation 
- Group presentation 
- Assignments 
- Research projects 
- Case studies 
- Group discussions 
- Site visits 

 
كد أشمولیة وسائل التقییم للطالب حیث یتم تقییم الطالب بأسالیب متعددة للت: المحور الثانى 

  :منھا , من تحقیق األھداف التعلیمیة 
 Written exams (Quizzes, Midterm & Final)  
 Practical exams (Weekly and/or final)  
 Oral exams (final) 
 Assignments 
 Research projects 

  
 

  :السابق ذكرھا كاآلتى سالیبو یتم توزیع درجات التقییم على األ
 Midterm written (20 % of total marks) 
 Course  Works (30 % of total marks) 
 Oral exam (10 % of total marks)  
 Final written exam (40 % of total marks) 

 .و ذلك یتم طبقا لنوع وطبیعة المقرر
 

  :للتأھیل لسوق العمل والذى یتم من خالل  التدریب المیدانى: المحور الثالث

  والمستشفیات والصیدلیات  األدویةصیدلیة مثل مصانع وشركات  اتفى مؤسسالتدریب

 .متطلباً للتخرج طبقاً لالئحة الدراسیة 

  تصمیم سجل متابعة للطالب أثناء ھذا التدریب لضمان كفاءة التدریب ووضع آلیة لتقییم

 .أداء الطالب أثناء التدریب بواسطة مسئولى التدریب

 من  هإعتمادو منھ المستھدفة التعلیمیة المخرجات ووضع التدریبى البرنامج توصیف تم

  .     الكلیة  مجلس
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  البحث العلمي سیاسة:ثانیاً 

 الجھاتإعتمادو التدریب على المشرف عن طریق تقییم المیدانى التدریب فاعلیة قیاس 

  . التدریب  فاعلیة عن الطالب رأى المدربة  كما یتم  إستطالع

 ال یمنح الطالب الدرجة إال بعد إتمامھ التدریب المیدانى.  

تطویر المھارات المستھدفة من برنامج درجة البكالوریوس الممنوحة من : المحور الرابع

والمھارات المستھدفة طبقا للمعاییر القومیة المرجعیة  (Faculty program ILO`S)الكلیة 

(NARS)  عتمادوالموضوعة من قبل ھیئة ضمان الجودة واإلNAQAA.  

، تتفق مع معاییر ال   Faculty ILO`Sامج الكلیة ویتضح من أن المھارات المستھدفة من برن

NARS    بل وتزید فى بعض المھارات ، كما ھو موضح%  97-95بدرجة تتراوح بین ،:  

Faculty Curriculum 
ILO`S  

NARS  ILO`S  Sciences 

20.77 %  10-15 %  Basic  
36.3 %  35-40 %  Pharmaceutical  
21.23 %  20-25 %  Medical  
9.81 %  10-15 %  Pharmacy Practice  

3.65 %  5-10 %  Health and Environmental  

4.1 %  2-4 %  Behavioral and social  
3.56 %  2-4 %  Pharmacy Management  
0.45 %  Up to 8 %  Discretionary 

 

 

  

  18/2/2013التعلیم والتعلم فى مجلس الكلیة بتاریخ  إعتمادإستراتیجیةوقد تم 

التطویر الدائم لخطة البحث العلمي بالكلیة وربطھا برؤیة الكلیة وإحتیاجات المجتمع عن  .1

  :طریق

 توجیة البعثات الداخلیة والخارجیة لخدمة رؤیة الكلیة: 

  تشجیع التعاون وتبادل الخبرات بین طالب الكلیة  وطالب كلیات الصیدلة العالمیة 

  توفیر فرص التسجیل للدرجات العلمیة المختلفة للمعیدین و المدرسین المساعدین

 .بالتعاون مع الجامعات الحكومیة و المراكز البحثیة
  

  ؤتمرات التى شارك بھا المنشورة باسم الجامعة في المجالت العلمیة والم األبحاثنشر

   .الھیئة المعاونة على موقع الكلیة اإللكترونىأعضاء ھیئة التدریس و
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  الدراسات العلیا سیاسة :ثالثا

تنمیة وخطة خدمة المجتمع سیاسة :رابعا

:البیئة 

  تحفیز الباحثین للمشاركة الفعالة في المشروعات البحثیة، فإن الكلیة تقوم بصرف حافز

وملصقاتھا وعرض  األبحاثث التى یتم نشرھا ، كما یتم عرض ھذه امادى لألبح

المختلفة  األدویةالمستخلصة من رسائل الماجستیر والدكتوراه ، ودعوة شركات  األبحاث

منھا فى الصناعة فى العدید من  اإلستفادةلبیان مدى  األبحاثلإلطالع على ھذه 

 .المناسبات كیوم الصیدلى وغیره

 الئحة للدراسات العلیا إعدادإنشاء معامل لألبحاث العلمیة الخاصة بالكلیة و. 

  

  :المشاركة الفعالة للبحث العلمي في خدمة المجاالت الصیدلیة عن طریق .2

  العلمیة لخدمة الصناعات الدوائیة األبحاثتوجیھ . 

 ربط مشاكل الصناعات الدوائیة بالبحث العلمي ومحاولة إیجاد حلول لھا. 

 

حتیاجات البحث العلمى مستجیبة ال إستراتیجیةتنمیة موارده لتكون و رفع كفاءة البحث العلمى .3

ملتزمة أشد االلتزام و العالمیة األكادیمىالمجتمع و محققة ألرقى مستویات ومعاییر البحث 

 .بالقیم األخالقیة للبحث العلمى وفقا لھویة مجتمعنا الثقافیة

 29/4/2013فى مجلس الكلیة بتاریخ  عتمادتم اإل 

  

  

  

  بفاعلیة فى تعزیز كفاءة العملیة التعلیمیة العلیا اإلسھاماالرتقاء بالدراسات العلیا لتمكینھا من  - 1

وأھداف الدراسات العلیا والرسائل البحثیة والعلمیة فى خدمة العلم والعملیة  أسالیبتطویر  - 2

 :عن طریقو ذلك التعلیمیة ورقى المجتمع  

 برامج دراسات علیا متمیزة تخدم الكلیة لالرتقاء بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة إعداد 

 الئحة الدراسات العلیا من قبل المجلس األعلى للجامعات إعتماد 
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

جامعة فاروس خطة واضحة فى مجال خدمة المجتمع  والتصنیع الدوائي تتبنى كلیة الصیدلة

دراسة  إجراءالبیئة المحیطة بالكلیة حیث تم مد على تحدید احتیاجات المجتمع ووتنمیة البیئة تعت

و قد تم إعتماد ھذه الدراسة فى .والمشاكل الحقیقیة للكلیة والمجتمع اإلحتیاجاتتضمنت أھم 

  .8/7/2013مجلس الكلیة بتاریخ 

  
 :للكلیة لالرتقاء بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة  اإلستراتیجیةالخطة  أھداف

 اإلرتقاء بمستوى الخریجین لتلبیة متطلبات سوق العمل. 

 توفیر السالمة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل داخل الكلیة. 

 األزمات وحل المشكالت التى یعانى منھا المجتمع المحیط إدارة. 

 المجتمعیة ذات العالقةللمشاركة فیخدمةالمجتمع رافاألطتفعیلدورالكلیة و. 

 كلیة لتنظیم مؤتمرات وندوات علمیة متمیزة تعمل علي إظھار الجوانب العلمیة المتطورة ل 

  .مما یساعد علي تحقیق العالمیة

  ھیئة التدریس ومعاونیھم واإلداریین أعضاءواالختراع لطالب الكلیة و اإلبتكارتشجیع. 

  لتحقیق التواصل بین أجیال خریجي الكلیة فاروسإنشاء رابطة لخریجي جامعة.  

 المناطق المحیطة بالجامعة لىاتنظیم قوافل طبیة لخدمة أھ.  

  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المحیطة بالكلیة وذلك من خالل مشاركة مجتمعیة ومشروعات

 .بحثیة لخدمة المنطقة المحیطة بالجامعة

  

  :و التصنیع الدوائي لكلیةالصیدلة الوضع الحالي

وفي سبیل . اھتماماً كبیراً بالخدمات التى یقدمھا نشاط خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  كلیةالتھتم 

تحقیق سیاسة الجودة وتحسین جودة البنیة األساسیة المعلوماتیة للكلیة فإن الكلیة تقوم بعمل 

ھمیة المشاركة أمعة بایمانا من الجإو . ةخدمات متنوعة للمجتمع الداخلى والخارجى للجامع

  .تدعو الكلیة العدید من الجھات العلمیة والمجتمعیة للمشاركة فى حضور مجالس الكلیة, الفعالة

  :فیمجالخدمة المجمتع وتنمیة البیئةلضماننجاح خطة  الكلیة  اإلحتیاجاتتقییم

إعادة نظر حتى یصبح متماشیاً مع  إلىلنشاط  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة یحتاج الوضع الحالي 

  :ما یلي إلىالمتطلبات المحلیة والعالمیة، ومن ھنا فإن األمر یحتاج 

 .بناء وتجھیز معامل مركزیة لخدمة المجتمع الخارجى .1
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  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 
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  السیاسات المالیة  :خامساً 

 .تطویر معمل الكمبیوتر وزیادة عدد الحاسبات .2

 توفیر الدعم المالي الالزم لتنفیذ الخطة واالستمرار فیھا .3

یجین یكون مقرھا الكلیة للتعلیم المستمر والتواصل وخدمة الخریج بعد عمل رابطة للخر .4

 .التخرج

  :اإلستراتیجيالمخاطر التي تواجھ التطبیق 

  .اإلستراتیجیةعدم كفایة الموارد المالیة الالزمة لتنفیذ الخطة  .1

 .ھیئة التدریس بشكل كامل أعضاءعدم تفرغ  .2

 .جمود اللوائح والقوانین .3

 .العلیا للكلیة دارةولویات اإلأتغییر اتجاھات و .4

  :وسائل التخفیف من المخاطر

 .دعم الدولة ورجال األعمال والمجتمع المدني للكلیة .1

  نشاءات اإلوالخطة وخصوصاً في مجال المباني  زیادة الموارد المالیة الالزمة لتنفیذ .2

   8/7/2013ریخ خطة الكلیة لخدمة المجتمع والبیئة فى مجلس الكلیة المنعقد بتا إعتمادوتم  -

  

  
  

تبنى السیاسات المالیة للكلیة بالتوافق مع السیاسات المالیة للجامعةوھناك  دعم مادى للعملیة 

 :التعلیمیة والبحثیة بالكلیة  عن طریق

 .مكافآت للطالب المتفوقین فى الفرق الدراسیة المختلفة .1

العلمیة فى دوریات  األبحاثھیئة التدریس ومعاونیھم على نشر  عضاءمكافآت مالیة أل .2

 .عالمیة

  

  األكادیمیةللقیادات  اإلداریةلتنمیة المھارات خطة الدورات التدریبیة 

تسعى جامعة فاروس إلى تطویر وتحسین كفاءة  وقدرات قیادتھا األكادیمیة  وذلك من خالل 

.  ضافة لى دورات تنمیة المھارات الشخصیة لدیھمالبرامج التدریبیة والمھنیة المناسبة  باإل

وتنمیة المھارات اإلداریة للقیادات األكادیمیة فقد تم وضع بأنھ لم یكن ھناك خطة للتدریب  وعلما

  19/8/2013خطة للتدریب وتنمیة المھارات وتم إعتمادھا و توثیقھا بمجلس الكلیة بتاریخ 
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  :الھدف من خطة التدریب 

لمام بالجوانب القانونیة والمالیة حداث التغییر واإلإخلق قیادة قادرة على  إلىتھدف خطة التدریب 

 دارةاتخاذ القرارات المناسبة إلإدارة السلوك الذاتى وو ذلك مع حسن  األكادیمىالمتعلقة بالعمل 

  .األزمات

ذلك بناءا على األكادیمیة والتدریبیة الفعلیة للقیادات  اإلحتیاجاتلقد تضمنت ھذه الخطة 

لك فقد تم وضع برامج ھذه على ذو. تھم الفعلیةدراسة احتیاجاو راء القیادات الألكادیمیةآإستبیان

 :دورات یتم توزیعھا على مدار العام كاالتى 5التى تتضمن الخطة و

  مھارات القیادة - 1 

 االزمات والكوارث إدارةحسن  - 2 

 األكادیمىعلقة بالعمل الجوانب القانونیة المت - 3 

 الوقت إدارةحسن  - 4 

 اإلداریةالمھارات  - 5 

 

  الكلیة لمراجعة وتحدیث السیاسات خطة

  الهدف العام لخطة الكلیة لمراجعة وتحدیث السیاسات

كترجمة  وبرامجھا خططھا وتأتى الكلیة والجامعة، رسالتى تعكس واضحة سیاسات الكلیة تنتھج

للكلیة وتمشیاً مع الغایات واألھداف اإلستراتیجیة للجامعة  اإلستراتیجیة واألھداف للغایات

 كما القومى، المستوى لھا على المناظرة الكلیات بین باالحترام جدیر وضع تحقیق ،وتھدف إلى

 على العمل على الكلیة وتحرص .العالمى المستوى لھاعلى تنافسى تحقیق وضع إلى تطمح

التعلیم (المحاور الرئیسیة  كافة تغطى السیاسات بصفة مستمرة حتى مراجعة وتحدیث تلك

 – الشئون المالیة  – خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  – الدراسات العلیا  – البحث العلمى  – والطالب 

  .، وتحقق غایة الكلیة والوصول إلى المستوى العالمى)الشئون اإلداریة

  

  :مراجعة وتحدیث السیاسات إجراءات

المراجعة والتحدیث لسیاسات الكلیة خالل شھرى یولیو وأغسطس وتكرر كل عامین بمعرفة تتم 

لجنة المراجعة الداخلیة وذلك لمراجعة لوائح الكلیة بصورة تضمن تمثیل جمیع أقسام الكلیة وفقاً 

  :لإلجراءات التالیة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

إلى  للوصول وتحلیلھا اإلحصائیات وعمل البیانات لجمع العلمیة والوسائل األلیات اتباع - 1

 بمایكفل المتاحة، والقدرات العلمیة ،واإلمكانات األقسام لكل لراھنا الوضع تحلیل

 وغایاتھا الكلیة رؤیة لتحقیق والممكنة المرغوبة والخیارات التصورات توفیرعددمن

 والضعف والفرص لعناصرالقوة إعادة تحدید من خالل وذلك اإلستراتیجیة، وأھدافھا

  . (SWOT)البیئى  التحلیل لمنھجیة بالكلیة وفق والتھدیدات الخاصة

 الوضع تحلیل نتائج بناءعلي الحالیة للكلیة السیاسات تحدید جھات القصور فى یتم - 2

  .الراھن

أغسطس تم تحدیث سیاسات الكلیة وإعتمادھا من مجلس الكلیة خالل شھرى یولیو وی - 3

 .عامینكل 

  

  :تنفیذ الخطة لتي قد یعیق منالمخاطر ا

  

المقاومة من بعض أعضاء ھیئة التدریس لنظم الجودة ویمكن التغلب علیھا  .1

لدیھم عن نظم الجودة من خالل الندوات واالجتماعات وورش بزیادة الوعي 

 .العمل

  

معدل دوران الموظفین مرتفع مما قد یؤثر على معدل األداء ویمكن التغلب على  .2

من مستوى الرضا الوظیفي  ھذه النقطة عن طریق العمل على  تفعیل الیة تزید

 .لدیھم

  

عدم االستقرار األمني  .3
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

  

  یةالخطة التنفیذ
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة 

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ----- 

عمل بیان باألمكانات  .1
البشریة و المادیة 

إلستبیان مدى إستیفاء 
قطاع التعلیم  معاییر لجنة

الصیدلى التابعة 
للمجلس األعلى 

 للجامعات
انتداب أعضاء ھیئة  .2

تدریس لسد العجز فى 
  األمكانات البشریة

 

شھر یولیو وأغسطس 
 كل عام دراسىمن 

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة 

  لشئون الطالب
سكرتاریة 

 العمید

عمل حصر سنوى  .1
ألعداد الطالب الملتحقون  
بالكلیة فى ضوء األعداد 
المسموح بھا من المجلس 
األعلى للجامعات بخالف 
أعداد لطالب فى الفرق 

 . الدراسیة المختلفة

الحفاظ على . 1
المعاییر القیاسیة 
لألمكانات البشریة 
والمادیة للكلیة 
المنصوص علیھا 
من لجنة قطاع 
التعلیم الصیدلى 

للمجلس التابعة 
 األعلى للجامعات  

الحفاظ على  -1
األعتماد الممنوح 
من المجلس األعلى 
للجامعات  لدرجة 

العلوم بكالوریوس 
ة والتصنیع یالصیدل

 الدوائى الممنوح
من  كلیة الصیدلة 

 - والتصنیع الدوائى
 جامعة فاروس

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات العلمیة 
المتمیزة فى مجال 
التعلیم الصیدلي 

  .محلیاً وإقلیمیاً 
 

 ----- 
مراجعة األمكانات  .2

البشریة والمادیة المتاحة 
 بالكلیة

 عمید الكلیة  ----- 
  وكیل الكلیة 

مدیر وحدة 
ضمان الجودة 

 بالكلیة

مطابقة وإستیفاء   .3
المعاییر القیاسیة 
لألمكانات البشریة 

المنصوص  والمادیة
علیھا من لجنة قطاع 
التعلیم الصیدلى التابعة 
 للمجلس األعلى للجامعات

 بإمكانات الكلیة الحالیة

 ----- 

مراجعة تقریر اللجنة  .4
لسابقة إلعتماد درجة 
البكالوریوس والسعى 
 لتحقیق التوصیات الواردة 
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  التنفیذمدة 
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ----- 

وجود ھیكل تنظیمى  .1
وإدارى معتمد للكلیة 
وكذلك لوحدة ضمان 

 الجودة
 

 اكتوبر
2012 
ویجدد 

سنویاً فى 
نفس 
 الموعد

سبتمبر  
2012 

 مدیر الوحدة

توثیق وإعتماد  .1
التعدیالت المستجدة على 
الھیكل التنظیمي 
واإلداري و للكلیة و 
وحدة ضمان الجودة 

 .بالكلیة

متابعة آلیات . 1
نظام ضمان الجودة 

 .الداخلي بالكلیة

تأھیل الكلیة  -2
لإلعتماد من الھیئة 

القومیة لضمان 
جودة التعلیم 

 واإلعتماد

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 

لتصنیع الدوائي وا
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات العلمیة 
المتمیزة فى مجال 
التعلیم الصیدلي 

  .محلیاً وإقلیمیاً 
 )تابع(

 ----- 

وجود توصیفات . 1
ومصفوفة  مقرراتلل

مھارات محدثة ومعتمدة 
 سنویاً 

األسبوع الثاني من 
 &فصل الخریف 

الربیع للعام الدراسي 
ویجدد  2012-2013

سنویاً فى نفس 
 الموعد 

منسقو الجودة 
 باالقسام

 

مراجعة وإعتماد  .2
توصیف المقررات 
الدراسیة وكذلك مصفوفة 
المھارات الخاصة 

 .مقرراتبال

 ----- 
تقاریر وجود . 1

 .للمقررات الدراسیة
 ً  محدثة ومعتمدة سنویا

بعد ظھور نتیجة 
الدراسى الفصل 

 بأسبوعین

منسقو الجودة 
 باالقسام

مراجعة وإعتماد  .3
تقاریر المقررات 

 .الدراسیة

 ----- 
 تقریر للبرنامجوجود . 1

 ً  محدث ومعتمد سنویا

 2013سبتمبر 
ویجدد سنویاً فى نفس 

 الموعد

وكیل الكلیة 
 لشئون الطالب
  مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحدة

وضع وإعتماد تقریر  .4
 البرنامج

 ------ 

تقریر لقیاس وجود . 1
مدى تطابق المخرجات 
التعلیمیة مع رسالة 

 وأھدافھاالكلیة 

سنویاً فى نھایة كل 
 فصل دراسى

وكیل الكلیة 
 لشئون الطالب
  مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحدة

التأكد من أن  .5
المخرجات التعلیمیة 
تحقق رسالة الكلیة والتي 
بالتالي تحقق وتوائم 
رسالة الجامعة وأھدافھا 

 .االستراتیجیة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 

 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

المتابعة مؤشرات 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ------ 

سنوى وجود تقریر . 1
  للتقییم الذاتي للكلیة

 معتمد 

 2013سبتمبر  30
ویجدد سنویاً فى نفس 

 الموعد

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة  

  مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحدة

متابعة ومراجعة التقریر السنوي  .6
للتقییم الذاتي للكلیة للعام الدراسى 
وإلتزامھ  بالنماذج المطلوبة 

 .والتوقیت الزمني المحدد لھا

متابعة آلیات . 1
نظام ضمان الجودة 

 .الداخلي بالكلیة
 )تابع(

تأھیل الكلیة -2
لإلعتماد من 

الھیئة القومیة 
ان جودة لضم

التعلیم 
 واإلعتماد

 )تابع(

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

5000 

 عقد ورش عمل. 1
 تنوع طرق التقییم. 2

أغسطس 
2013 
 ویستمر

سبتمبر 
2012 

وكیل الكلیة 
 لشئون الطالب

  مدیر الوحدة 
نواب مدیر 

  الوحدة
بالتعاون مع 
مركز ضمان 
 الجودة بالجامعة

متابعة نظم تقییم الطالب،  .7
تطویرھا والتأكد من نوعیة وتدریب 
أعضاء ھیئة التدریس علي طرق 

 .التقییم المستجدة والحدیثة
 )ورش عمل (

5000 

 عقد ورش عمل. 1
لجنة متابعة تقاریر .  2

األداء ألعضاء ھیئة 
 .التدریس

أغسطس 
2013 
 ویستمر

سبتمبر 
2012 

 مدیر الوحدة
نواب مدیر 

  الوحدة
منسقى الجودة 
 باألقسام العلمیة

دعم ومتابعة رؤساء األقسام  .8
العلمیة وأعضاء ھیئة التدریس فى 
إستكمال متطلبات المراجعة الداخلیة 

وكذلك التحضیر  مقرراتلملفات ال
لزیارات لجنة متابعة األداء ألعضاء 

 .ھیئة التدریس

 ------ 

مناقشة األجراءات  .1
التصحصیحیة فى مجالس 

 األقسام و مجلس الكلیة
فبرایر 
2013 

 ویستمر 

سبتمبر 
2012 

 رئیس  القسم
 وكیل الكلیة

متابعة االجراءات التصحیحیة  .9
 :بناءا علي

االستبیان وفي آراء الطالب في  -
  المجالس المختلفة

  نتائج االمتحانات -
 تقاریر المراجعات الخارجیة -
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  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى
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 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

75000 

إنتظام عملیة المراجعة  .1
 فبرایر الخارجیة

2013 
 ویستمر

سبتمبر 
2012 

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة  

  مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحدة

تحفیز إدارة الكلیة لتطبیق  .10
نظام المراجعات الخارجیة 

  لألقسام المختلفة والبرنامج
External reviewing 

متابعة آلیات . 1
نظام ضمان الجودة 

 .الداخلي بالكلیة
 )تابع(

تأھیل الكلیة -2
لإلعتماد من 

الھیئة القومیة 
لضمان جودة 

التعلیم 
 واإلعتماد

 )تابع(

 :الغایة األولى
الصیدلة  جعل كلیة

والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

20000 

مشاركة األطراف . 1
المستفیدة ذات الصلة 

فى أنشطة الكلیة 
وإجتماعاتھا الدوریة 
مثلمجالس األقسام و 
مجلس الكلیة ویوم 

 الصیدلى

أغسطس 
2013 
 ویستمر

سبتمبر 
2012 

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة  

  مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحد

متابعة إشراك األطراف  .11
المستفیدة ذات الصلة واألطراف 
المجتمعیة فى أنشطة الكلیة 

 .وإجتماعاتھا الدوریة

 ----- 

مجالس إجتماع ھذة  .1
 اللجان

األجراءات  .2
التصحیحیة التى تتخذھا 

 ھذة اللجان

مایو 
2013 
 ویستمر

سبتمبر 
2012 

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة  

  مدیر الوحدة
نواب مدیر 

  الوحدة
 رؤساء اللجان

متابعة تفعیل أداء اللجان . 12
المختلفة بالكلیة مثل لجنة شكاوى 

 .الطالب 

 ---- 

تنوع األطراف  .1
المشاركة فى عمل 

 األستبیانات
عقد جلسات لمناقشة  .2

و تحلیل نتائج 
  األستبیانات

 مجالس الكلیة . 3

مایو 
2013 

فبرایر 
2013 

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة 

المدیر التنفیذى 
وأعضاء لجنة 

التخطیط 
  األستراتیجى 
  مدیر الوحدة

 

إجراء وتحلیل األستبیانات . 1
التحلیل البیئى  الالزمة لعمل

للكلیة وتحلیلھا للوقوف على أھم 
نقاط القوة والضعف والفرص 
والتھدیدات المؤثرة على وضع 

 .الكلیة

وضع الخطة . 2
 األستراتیجیة للكلیة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ------ 

العوامل مناقشة  .1
المؤثرة على وضع 

 فى مجالس الكلیة الكلیة
األھداف مناقشة  .2

اإلستراتیجیة وكذلك 
الخطة األستراتیجیة 

  والخطة التنفیذیة للكلیة 
إعتماد آلیة لمتابعة . 3

تنفیذ الخطة 
 األستراتیجیة

مایو 
2013 

فبرایر 
2013 

 عمید الكلیة 
وكیل الكلیة   

المدیر التنفیذى 
وأعضاء لجنة 

التخطیط 
 األستراتیجى 
 مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحد

إجراء التحلیل الكمى .2
والوصفى للعوامل المؤثرة على 

 . وضع الكلیة

وضع الخطة . 2
 األستراتیجیة للكلیة

)تابع(  

تأھیل الكلیة -2
لإلعتماد من 

الھیئة القومیة 
لضمان جودة 

التعلیم 
 واإلعتماد

 )تابع(

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

 ------ 
مایو 
2013 

فبرایر 
2013 

تحدید األھداف اإلستراتیجیة .3
للكلیة فى ضوء رسالة ورؤیة 
الكلیة والجامعة وكذلك نتائج 

 .التحلیل البیئى للكلیة

 ------ 
یولیو 
2013 

فبرایر 
2013 

 عمید الكلیة 
وكیل الكلیة   

المدیر التنفیذى 
وأعضاء لجنة 

التخطیط 
 األستراتیجى 
 مدیر الوحدة

وضع وإعتماد الخطة .4
األستراتیجیة والخطة التنفیذیة 
لتحقیق األھداف األستراتیجیة 

  .للكلیة

 ------ 

إشراك كافة األطراف . 1
المؤثرة فى العملیة 

التعلیمیة  فى مراجعة 
ورؤیة وأھداف رسالة 

 الكلیة

فبرایر 
2013 

أكتوبر 
2012 

 عمید الكلیة 
وكیل الكلیة   

 رؤساء األقسام
أعضاء ھیئة 

 التدریس 
 مدیر الوحدة

 

مراجعة رسالة ورؤیة .1
وأھداف الكلیة وإجراء وتوثیق 

 .التعدیالت الالزمة

إستكمال معاییر . 3
الدراسة الذاتیة 
للكلیة وتھیئتھا 

لإلعتماد من الھیئة 
القومیة لضمان 
 الجودة واإلعتماد
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة 

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ------ 

مشاركة أعضاء ھیئة  .1
التدریس فى وضع 

إستراتیجیات التعلیم 
 والتعلم

مناقشة المستجدات فى  .2
إستراتیجیات التعلیم 

 فى مجالس الكلیة  والتعلم

مارس
2013 
 ویستمر

أكتوبر 
2012 

 عمید الكلیة 
 وكیل الكلیة 

  رؤساء األقسام
أعضاء ھیئة 

  التدریس 
مدیر وحدة 

 ضمان الجودة 

مراجعة وإعتماد إستراتیجیات  .2
 .التعلیم والتعلم

إستكمال معاییر . 3
الدراسة الذاتیة 
للكلیة وتھیئتھا 

لإلعتماد من الھیئة 
القومیة لضمان 

الجودة واإلعتماد 
 )تابع(

تأھیل الكلیة -2
لإلعتماد من 

الھیئة القومیة 
لضمان جودة 

م التعلی
 واإلعتماد

 )تابع(

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

 ------ 

وجود توصیف وظیفى .1
ألعضاء وحدة معتمد 

 .ضمان الجودة بالكلیة
مارس 
2013 

أكتوبر 
2012 

 عمید الكلیة 
 مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحدة

وضع التوصیف الوظیفى  .3
ومھام أعضاء وحدة ضمان 

 .الجودة بالكلیة

 ------ 

جود آلیة معتمدة . 1
 ومفعلة للشكاوى

آلیة بتوعیة الطالب  .2
الشكاوى والمقترحات  

  وكذلك العقوبات التآدیبیة 
توعیة أعضاء ھیئة . 3

المحاسبة التدریس بقواعد 
 والمسائلة

 فبرایر
2013 

 نوفمبر
2012 

 عمید الكلیة 
مدیر وحدة 
 ضمان الجودة
بالتعاون مع 
مركز ضمان 
 الجودة بالجامعة

إعتماد آلیة الشكاوى  .4
والمقترحات  وكذلك العقوبات 
التآدیبیة للطالب وكذلك قواعد 
المحاسبة والمسائلة إلعضاء ھیئة 

 .التدریس

 ------ 

تحلیل نتائج إستبیان  .1
 مستوى الرضا الوظیفى

وأولویات الدورات 
 التدریبیة

وجود خطة معتمدة  .2
  للدورات التدریبیة

 مناقشة عوامل الرضا  .3
 فى مجالس الكلیة

یولیو 
2013 
 ویستمر

  فبرایر
2013 

 عمید الكلیة 
أعضاء لجنة 
معیارأعضاء 

 ھیئة التدریس  
أعضاء ھیئة 

  التدریس 
مدیر وحدة 
 ضمان الجودة

إستطالع رأى السادة أعضاء  .5
ھیئة التدریس عن مستوى الرضا 
الوظیفى وأولویات الدورات 
التدریبیة الخاصة بھم لوضع 

 .  وإعتماد الخطة التدریبة المناسبة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ------ 

تحلیل نتائج إستبیان  .1
 مستوى الرضا الوظیفى

وأولویات الدورات 
 التدریبیة

وجود خطة معتمدة  .2
  للدورات التدریبیة

مناقشة عوامل  .3
الرضا الوظیفى فى 

 مجالس الكلیة

مارس
2013 
 ویستمر

أكتوبر 
2012 

 عمید الكلیة 
أعضاء لجنة 
معیارالجھاز 

 األدارى
 مدیر الوحدة

إستطالع رأى الجھاز   .6
األدارى عن مستوى الرضا 
الوظیفى وأولویات الدورات 

لوضع  التدریبیة الخاصة بھم
وإعتماد الخطة التدریبة المناسبة 

. 

إستكمال معاییر . 3
الدراسة الذاتیة 
للكلیة وتھیئتھا 

لإلعتماد من الھیئة 
القومیة لضمان 

الجودة واإلعتماد 
 )تابع(

تأھیل الكلیة -2
لإلعتماد من 

الھیئة القومیة 
لضمان جودة 

التعلیم 
 واإلعتماد

  )تابع(
 

 :الغایة األولى
الصیدلة جعل كلیة 

والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 ------  )تابع(

وجود خطة معتمدة  .1
 للدورات التدریبیة

 
مارس
2013 
 ویستمر

أكتوبر 
2012 

 عمید الكلیة 
أعضاء لجنة 
معیارالقیادة 

 والحوكمة
  الوحدةمدیر 

 

إستطالع رأى القیادات  .7
األكادیمیة فى أولویات الدورات 
التدریبیة الخاصة بھم لوضع 
وإعتماد الخطة التدریبة المناسبة 

. 

 ------ 

تحلیل نتائج إستبیان  .1
مستوى رضاء العاملین 

 .فى نمط أسلوب القیادة
 

 مایو
2013 
 ویستمر

ینایر 
2013 

 عمید الكلیة
أعضاء لجنة  

معیارالقیادة 
  والحوكمة

 مدیر الوحدة

إستطالع رأى السادة أعضاء .8
ھیئة التدریس والجھاز األدارى 

 .فى نمط أسلوب القیادة

 ------ 

 تحلیل نتائج إستبیان. 1
رأى الخریجون عن 

مدى األستفادة من 
 مستوى العملیة التعلیمیة

األستفادة من أراء . 2
الخریجین فى وضع 

 خطط تطویر للبرنامج 

أبریل 
2013 
 ویستمر

أكتوبر 
2012 

 عمید الكلیة
أعضاء لجنة  

الطالب 
والخریجون 
والبرامج 
  التعلیمیة

 مدیر الوحدة

إستطالع رأى الخریجون عن  .9
مدى األستفادة من مستوى العملیة 

 .التعلیمیة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى الخطة التنفیذیة لتحقیق 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

20000 

تحلیل نتائج إستبیان  .1
رأى الجھات المستفیدة 

والسادة أعضاء ھیئة 
التدریس فى أولویات 

خطة الكلیة لخدمة 
 .المجتمع والبیئة

األستفادة من ھذة  األراء  .2

خطة الكلیة فى وضع 
 لخدمة المجتمع والبیئة

مایو
2013 
 ویستمر

ینایر 
2013 

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة 

  رؤساء األقسام
أعضاء ھیئة 

  التدریس 
  مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحد

إستطالع رأى الجھات  .10
المستفیدة والسادة أعضاء ھیئة 
التدریس والھیئة المعاونة فى 
أولویات خطة الكلیة لخدمة 

 .المجتمع والبیئة

إستكمال معاییر . 3
الدراسة الذاتیة 
للكلیة وتھیئتھا 

لإلعتماد من الھیئة 
القومیة لضمان 

ودة واإلعتماد الج
 )تابع(

تأھیل الكلیة -2
لإلعتماد من 

الھیئة القومیة 
لضمان جودة 

التعلیم 
 واإلعتماد

 )تابع(

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

 ------ 

وجود میثاق أخالقى .1
 للممارسة األكادیمیة معتمد

عقد ورش عمل وندوات .2
 لنشر المیثاق األخالقى

 مایو
2013 

ینایر 
2013 

 مدیر الوحدة 
أعضاء لجنة 

المیثاق 
 األخالقى

 

إعتماد وتوثیق المیثاق  .11
األخالقى وأخالقیات البحث 

 .العلمى

 ------ 

توصیفوظیفى وجود .1
 معتمدللكوادر الوظیفیة 

عقد ورش عمل للتوعیة .2
 بالتوصیف الوظیفى

 .  للكوادر الوظیفیة بالكلیة

 فبرایر
2013 

أكتوبر 
2012 

 مدیر الوحدة
أعضاء لجنة 

الھیكل التنظیمى 
بالتعاون مع 
مركز ضمان 
 الجودة بالجامعة

وضع وتوثیق التوصیف  .12
الوظیفى للكوادر الوظیفیة 

 .  بالكلیة

 ------ 

إستطالع رأى  تحلیل  .1
السادة أعضاء ھیئة 

التدریس والھیئة المعاونة 
والجھات المستفیدة فى 
 أولویات البحث العلمى

بحث خطة الوجود  .2
العلمى  بالكلیة معتمدة 

 .وموثقة

مایو 
2013 
 ویستمر

أكتوبر 
2012 

 عمید الكلیة 
  وكیل الكلیة 

  رؤساء األقسام
أعضاء ھیئة 

  التدریس 
  مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحد

إستطالع رأى  السادة  .13
أعضاء ھیئة التدریس والھیئة 
المعاونة والجھات المستفیدة فى 
أولویات البحث العلمى لوضع 

واعتماد خطة االبحث العلمى  
 .للكلیة
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى  الخطة التنفیذیة لتحقیق

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

1000 

وحدة  مجالس إجتماعات .1
لجان ضمان الجودة مع 

 .معاییر الدراسة الذاتیة
التقدم فى معاییر  .2

 الدراسة الذاتیة
أغسطس 

2013 
أكتوبر 
2012 

 عمید الكلیة 
لجان الدراسة  

 الذاتیة
 مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحدة
بالتعاون مع 
مركز ضمان 
 الجودة بالجامعة

عقد إجتماعات وورش عمل .14
منتظمة مع أعضاء لجان معاییر 

 .الدراسة الذاتیة

إستكمال معاییر . 3
الدراسة الذاتیة 
للكلیة وتھیئتھا 

لإلعتماد من الھیئة 
القومیة لضمان 

الجودة واإلعتماد 
 )تابع(

تأھیل الكلیة -2
لإلعتماد من 

الھیئة القومیة 
لضمان جودة 

التعلیم 
 واإلعتماد

 )تابع(

 :الغایة األولى
الصیدلة جعل كلیة 

والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 20000 )تابع(

 

 مستمر
أبریل 
2013 

 مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحدة
بالتعاون مع 
مركز ضمان 
 الجودة بالجامعة

عقد ندوات وورش عمل . 15
الجودة بین الطالب و لتنمیة ثقافة 

 األعضاء ھیئة التدریس و الھیئة
المعاونة وكذلك أعضاء الجھاز 

 دارى اإل

 ------ 

 محاضر مجالس الكلیة.1

 مستمر
ینایر 
2011 

 مدیر الوحدة
 

مشاركة وحدة ضمان  .16
الجودة بالكلیة فى عرض 
ومناقشة قضایا الجودة فى مجلس 

 الكلیة

60000 

 

دیسمبر 
2013 

سبتمبر 
2013 

 عمید الكلیة 
لجان الدراسة  

 الذاتیة
 مدیر الوحدة
نواب مدیر 

 الوحدة
بالتعاون مع 
مركز ضمان 
 الجودة بالجامعة

إعتماد الدراسة الذاتیة للكلیة .17
من مجلس الكلیة والجامعة 

الھیئة والتقدم لإلعتماد من 
القومیة لضمان الجودة 

 .واإلعتماد
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى  الخطة التنفیذیة لتحقیق

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة وتقییم 
 األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ------ 

قاعات مجھزة بوسائل وجود . 1
.تعلیمیة حدیثة  

نتائج استقصاءات آراء  . 2
الطالب وأعضاء ھیئة التدریس و 

 الھیئة المعاونة

شھري یولیو 
وأغسطس من كل 

  عام دراسي

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة
مدیر وحدة 
 ضمان الجودة

التأكد من توفیر مساحات  .1
لقاعات المحاضرات، مزودة 

بوسائل تعلیمیة وإیضاحیة 
 .حدیثة

التطویر . 1
المستمر للوسائل 

والخدمات 
التعلیمیة المقدمة 

لتحسین األداء 
 الطالبي 

 

السعى  -3
الدائم لتحسین 

المناخ الذى 
ُتقدم فیة 
العملیة 

التعلیمیة 
 بالكلیة

 :الغایة األولى
الصیدلة جعل كلیة 

والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

200000 

حصر مستلزمات المعامل . 1
 المطلوبة سنویاً 

  إعداد قاعدة بیانات للمعامل. 2
  وضع آلیة لصیانة المعامل. 3
وضع خطة لتدریب أمناء . 4

  المعامل 

الطالب آراء نتائج استقصاءات .5
وأعضاء ھیئة التدریس و الھیئة 

 المعاونة

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

 

تطویر معامل الطالب، .2
وتوفیر أجھزة حدیثة لھا مع 
وضع خطة لصیانة المعامل 

 واألجھزة
مع إستحداث معامل جدیدة 

 لخدمة البحث العلمى

100000 

حصر اإلحتیاجات المستجدة من . 1
 المراجع والكتب سنویاً 

الطالب آراء نتائج استقصاءات .  2
وأعضاء ھیئة التدریس و الھیئة 

  المعاونة
عمل إحصائیات سنویة لمعرفة . 3

 نسب المستفیدین

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

لجنة المكتبات 
 بالكلیة

تطویر خدمة المكتبات  .3
وإدخال خدمة المكتبة 

 اإللیكترونیة

20000 

 تطویر الموقع اإللیكترونى. 1
  زیادة نسب المستفیدین. 2

الطالب آراء نتائج استقصاءات . 3
وأعضاء ھیئة التدریس و الھیئة 

 المعاونة
 
 
 

یستمر
- 

ینایر 
2014 

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

لجنة 
 اإلایكترونى

إلى تطبیق نظام السعى  .4
 التعلیم االلكترونى
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة 
 وتقییم األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ------ 

نتائج استقصاءات آراء . 1
 الطالب

زیادة نسب نجاح  الطالب . 2
وتناقص نسب الطالب 

 المتعثرین 

 ویستمر
سبتمبر 
2012 

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

لجنة اإلرشاد 
 األكادیمى

تطویر نظام اإلرشاد  .5
 األكادیمى

التطویر . 1
للوسائل المستمر 

والخدمات التعلیمیة 
المقدمة لتحسین 

األداء الطالبي 
 )تابع(
 

السعى  -3
الدائم لتحسین 

المناخ الذى 
ُتقدم فیة 
العملیة 

التعلیمیة 
 )تابع(بالكلیة

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
علیم فى مجال الت

الصیدلي محلیاً 
  .وإقلیمیاً 

 )تابع(
50000 

 تكوین إتحاد منتخب للطالب. 1
  عقد ندوات تثقیفیة  . 2
عقد دورات ومسابقات . 3

  ریاضیة
وضع خطة لخدمة المجتمع . 4

  بمشاركة الطالب

 آراءنتائج استقصاءات .5
الطالب فى خدمات الرعایا 

الصحیة واألجتماعیة  المقدمة 
  إلیھم

الطالب فى أنشطة مشاركة . 6
الكلیة المختلفة العلمیة و 

 .األجتماعیة

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

لجنة األنشطة 
 الطالبیة

 

التوسع فى األنشطة .6
الطالبیة الریاضیة و 
األجتماعیة والثقافیة 
وكذلك تطویر  خدمات 

 الرعایا المقدمة للطالب

10000 
زیادة نسب نجاح  الطالب . 1

الطالب وتناقص نسب 
 المتعثرین

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

لجنة اإلرشاد 
 األكادیمى

تشجیع الطالب .7
المتفوقین وإكتشاف 

الطالب المتعثرین وذوى 
اإلحتیاجات الخاصة 

 والنھوض بھم عن طریق 
  متفوقینلوضع مكافات ل -
حصر الطالب  -

المتعثرین وذوى 
 اإلحتیاجات الخاصة 
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى  الخطة التنفیذیة لتحقیق

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة وتقییم 
 األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

 ------ 

عقد ندوات وتوزیع . 1
كتیبات بغرض نشر مبادىء 

 المیثاق األخالقى 
نتائج استقصاءات آراء  . 2

الطالب وأعضاء ھیئة 
  التدریس و الھیئة المعاونة

 

 مایو 
سبتمبر 
2012 

 عمید الكلیة
  وكیل الكلیة
  مدیر وحدة

 ضمان الجودة

وضع وإعتماد میثاق  .1
أخالقى یحكم جمیع 
المماراسات داخل 
 المجتمع األكادیمى 

الحفاظ على . 2
أخالقیات وسلوكیات 

المجتمع األكادیمى 
من نزاھة وشفافیة 
وعدل ومساواة فى 
 الحقوق والواجبات

 

السعى  -3
الدائم لتحسین 

المناخ الذى 
ُتقدم فیة 
العملیة 

التعلیمیة 
 بالكلیة

 )تابع(

 :األولى الغایة
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

10000 

 ویستمر
سبتمبر 
2012 

نشر نشر مبادىء  .2
المیثاق األخالقى و 

أخالقیات البحث العلمى 
الطالب وأعضاء بین 

التدریس و الھیئة ھیئة 
 المعاونة

إستبیان رأى الجھات . 1 ------ 
 المستفیدة

  إستبیان رأى الخریجین. 2
  إستبیان آراء الطالب . 3
عقد دورات تعریف . 4
لمعاییر القومیة األكادیمیة با

  )NARS(المرجعیة  
زیادة الطلب على . 5

 الخریجین فى سوق العمل

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

تطویر لجنة 
مقرراتال  

رؤساء األقسام 
  مدیر وحدة

 ضمان الجودة
 

تبنى الكلیة  للمعاییر  .1
القومیة األكادیمیة 

) NARS(المرجعیة  
ونشرھا و التأكد من 
إرتباطھا بمخرجات 
التعلیم المستھدفة من 

برنامج درجة  مقررات
 البكالوریوس  

 مقرراتتطویر ال. 1
الدراسیة بما 
یتناسب مع 

تالحقة التطورات الم
فى سوق العمل 

وكذلك التطورات 
 العلمیة العالمیة 

إعداد خریج . 4
مؤھل ومواكب 

لمتطلبات 
العصر فى 
 سوق العمل

 

 ------ 

تفعیل دور لجنة تطویر .2
ووضع نظام  مقرراتال

دورى لمراجعة 
 مقرراتال

 ------ 

ربط تطویر مقررات .3
إحتیاجات البرنامج ب

وسوق الجھات المستفیدة 
 العمل
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة وتقییم 
 األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 العامةالغایات 

 من الي

 ------ 

إستبیان رأى الجھات . 1
 المستفیدة

  إستبیان رأى الخریجین. 2
  إستبیان آراء الطالب .3
وجود آلیة لنظام المراجعة . 4

 الخارجیة 

 ویستمر
فبرایر 
2013 

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

لجنة تطویر 
مقرراتال  

رؤساء األقسام 
  مدیر وحدة

 ضمان الجودة

إلى تطویر السعى  .4
المشاریع البحثیة التى 
یقوم بھا طالب مرحلة 
البكالوریوس وربطھا 
 بإحتیاجات سوق العمل

 مقرراتتطویر ال. 1
الدراسیة بما 
یتناسب مع 

التطورات المتالحقة 
فى سوق العمل 

وكذلك التطورات 
العلمیة العالمیة 

 )تابع(

إعداد خریج . 4
مؤھل ومواكب 

لمتطلبات 
العصر فى 
 سوق العمل

 )تابع(
  
  
  
  
  
 

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

 ویستمر ------ 
ینایر 
2013 

متابعة تنفیذ الخطط  .5
التصحیحیة سنویاً 

وكذلك   مقرراتلل
توصیات المراجعیین و 
 الممتحنیین الخارجیین 

 ------ 

إستبیان آراء الجھات . 1
 المستفیدة القائمة بالتدریب

زیادة الطلب على  .2
 الخریجین فى سوق العمل

 ویستمر
مایو 
2012 

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

التدریب لجنة 
 الصیفى

تطویر برنامج  .6
 التدریب الصیفى للطالب 

 ------ 
أشتراك ممثلین اوؤسسات . 1

سوق العمل فى مجالس 
 األقسام

عقد دورات وندوات . 2
مشتركة بین ممثلین عن 

مؤسسات سوق العمل 
 ولطالب والخریجیین

 ویستمر
سبتمبر 
2012 

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

لجنة األنشطة 
 الطالبیة

إشراك ممثلین لھیئات  .1
سوق العمل فى أنشطة 

 الكلیة المختلفة

ذیادة األتصال . 2
مع مؤسسات سوق 

 العمل

 ------ 

عقد أنشطة مشتركة  .2
تجمع بین مؤسسات سوق 
العمل والطالب 
والخریجیین مثل یوم 

 الصیدلى
 

 



  
  

    
 

72 
 

  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الصیدلة والتصنیع الدوائى الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة وتقییم 
 األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

یحدده مجلس 
أمناء الجامعة 

حسب 
 حتیاجاإل

أعضاء ھیئة إستبیان رأى . 1
التدریس فى األحتیاجات 

 التدریبیة
إعتماد خطة تدریبیة . 2

  ألعضاء ھیئة التدریس
إعتماد آلیة  لتقییم أداء . 3

  أعضاء ھیئة التدریس
وجود نظام للمكافآت . 4

  مبنى على مستوى اإلجادة
زیادة مؤشرات نجاح . 5

 الطالب 

شھر أغسطس من كل 
 عام دراسي

 عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

مركز تطویر 
 التعلیم بالجامعة

 عمید الكلیة
مركز ضمان 

الجودة بالجامعة 
  مدیر وحدة

 ضمان الجودة
 بالكلیة

تعیین أعضاء ھیئة  .1
تدریس جدد من ذوى 
الكفاءات العالیة طبقاً 

ألعداد الطالب وكذلك 
 التخصصات المطلوبة  

الحرص . 1
المستمر على 

تطویر أداء أعضاء 
 ھیئة التدریس

 

التحسین . 5
المستمر فى 

جودة العملیة 
 التعلیمیة

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

 ویستمر ------ 
أكتوبر 
2012 

إستطالع رأى أعضاء  .2
ھیئة التدریس فى 

األحتیاجات التدریبیة 
ووضع خطة  الخاصة بھم

 زمنیة للبرامج التدریبیة

50000 

 ویستمر
سبتمبر 
2012 

تفعیل دور مركز  .3
تطویر التعلیم بالجامعة 
والمشاركة الفعالة فى 

برامج الدورات التدریبیة 
 المقدمة من خاللة

 ------ 
إیجاد نظام فعال لتقییم  .4

أداء أعضاء ھیئة 
 التدریس

50000 

رفع مستوى الرضا  .5
الوظیفى ألعضاء ھیئة 
التدریس ووضع نظم 

تحفیزیة لھم مبنیة على 
 مستوى اإلجادة 

 ویستمر 500000
مایو 
2013 

توفیر األمكانات  .6
البحثیة ألعضاء ھیئة 

التدریس وفرص البعثات 
 الخارجیة لھم 
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  جامعة فاروس باإلسكندریة
  كلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى

  وحدة ضمان الجودة 
  الخطة األستراتیجیة 

2012-2017 

 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة وتقییم 
 األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي
یحدده مجلس 
أمناء الجامعة 

حسب 
 حتیاجاإل

القیادات إستبیان رأى . 1
األكادیمیة فى األحتیاجات 

 التدریبیة
إعتماد خطة تدریبیة . 2

  للقیادات األكادیمیة
زیادة مؤشرات رضا . 3

والھیئة  تدریسأعضاء ھیئة 
المعاونة والطالب والجھاز 

 األدارى فى نمط القیادة

 ویستمر
ینایر 
2012 

مركز ضمان 
الجودة 

بالجامعة 
 مدیر وحدة

 ضمان الجودة
 بالكلیة

 تعیین قیادات أكادیمیة .1
من ذوى الكفاءات و 

 الخبرات العالیة 

الحرص . 2
المستمر على 

تطویر أداء القیادات 
 األكادیمیة

 

التحسین .5
المستمر فى 

جودة العملیة 
 التعلیمیة

 )تابع(

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

 ------ 

 یجدد سنویا
أبریل 
2013 

إستطالع رأى القیادات  .2
األكادیمیة فى األحتیاجات 

 التدریبیة الخاصة بھم
ووضع خطة زمنیة للبرامج 

 التدریبیة

 ------ 

إستطالع رأى أعضاء  .3
والھیئة  ھیئة تدریس

المعاونة والطالب والجھاز 
 األدارى فى نمط القیادة 

یحدده مجلس 
أمناء الجامعة 

حسب 
 حتیاجاإل

إستبیان رأى أعضاء . 1
فى الجھاز األدارى 

 األحتیاجات التدریبیة
إعتماد خطة تدریبیة . 2

  ألعضاء الجھاز األدارى
زیادة مؤشرات رضا . 3

 أعضاء الجھاز األدارى

 ویستمر
ینایر 
2014 

رئیس 
الجامعة عمید 

 الكلیة
 وكیل الكلیة
  مدیر وحدة

 ضمان الجودة
 بالكلیة

 

العمل على إستكمال . 1
الھیكل األساسى للجھاز 

 األدارى بالكلیة

الحرص . 3
المستمر على 

تطویر أداء لجھاز 
األدارى بالكلیة 

المتمثل فى فنى و 
أمناء المعمل و 

 أفراد السكرتاریة 
 

 یجدد سنویا ------ 
ینایر 
2013 

الجھاز إستطالع رأى ا.2
فى األحتیاجات اإلداري 

 التدریبیة الخاصة بھم
ووضع خطة زمنیة للبرامج 

 التدریبیة

50000   

رفع مستوى الرضا .3
الوظیفى ووضع نظم 

تحفیزیة لھم مبنیة على 
مستوى اإلجادة مع إیجاد 

 نظام فعال لتقیمھم
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 جامعة فاروس –الخطة التنفیذیة لتحقیق الغایات و األھداف اإلستراتیجیة لكلیة الصیدلة والتصنیع الدوائى 

التكلفة 
التقدیریة 
 بالجنیة

مؤشرات المتابعة وتقییم 
 األداء

المسئول  مدة التنفیذ
 التنفیذي

 المھام االنشطة التنفیذیة
األھداف 

 اإلستراتیجیة
 الغایات العامة

 من الي

یحدده مجلس 
أمناء الجامعة 

حسب 
 حتیاجاإل

زیادة حجم التبادل . 1
الطالبى وكذلك أعضاء ھیئة 

كلیة الصیدلة التدریس مع 
جامعة كورك بأیرلندا 

(UCC)  
زیادة عدد األبحاث . 2

و  كلیةالركة بین العلمیة المشت
مثیالتھا فى الجامعات 

األخرى والمعاھد والمراكز 
البحثیة المحلیة واألقلیمیة 

  والعالمیة
لتطویر عقد ورش عمل . 3
بما یتماشى مع  مقرراتال

أحد  لعقد تؤمة مع السعى 
الجامعات العالمیة للحصول 

مثل (على الشھادة المزدوجة 
 ) (UCC)جامعة 

 ویستمر
ینایر 
2012 

رئیس الجامعة 
نائب رئیس 

الجامعة 
لألتصاالت 
الخارجیة 
 والدولیة 
  عمید الكلیة
 وكیل الكلیة

 رؤساء األقسام
لجنة تطویر 

مقرراتال  

السعى لعقد وتفعیل   .1
إتفاقیة التعاون مع كلیة 
الصیدلة جامعة كورك 

لتبادل   (UCC)بأیرلندا 
الطالب وأعضاء ھیئة 

والحصول على  التدریس
 ادة المزدوجةالشھ

 

السعى لوضع . 4
إتفاقیات وبرامج 
للتعاون والتبادل 
الثقافى والعلمى 
للطالب وأعضاء 

ھیئة التدریس مع 
الجامعات األخرى 

عاھد والمراكز والم
البحثیة المحلیة 

 واألقلیمیة والعالمیة

التحسین . 5
المستمر فى 

جودة العملیة 
 التعلیمیة

 )تابع(

 :الغایة األولى
جعل كلیة الصیدلة 
والتصنیع الدوائي 
بجامعة فاروس 

واحدة من أفضل  
المؤسسات 

العلمیة المتمیزة 
فى مجال التعلیم 
الصیدلي محلیاً 

  .وإقلیمیاً 
 )تابع(

 ویستمر ------ 
ینایر 
2014 

السعى إلى تطویر  .2
برنامج درجة  مقررات

البكالوریوس مع مثیالتھا 
فى أحد الجامعات العالمیة 

للحصول على الشھادة 
مثل جامعة (المزدوجة 
(UCC) ( 

 ویستمر 50000
ینایر 
2013 

عقد وتفعیل إتفاقیة .3
تعاون فى مجال البحوث 
العلمیة مع مدینة األبحاث 

 العلمیة ببرج العرب  

 ویستمر 50000
ینایر 
2012 

عقد وتفعیل إتفاقیات  .4
للتعاون مع كلیات 

الصیدلة بالجامعات 
 المحلیة واألقلیمیة   
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  جدول الخطة التنفیذیة لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة للكلیة) تابع ( 

ة 
لف

تك
ال

ة 
ری

دی
تق

ال
جم

بال
  الغایات العامة  

األھداف 
  اإلستراتیجیة

 االنشطة التنفیذیة  المھام
المسئول 
 التنفیذي

مؤشرات المتابعة   التوقیت
  إلي  من  وتقییم األداء

: یة الثانیةالغا

السعى إلى تفعیل 

البحث العلمى 

بالكلیة وتنمیة 

المشاركة الفعالة 

والتعاون مع 

المؤسسات البحثیة 

فى المجتمع 

المحلى واإلقلیمى 

  والدولى

تطویر . 1
الخطة البحثیة 
للكلیة لخدمة 
رؤیة ورسالة 

 .الكلیة 
  

وضع خطة  
بحثیة للكلیة 

واألقسام 
  العلمیة

الئحة الدراسات  إعداد. 1
العلیا بنظام الساعات 

  .المعتمدة

  عمید الكلیة-
لجنة برئاسة  -

الدكتور صبحى 
  سلیمان

  

ینایر 
2013  

  مستمر

  .وجود خطط بحثیة في األقسام* 
علمیة حدیثة  أجھزةوجود * 

  بالمعامل 
زیادة النشر العلمى فى * 

مجاالت عالمیة مصنفة لبحوث 
ھیئة أعضاءالرسائل وبحوث 

  .التدریس
التوجھ نحو تحقیق إحتیاجات * 

القطاعات المجتمعیة كاإلتصال 
لتلبیة  دوائیة بالشركات ال

إحتیاجاتھا وحل بعض المشاكل 
  .المتعلقة بصناعة الدواء

 ------ 

إعتماد الكلیة لمیثاق . 2
خاص لمراقبة أخالقیات 

  .البحث العلمي

فبرایر 
2013  ......   ------ 

معامل لألبحاث إنشاء . 3
  .العلمیة الخاصة بالكلیة

ینایر 
2013  

 500000  مستمر

وضع خطة للمؤتمرات . 4
ینایر   .العلمیة الدولیة المتخصصة

2014  
  مستمر

250000 

تنظیم الكلیة لمؤتمر  5.
  .علمي سنوي

100000 

وضع نظام داخلي . 6
للمكافآت والجوائز للبحوث 

ینایر   .المتمیزة
2012  

  مستمر

50000 

وضع ألیات لتشجیع . 7
البحوث المشتركة مع جھات 

  .خارجیة
 ------ 

تفعیل . 2
المكتبة 
  الرقمیة

االشتراك في واحدة من 
  قواعد البیانات العلمیة

  عمید الكلیة
  وكیل الكلیة

ینایر 
2012  

     مستمر

تطویر .  2
مجاالت البحث 

 .العلمي
  

توجیھ .1
البحث العلمى 
للتخصصات 

  التطبیقیة

العمل على إیجاد منظومة . 1
للتعاون بین المؤسسات 

الصیدلیة بالمجتمع والكلیة 
 في مجال البحوث العلمیة

  .التطبیقیة

  عمید الكلیة -
  وكیل الكلیة -
عمید العالقات  -

  الدولیة بالجامعة
  

    
 
  

50000 
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  وحدة ضمان الجودة 
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تحدید المجاالت البحثیة . 2
لھیئة التدریس والھیئة 

  .المعاونة بكل قسم

سبتمبر 
2012  

 ------   مستمر

  

  جدول الخطة التنفیذیة لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة للكلیة) تابع (

ة 
لف

تك
ال

ة 
ری

دی
تق

ال
جم

بال
  الغایات العامة  

األھداف 
  اإلستراتیجیة

 المسئول التنفیذي االنشطة التنفیذیة  المھام
مؤشرات المتابعة   التوقیت

  إلي  من  وتقییم األداء
الغایة ) تابع ( 

السعى إلى : الثانیة

تفعیل البحث 

العلمى بالكلیة 

وتنمیة المشاركة 

الفعالة والتعاون 

مع المؤسسات 

البحثیة فى 

المجتمع المحلى 

  واإلقلیمى والدولى

  )تابع (
تطویر .  2

مجاالت البحث 
 .العلمي

  

تطویر وتنمیة . 2
الكوادر البشریة 

بالكلیة ورفع 
الوعي بأھمیة 
  .البحث العلمي

الدعم الفني ألعضاء ھیئة . 1
التدریس إلعداد مشروعات 

  .بحثیة
  عمید الكلیة

  وكیل الكلیة -
عمید العالقات  -

  الدولیة بالجامعة
المدیر التنفیذي  -

  لتطویر التعلیم

سبتمبر 
2012  

  مستمر

توقیع إتفاقیة تعاون * 
  )بأیرلندا Corkبجامعة

  خاصةوجود وحدات * 
  )  بیت الحیوان (  

رتفاع نسبة مشاركة إ* 
أعضاء ھیئة التدریس 

الفنیین والھیئة المعاونة و
  في الدورات التدریبیة

 ------ 

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة . 2
التدریس والمعاونین والفنیین 
  .من خالل الدورات التدربییة

100000 

 أعضاءمداد الكلیة بإ.3
 تدریس على مستوى علمى

  .متمیز
 ------ 

تقدیم . 3
تسھیالت 
متنوعة 

ومتطورة  في 
مجال البحث 

  العلمي

تحقیق مركز 
للكلیة في متقدم 

مجال البحث 
العلمي بین 

  مثیالتھا

بیئة بحثیة تواكب توفیر . 1
متطلبات العصر من االبداع 

  في البحث العلمي
  عمید الكلیة -
  وكیل الكلیة -
عمید العالقات  -

  بالجامعةالدولیة 
  

زیادة عدد األبحاث *
المنشورة باسم الجامعة في 

  المجالت العلمیة
تفاع نسبة المشاركة فى ر*

  .المؤتمرات العلمیة
بروتوكالت التعاون *

العلمي والبحثي مع 
  الجامعات األجنبیة للكلیة

20000 
السعي للتواصل مع . 2

الجامعات األجنبیة ذات 
الخبرات المتمیزة بھدف عقد 

إتفاقیات للتعاون العلمي 
  والبحثي

إنشاء قاعدة بیانات . 3
وحصر ألعضاء ھیئة 

التدریس الحاصلین علي 
جوائز علمیة ونشرمحلي 

  ودولي

نائب رئیس  -
الجامعة للدراسات 

  العلیا والبحوث
  عمید الكلیة-

وحدة الحاسب  -
  األلي بالجامعة

قاعدة بیانات األنشطة * 
ھیئة البحثیة ألعضاء 

  التدریس
 ------ 
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إعداد . 4
میزانیة البحث 

  العلمي

تحدید المیزانیة 
المطلوبة لتطویر 

البحث العلمي 
  باألقسام

إستحداث آلیات لتوفیر . 1
  .تمویل للبحث العلمي

  رئیس الجامعة -
نائب رئیس  -

الجامعة للدراسات 
  العلیا والبحوث

  عمید الكلیة-

سبتمبر 
2012  

  مستمر
الدراسات قرارات لجنة * 

وإدارة  العلیا والبحوث
  .الجامعة

یحدده 
مجلس 
أمناء 

  الجامعة 

تحدید میزانیة سنویة . 2
لمتطلبات األبحاث العلمیة 

  .لكل قسم

  جدول الخطة التنفیذیة لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة للكلیة) تابع (

ة 
لف

تك
ال

ة 
ری

دی
تق

ال
جم

بال
  الغایات العامة  

األھداف 
  اإلستراتیجیة

 المسئول التنفیذي االنشطة التنفیذیة  المھام
مؤشرات المتابعة   التوقیت

  إلي  من  وتقییم األداء
: لثةالغایة الثا

زیادة قدرة الكلیة 

على المساھمة فى 

خدمة المجتمع 

وتنمیة البیئة ؛ 

وتفعیل الوحدات 

ذات الطابع 

  ةالخاص بالكلی

تسویق . 1
وتوسیع دائرة 

الخدمات 
 .للكلیةالمجتمعیة 

  

السعى إلنشاء . 1
وحدة خدمة 

المجتمع و تنمیة 
البیئة وتفعیل 

 .دورھا
  

تعلیم تأسیس نظام فعال لل. 1
  .الصیدلي المستمر للصیادلة

  عمید الكلیة -
  وكیل الكلیة -

عمید العالقات الدولیة  -
  بالجامعة

سبتمبر 
2012  

  مستمر

  100000  

تنظیم دورات تدریبیة . 2
 منالعلمیة  الخبراتمشاركة ب

لتحقیق منفعة  األدویةشركات 
  .مشتركة

والمبادئ التي ترسیخ القیم - 3
تتناسب مع طبیعة المجتمع 
وتطویر قدرات خریجیھا 

واإلبداع  اإلبتكاروتشجیع 
  .وتنمیة القدرة على اتخاذ القرار

وضع آلیات . 2
لقیاس رضاء 

المستفیدین عن 
  .خدمات الكلیة

إستبیان عن رأي تصمیم . 1
االطراف المجتمعیة في البرامج 

  .المقدمة من الكلیة 
  عمید الكلیة -

وحدة ضمان الجودة  -
  بالكلیة

إستبیانات األطراف 
المجتمعیة وتحلیالتھا 

  اإلحصائیة

 ------ 

مشاركة ممثلین عن المجتمع . 2
  في مجلس الكلیة

20000 

تفعیل التواصل . 2
مع المؤسسات 

الصیدلیة 
ومنظمات 

  .المجتمع

عقد . 1
بروتوكوالت 

تعاون بین الكلیة 
والمؤسسات 

  .الصیدلیة

تنظیم زیارات میدانیة . 1
التدریبات للطالب خالل 

  .الفصول الدراسیة المختلفة
  عمید الكلیة -
  وكیل الكلیة -

  لجنة األنشطة الطالبیة -
  لجنة الخریجین -

وجود محاضرات * 
برنامج  إطارمسجلة في 

التعلیم الصیدلي 
  .المستمر

وجود بروتوكوالت * 
للتعاون مع شركات 

  .األدویة

20000 

العمل على التعاون مع  .2
لتوظیف  األدویةشركات 

  خریجي الكلیة
 ------ 

 ------ مشاركة  االطراف المجتمعیة . 1وضع آلیات .  2
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إلشراك 
المؤسسات 

الصیدلیة في 
صنع القرار 

  .بالكلیة

البرامج المقدمة من الكلیة في 
وتقییم للطالب من خالل 

  .التدریب الصیفیة

  

  جدول الخطة التنفیذیة لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة للكلیة) تابع (

ة 
لف

تك
ال

ة 
ری

دی
تق

ال
جم

بال
  الغایات العامة  

األھداف 
  اإلستراتیجیة

 المسئول التنفیذي االنشطة التنفیذیة  المھام
المتابعة  مؤشرات  التوقیت

  إلي  من  وتقییم األداء
الغایة ) تابع ( 

زیادة قدرة : لثةالثا

الكلیة على 

المساھمة فى خدمة 

المجتمع وتنمیة 

البیئة ؛ وتفعیل 

الوحدات ذات 

الطابع الخاص 

  ةبالكلی

تفعیل دور . 3
مركز خدمة 

المجتمع وتقدیم 
  خدمات للخریجین

متابعة .1
الخریجین وسبل 

  .معھمالتواصل 

یل رابطة إنشاء و تفع. 1
  للخریجین

  عمید الكلیة -
  وكیل الكلیة -
لجنة األنشطة  -

  الطالبیة
  لجنة الخریجین -

ینایر 
2014  

  مستمر

ارتفاع نسبة توظیف * 
خریجي الكلیة في 

  .األدویة شركات 
شھادات من ھیئات * 

المجتمع بمشاركة الكلیة 
  .في المشروعات الخدمیة

نتائج الحمالت * 
العالجیة والتقاریر 

  .المختصة
إستبیانات لقیاس مدى * 

اإلستفادة من الدورات 
  التدریبیة

  إنشاء جمعیة للصیادلة* 

50000 

تنظیم الدورات التدریبیة .2
  .لالرتقاء بمستوي الخریجین

15000 

تنظیم ملتقي سنوي .3
  .للخریجین

15000 

عقد مؤتمر للتوظیف في .4
  .عام دراسينھایة كل 

  سبتمبر
2012  

ویكرر 
  سنویا

 ------ 

نشر الوعى .2
البیئى والثقافى 
 بقضایا المجتمع 
من خالل تنفیذ 
دورات تدریبیة 

  متخصصة

تنظیم ندوات لمناقشة قضایا .1
البیئة ودور الصیدلة 

والتصنیع الدوائي في 
  .المساھمة في حلھا

سبتمبر 
2012  

 50000  مستمر

تدریبیة في تنظیم دورات .2
  .مجاالت حمایة البیئة

ینایر 
2014  

  مستمر

50000 

تنسیق ومتابعة وتقییم نتائج . 3
تدریبات المھنیة المختلفة ال

  .وتحدید مدى اإلستفادة
 ------ 

تفعیل دورالصیدلى فى . 4
منظومة الرعایة الصحیة بما 

  .یتناسب مع خبراتھ العلمیة
 ------ 
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  الخطة التنفیذیة لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة للكلیة جدول) تابع (

ة 
لف

تك
ال

ة 
ری

دی
تق

ال
جم

بال
  الغایات العامة  

األھداف 
  اإلستراتیجیة

 المسئول التنفیذي االنشطة التنفیذیة  المھام
مؤشرات المتابعة وتقییم   التوقیت

  إلي  من  األداء
: الغایة الرابعة

توفیر مناخ 

جامعى ملتزم 

بالقیم والمبادىء 

اإلجتماعیة 

واألخالقیة 

السلیمة ویسوده 

العدالة 

والمساواة 

  والتعاون  

تعمیق . 1
مبادىء آداب و 
أخالقیات المھنة 

لدى جمیع 
العاملین بالكلیة 

  ولدى الطالب

نشر . 1
مبادىء آداب 

و أخالقیات 
  .المھنة

أخالقى آلداب وضع میثاق . 1
ممارسة العمل األكادیمى 

  والعمل الصیدلى

  عمید الكلیة -
  وكیل الكلیة -
  

أبریل 
2013  

   
.......  

 . إصدار نشرة دوریة سنویا* 
زیادة عدد البرامج الدراسیة * 

المتناولة لموضوع آداب 
  .وأخالقیات المھنة

نتائج استقصاءات مستوى  * 
رضاء الطالب و األطراف 

  .المعنیة
 
  

 ------ 

تضمین أخالقیات وآداب  .2
  المھنة فى البرامج التدریسیة

ینایر 
2014  

  مستمر

 ------ 

عقد ندوات تثقیفیة . 3
وتدریبیة وإصدار نشرات 
ألعضاء ھیئة التدریس ؛ 

  والمعاونین والعاملین

10000 

مراجعة اللوائح و القواعد . 4
وإجراءات العمل وتوزیعھ بما 

یضمن تحقیق العدالة 
  .والمساواة 

ینایر 
2013  

  مستمر

 ------ 

الحفاظ على قیم الشفافیة  .5
والعدالة والمساواة والتعاون 
  .بین أطراف العملیة التعلیمیة

 ------ 

توفیر بیئة . 2
آمنة لجمیع 

العاملین بالكلیة 
  .وللطالب

توفیر . 1
إجراءات 
السالمة 
  واألمان

اللوحات اإلرشادیة . 1
  عمید الكلیة-  بالمعامل والممرات

لجنة إدارة 
  الكوارث واألزمات

  

ینایر 
2012  

ویستمر 
  تحدیثھا

إختصاصات ومھام لجنة 
إدارة األزمات والكوارث 

  بالكلیة

50000 

توفیر أسالیب السالمة واألمان . 2
  .والمعاملفي المدرجات 

50000 

إستیفاء معاییر السالمة واألمان .3
  وخاصة بمعامل الكیمیاء

50000 
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  جدول الخطة التنفیذیة لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة للكلیة) تابع (

ة 
لف

تك
ال

ة 
ری

دی
تق

ال
جم

بال
  الغایات العامة  

األھداف 
  اإلستراتیجیة

 المسئول التنفیذي االنشطة التنفیذیة  المھام
مؤشرات المتابعة   التوقیت

  إلي  من  وتقییم األداء
الغایة ) بعتا( 

توفیر : الرابعة

مناخ جامعى 

ملتزم بالقیم 

والمبادىء 

اإلجتماعیة 

واألخالقیة 

السلیمة ویسوده 

العدالة 

والمساواة 

  والتعاون  

توفیر . 2) تابع (
بیئة آمنة لجمیع 
العاملین بالكلیة 

  .وللطالب

إنشاء وحدة . 2
لمواجھة 
األزمات 

  والكوارث

تشكلي لجنة األزمات . 1
  والكوارث

  عمید الكلیة-
لجنة إدارة الكوارث 

  واألزمات
  

ینایر 
2012  

ویعاد 
تشكیلھا 
  سنویاا

إختصاصات ومھام 
لجنة إدارة األزمات 

  والكوارث بالكلیة

یحدده مجلس 
أمناء الجامعة 

حسب 
  حتیاجاإل

وضح الئحة لتحدید مھام . 2
  لجنة األزمات والكوارث

ینایر 
2014  

  

وضع خطط اإلخالء . 3
  وإطفاء الحریق

ینایر 
2012  

  

تدریب أعضاء ھیئة . 4
التدریس والعاملین علي 

  مواجھة األزمات والكوارث

ینایر 
2012  

  ویستمر
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