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 كلمة عميد الكلية 

مة  لصييةة  لصميمية  صنةمد   لال نمةد حصلت كلية  لصصةيةص  للصنصة يل لصةةلللى  لة  

بيةةة  لال نمةةد لتةة  لصنينةةيج صن ة ةةة  ٢٠١٥مةةد    ١٦فةةى  للال نمةةد جةةي ا لصنيلةةي  

منةةى سمةةو تةة يل  لل ةةل ستةة   تةةنجلتي ي  ص ليةة  لصصةةيةص  للصنصةة يل لصةةةلللى 

للصمسةنيةاد  لصنةى تمةيه بيةد لص لية  فةى م ةدة لصت ية  لصنينية   شدمل  صلنتي  لصمسنمج

لتيظي  لصميل   لصتشج   للصمد  ة  بدص لية  لتشةمل لص تة  لاتةنجلتي ي  لصيدصية   لة  

ميده تميه بيد لص لي  بغجض لصنيصل  صة  ستة  يي لة  ل جةل  سمةو تة يل  ممتلة  

صةلصة  صنتةي ج لصنيلةي  مة   ل  ل قل( تميه لص لي  بنتتيميد لهة   ةم   تةنجلتي ي  ل

سالة  صالح ل فةل كاةد ا لصيملية  لصنيليمية  بةمدص دميد  مة  سةالة منتلتةد  لصييةة  

 لة  لص دمية  لصمصةج    NARSلصميمي  صنمد  لص ةي ا لتتتيةا لصميةد يج لصميمية  

 .للصةلصى لصمصجيلصم نمل  لحنيدجد صميلكت  تتي ل  لصيصج لتلتي  

لاتنجلتي ي  صل لي  مل ل يجلف لصم نلا   لسل لسد ج لص لي  لتنمثل هةه  ل يةجلف  ةلفلقة ت  م دقش  لصغد د  لل ه

، لتة  نشةج لصمةنىلصتالب للصم نمل  لتيد  -لصيية  لصميدلن   -م  قيد ل  أكد  مي ، لممثلي     أ ند  هية  لصنة  و 

لصتيةة  تيث لصيلم  لسةم  لصم نمل لت مية  لصةى لص لي  تيدتد  يميح  تشمل جيلنب لصنيلي  للصلص لي  ذصك  ل  ميقل 

 لتنمثل هه  لصسيدتد  فيمد  لى :

 . تتتيا قيل ة لأتدصيب  مد  لص ي ا ف  جميل ألجه لص شدي بدص لي 

  لسةم  م نمل.  لمىتيلي  لبيث 

 ل نشت . دف  لصنتي ج لصمسنمج ص دف  ألجه لص شدي بدص لي  لص دف  أيجلف لصيملي  لصنيليمي  لكهصك لآلصيد  لصيدكم  ص     

   لتيقيد  لصم نمل فيمد تمةمه لص لي  م  سةمد . لحنيدجد تلتي 

 لالتناد ال مثل صلميل   لصمندح  لتيظي  تتل  لالتن ةله. 

 .لصناد ل مل لصمسن ةل  لصيلمي  لنمل لصن  يصيجيد  صلنيية صنتتيا لص ظده لصجقمى لمسد جا لص ة ة م يد 

 لصيمل  للصشادفي . للالناندحصليللح للصمجلن  لصمجلجي  لصةللم  صلمجل ل  لل 

 بةصيل  للالصنزلهف  جميل لصممد تد  لتيايا كدف  ل نشت   لصيلمىلصمي  لصيدم  لأسالقيد  لصم نمل  لحنجله     

 سالقيد  لصمي  .أ    
 

جض ستةط لص لية  صز ةد ا لصمدصية  ل ة صنةيفيج لصمةيل  لتجتتط لص ت  لاتنجلتي ي  صل لي  بدص ت  لاتنجلتي ي  صل دمية  

كمد تيةف لص لي  صجفل جي ا لكاد ا  ملي  لصنيلي  للصنيل ، ل    لصتالب صنتي ج أ للي  لتيظي  فجص ،  لصميل   لصهلتي 

يجق تيلي  غيةج  للتن ةلهتيليمي  للصنيتل ف  ت يع لصيتدلل لصنيليمي  لصية ث  للصنيلي  لاص نجلن  ف  قد د  لصة لت  

قة ل  أ ند  هية  لصنة  و القنيده تيق لصيمل ب ةةل ا، لتيسةي  لص ةةمد  لاص نجلنية  لتيظةي   ل   تملية   لت مي 

كمد ت   نشد  ب ي  تيني  حة ث  صل لي  م  م نتةد  لمجلكةز تيلة  لصلغةد  للص متيةيتج لم مةل صلتيةي   ل كد  مىلصمجشة 

 ص دنيت  يصيجى لصصيةصي .صألبيد  للصةلللي  لميمل 

دصشة ج للصنمةة ج صيحةةا  ةمد  لص ةي ا بدص لية  لكدفة  أ نةد  هيةة  لصنةة  و للصييةة  لصميدلنة  للصسة جتد    ل ذ أتمةه ب

يتمةةد صلميةةد يج ل كد  ميةة   صال نمةةد ل ةةل لمجلجيةة  لص تةة  لتلهيةةل ملاةةد  لص ةةي ا  فةةىللا ل  ةةي  ص يةةي ه  لصمثمةةجا 

 لصنةىش دة لصم نلا  صلةة   لصا ةى للصمندبية  لصمسةنمجا لصميدتي  للصمينمةا لكهصك صمجكز  مد  لص ي ا بدص دمي   ل  ل 

 لصمجكز.حظيت بيد لص لي  أا د    ةل  هه  لصة لت  م  

 وفقنا هللا وجعل إخالصنا بالعمل نبراسا لمجتمعنا ودولتنا

                                                                                       كلية الصيدلة والتصنيع الدوائىعميد 
 الغزولي ماجد أ.د
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  2023/  2018االستراتيجية  فريق اعداد الخطة

 أوال : فريق االدارة االستراتيجية :
 رئيس الجامعة االشراف العام أ.د محمود محى الدين

 ورئيس فريق العمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د. نورهان حسين فناكي
 عميد الكلية الغزولي ماجد د.أ

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث  أ.د. سعاد طعيمة
 قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أ.د. رشا البياع

 بالجامعة ضمان الجودةمركز مدير أ.م.د أحمد محمدعالم
 ةبالجامع ضمان الجودةمركز مديرنائب  أ.م.د فايقة إبراهيم حسنين
 ثانيا : الفريق التنفيذى :

 رئيس قسم العقاقير و النواتج الطبيعية . أ.د. طه سرج
 رئيس قسم االحياء الدقيقة و المناعة . أ.د. هدى الشامى

 رئيس قسم األدوية و العالجيات . أ.د. صفاء الرويني
 رئيس قسم الكيمياء الصيدلية  أ.د. ريم حجاج

النيات والمشرف على قسم التقنية رئيس قسم الصيدقائم بأعمال  رجوى فريد دأ.م.
 الصيدلة 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية . د. حنان سمير
 نائب رئيس وحدة ضمان الجودة . د. شيماء خميس
 نائب رئيس وحدة ضمان الجودة  د. نيفين لطفى

 رئيس معيار التخطيط االستراتيجي  د. منة الله اسماعيل
 عضو في معيار التخطيط االستراتيجي زينب عواد .د

 عضو في معيار التخطيط االستراتيجي م.م. مرام ياسر
 عضو في معيار التخطيط االستراتيجي ص. ندى المنياوي

 عضو في معيار التخطيط االستراتيجي ص. أية مبروك
 عضو في معيار التخطيط االستراتيجي ص. دينا عبد المنعم

 ضو في معيار التخطيط االستراتيجيع ص. منى جمال
 :الطالبعن 

 ممثل عن الفرقة الخامسة احمد محمد حسنى  على
 ممثل عن الفرقة الرابعة يوسف كمال  المؤمن عبد
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 ممثل عن الفرقة الثالثة الخولى محمد عزمى مصطفى
 ممثل عن الفرقة الثانية توفيق خالد عبدالرحمن

 لفرقة األولىممثل عن ا خليل محمد عماد اريج
 ممثل عن الطالب الوافدين نظيف عمر موسى
 عن الجهاز االدارى

 سكرتارية وحدة ضمان الجودة  أ.أمانى فتحى جابر
 سكرتارية وحدة ضمان الجودة  أ.نهال ناجى 

 ( :Stakeholders عن أصحاب المصلحة 

 د. هالة عبادة   
 سكندريةباأل -الشؤون الصحيةإدارة الصيدلية بمدرية  مدير

 

 نقيب الصيادلة باالسكندرية د. محمد أنس الشافعي 
 

 رئيس مجلس إدارة شركة االسكندرية للصناعات الدوائية عالء درازد.
 وولي أمر طالب    Scan  ICC مدير مركز أشعة  .ايهاب الروبي  د

 أهليةمدير مكافحة العدوي بمستشفي ادكوالمركزي وصاحب صيدلية   د. عبد الله رسالن 
 مندوب دعاية متخصص بشركة ميرك بايوفارما  د. خالد سليم
 صيدلي بصيدلة البطل  باالسكندرية د. أحمد غنيم
 مرية لألدوية مصنع العامحلل أول لمراقبة الجودة للمواد الخام ب  د.هاني محمد

 

 لغوية مراجعة مدرس مساعد بكلية اللغات والترجمة م.م عبد الفتاح كامل
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 ستراتيجيةالخطة اال ياتمحتوقائمة 

 لـلـخـطة االسرتاتيجية اإلطـار الفكري واملنهجي: اجلزء األول

 7 نبذة عن اجلامعة:

 9 اخلدمات الطالبية جبامعة فاروس

 31 التعلم جامعة فاروس باإلسكندرية سياسات التعليم و

 35 األقسام العلمية 

 37 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي  ب ةوالبشري اإلمكانات املادية

 منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجيةاجلزء الثاني: 

 57 التحليل البيئي للكلية

 58 البيئيطرق ومصادر مجع البيانات الالزمة للتحليل 

 59 الصيدلة والتصنيع الدوائى لكليةنتائج التحليل البيئى 

 62 مصفوفة العوامل االسرتاتيجية 

 68 ائل االسرتاتيجية البد

 71 حتليل الفجوة

 73 جلامعة فاروس باإلسكندرية رسالةالرؤية وال

 74 الصيدلة والتصنيع الدوائي  كلية والقيم احلاكمة لرسالة والرؤية ال

 76 دراسة الوضع التنافسى للكلية 

 81 الغايات واالهداف االسرتاتيجية 

 83 اخلطة التنفيذية 
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 الجزء األول

 اإلطـار الفكري والمنهجي

  لـلـخـطة االستراتيجية
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  نتها    لص دمي :

كم عن احلرم  3حوالي وتبعد سكندرية مبنطقة مسوحة، تقع جامعة فاروس يف قلب مدينة اإل

ــة اإل ــي جلامعـ ــكندرية الرئيسـ ــةسـ ــة اإل ومكتبـ ــكندرية العريقـ ــ   4وسـ ــن وسـ ــم عـ كـ

  .مرت مربع  200.000رض اجلامعة حوالي أ وتغطي مساحةاالسكندرية، 

 بـرقم  اجلمهـوري  القـرار  مبوجـب  إنشـاؤها  مت باإلسـكندرية  خاصة جامعة أول هي فاروس جامعة

 2006 لعـام  أكتـوبر  مـن  األول املوافـ   األحـد  يـوم  باجلامعة الدراسة  بدأت وقد  2006لسنة 525

 اهلندسـة،  كليـة  الـدوائي،  والتصـنيع  الصيدلة كلية: يف العالي التعليم وزير السيد قرار مبوجب

 اللغـات  كليـة  الدوليـة،  واملعـامالت  انونيـة الق الدراسـات  كليـة  واإلداريـة،  املاليـة  العلـوم  كلية

ــة، ــة والرتمج ــب كلي ــنا ، ط ــة األس ــياحة كلي ــد  وإدارة الس ــادق ، وق ــة مت  الفن ــة معادل  درج

 الـ   الليسـان   أو البكـالوريوس  بدرجـة  فـاروس  جامعـة  متنحهـا  الـ   الليسـان   أو البكالوريوس

 والئحتهــا 1972 لســنة 49 مبــرق اجلامعــات تنظــيم لقــانو  اخلاضــعة املصــرية اجلامعــات متنحهــا

 التنفيذية.  

 خاصـة  جامعـة  تتبـع  كونهـا  باإلسـكندرية  فاروس جامعة -  الدوائي والتصنيع الصيدلة كلية

ولقـد   باجلامعـة  اإلداري اجلهـاز  خـالل  مـن  مركزيـا  تـدار  بالكليـة  املوجودة املتخصصة فاإلدارات

 .  2019يناير 1 بتاريخ  2015لعام  9001 األيزو على اجلامعة حصلت

 واقـع بكـل أبعـادم ومظـاهرم، مـن قـوة وضـعت وحتـديات        للالتخطي  اإلسرتاتيجي دراسة  ويعترب

االنتقـال  تم وضع برامج عملية تساعد علـى  يوفرص، ورسم رؤى وأهداف مستقبلية وبناًءا على ذلك، 

ة إىل املستقبل املنشود ، ويعتمد النجاح فى إعـداد اخلطـة اإلسـرتاتيجية وتنفيـذها بدرجـة كـب       

لتحويـل   الـالزم  مدى االستفادة من مجيـع املـوارد البشـرية واملاديـة املتاحـة إلحـداي التغـي          على

 الراهن إىل ما هو مستهدف ألداء املؤسسة التعليمية وخمرجاتها والذى يتم من خاللـ  حتقيـ    الوضع

 .على خمتلت املستويات احمللية و اإلقليمية و الدولية اإلسرتاتيجيةاألهداف 

اعتبارها يف أثناء عمليـة التخطـي  التحـديات الـ  أكـن أ  تـؤثر علـى         يف الكليةأخذت  وقد

ـ   املقبلـة والـ  تتمثـل يف الـتغ ات العامليـة السـريعة والتحــديات        مـ  السـنوات  اخلل المسـارها خ

 الداخلية من املنافسة احمللية ، ومن هنا انطلقت الكليـة للـتفك  يف خطتهـا اإلسـرتاتيجية الـ      
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من خالهلا وضع اإلسرتاتيجيات املناسبة لتحويل هذم التحديات إىل فـرص أكـن االنطـاق     أكن

 لتحقي  مكاسب للكلية على خمتلت األصعدة.  منها

بـدعم مـن االدارة العليـا    و االسـرتاتيجية  لذلك بدأت قيادة الكلية خبطوات ثابتة يف وضـع خطتهـا  

نات واملعلومات الداعمة السـتكمال اخلطـة   من حيث امداد فري  العمل بكل البيا فاروسجلامعة 

علـى رأسـهم أ.د.   و باجلامعـة  االسـرتاتيجي الـالزم مـن خـرباء التخطـي       الفينالدعم  كذلك تقديمو

 التعلـيم  لشـئو   اجلامعـة  رئـي   نورهـا  فنـاكى نائـب   أ.د.  ،اجلامعـة   حممود حمى الـدين رئـي   

اخلطـة  اخلطـة لتكـو  منبثقـة مـن     عداد هـذم  إ. ومت اجلودة ضما  مركز على واملشرف والطالب

 غايتها وأهدافها.   وحتق  جلامعة فاروس االسرتاتيجية

ل احلوار املسـتمر  الواخلارجيني من خ يف وضع اخلطة مجيع قطاعات املستفيدين الداخليني شاركو

تعرب بالكليـة مـن الوضـع الـراهن إىل      ال  االسرتاتيجياتللوصول اىل أفضل  واالستبياناتواللقاءات 

واضحة ومعـربة عـن رؤيـة ورسـالة      كخارطة طري  االسرتاتيجيةقي  املأمول فخرجت اخلطة حت

 واخلدمـة  العلمـي تتمركز فى ثالي حماور اساسية هى العملية التعليمية والبحـث   ال والكلية 

ترتجم الغايات واالهـداف اىل انشـطة حمـددة املسـئولية     لمت وضع اخلطة التنفيذية  ثم،  اجملتمعية

 .املطلوبة للتحقي  وامليزانية والوقت

حيـث سـيقوم    والتقيـيم  للمتابعة لياتآكما مت وضع  املخاطر لكل قطاع إلدارةوقد مت وضع خطة 

 اقرتاحـات لإلجنازات يعتمد من جمل  الكلية ويتم وضـع   سنويفري  اعداد اخلطة بإعداد تقرير 

 .لتحسني األداء بناءا علي 
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 البية بجامعة فاروسالخدمات الط

 مكتب القبول والتسجيل 

مكتب القبول والتسجيل جبامعة فاروس هو بوابة الطالـب إىل احليـاة اجلامعيـة وهـو الـذي يعنـى       

بشئون  بدءا من التحاق  باجلامعة وحتى خترج ، كما يستمر يف أداء خدمات  للطالب فيما بعـد  

طالب من خالل برنامج إلكرتونـي شـامل   ويعمل مكتب القبول والتسجيل على خدمة ال،  التخرج

، كمـا يقـوم أيضـا باالحتفـا       يقوم بتخزين مجيع البيانـات الطالبيـة بـدءا مـن تـاريخ االلتحـاق      

 بتسجيالت املقررات والتقديرات ومجيع املعامالت املالية للطالب.

 األنشطة الطالبية 

  القتناعهـا التـام بـدورها يف    اهتمت جامعة فاروس منذ نشأتها بالنشاط الطالبي بكل صورم وأنواع

تقديم خريج متميز يف كل اجملاالت العلمية والثقافية والبدنيـة والقياديـة. ويقـوم الطالـب فـور      

 التحاق  باجلامعة بتعبئة استمارة أنشطة طالبية حيدد فيها نوع النشاط الذي يرغب في .

ــاالت:   ــل اجمل ــي ك ــة وتغط ــة متنوع ــة يف اجلامع ــطة الطالبي ــة الثقاف األنش ــة -ي ــة  -العلمي -الفني

وكـذلك اجلمعيـات العلميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدني الـ         الرحالت ، االجتماعية و  -الرياضية 

تهدف إىل خدمة اجملتمع وتضم بني أعضائها طالب من جامعة فاروس وتقدم إدارة اجلامعة كامـل  

املالعـب الرياضـية لكـرة    الدعم جلميع هذم األنشطة سواء ماليـا  أو بتـوف  كافـة املتطلبـات مثـل      

مـدعو والـذي حيتضـن املناسـبات      يسع مخسمائةالقدم والسلة واليد والتن . واملسرح الطالبي الذي 

 واحلفالت الطالبية.
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 معامل اللغات 

تتــيا اجلامعــة فرصــة لدراســة وتعلــم العديــد مــن اللغــات األجنبيــة املختلفــة مثــل اإلجنليزيــة  

خالل تنظيم دورات تدريبية مبعامل كليـة اللغـات والرتمجـة     والفرنسية واألملانية واألسبانية من

اجملهزة بالعديد من املواد التعليمية السمعية والبصرية واملتصلة بشبكة االنرتنـت، ويـتم تنظـيم    

 هذم الدورات بصفة دورية وبأسعار مقبولة ويتم اإلعال  عنها على املوقع اإلليكرتوني للجامعة.

  عيادات طـب األسنا 

جلامعة بإنشاء عيادة خارجية بكلية طب األسنا  جمهزة بأحدي األجهـزة الطبيـة لتقـديم    قامت ا

اخلدمات الطبية بصورة متكاملـة ويـدير العيـادة  بـة مـن أكفـأ األسـاتذة ويسـاعدهم طـاقم          

متريض مدرب على أعلى مستوى وتقدم اخلدمة لكافة أفراد اجملتمع والطلبة والعاملني باجلامعة 

 بأسعار خمفضة.

 عيادة العالج الطبيعي 

قامت اجلامعة بإنشاء عيادة خارجية للعالج الطبيعي بكلية العـالج الطبيعـي باجلامعـة جمهـزة     

بأحدي األجهزة الطبيـة ويقـدم أخصـائي العيـادة اخلدمـة الطبيـة الكاملـة والرعايـة السـليمة          

ض مـدرب علـى   العلمية للمرضى ويدير العيادة  بة من أكفأ األساتذة ويسـاعدهم طـاقم متـري   

 أعلى مستوى وتقدم اخلدمة لكافة أفراد اجملتمع والطلبة والعاملني باجلامعة بأسعار خمفضة.

 اخلدمة اإللكرتونية 

تعمل جامعة فاروس على توف  خدمات إلكرتونية متميزة لطالبها لدفع العملية التعليمية وذلك 

ة اإلنرتنت الالسـلكية والربيـد   ( وخدمwww.pua.edu.egمن خالل املوقع اإللكرتوني للجامعة )

 اإللكرتوني اجلامعي للطالب.

 اخلدمة البنكية 

للبنـك التجـاري    يوجـد فـرع  لتسهيل سداد املصروفات الدراسية واجناز مجيـع املعـامالت البنكيـة،    

 فاروس لتقديم خدمة بنكية متميزة للطالب. داخل جامعة (CIBالدولي )

 

 

https://www.cibeg.com/English/Pages/default.aspx
https://www.cibeg.com/English/Pages/default.aspx
https://www.cibeg.com/English/Pages/default.aspx
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 مركز النسخ 

لتــوف  املــادة العلميــة للمقــررات، أنشــأت اجلامعــة مركــزا للنســخ تتــوفر بــ  مجيــع احملاضــرات   

 ومذكرات احلصص العملية بأسعار خاصة لطالب اجلامعة.

 الرعاية الصحية 

اقهم باجلامعة وطوال فرتة دراستهم تهتم جامعة فاروس بتوف  الرعاية الصحية لطالبها بدءا من التح

فيها. وتقدم العيادة الطالبية خدمة اإلسـعاف األولـي وقيـاس ضـغ  الـدم ومسـتوى السـكر ونقـل         

 احملاليل الوريدية، والعالج مبخفضات احلرارة ومسكنات األمل.

  بيت احليوا 

ب أقفـاص اجلـرذا    يتوافر جبامعة فاروس مبنى لبيت احليوا  مزود حبوامل متعددة األرفت السـتيعا 

)فئرا  التجارب( وحيتوى بيت احليوا  على فئرا  من ساللة )سـرباج داوىل( وكـذلك أنـواع خمتلفـة     

من األرانب لتغطية احتياجات طالب الفرق املختلفة للتجارب العمليـة وكـذلك األحبـاي اخلاصـة     

 .و التصنيع الدوائي بطالب الدراسات العليا بكلية الصيدلة

 ةاخلزانات اخلاص 

( حلفـ  متعلقاتـ    Lockerأكن لكل طالب من طالب اجلامعة احلصول علـى خزانـة خاصـة )   

 الشخصية وذلك من خالل مكتب القبول والتسجيل نظ  سداد رسوم مناسبة حتددها اجلامعة.

 األمن اجلامعي 

ني بهـا.  تهدف إدارة األمن باجلامعة إىل توف  مناخ آمن جلميع الطالب وأعضاء هيئة التدري  والعامل

ويوجد عدد وافر من أفراد األمـن اجلـامعي جبميـع منشـحلت احلـرم اجلـامعي لضـما  انتظـام احليـاة          

 باجلامعة مبا يتواف  مع اللوائا اجلامعية.

 موقت السيارات 

يوجد باجلامعة مساحة هائلة النتظار سـيارات الطـالب علـى مقربـة مـن املبـاني التعليميـة تسـع         

 سيارة. 1000حوالي 
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 ت والسكناملواصال 

تقوم اجلامعة بدور الوسي  يف توف  وسيلة املواصالت والسكن ملن يرغب من الطالب. وأكن ألي 

طالب من خالل مكتب القبول والتسجيل االتصال بالوكالء املسئولني عن نقل الطالب وإجياد 

 السكن املناسب هلم.

 صحيفة صوت جامعة فاروس 

كمجال تدرييب للطالب حبيث يتعلمو  ” فاروسصوت جامعة “تصدر كلية اإلعالم صحيفتها 

 من خالل الصحيفة التحرير واإلخراج الصحفي وفهم قضايا واحتياجات اجملتمع.

 الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 

جامعة فاروس تقدم خدمات وتسهيالت اضافية للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ، حيث مت مراعاة 

ة بوضع تسهيالت حلركة كراسي اإلعاقة املتحركة ذلك اثناء التصميم املعمارى للجامع

 وتشمل:

 عمل ممرات خاصة لسهولة الوصول إىل املباني. -

 تصميم واسع البواب املصاعد و املدرجات و الفصول الدراسية -

 باإلسكندريةمجمع مالعب جامعة فاروس 

 جمموعة متكاملة من املالعب أعدت خصيصا  لتقديم تدريبات ومباريات إحرتافية .

 )مالعب كرة قدم مخاسية )جنيلة صناعية ،  ملعب كرة قدم كب  )جنيلة طبيعية

 .فاخرة(

  أرض أكرليك(  ملعب سلة(. 

 )ملعب كرة طائرة )أرض أكرليك. 

 )ملعب كرة يد )أرض أكرليك. 

 تن  طاولة. 

 )فست ات خلع مالب  )رجاىل /حرأى. 

  دواليب خاصة لكل العب. 

 محامات جمهزة فاخرة. 

 لكل ملعب تند مشسية.  
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 كما يلى: و مساحتها أكن حصر املنشحلت الرياضية

    مسطا  ( . 2م 9040)   ملعب كرة قدم و مساحت  1عدد 

   مسطا  ( . 2م 1056)  ملعب كرة يد و مساحت   1عدد 

   مسطا  ( . 2م 512)  ملعب تن  و مساحت   4عدد 

   مسطا  ( .  2م 242)  ملعب كرة طائرة و مساحت   1عدد 

 مسطا  ( . 2م 60)   مبنى تغ  مالب  و مساحت 

   =  2م 32662جمموع مساحة املنطقة املتاحة ملمارسة الطالب لألنشطة الرياضية            

 قاعة مسرح طالبي :

 .مسرح طالبى لألنشطة الفنية لطالب كليات جامعة فاروس 

  = 2م 1550املساحة املسطحة . 

   : كرسى. 500السعة 

 2الوسائل السمعية و البصرية و نظم ااإلضاءة اخلاصة بالعروض الفنية و عدد املسرح جمهز ب 

 جهاز عرض بيانات بشاشتني مبوتور حتكم على جانبى املسرح.

  نظام إنذار حري  و مكافحة حري  أوتوماتيك مطاب  إلشرتاطات هيئة الدفاع املدنى و

 احلري .

  لعروض الفنية.غرف لتغي  املالب  رجإىل و حرأى خاصة با 2عدد 

  دورة ميام للطلبة و الطالبات. 4عدد 

  أبواب للخروج على جانبى القاعة عليها عالمات إرشاد خروج ضوئية. 4وجود عدد 

  خلت املسرح طوارئباب  2يوجد عدد 
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 صالة متعددة األغراض )مركزية لجامعة فاروس( :  

  والعروض الفنيةالندوات و راتاملؤمتو لالحتفاالتصالة مركزية متعددة األغراض 

 ض.ا رو املع واالجتماعات العامة

  = م  836املساحة املسطحة
2 

  كرسى. 1000سعة 

 .جمهزة بتكييت مركزى 

 .نظام صوتيات بسماعات حائطية و ميكروفونات السلكية 

  جهاز عرض بيانات بشاشتني مبوتور حتكم على جانبى املسرح. 2عدد 

 فاخرة. ديكوري تال و سبوتات إضاءة نظام إضاءة متميز بنجت كريس 

   هيئة الدفاع املدنى الشرتاطاتنظام إنذار حري  و مكافحة حري  أوتوماتيك مطاب. 

  غرف لتغي  املالب  رجإىل و حرأى خاصة بالعروض الفنية. 2عدد 

  دورة ميام رجإىل و حرأى جمهزة جتهيز فاخر. 2عدد 

  القاعة عليها  جانيبعلى  اثنا اجهة القاعة و  أبواب للخروج منها مخسة فى و 7وجود عدد

 عالمات إرشاد خروج ضوئية.

  خلت املسرح. طوارئباب  2يوجد عدد 
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 العيادة الطبية :

للطالب و الطالبات و ذلك بتوف  عيادة مالئمة  والسالمة لضما  األمن تسعى جامعة فاروس

 للخدمة الطبية و اإلسعافات األولية:

 

 مكونات العيادة:

 غرفة كشت. 2دد ع 

 .غرفة للطبيب املناوب 

  للطالب أمام غرف الكشت. انتظارصالة 

 

 التجهيزات:

 عصرا  4ص وحتى الساعة  9حد وممرضة من الساعة اعيادة جمهزة يتواجد بها طبيب وال

سرير/  1أسرة ) أربعةطالب وطالبة(. ومت جتهيز العيادة ب 750طبيب/  1 االستيعابية:)القدرة 

و دوالب لألدوية  سكروجهاز قياس ضغ   2أسطوانة اكسجني و 2و nebulizer 2طالب( و 467

 العامة و اإلسعافات األولية.

  اخلاصة من منحدرات للصعود و اهلبوط و مكا   االحتياجاتو جود جتهيزات تسما لذوى

يسما مبرور آمن للكرسى أو العجلة املتحركة باإلضافة لتوافر محام خاص لطالب )أو 

 بكل دورة ميام.الطالبة( 

 

 و تم تعديل العيادة و تزويدها بعدد من األجهزة الجديدة على النحو التالي:

  سرير متحرك للطوارئ ب  حامل للمحاليل. 1عدد 

 لوحة فحص األشعة. 

 بعجل عدد واحد كرسي متحرك (Wheel chair). 

 عدد واحد جهاز رسم قلب. 

  عدد واحد جهاز قياس نبضات القلب ومعدل التنف. 

 دد واحد ثالجة حلف  األدوية ال  حتتاج درجة حرارة منخفضة حلفظهاع.  

  حجرة كشت، وعدد واحد غرفة  2مت إعادة تقسيم العيادة حبيث حتتوي على عدد كما

الدخول واخلروج يف  ةل بابها ليصبا متحركا  للداخل واخلارج لتيس  عملييطوارئ مت تعد

 .النتظار الطالب تثاب كرسي (21)يوجد  ذلكك, حالة الطوارئ
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  متحت التشريا 

 خيدم متحت التشريا العديد من الكليات العلمية يف جامعة فاروس على النحو التالي:

 الصيدلة و التصنيع الدوائي كلية 

 طب االسنا  كلية 

 العلوم الطبيـة املساعدة كلية 

 لطبيعيالعالج ا كلية 

 األمريكيــة. 3Bاألملانيــة و شــركة   Somso شــركة مــن عينــة 85حيتــوي املتحــت علــى   

تساعد العينات على تبسي  عملية تدري  تشريا الرأس و الرقبة، املخ، األطراف العليا و السـفلى،  

و يوجـد  ،  وتصنت العينات حسب موقعها فى املنـاط  املختلفـة يف اجلسـم   ،  رالبطن و منطقة الصد

حيضـر طلبـة   ،  لوحات توضيحية جبانب كل عينة لتحفيـز عمليـة الـتعلم الـذاتي لـدى الطلبـة      

الكليات الساب  ذكرها الدروس العملية ملقرر التشـريا بـداخل املتحـت اجملهـز بـأجهزة احلاسـب       

 رض الشرائا الشفافة اخلاصة بالعينات.اآللي وأجهزة الربوجيكتور لع

 

https://www.pua.edu.eg/pharmacy-and-drug-manufacturing/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/pharmacy-and-drug-manufacturing/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89/?lang=ar
https://www.somso.de/en/somso/unternehmen/
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 خمز  الكيماويات و الزجاجيات

حرصت إدارة اجلامعـة أ  تنشـئها علـى     ال احلديثة  املبانيمن  اجلامعة يعترب خمز  كيماويات

حمـاذير تـداول الكيماويـات    يتحرى أعلى معدالت األمـا  والسـالمة ويراعـى     وعلميأساس فنى 

 - الـدوائي الصـيدلة والتصـنيع    -الطب البشـرى   داخل  وإىل معامل اجلامعة فى الكليات العملية ) 

الفنـو    -العـالج الطبيعـي    -العلـوم الطبيـة املسـاعدة     - طب األسنا  -قسم هندسة البرتوكيماويات 

 والتصميم(.

 جامعة فاروس مبا يلى: خمز  كيماويات و زجاجيات يتفرد

  صوتيوتهيئت  بنظام  أوتوماتيكيامت تزويدم وجتهيزم بنظام دقي  ملكافحة احلري  وإمخادم 

حادي حري  كما أ  مجيع وسائل اإلنارة وتوصيالت الكهرباء  أيمع  الفوريللتعامل  وضوئي

 (.Flame & Explosion proof) واالشتعال االنفجارضد  معزولة

  مت تشييدم حبيث تتم تهويت  وجتديد ما ب  من هواء بطريقة طبيعية عالوة على إضاءة

قد ترتاكم بشفاطات  ال طبيعية موزعة بتناس  داخل املخز  باإلضافة إىل سحب الغازات 

 قوية.

 تالفى أخطار انسكاب املواد الكيماوية يتفرد املخز  بوجود وسائل املكافحة السريعة ل

متعامل داخل املخز  بوجود منطقة غسيل كلى حيث يتم سحب املصاب إىل دش لغمر  أيعلى 

 حالة تعرضها ألى مادة.  فىاجلسم بالكامل كما أن  مزود بدش خاص بغسل العينني

  املواد  طاختاليتالفى  داخليال حيدي تكدس للمواد الكيماوية داخل املخز  مع ترتيب

نهاية  يفاملخزو   يتضاءلالقابلة للتفاعل معا وخيضع لعملية حتكم دقي  فى املخزو  حبيث 

حيث توزع الكيماويات والزجاجيات على  الدراسيوأتلئ مع بداية العام  الدراسيالعام 

 معامل الكليات املختلفة.

 يرة والسريعة االشتعال املخز  ب  حجرة تربيد عالية الكفاءة تتسع لتخزين السوائل املتطا

 وختضع لنظام حتكم ومراقبة يومية.

 

 

 

 

 

 

https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_glassware
https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratory_glassware
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 معامل الحاسب اآللى :

 عدد األجهزة عدد الطالب (2المساحة )م اسم المعمل رقم القاعة
E114 جهاز 35 طالب55 110 معمل حاسب آىل 

E117 جهاز 35 طالب 55 110 معمل حاسب آىل 

E218 هازج 40 طالب 55 105 معمل حاسب آىل 

E605  جهاز 24 طالب36 73 معمل حاسب آىل 

E618  جهاز 25 طالب 55 110 معمل حاسب آىل 

E619  جهاز 33 طالب 55 110 معمل حاسب آىل 

D116 جهاز 36 طالب  35 107 معمل حاسب آىل 

D114 جهاز 36 طالب  35 107 معمل حاسب آىل 

F510 جهاز 34 طالب  33 82.5 معمل حاسب آىل 

F518 جهاز 33 طالب  32 60 عمل حاسب آىلم 

F520 جهاز 33 طالب  32 60 معمل حاسب آىل 

F526 جهاز 33 طالب  32 60 معمل حاسب آىل 

F528 جهاز 33 طالب  32 60 معمل حاسب آىل 
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 الطالب واإلداريينو أجهزة الحاسب اآللى التي تخدم أعضاء هيئة التدريس

 

 

no location no of computer 

      5    006ول كنتر  .1

 9    026مكتبة    .2

 1 الصيدلة النموذجية  .3

 118C    1مدرج    .4

 112C    1مدرج    .5

 134C    6ارشاد اكاديمي     .6

 136C   2شؤون الطلبة   .7

 142C   2سكرتارية العميد    .8

9.  IDSUC144  3 

 214C    1مدرج    .10

 314C    1مدرج    .11

 C414    1مدرج    .12

 514C    1مدرج    .13

 614C    1مدرج    .14

 325C   94معمل كومبيوتر   .15

 540C   53معمل كومبيوتر   .16

 622C   1سكرتارية      .17

 1 وكيلة الكلية للدراسات العليا  .18

 246C    2جودة     .19
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 باالسكندرية أهم البرامج الموجودة بجامعة فاروس

Database 

Technology 

Application 

Technology 
 اسم البرنامج ليةاالختصاص والمسئو

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net,  

 C sharp 

شةي  لصتالب للصة لتد  لصيليد لتس يل 

 لصتالب

 شئون الطلبة 

   Student Affairs 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, 

 C sharp 
 شةي  لص ج  ي 

 شئون الخريجين

 Graduation 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, 

 C sharp 

لصميظاي  لأ ند  هية  لصنة  و 

 للصيية  لصميدلن  للصمجتتد  للالجدزل 

 شئون العاملين

 HR 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, 

 C sharp 

تيميل أ ند  هية  لصنة  و للص ةللة 

 لل  تد  لصة لتي 

 الموارد

 Resources 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, 

 C sharp 
 م دز  لصمشنج د مندبي  لصيسدبد  للص

 الحسابات

 Accounting 

Microsoft 

SQL Server 
Black Box  لصمينيى لصيلمى ص ميل لصممج ل 

LMS (Learning 

Management System 

Black board) 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, 

 C sharp 
  يد ل  ل ت د  لبيدند  لصمج ى

 نظام العيادات

  DCMS 

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, 

 C sharp 

مندبي  أجيزا لصيدتب لآلص  للصصيدن  

 لص دص  بيد
Help Desk 

Microsoft 

SQL Server 
Black Box شةي  لصتالب لتس يل لص نجلنى 

 (محدث(شئون الطلبة 

Power Campus  

Microsoft 

SQL Server 

ASP .Net, 

 C sharp 

لصيمل للصمج ض صييد ل  كلي   مندبي 

 لصيالج لصتتييى 
(العالج الصحي)نظام عيادات   

DCMS 

-------- Black Box  لص نجلنى صإلمنيدند   صييحت Remark 10  

  

http://lms.pnu.edu.sa/
http://lms.pnu.edu.sa/
http://lms.pnu.edu.sa/
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 ضما  اجلودةمركز 

 الرؤية:

تطبي  نظم متكاملة لضـما  جـودة التعلـيم والبحـث العلمـى وخدمـة اجملتمـع وتعزيـز قـدرات           

للتحسني املستمر وال  متكنها من أ  تكو  واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي جامعة فاروس 

 حمليا وإقليميا ودوليا

 :الرسالة

يقود مركز ضما  اجلودة جبامعة فاروس عملية ارساء معاي  لضـما  اجلـودة و التطـوير املسـتمر     

لعمل حمليا و اقليميا و دوليا ، التعليمية و البحثية التى تلبى احتياجات اجملتمع و سوق ا فى الربامج

علـى   العتمادهـا الدعم الفنى املتكامل و املناسـب لتأهيـل كليـات اجلامعـة      كذلك يقدم املركز

 املستويني القومى و الدوىل

 األهداف:

 .نشر ثقافة اجلودة مبا حيق  رؤية ورسالة اجلامعة وأهدافها .1

مباشرة التقـويم الـذاتى طبقـا ملعـاي      تعزيز بناء ودعم القدرات الذاتية لكليات اجلامعة على  .2

 .اهليئة القومية لضما  جودة التعليم واالعتماد

 .متابعة آليات تطوير الربامج واللوائا الدراسية بكليات جامعة فاروس .3

 .مسعتها دوليا  توسيع نطاق االعتماد الدولي لكليات اجلامعة ولرباجمها االكادأية وتعزيز .4

رجات منظومة التعليم باجلامعة من خرجيني وحبوي وخدمات رفع مستوى رضا اجملتمع عن خم .5

 .مهنية وجمتمعية تتف  مع املعاي  القومية واإلقليمية والدولية

 .حتقي  تواصل فعال بني جمل  إدارة املركز و وحدات ضما  اجلودة بالكليات .6

 .يةتطوير القواعد التنفيذية للوائا اجلامعة التنظيمية مما يعزز املرونة والشفاف .7

 .تعزيز بناء القدرات لكافة الفئات باجلامعة فى جمال نظم و آليات ضما  اجلودة .8

 .والدولي واإلقليمي القوميالتعاو  مع هيئات ومنظمات ضما  اجلودة واالعتماد على املستوى  .9

الدراسـات التحليليـة    وإجـراء تشخيص املعوقات التى تواج  تطوير األداء على مجيع املسـتويات   .10

 .حللول واخلط  املناسبة للتحسني فى خمتلت اجملاالتواقرتاح ا
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 والنانوتكنولوجي الدولي النشر استشارات ركزم

الصـيدلة والتصـنيع الـدوائي     ومقرم كليةيعد مركز استشارات النشر الدولي والنانوتكنولوجى 

ـ        ر )الدور اخلام ( أول مركز خـدمي أكـادأي جبامعـات االسـكندرية لتقـديم استشـارات النش

 .الدول والنانوتكنولوجي

 والنانوتكنولوجي : الدولي النشر استشارات مركزرؤية 

فـى مجيـع مراحلـ  للتخصصـات املختلفـة وفـى        الـدولي فى جمال النشر  استشاريةتقديم خدمات 

 . جمال أحباي النانوتكنولوجى املتنوعة

 والنانوتكنولوجي الدولي النشر استشارات مركزرسالة 

ر الدوىل ورفع مستويات االحبـاي داخـل جامعـة فـاروس عـن طريـ  مسـاعدة و        حتف  عملية النش

 ىتطـوير مسـتو  إرشاد الباحثني لطرق ومهارات نشر أحباي دوليا  فى مجيع مراحل النشر ممـا حيقـ    

البحث العلمى وذلك خلدمة املريض واجملتمع فى اطار حتقي  التنمية املسـتدامة فـى جمـال البحـث     

 . العلمى

 والنانوتكنولوجي : الدولي النشر استشارات هداف مركزأ
 .الصيدلةتتم مبعمل النانوتكنولوجى بكلية  ال حتفيز وتعزيز أحباي النانوتكنولوجى  -

رشاد الباحثني لطرق ومهارات نشر إداخل فاروس عن طري  مساعدة و وليالدحتف  عملية النشر  -

 .البحثمجيع مراحل حتض   يفأحباثهم دوليا  

 الدوليفى عملية النشر  وتطوراتمواكبة مستمرة ملا يستحدي من مهارات  يفثني بقاء الباحإ -

 .ملواجهة مشاكل رفض االحباي

الباحثني داخل  نم (Multidisciplinary Research) التخصصاتتكوين فرق عمل متنوعة  -

 .أحباي ذات مستوى أعلى فى النشر الدوىل إلنتاجكليات اجلامعة  وباقيكلية الصيدلة 

 . تكوين كوادر داخلية جبامعة فاروس من اعضاء هيئة التدري  ةيز عمليتعز -

 .سنويازيادة عدد االحباي الدولية الصادرة باسم جامعة فاروس  -

 . للجامعات العامليجلامعة فاروس ضمن التصنيت  الدوليرفع الرتتيب  -
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  االنجليزية اللغة مركز

خطـوة لرفـع مسـتوي اللغـة     ك 2010يزيـة يف صـيت   للغة اإلجنل اجامع  فاروس مركز افتتحت

ـ   اإلجنليزية لتحسـني مسـتواهم يف     دورات لغويـة لطـالب اجلامعـة   دم لطالب اجلامعة ، حيـث يق

هـذم الـدورات واخلطـ  الدراسـية املعـدة حبـرص مسـاعدة الطـالب          مـن شـأ   و  ،اللغة االجنليزيـة  

يقـوم الطـالب   ادثـة ،  الكتابـة و احمل خصوصـا  يف مهـارات    ، للوصول إىل درجة من اإلتقـا  اللغـوي  

مسـتويات يف اللغـة اإلجنليزيـة إذ أ  مـادة اللغـة اإلجنليزيـة تعتـرب مـادة إلزاميـة           حبضور ثالثة

كمـا حـدد جملـ  إدارة جامعـة     GPA  جلميع الطالب و متضـمنة يف حسـاب املعـدل الرتاكمـي    

االمتحـا  النهـائي يف   كل دورة مـدة مخسـة عشـر أسـبوعا , و يقـوم الطالـب بأخـذ         فاروس وتغطي

 .األسبوع السادس عشر

 اإلنجليزية :رؤية مركز اللغة 

كا  و اليزال اهلدف األول و األخ  ملركز اللغة اإلجنليزيـة منـذ انشـاءم هـو توسـيع أفـ  و مـدارك        

اختيـار  بـة مـن     و الشخصية و الفكرية. ولذلك حرص املركز على  و الثقافية  الطالب اللغوية

 القادرة على توصيل املعرفة جبد و اجتهاد.هيئة التدري  

 اإلنجليزية :رسالة مركز اللغة 

تسعى هيئة التـدري  يف مركـز اللغـة اإلجنليزيـة دائمـا  و أبـدا  إىل تطـوير نهجهـا التدريسـي و          

 مرافقها لتوفر أعلى مستويات التعليم لطالبها لتأهيلهم للتخرج عن جدارة و استحقاق.

 ليزية :اإلنجهداف مركز اللغة أ

 يتطلع مركز اللغة اإلنجليزية إلى تحقيق العديد من األهداف للطالب:
  للمعلومات.  اجليد  واالستبقاءتوف  مناهج تربوية مناسبة تؤدى إىل النجاح 

 .تعزيز مهارات القراءة بإتباع أحدي األساليب لتنمية مهارات القراءة 

 بشكل مستمر. تعزيز مهارات الكتابة عن طري  ممارسة فنو  الكتابة 

 الطالب برتاكيب اللغة االجنليزية. تزويد معرفة 

          ممارسة استخدام اللغة االجنليزية فى احليـاة العامـة اليوميـة ومنـاخ العمـل مـن خـالل لعـب

 .األدوار والتمثيل
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   العربية اللغة مركز

يـة ليـأتى   صدر قرار جامعة فاروس بإنشاء مركز اللغة العرب 2013/  2012مع إطاللة فصل الربيع 

حنـو مواكبـة    الـدؤوب خطوة على الطري  فى إطار حرص اجلامعة على التطوير وفى  ـل سـعيها   

فـى احلفـا  علـى اللغـة العربيـة وضـما         اجملتمعـي ، وبناء على دورهـا   اجلامعيمتطلبات اجملتمع 

 يتميـز املركـز بأنـ  مركـز    ،  اللغـوي سالمة استعماهلا وسيلة للتواصـل مـع اسـتمرار صـحة األداء     

متخصص وتابع هليئة أكادأية هى جامعة فاروس ، حيث أنا شهادات رمسية صادرة  أكادأي

 من إدارة اجلامعة ، ويهدف املركز إىل خدمة كل أنشطة اللغة العربية داخل اجلامعة وخارجها

 العربية اللغةرؤية مركز 

اللغة العربية وثقافتها  ينشد مركز اللغة العربية جبامعة فاروس أ  يصبا صرًحا تعليمًيا لتعليم

فيتسنى ل  اإلسـهام بـدور فعالـال يف احلفـا  علـى اللغـة العربيـة         خارجهاللدارسني من داخل مصر و 

 . ومكانتها يف قلوب مستخدميها من أبنائها و من غ  الناطقني بها

 العربية اللغةرسالة مركز 

عربية و األجانب والوصول بالدارس إىل رسالة املركز هي تعليم اللغة العربية للدارسني الناطقني بال

املستوى املنشود من الصحة اللغوية ، وذلك يف إطار اجتماعي وثقايف يدعم دراسة اللغة وتو يفها 

 . يف التواصل ويف جماالت التخصص املختلفة

 

 العربية اللغةهداف مركز أ

 . استخدام اللغة العربية وسيلة للتواصل اجملتمعي 

 ئعة يف االستعمال اللغوي .تصحيا األخطاء الشا 

  اللغــة القــدرة علــى التعــب  عــن الــنف  ، و توصــيل املعنــى باســتخدام اللغــة  مســتخدمومــنا

 الفصحى املعاصرة

    وفهـم اللغـة فهًمـا صـحيًحا علـى حنـو ييسـر إدراك املعـاني          بسالسـة، قراءة النصـوص العربيـة

 والتفاعل معها.

 لفصحى املعاصرة الصحيحة مع جتنـب األخطـاء   الوصول مبستخدم اللغة إىل الكتابة باللغة ا

 .ة يف املواقت واجملاالت املختلفةوالغموض اللغوي ، والتدريب على تو يت اللغ
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 التعليم تطوير مركز

 2012( لعـام  10وفقا  لقرار رئي  اجلامعة رقـم ) لتطوير التعليم  اقامت جامعة فاروس بإنشاء مركز

كادأي خيتص بالشـئو  التعليميـة، مهمتـ  األساسـية     وهو مركز أ 29/2/2012الصادر بتاريخ 

تقديم الدعم الفنى واألكادأي ألعضاء هيئة التدري  واهليئة املعاونة بهدف تطوير أداء العمليـة  

 العاملية.أرقى مستوى طبقا  للمعاي   إىلبها ول التعليمية والوص

 التعليم مركز تطويررؤية 

كــزا للتميــز يف تطبيــ  االبتكــارات التعليميــة و يطمــا مركــز تطــوير التعلــيم أ  يكــو  مر

 للتطوير املهين املستمر

 التعليم تطوير مركز رسالة

إ  مهمة مركز تطوير التعليم هي تسهيل التطوير والتحسني املسـتمر جلـودة العمليـة التعليميـة     

 بطريقة تتف  مع معاي  االعتماد املعرتف بها دوليا 

 التعليم تطوير مركز هدافأ

  والتعلمبيئة تعلم إجيابية داخل املؤسسة، وال  أكن أ  تزدهر بها طرق التعليم  خل. 

  الدارسـني   احتياجاتمع  يتالئممساعدة وتشجيع املعلمني على تطوير العملية التدريسية مبا

 ومؤسستهم واالولويات احمللية والقومية.

      ـ راكهم بكـل ثقـة يف أدوار   تلبية االحتياجات اجلديـدة للمدرسـني واملـدربني واملعلمـني إلش

 يف جمال التعليم. وفعالةإجيابية 

 .املساعدة يف تصميم وتنفيذ املناهج الدراسية وبرامج التدريب 

   تقييم مدى رضا الطالب عن العملية التعليمية، ووفقا لذلك يتم جتديد اخلطة االسـرتاتيجية

 التعليمية بالكلية.

 املهنية ألعضاء هيئـة التـدري  واملهـارات املتصـلة      تصميم األنشطة التعليمية ال  تعزز املعرفة

 ببيئة تعليمية عالية اجلودة.

          التنسي  بني أنشطة مركـز تطـوير التعلـيم وأنشـطة املراكـز اجلامعيـة األخـرى والوحـدات

 واإلدارات من أجل حتسني جودة العملية التعليمية.
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 الكمبيوتر مركز
الـذين يفتقـرو  إىل املهـارات     فـاألفراد ختلل احلاسـب االلـي و االنرتنـت مجيـع نـواحى حياتنـا .        لقد

ـ         بالالزمة الستخدام احلاسب االلي واإلنرتنت يفتقـدو  بالتأكيـد مصـدرا هامـا فـى مالحقـة رك

وفقا لذلك، قررت جامعة فاروس باإلسكندرية تأسي  مركز احلاسب االلي منذ ربيـع عـام    .التقدم

املعرفة باحلاسـب االلـي علـى مواكبـة ثـورة املعلومـات        وحمدودي، بهدف مساعدة املبتدئني 2010

 .واالتصاالت

 الكمبيوتر مركزرؤية 

إىل التقدم املنشود يف جمـال احلاسـب االلـي، والتعامـل      للوصول املتعلمنيا  نصبا قادة يف مساعدة 

 .تلت حتديات احلياةمع تقنيات احلاسب اآللي واالتصاالت اجلديدة، ومواجهة خم

 الكمبيوتر مركزسالة ر

الفكريـة واملقـررات املطلوبـة     بـاجلودة  الطـالب تزويـد   الـي  االلـي يهدف مركـز فـاروس للحاسـب    

و لتحقيـ  هـدفنا، قمنـا بتطـوير بـرامج تعلـيم       ،  للمشاركة الفعالة يف البيئات احملليـة والدوليـة  

 . دائها  بة من املدربني ذوي اخلربةاحلاسب االلي بشكل ملحو  على أس  علمية و قام بأ

  الكمبيوتر بمركز الموجودة المختلفة البرامج

 :مختلفةالمقررات الجامعية المطلوبة لعشر كليات  -1

 علوم احلاسب االلي 

 أساسيات احلاسب االلي 

 تطبيقات احلاسب االلي 

 برامج التعليم المستمر - 2

  واملعتمدة من منظمة  واالمتحاناتشاملة التدريب شهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب االلي

 .اليونسكو العاملية

  ويستعد املركز للتقدم كشريك يف برامج مايكروسوفت، ويتطلع إىل حتقي  اعلى مستوى

 .من معاي  احلاسب االلي يف املستقبل القريب

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
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 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركز

ـ  الطالب لدعم 2015يف خريت  CDEC تأسي  مت األهـداف األكادأيـة واملهنيـة     اىل وصـول لل ىف

التعـرف علـى   بصورة جيدة مـن خـالل    الشخص لنفس تقديم  والتدريب على كيفيةالشخصية و

البحـث عـن فـرص     الشخصـية، تعلـم مهـارات املقابلـة     الذاتيـة، لسـ ة  ضواب  ومستجدات كتابة ا

 املوهوبني. واملدربنين املنسقني أو البحث عن فرص للدراسات العليا. من خالل جمموعة م ، تدريب

 األعمال وريادة المهني اإلعداد رؤية مركز

األعمـال علـى    وريـادة حتقي  القدرة التنافسية والتميز جلامعة فاروس يف جمال اإلعـداد الـو يفي   

 .واإلقليمياملستوى احمللي 

 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركزرسالة 

ريـادة األعمـال بتقـديم املسـاعدة لطـالب و خرجيـى جامعـة فـاروس         يلتزم مركز اإلعـداد املهـين و  

مهنية ناجحة يف املسـتقبل ، و ذلـك مـن خـالل تقـديم بـرامج تـدريب متخصصـة و          حياة لتحقي 

 .تو يت ، وبرامج ريادة األعمال واستشاراتتسهيالت مادية ، 

 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركزهداف أ

  تفاعلي.وخل  مناخ تدرييب إجيابي 

 مدربني ومؤهلني حتقي  رسالة اجلامعة من خالل إمداد اجملتمع خبرجيني. 

  اخلربة العملية والصناعةوتقليل الفجوة بني الدراسة األكادأية. 

    و ـائت   لتأهيلـهم علـى اقتنـاص    اجلامعـة  وخرجيـي تقديم وحدات تدريبية حمـددة لطـالب

 .متميزة

  لتأهيلهم على ريادة األعمال اجلامعة وخرجييتقديم وحدات تدريبية حمددة لطالب. 
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 التدريب الميدانى  مركز

حيـث يعـد    2016باإلسـكندرية يف خريـت    جامعـة فـاروس  نشئ مركز التـدريب امليـداني يف   أ

حتقيـ    يف همـة املحـد العوامـل   أ يضـا  أو  اجلامعـة حد متطلبات التخرج لطـالب  أ امليدانيالتدريب 

حيث حتـرص اجلامعـة علـى إعطـاء طالبهـا القـدر        سوق العملمثمر بني جامعة فاروس و   تكامل

اتهم مـن مهـار   رفع مستوى تأهيلـهم دراسـت  ممـا يزيـد     يفتساهم  ال من اخلربة التطبيقية  الكايف

  .اجلامعة خرجييرفع معدل تو يت  يفينمى خرباتهم و يساهم هذا و

 الميداني : التدريب رؤية مركز

فـى حتقيـ  تكامـل مثمـر بـني جامعـة فـاروس و سـوق          املهمـة احد العوامل  امليدانييعد التدريب 

ـ     الكايفالعمل حيث حترص اجلامعة على إعطاء طالبها القدر  اهم من اخلـربة التطبيقيـة التـى تس

فى رفع مستوى تأهيلهم و تطبي  و ممارسة ما مت دراسـت  فـى بيئـة عمـل حقيقيـة ممـا يزيـد مـن         

مهارتهم و ينمى خرباتهم و أكنهم من النجاح فى املواقـع الو يفيـة املختلفـة فـى املسـتقبل كمـا       

ختلفـة  يتيا للمؤسسات املختلفة التعرف على الطالب الختيار االنسب منهم فى املواقـع الو يفيـة امل  

املسـتويات احملليـة و   اجلامعـة علـى    خرجيـي بعد خترجهم و يساهم هـذا فـى رفـع معـدل تو يـت      

 .الدوليةاالقليمية و

 الميدانى : التدريب رسالة مركز

خلرجييهـا و ذلـك عـن طريـ  حتفيـز       العملـي و  العلمـي هدف جامعة فاروس إىل النهوض باملستوى ت

تطـوير  مسـتوى متميـز تسـاعد الطـالب علـى تنميـ  و        الطالب على االلتحاق بفرص تدريبيـة ذات 

و معــارفهم ومتكــن خرجييهــا مــن خدمــة اجملتمــع مــع حتقيــ  التكامــل بــني املهــارات    ممهــاراته

 .التعليمية والبحثية والتطبيقية

أولت اهتماما  من اخلربة امليدانية لطالبها فقد الكايفوحرصا من جامعة فاروس على توف  القدر 

متابعة من قطاعات العمل املختلفة بإشراف و بالتنسي  مع امليدانيالتدريب  كب ا بربنامج

على ذلك فا  التدريب  تأكيداو كد من حتقي  األهداف املنشودةاجلامعة وف  آلي  حمددة للتأ

 .طبقا للوائا الكليات الداخلية إجباري امليداني

https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fieldwork
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fieldwork
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 مهارات االتصال مركز

خاص حتت مسمى مركز مهارات االتصـال بقـرار    مركزانشاء قررت جامعة فاروس باإلسكندرية 

لتكو  مهمت  تدري  مقرر مهـارات   3/8/2017الصادر بتاريخ  2017( لعام 47رئي  اجلامعة رقم )

 1لب جامعة جلميع طالب اجلامعة ويتم تقسيم املقـرر إىل مقـرر مهـارات االتصـال     طاالتصال كمت

 مقرر .   بواقع ساعة معتمدة لكل 2ومقرر مهارات االتصال

 االتصال مهارات رؤية مركز

تقديم خرجيني لسوق العمل احمللي والدولي قادرين على التواصل الناجا مع كافة شرائا اجملتمع 

 .يف خمتلت الظروف العملية واألكادأية

 االتصال مهارات رسالة مركز

وعـرض  تنمية مهـارات االتصـال والعـرض لطـالب جامعـة فـاروس وتـدريبهم علـى تقـديم أنفسـهم           

 .أفكارهم شفهيا  وكتابة  بطريقة فعالة تقودهم إىل التميز والريادة يف حياتهم

 االتصال مهارات أهداف مركز

 تعريت الطالب والتأكيد علي فوائد التواصل الفعال مع خمتلت الفئات يف العمل واحلياة. 

 يف التواصـل   قائمـ  علـى املهـارات املهنيـة ملسـاعدة الطـالب علـى التميـز         تدريسـية  قتوف  طر

 .الشفوي والكتابي

  من خالل مناخ تدرييب إجيابي وتفاعلي واألخالقيتشجيع الطالب على التواصل الفعال . 

  تعزيز مهارات الطالب على العمل يف فري  وترك أثر إجيابي أينما كانوا يعملو. 

  دتهم علـى  للعمل ملسـاع  الشخصيةواملقابلة  الذاتية الس ةتدريب الطالب على مهارات كتابة

 . املناسبة الو ائت اجياد
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 العسكرية التربية مركز

 : إجراءات التربية العسكرية

           يتوج  الطالب إىل مكتـب تلقـي الطلبـات )املبنـى النظـري( لتحريـر طلـب لسـداد قيمـة دورة

 . 2017دفعة  لما قبالرتبية العسكرية. 

   لسـداد قيمـة دورة الرتبيـة     يتوج  الطالب إىل اخلزينة الرئيسية )بكلية اهلندسـة( أو البنـك

 .العسكرية

  يتوجــ  الطالــب إىل مكتــب التجنيــد بــاملبنى اإلداري )الــدور األول( لتســليم مــا يفيــد بالســداد

 .وحتديد ميعاد الدورة العسكرية ال  سوف يقوم باحلضور بها
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 كونفوشيوس وحدة

 كونفوشـيوس  وحـدة  فتتـاح ا مت صـينية ال اجلامعـات  و فـاروس  جامعة بني املستمر التعاو  إطار فى

 بـني  مـا  تعـاو   اتفاقيـة  توقيـع   خالل من وذلك 4/3/2015 املواف  األربعاء يوم الصينية اللغة لتعليم

ــة ــاروس جامع ــكندرية ف ــد و باإلس ــيوسونفوك معه ــة - ش ــاهرة جبامع ــاح الق ــدة أول الفتت  وح

 أقيمـت  كـربى  احتفاليـة  يف ذلك و الصينية الثقافة و اللغة لتعليم باإلسكندرية شيوسونفوك

 رئـي   و الشـعبية  الصـني  جلمهوريـة  العـام  القنصـل  سـعادة  حضـور  فـى   فـاروس  جامعة رحاب فى

 كليـة  عميـد  و اجلـودة  ضـما   و الدوليـة  العالقـات  لشـئو   اجلامعـة  رئـي   ونائب فاروس جامعة

 ســتاذةواأل الصــينية اللغــة قســم رئــي  الســعيد وحيــد الــدكتور و باجلامعــة الرتمجــة و اللغــات

 .القاهرة جبامعة شيوسونفوك معهد ومدير الصينية اللغة قسم رئي  حممود رحاب الدكتورة

 هيئـة  والسـادة أعضـاء   والسـادة عمـداء   اجلامعـة  رئـي   نـواب  األساتذة السادة االفتتاح حضر كما

 فـى  بالتـدري   ويقـوم  فـاروس.  والصـحافة وطـالب جامعـة    العامة الشخصيات ولفيت من التدري 

 بتزويـد  شـيوس فوكون معهـد  يقـوم  كمـا  الصـينية  اجلامعات أكرب من صينيو  أساتذة الوحدة

 . التعليمية العملية لنجاح الالزمة التعليمية والوسائل املتخصصة الكتب بأحدي الوحدة
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 : باإلسكندريةجامعة فاروس سياسات التعليم والتعلم 

فـى جمـال التعلـيم والـتعلم حيتـذى بهـا فـى كـل         جلامعة فاروس باإلسكندرية سياسات واضحة 

 على كل من: باالرتكازكليات اجلامعة وذلك لتطوير معاي  الفاعلية التعليمية وذلك 

 مواكبة سوق العمل لتطوير الربامج واملقررات. -1

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدري . -2

 رفع كفاءة الطالب. -3

 ناسب.امل التعليميتوف  اإلمكانات املادية واملناخ  -4

 العلمياملستمر ورب  البحث  التقويموالتعلم باجلامعة تقوم على مبدأ سياسات التعليم  كما ا 

 بتطوير العملية التعليمية. 

 :والتعلمسياسات التعليم  أهداف

  والدولي واإلقليميبكل كليات اجلامعة على املستوى احمللى  التعليم والتعلم أساليبتطوير وتعزيز. 

 اجلودة ملعاي  طبقا لتعميمية املناسبةتوف  البيئة ا. 

  لضما  جودة التعليم واالعتماد. اهليئة القومية للمعاي  طبقا اخلريج مواصفات حتقي 

 سياسات التعليم والتعلم: 

 واملقررات الدراسية: واملناهج التعليمية بالربامج اخلاصة والتعلم التعليم سياساتأوال: 

 واملقررات ملناهجوا التعليمية الربامج وتطوير وضع فى رجعيةامل تطبي  املعاي  األكادأية .1

 الدراسية. 

 ال  املختلفة والثقافات اجملتمع باحتياجات الدراسية واملناهج واملقررات التعليميةرب  الربامج  .2

 معها اخلريج. يتعامل

 التعلمو احلياة مدى التعلم ومنهجية الذاتي التعلم طرق على املقررات تدري ارتكاز طرق  .3

 .واالكتشافباملشاركة 

نتائج  على بناء التعلم وأساليب الدراسية واملقرراتواملناهج  التعليمية للربامج املستمر التطوير .4

 التعليمجمال  يف العلميالبحث 

 املناهج واملقررات الدراسية. و  التعليميةللربامج  اخلارجيو  الداخلي والتقويماملراجعة  .5

واملعارف  املهاراتاكساب الطالب  علىاملقررات الدراسية و  واملناهج التعليميةتركز الربامج  .6

 سوق العمل. يفللتطبي  الالزمة 
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 األهداف التعليمية. حتقي  يف التدري على  والقائمنيالطالب  بني التفاعليالرب   .7

 .اجلامعيللكتاب  كبديل التعلمية العملية يف القيمةذات  العلميةاستخدام املراجع  .8

 التقويم.عدالة  لتحقي للطالب  اإلجناز العلمي لتقويمطرق خمتلفة استخدام  .9

 املختلفة. االمتحاناتاتاحة اجراءات لتظلمات الطالب من نتائج  .10

التامة  السريةيضمن ألعمال االمتحانات والكنرتوالت مبا  االداريةاإلجراءات  مجيع توثي  .11

 والدقة والعدالة

 :هيئة التدري بأعضاء  اخلاصة والتعلم سياسات التعليمثانيا: 

  هيئة التدري . املستمرة لقدرات اعضاء  التنمية .1

 الطالب. ألعدادهيئة التدري  واهليئة املعاونة نسبة اعداد اعضاء  يفاجلودة  معاي  حتقي  .2

 بالعملية التعليمية. اخلاصة  العلميةالبحوي  يف هيئة التدري مشاركة اعضاء  .3

 .الطالبيةاألنشطة  يفاملعاونة  ئةهيئة التدري  واهليمشاركة اعضاء  .4

 العملية التعليمية.  تطوير يف التدري  هيئةاالستفادة املثلى من كفاءات اعضاء  تعظيم .5

 

 :اخلاصة بالطالب والتعلم سياسات التعليمثالثا: 

 لتحقي  العمل على قادر الطالب من مستوى قبول تضمن ال  والتحويل القبول سياسات تطبي  .1

 املستهدفة. التعلم خمرجات

 .التفاعليالعملية التعليمية وذلك بتطبي  نظام التعليم  يفاملشاركة الفعالة للطالب  .2

 من خالل مركز ريادة األعمال. برعايتهموذلك  األبداع واالبتكار، التميزتشجيع الطالب على  .3

 .األكادأيوذلك بتطبي  قواعد اإلرشاد  املتعثرينللطالب  األكادأي الدعم توف  .4

 للطالب. والنفسي والصحي املادي  الدعم توف .5

 .حلهاوضع آلية لتلقى الشكاوى واملقرتحات والعمل على  .6

 وضع آلية للتخلص من الدروس اخلصوصية. .7

 التغلب على الكثافة العددية بتقسيم الطالب إىل جمموعات. .8

لثقافية وا العملية األنشطة خمتلت فى الطالب ملشاركة واالدارية املادية لتسهيالتا توف  .9

 والرياضية واجملتمعية .

 .خمتلفة أساليب باستخدام التعليمية الفاعلية تقويم يفمشاركة الطالب  .10
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 :والتعلم للتعليمالداعمة التسهيالت و التعليميوالتعلم اخلاصة باملناخ  سياسات التعليمرابعا: 

 .اجلودة ملعاي مطابقة  التعليمية املباني .1

و معامل و طرق التعلم الذاتى عاملية  بياناتمن مكتبات و قواعد  مصادر التعلم املختلفةتوف   .2

 هلا .  املستمروالتحديث 

 توف  بيئة آمنة للعملية التعليمية.  .3

قائمني ومعلنة للطالب وال ودقيقةواضحة  التعليمية بالعمليةالصلة املباشرة  ذاتاإلدارية النظم  .4

 العملية التعليمية. على 

 ومعلنة. ودقيقةام مصادر التعلم واضحة وإجراءات استخد معاي  .5

 الصيانة الدورية للبنية التحتية واملباني التعليمية ومجيع الوسائل التعليمية . .6

 .blackboard , powercampusتوف  تسهيالت الدعم للربامج التعليمية مثل برنامج  .7

 

 :التطبيقيلتعليم با اخلاصة والتعلم سياسات التعليمخامسا: 

 داعمة.التعلم املختلفة من عيادات، معامل، ورش، وأجهزة  توف  مصادر .1

الطالب خربات خمتلفة كل فى جمال  إلكسابتوف  عدد كب  ومتنوع من احلالت املرضية  .2

 ختصص .

 الطالب على نفس  وعلى قدرات  العقلية فى وضع اخلط  العالجية للمرضى. اعتمادتنمية  .3

جناز لتسجيل احلاالت التى قام مبتابعتها وعالجها ( ملت اإلLog bookأ  يكو  لدى كل طالب ) .4

 حتت إشراف أساتذت .
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 ل قسده لصيلمي  بدص لي 
 قسم الكيمياء الصيدلية .1

 يةف لصمس   ص  تزل ة يالب لصصيةص  بد تد  للصاي  ل تدتى صم نلف فجلع لص يميد  لهى لص يميد  

 م ح لصمس  لصتالب ل تد  لصمادهيمى  يميد  لصتتي .لصنيليلي  لصصيةصي  للص يميد  لصيني   لصصيةصي  للص 

للصا جي اججل  لصمز ة م  لصة لتد  فى ميد ل  لصتيث لصصيةالنى ، للصيمل فى فجق ، لحل لصمش ال  ، 

 .ل  ةل  لصنمد  ج

 ةقسم العقاق  والنواتج الطبي .2

صتتييي  فيمد  نيلا بصجفيد لأنس نيد  نيدمل لصمس  مل لصمي ي د  لصمنيلم  بدص تدتد  للصيمدقيج ذل  لصميل   ل

  اللا  ل  ذصك ،  ين  لصمس  بة لت  بيض لص تدتد  لصسدم  للصم ة ل . لم يندتيد لص يميدلي  للتن ةلمدتيد.

 قسم االدوية والعالجيات .3

 جكز لصمس   ل  تاد ل ل  ل   للصميل  لص يميدلي  ل سجى مل ل نظم  لصتييصيجي  بمد فى ذصك لص ز ةد  

كمد  مّ   لصمس  لصتالب لص دمييي  م  لكنسدب  صاج    للص ال د لل نس   لأجيزا ل  ند  لل فجل  بدص دمل.ل

لصميد ل  لصالزم  صليمل فى جيلنب م نلا  م  م دال  لصمسنينجل  لصصيةالني  لصييي   لكهصك لصمشد ك  

 فى ل بيد .

 قسم االحياء الدقيقة واملناعة .4

ى أش دة لصييدا لصمي جلبي  لصمايةا للصند ا ، ه دك يلب منزل ة فى لصم دال  بستب لصن يع لصيلتل ف

لصصيةالني  بمد فى ذصك ص د   ل  ل   صلميظاي  ذلي لص تجا للصميد ل  لصمنيلم  بتييصيجيد لصمي جلبد . 

ه  قس   اللا  ل  ذصك ، فإ  في  لصيدص  لصمي جلبى  جل ي صليادظ  ل  صي  لصمييط لصيييي. صهصك ،  سد

ل حيد  لصةقيم  للصم د   فى لصميجف  فى م دال  لصتييصيجيد ل تدتي  للص ز ةي  للصصيةالني  للصتيةي  

للصنتتيمي  صلمي جلبد  بدا دف   ص  تاد ل لصمي جلب لصمنيف لم دفي  لصيةلى. تصدحب ميظ  لصة لتد  

    بشج   مؤهل  لسالق  لت دفسي   لصيدً.فى لصمس  فصية م تج   ل / أل   ل  تيليمي  تؤ ي  ص  ت ج ج ميل
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 قسم الصيدلة اإلكلينيكية واملمارسة الصيدلية .5

 لنزه قس  ممد ت  لصصيةص  لصسج ج   للصصيةص  بنمد  أ    نسب يالب لصصيةص  لصميجف  للصميد ل  

م    ةل ل   لصن ظيمي  للصمي ي  ل  د ا ل  مدة للصتيي  لصالزم  صيصتييل صيةصيًد مؤهاًل  تج م مي  

 مةه لصمس  فجص لصنيلي  لصمي ى بي . لصنيل  ميًد  سد ة يالب لصصيةص   ل  أ   صتييل جزً ل م   لصممد ت .

 لصميى لصيدمل  لصصيي  لص دهزا صليمل.

لصمس  م ج  صنمد  قة ا لصتالب  ل  بة  أ مدصي  لصن د    لص دص  ، لتمة   لصمشي ا صلمج   ، لتمة   

ني  لص دص  بدص ةم  لتمة     ل ا لصيالج لصةلللى فى كل م  لصصيةصيد  لصم نميي  لصج د   لصصيةال

 ميه لصمس  بنة  ب لصتالب  ل  لتنج ل  لصميليمد  لصمسن ةا  ص  ل  ص  لتميي  ل  بيد  بش ل  للصمسنشايد .

 نت   كمد   يجا.نمةي حن   نم  يل م  لصيصية  ص  لتن ندجد  تيليلي  تليم  للت دذ قجل ل  تيدتي  مسن

لصمس  لتنجلتي يد  لصنا يج لابةل ى لص دقة لحل لصمش ال  للصنيل  لصهلتى لصنى تنم   سج  ى لصمسنمتل م  

 لصيادظ  ل  لصنيل  مةى لصييدا لتيسي  أ للي  لصمي ى.

 قسم الصيدالنيات والتقنية الصيدلية .6

صنصمي  لص ل أش دة جج   لصةلل . صهصك فإ   تين  لصمسنينجل  لصصيةالني  بدص يلنب لصيلمي  للصن  يصيجي 

في  لصصيةص  أمج حييي ص ميل لصصيد ص  ل لمد  لصصيةص  لصه    شد كي  فى تيي ل  لل  أل  لل  مينمل  ص  

 سي  لصمس   ص  لصنتي ج ل مثل صم نج تيصيل  ش ل جج    م   تيصيله بلمد  لكاد ا لتييص  صلمج ض.

 يفج بجندمج لصصيةص   ي  لصةلل  م  لص ميذج لصمصم  بية   ل ته  ص  لصمج ض.لصةلل  لأ لله لصالحا فى تسل

لصمن دمل صلتالب لص دمييي  ت جب  منية ا لصن صصد  فى لصنيل . تييلصل قسم د لصنلايج  ل  م دة ل  ل   

 فى مصج م  سالة لصنتي ج لصيلمى صمشد  ل لصتيي  لصصيةالني  لصمثيجا.
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ة الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة فاروس اإلمكانات المادية كلي

 باإلسكندرية

 :والفصولأوال: المدرجات 

 – نيفج ص لي  لصصيةص  ل، ييلبا  6م ي  م   صل لي  مت   مالل  م  حيث لصمسدح  ليتيي  نشدي لص لي  ،

 تى: ة  م  لصمد د  للصاصية للصميدمل للصن ييزل  لصمن صص  ل تشمل لآلبدات  ة    جدمي  فد ل  

 .C118, D126)  مة ج/يدصب 215مة ج كتيج  نسل  2

 .C112, C 214, C 314, C414, C 514, C 614)  مة ج/يدصب 120مة ج  نسل  6

 .(C228, C324, C424) D533, D539 D529, D545 فصل/يدصب 35فصية   لتي  تسل  8

 .(C 542)يدصب  35قد       تسل  1

 

 : المعامل:ثانيا

 تي  ل غجلض منية ا ميدمل (18)  ة   يجة لصيملي  صليصص لصم صص  لصة لتي  ميدمللص  ص  بدص ست  أمد

لمل لالججل ل  لالحنجلز   صايجل  كي لند للصنيلي  لصي ي   صل  ة   يدصب ( 35 ) حيلصى  م ي كال

تل كلي  كمد تن .ل  ل  يدصب فمط. بدا دف   ص  ميدمل لص متييتج لمص ل  20لصتالب لصايلى بدصميدمل لص  

لصصيةص  ست  صنيز ل لصتالب صالتنغالة ل مثل م  مسدح  لصميدمل للصمة جد  ل لصاصية حيث  ن  تمسي  

 لصةفي  لصيلحةا  ص  م دميل بدص ةللة لصة لتي 
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 (بيت الحيوانوحدة حيوانات التجارب )ثالثا : 

لي  لصصيةص . ل  ن ي  لصمت   م  غجف م يا  مت   بيت لصيييل  م ي  م  يدبا للحة لهي م دل  صمت   ك

بيت لصيييل   ل ينييلصييل  ل مزل ا بييلمل منية ا ل  فف التنييدب أقادص لص جذل   فةجل  لصن د ب(. 

 ل  ججذل  م  ب ي ييد  ذكي  ل  ند ( بم نلف ل لزل  صنغتي  لحنيدجد  يالب لصاجق لصم نلا  ل كهصك 

د  لصيليد ب لي  لصصيةص . ل ف   يد  لصنيدل  مل لص يد  لصتيثي  ب دمي  ل بيد  لص دص  بتالب لصة لت

بيل لص جذل  صلتدحثي  بدص ليد  لصم نلا . ل صنمد  لصج د   لصيدم  صليييلند ،  نيص   ل  ن  ل ندلات  ة   ، 

ل صمة ت  من صصي  أكاد  لاشجلف  ل    دش  لص جذل  ل تغه نيد ل تيلصةهد ل لص ظدف  لصيدم  صلم د . 

ً  حة  لصميد يج لصميدتي  فى ههل لصم دة لمجل دا حميق لصيييل  م  حيث  ةه تيجض  تصمي  لصتيت يتمد

بيت لصيييل   .لصيييلند  صلي ف، تيفيج كدف  لتدلل لصج د   م  لا د ا للصنيي   ل  ج  لصيجل ا للصنغه  

مييقد  فى يج ا لصتيث  نمد   ةه لجي  أي لتى فى  يد  لتن مدة لصمميمد  لصتيثي  بدص ليد  لصيلمي  ص

 لصيلمى، للصنى تُاية مجحل  م  مجلحل ص د   لصةلل .

 

 مصنع األدوية رابعا:

 لتى لصيةف م   نشد  مص ل لصنص يل لصةلللى فى سلا 

امدف  لصنيلي  م  أجل لصنيظيف، ب دنب تلهيل سج  ي  

قد      ل  لصم دفس  فى تيق لصيمل لبد سص م دة 

   لصةلل .ص د 

بمت   كلي   بدصةل  ل   ىمص ل ل  ل   كدل  

لصصيةص  ب دمي  فد ل ، لهي مص ل تيليمى صتالب 

لص لي  مزل  بلحة  ل جيزا للصميةل   ججل  لصن د ب 

لصى لصن د ب  بدا دف لصنى تن  أا د   ملي  لصنص يل 

  مس  ل لالبيد  لص دص  بنص يل لصةلل   ل لصنى تن  

 لحةتي :  لصمص ل لص 

 :ه  لحةا تص يل ل  ل    ل  لصمسنيى لصميملى،  نة ب بيد لصتدصب  ل  تتتيا  الوحدة األولى

لصتجق لصم نلا  ف  تينيج لصمسنينجل  لصصيةصي  م  أقجلص م سيا لغيج م سيا، أقمدع 

، جيدز لسالفه لذصك بدتن ةله ل جيزا لصميجي ا بدصيحةا للصن  تشمل أجيزا لصنيتيب لص دف للصمتلل

 تينيج لصيي صال  / لص سيمد  لصةقيم  ، حل  لص سيا لل فجل  للصميلز   لغيجهد.

 :ه  لحةا لصجقدب   ل  جي ا لصمسنينجل  لصصيةصي   نة ب بيد لصتدصب  ل   الوحدة الثانية

لتن ةله ل جيزا لصم نلا  مثل لجيزا قيد  ميةة لصهلبد ، لصصالب  للصيشدش  للصنانت صألقجلص ، 

ز لصنيليل لص م  بد شي  لصمجلي  ل لصايق ب اس ي  للجيزا قيد  سصدلص لصمسدحيا لغيجهد جيد

لصنمد  تيج لصيملي  لصنيليمي  لصيدن  ل جيزا ه دك من صصي  أكاد   نيصي  تشغيل هه  ل جيزا 

 للاشجلف  ل  صيدننيد
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 الصيدلية النموذجية خامسا:

 نشدؤهد صيةا أغجلض تشمل:مت   م دل  صمت   كلي  لصصيةص  ت   هى 

 لصنة  ب لصصياى لصةلسلى صتالب لص لي   ل  لصيمل فى لصصيةصيد . -1

  ججل  لصيصص لصيملي  صتيض لصممج ل  لصنى  ن  تة  سيد بدص لي . -2

ل يةف بجندمج لصنة  ب لصصياى لصةلسلى صلتالب بدص لي   ص   اجل  لص لاي  لصيلمي  صلتالب ل بط لصميليمد  

تيا لصيملى صمي   لصصيةص  لتيج ف لصتدصب بدصةل  لصيميمى صلصيةصى لصهي ال  منصج  ل  قجل ا لص ظج   بدصنت

لصاد  ل  ل   لصجفيد بل  شنمل  ل  لصنيدمل مل لصمج   م  لص ميي  لصمنج    ل  لصصيةصي  للصنيدل  

لصميصيف  لتمة    مل لصيية  لصتتي  فى تية ة مةى صي  لص ج د  للجي  لى تاد ال  مينمل  بي  ل  ل  

ل ن  لصنة  ب م  سالة مسجح  ،  (Pharmaceutical care) لصج د   لصصيي  صلمج   بمي ي  للحنجلف

 لصنيدمل مييد لتمة   لص صح صيد. بيض لصيدال  لصنى تج  لصصيةصى ف  لصصيةصي  لكياي 

 

  : مكتبة الكليةسادسا

صنلتي  جميل لحنيدجد  لصتالب ل ل ند  هية   تيفج كلي  لصصيةص  ب دمي  فد ل  م نت  ل م نت   قمي 

لصنة  و ل لصتدحثي  لت  ت ييزهد صنسييل لصيصية ص ل مد يندجه  لل  لصم نت  لصنسييل لصيملي  لصنيليمي  

 حيث:

  ت  تصميميد صن ي  مسدحنيد لتيي نيد ماللم  ممد  يفج لصجلح  للصيةل  صلتالب للصتدحثي. 

 ن صصند  صنيفيج لص تجا لص دفي  صنسييل  ملي  لصتيث    لص نب  ميه بدالشجلف  لييد مشجفند  م

 لصمتليب .

   لجيزا كمتييتج منصل  بدالننجنت ت ةه لصتالب لللحة  مي  لصم نت ، ل  يجة  9 يجة بدصم نت   ة

صننيح صلتالب للصتدحثي  لصةسية  ل  قيل ة لصتيدند  للصم ال  للالبيد   WIFIبيد لت دنج ل سةم  

 لب ك لصميجف  صمسد ةا لصتالب  ل  لاليالع للصميده بدصميده لصة لتي . لصيدصمي 

  ت ةه لصم نت  كل لالقسده لتينيى  ل  لصية ة م  لص نب للصمجلجل للصميلميو لصن  ت  شجلؤهد لل ند

 تدلل لصمدجسنيج للصةكني لا للالبيد  لمشد  ل لصن جج لصن  ت  لهةلؤهد صلم نت  م  قتل لصتدحثي  ل 

لصم نت   ةا نسخ م  هه  لص نب صينم   جميل  لل  لصم نت  م  ل  د  مد يندجينه بسييص  كمد تيفج 

تيجص  ل  تيفيج كل مدهي جة ة حيث تميه لص لي  كل  ده بن ة ة قدلم  لص نب لصمنيفجا لتيفيج 

 لالصةل ل  لالحة .

 ب بمد  نيلفا مل حميق كمد تنيح لصم نت  سةم  لصنصي ج ص ل مد يندجه لصتالب للصتدحثي  م  لص ن

 لصمل ي  لصا ج   ل تنيح ل ند لالتنيد ا. 
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 : معامل الكمبيوترسابعا

حجصد م  كلي  لصصيةص  ب دمي  فد ل   ل  مسد ةا يالبيد  ل  ميلكت  لصيصج فمة لهنمت بنيفيج ميدمل 

م  سالصيد لصةسية  للصن   م   بداننجنتلص متييتج لصم يزا لتيفيج لصية ة م  لجيزا لص متييتج لصمنصل  

للصميده بدصميده لصة لتي   لصيلمى ل  قيل ة لصتيدند  لصيدصمي  حن   نم   لصتدصب م  لتن ةلميد صلتيث 

للصنة  ب  ل  لتن ةله لصن  يصيجيد ف  سةم  لصمج   لتتتيا لتدتيد  لصصيةص  لالكلي ي ي  صهل ت  ت ييز 

حيث  يجة جيدز  بداننجنتجيدز كمتييتج منصل  86ي  ميملي  صل متييتج بدصةل  لص دمو ب لي  لصصيةص  ب

. لل ند حجصت لص لي   ل  مسد ةا يالبيد لصن  يصيجىكمتييتج ص ل يدصب صنسييل  ملي  لصتيث للصنة  ب 

يتمد صاللي  لص دمي   ل ص    يج ا   لت  ممج ل  صليدتب  للالتصدال  ل  ميلكت  اي ا لصميليمد  

لصنسييل ذصك: ت  ت ييز  ةا ميدمل صليدتب لالص  ف  كلي  لصي ةت  ب دمي   لكمىلصنجتةسل ف  حسدب لصميةة 

لمينيى  بداننجنتفد ل   سناية م يد يالب كلي  لصصيةص  بييث   ي  ص ل يدصب جيدز كمتييتج منصل 

   ل  جميل تتتيمد  مد  جلتيفت صنسييل  ملي  لصنيل .
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 : معامل اللغات ثامنا

 دمي  فد ل   ل  تمي   لتيسي  لصميد ل  لصلغي   صتالبيد حيث  ميه لصتالب تيجص كلي  لصصيةص  ب

بة لت  اال  مسني د  ف  لصلغ  لالن ليز   لذ تينتج مد ا لصلغ  لالن ليز   مد ا لصزلمي  ص ميل لصتالب يتمد 

لغ  لالن ليز   حيث ل  لصة لت  ف  لص لي  تينمة  ل  لص لصنجلكمىصاللي  لص دمي  لمننم   ف  حسدب لصميةة 

سصيصد ف  ميد ل   لصلغييلل ند صمسد ةا لصتالب  ل  ميلكت  لصيصج للصيصية صة ج  م  لالتمد  

لص ندب  للصميد ا  كمد تنيح لص لي  ل ند   لت  صغد  لسجى صم   جغب م   لسل لل سد ج لص دمي  لصنسييل 

ث ت  تيفيج  ة  م  ميدمل لصلغد  ف  مجكز ذصك تنيفج بدص دمي  ميدمل صلغد  م يزا صنالل   ملي  لصنيل  حي

لصلغ  لالن ليز   ب لي  لصلغد  للصنججم  ب دمي  فد ل   سناية م ي  يالب كلي  لصصيةص  م يزا صنم ي  كل 

. بداننجنتيدصب م  تمي   ميد ل  لصلغ  مثل لالتنمدع للص ندب  للصنية  فل ل يدصب جيدز كمتييتج منصل 

ة  و لصمد  ا  ل  تيصيل لصميليم  لمسد ةا لصتالب  ل  تيز ز ميد ل  لصمجل ا ل  يجة ن ت  م  هية  لصن

للص ند

ب  

للصني

.    

 

 

 

 

 وحدة الصيدلة اإلكلينيكية و الممارسة الصيدلية :تاسعا: 

 ل تيةف لص : تشمل ميدكدا صلصيةصي  ل  يجة م د  صلنة  ب  لى لصصيةص  لاكلي ي ي 

 ل ميد ل  لصصيةصى ص ةم  لصاج ا لصتتى ل لصمج ض.تيميا أفنل لتناد ا م  ستجل   

  , لصصيةصى هي ستيج ل  ل   ل هي ل   ي بد مي  لصةقيم  لص دص  بيد مثل: كياي  حسدب لص ج د

 . صخ … تية ل لص ج د , تةلسال  ل  ل   مل بينيد, كياي  تينيج أ ل   لصيم  ل كياي  حاظيد

 صتتيب  مل كثيج ل   يله  ناجغ أكثج صألتنمدع  صى لصمج ى تيصى لصصيةصى هه  لصميده  يفج  لى ل

 .ل لصنجكيز  لى ميدمه ل صليه

   نيح صإل ل ا تيفيج ميليمد     ل  ل   لصم نلا  ل بةللليد ممد  سد ة  لى  ت دذ قجل ل  شجل 

 .ل  ل   ل لصماد ل   فيمد بي يد  لى أتد   لمى ل بةل  تييز

 ب  بدمنةل ه  ب ميل  لصيتدلل لصمسدهم تسييل  ملي  لصتيث صةي لصتال. 
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 : مجمع البحوث الدوائية عاشرا

فد ل  لصمي ي    ت ايهل ص ت  كلي  لصصيةص  جدمي  2013ت  أفنندح م مل لصتيي  لصةلللي  فى  ده 

بيةف ت مي  لصتيث لصيلمى ب لي  لصصيةص  لبدقى كليد  لص دمي  لل ل لص دمي   لى لص ج ت  لصتيثي  

قة ت  ت ييز ميدمل لصةل  لصسد   لقد دته ل  .د مل بجندمج لصة لتد  لصيليد لصهي تنييه كلي  لصصيةص لتيلفم

 ل شمل  ل  :  بدص لي  التن ةلميد فى بجندمج لصة لتد  لصيليد للالبيد  لصيلمي 

 

ة لصم مل ت  تزل  ، كمد 2ه 31مسدح  كل ميمل  م اصل  ،ميدمل صألبيد   6 شمل  :مجمع البحوث الدوائية  -

 High Performance Liquidكدف  لالبيد  لصيلمي  مثل جيدز  اججل بد جيزا لصمنتي ا لصالزم  

Chromatography  ل لةGas Chromatography-Mass Spectroscopy  ل لةUV-VIS 

Spectrophotometer م  قتل لصتدحثي  م   لسل لسد ج لص دمي  فى أبيداي  لصيلمي .  التن ةلمي 

 

 

 

 

 

 

،  اقدم  لصمؤتمجل  مزل ا بلحة  ل جيزا لصسميي  للصتصج  لقد   مميزا لم يا   الدراسات العليا : قاعة -

تتلغ مسدحنيد  ،  ص د  م دقش  لصجتدلل لصيلمي  ، لص ةلل  لل ش لصيمل لنيمد ميد جل  لصة لتد  لصيليد، 

 ش ص. 100لتسل 2ه 84
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 ية مجكز لتنشد ل  لص شج لصةلصى  : )INCC(نوتكنولوجيمركز استشارات النشر الدولي والنا -

للص دنيت  يصيجى ألة مجكز فى جدمي  فد ل    نص بنمة   لالتنشد ل  لصيلمي  صألبيد  لصَمجُجّي نشجهد 

 لصيدً فى جميل لصن صصد  بةل  ً م  تسلي  لصتيث لصيلمى مجل لً بمتية لصتيث لنشج  أل  فنه. ل يةف 

ج لصةلصى للص دنيت  يصيجى أ ندً  ص  مسد ةا لصتدحثي   ص  لصنغلب  ل  أي  دلا أا د  مجكز لتنشد ل  لص ش

 ليو جدمي   –اللي  بميجب ميلفم  أ. / ميمي  ميى لصة    صلمجكزصة    ، لقة  ملي  لص شج لصةلصى

ب لي    ل   نشد  مجكز لتنشد ل  لص شج لصةلصى للص دنيت  يصيجى صي ي  ممج  8/12/2019فد ل  بند  خ 

لصصيةص   لصةل  لص دمو( ل ية ألة مجكز سةمى أكد  مى ب دميد  لات  ة    صنمة   لتنشد ل  لص شج 

  .لصةلصى

 بدال دف  لص   قد       ال تد  ميد جل  لصة لتد  لصيليد ل لالجنمدع. -
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 بيد  بدصممج ل  لصنى ت ةميد ميدمل لص لي 

 ساعات العملي رر الذي يخدمهالمق سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 020   40 مص ل ل  ل 

PHR 505 

Industrial QC and GMP 
2 

Pharmaceutical Technology 4 

 

 العمليساعات  يخدمه الذيالمقرر  سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 012   35 ميمل فيز د  حيي 
PL 101 /PHR 177 

Biophysics 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 124   35 2ميمل كيميد 

PHR 327/ PC 308 

Medicinal chemistry I 
2 

PHR 428/ PC 409 

Medicinal chemistry II 
2 

PHR 223/ PC 104 

Analytical Chemistry I 
2 

PHR 224/ PC 206 

Analytical Chemistry II 
2 

PC 307 

Instrumental Analysis 
2 

 

 

 

 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل معملاسم ال كود المعمل

C 122   35    1ميمل كيميد 

PHR 327/ PC 308 

Medicinal chemistry I 
2 

PHR 428/ PC 409 

Medicinal chemistry II 
2 

PHR 223/ PC 104 

Analytical Chemistry I 
2 

PC 206 /PHR 224 

Analytical Chemistry II 
2 

PC 307 

Instrumental Analysis 
2 
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 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 218   35 3ميمل كيميد 

PHR 131/ PC 102 

Organic chemistry I 
2 

PC 101 /PHR 125 

Basic Inorganic Chemistry 
2 

PHR 232/ PC 103 

Organic chemistry II 
2 

PHR 233/ PC 205 

Organic chemistry III 
2 

PCD 101 

Analytical Chemistry I 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 222   35 4ميمل كيميد 

PHR 131/ PC 102 

Organic Chemistry  I 
2 

PC 101 /PHR 125 

Basic Inorganic Chemistry 
2 

PHR 232/ PC 103 

Organic chemistry II 
2 

PHR 233/ PC 205 

Organic chemistry III 
2 

PCD 101 

Analytical Chemistry I 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 230  يب ميمل مي جلتIII 35 

PHR 242/ PG 101 

Pharmacognosy I 
2 

PG 202/ PHR 243 

Pharmacognosy II 
2 

PHR 446 

Forensic cognosy 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 242  ميمل مي جلت يبIV 35 
PHR 242/ PG 101 

Pharmacognosy I 
2 

C 242 ي جلت يب ميمل مIV 35 
PHR 243/ PG 202 

Pharmacognosy II 
2 

C 242  ميمل مي جلت يبIV 35 
PHR 446 

Forensic cognosy 
2 
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 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 318  ميمل مي جلت يبII 35 

PHR 171/ PL 103 

Anatomy & histology 
2 

PHR 251/ PM 201 

Microbiology I 
2 

 
 
 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 320  ميمل مي جلت يبI 35 

PHR 171/ PL 103 

Anatomy & histology 
2 

PHR 251/ PM 201 

Microbiology I 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 330   35 ميمل كيميد  حيي 

PHR 374/PL 206 

Biochemistry I 
2 

PHR 375/PL 308 

Biochemistry II 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 340 35 ميمل كيميد   مدقيج 

PHR 343/PG 203 

Phytochemistry I 
2 

PHR 344/PG304 

Phytochemistry II 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 418   ميمل صيةالنيدIV 35 

PHR 212 

Drug Dosage Forms I 
2 

PHR 312 

Drug Dosage Forms II 
2 

PP 203 

Pharmaceutica I  
2 

PP 305 

Pharmaceutics II 
2 
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 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه المعمل سعة اسم المعمل كود المعمل

C 420   ميمل صيةالنيدIII 35 

PHR 212 

Drug Dosage Forms I 
2 

PHR 312 

Drug Dosage Forms II 
2 

PP 203 

Pharmaceutica I  
2 

PP 305 

Pharmaceutics II 
2 

 

 

 مليساعات الع المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 432   ميمل صيةالنيدI 35 

PHR 314 / PP 306 

Biopharmaceutics 
2 

PHR 211/ PP 202 

Physical Pharmacy 
2 

PHR 416 

Pr. Kinetics & drug stab. 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 436   ميمل صيةالنيدII 35 

PHR 211 / PP 202 

Physical Pharmacy 
2 

PHR 314 / PP 306 

Biopharmaceutics 
2 

PHR 416 

Pr. Kinetics & drug stab. 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 518    ميمل أ لII 35 

PHR 481/ PL 310 

Pharmacology II 
2 

PHR 380/ PL 309 

Pharmacology I 
2 

PHR 582 

Bioevaluation & Drug scr 
2 

C 518    ميمل أ لII 35 
PHR 476 

Forensic Chemistry 
2 
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 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 520    ميمل أ لI 35 

PHR 481/ PL 310 

Pharmacology II 
2 

PHR 380/ PL 309 

Pharmacology I 
2 

PHR 582 

Bioevaluation & Drug screening 
2 

C 520    ميمل أ لI 35 
PHR 476 

Forensic Chemistry 
2 

 

 

 ساعات العملي المقرر الذي يخدمه سعة المعمل اسم المعمل كود المعمل

C 618  35 ميمل  قدب   لللي 
PHR 525 

Analytical Quality Control 
2 

C 620  35 ميمل  قدب   لللي 
PHR 525 

Analytical Quality Control 
2 

C 618  35 ميمل  قدب   لللي 
PHR 520 

Advanced Instrumental Analysis 
2 

C 620  35 ميمل  قدب   لللي 
PHR 520 

Advanced Instrumental Analysis 
2 

C618  35 ميمل  قدب   لللي 
PHR 326 

Pharmaceutical Analysis 
2 

C620  35 ميمل  قدب   لللي 
PHR 326 

Pharmaceutical Analysis 
2 

 

 

http://www.pua.edu.eg/Page.aspx?Page=Faculties-%3ePharmacy+and+Drug+Manufacturing-%3eCourses-%3ePHR+525
http://www.pua.edu.eg/Page.aspx?Page=Faculties-%3ePharmacy+and+Drug+Manufacturing-%3eCourses-%3ePHR+525
http://www.pua.edu.eg/Page.aspx?Page=Faculties-%3ePharmacy+and+Drug+Manufacturing-%3eCourses-%3ePHR+525
http://www.pua.edu.eg/Page.aspx?Page=Faculties-%3ePharmacy+and+Drug+Manufacturing-%3eCourses-%3ePHR+525
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 2018/  2017أعداد الطالب المقيدين بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى 

 دراسات عليا باقي لإلعادة الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى

450 433 468 456 382 163 9 
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 أصيدب لصمصلي  للصمسناية  :

م  لصييلمل لصيدم  صنمد  فد لي  لص ت ، حيث أ   Stakeholdersلصمصلي   ينتج تية ة لاليجلف أصيدب 

تي ح مةى للقيي  لص ت  لصممنجح  فى  لصنىممدبل  لحنيدجد  لتيقيد  تلك لاليجلف م  ألص  لصنمدند  

 ة .تمةميد لص لي  ص ةم  لصم نمل للصتي لصنىتيكية لص ي ا لتميز لص ةم  لصنيليمي  للصتيثي  لمةى لصمسدهمد  

 لاليجلف ذل  لصمصلي :

  ل دصميد.لصيزل ل  للصمؤتسد  لصصيي  ميليد 

 . لص دمي 

  أ ند  هية  لصنة  و للصييةد  لصميدلن 

  لال ل ل  للصيدملي . مة جي:  لا ل يلص يدز 

  :كل م  لصمجحل  لص دميي  ل لص  للصة لتد  لصيليد. فىلصتالب 

  مي .ألصيد  ل 

   للص دص .لصمسنشايد  لصيدم   صيةصيد  -ل هلي  لصصيةصيد 

   شجكد  ل  ل. 

   لصصيد ص .نمدب 

 لص لي . سج  ى 

 لال اله 

 .لصم نمل بيجه  ده 
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 الجزء الثاني

 2023/  2018منهجية إعداد الخطة االستراتيجية 

 الصيدلة والتصنيع الدوائيلكلية 

 ريةباالسكندجامعة فاروس 
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 2023/  2018منهجية إعداد الخطة االستراتيجية ثانيا : 

 الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة فاروس باإلسكندريةكلية 

صت د  أجيدة قد  ا  ل  ميلجي   لالتنجلتي ى تيط فج ت منغيجل  لصيصج لصية ث  جل ا ل سه بم يج لصن

  م   يلمل قيا ، ل يلمل  يف (  لصيدصىهه  لصمنغيجل  با ج لتنجلتي ى جة ة  ن دلز حةل  لصيلقل 

ل سنشجف لصمسنمتل بمد  يمله م  فجص لتية ةل  ، م  ه د كد  لصنيجه نيي  مد  لص ي ا للصنلهيل صن ة ة 

 ب يت  ل  أتو  م   ل  دزهد  ل  لص يي لصندص  : لصنى ةل  هه  لص ت  لال نمد  بم ي ي   لمي  ا

 

 متج ل  ل ل لص ت  لالتنجلتي ي :  -1
 ت ظي  لتيجيه لت ايه لتميي  ل نشت  للص ةمد  لصجليس  بدص لي .  -

 ت صيص للتن ةله ميل   لص لي  ب اد ا. -

 لالتنجلتي ي  لصيدم . لصمند د  ل  ل اب د  قة ل  لص لي  لجيليد قد  ا  ل  لصم دفس ،  -

تيميا  تدص  لأهةلفيد لالتنجلتي ي  م  لجي  كدف  لصمسناية   ذلى لصيالق  بدص لي  كمد تصتح ح ج  -

 لصت د  ص تط تدصي . 

بجلم يد لأنشتنيد لصم نلا   فىلصيمل كإيد  صنيجيه لص لي  صمجلحل لصنتي ج للصيمل صنمد  لص ي ا  -

 صيية  لصميمي  صنمد  جي ا لصنيلي  للال نمد . صنلهيليد صن ة ة لال نمد  م  قتل ل

 لالتنجلتي ي . لا ل ال ةل  جيل م  لصميد ل  لص دميي  منسلح با ج لامدف   -

ن دح ستط لصن مي  لصميمي  لتيسي  لصييدا  فىل ةل  سج ج منميز  يلكب لحنيدجد  تيق لصيمل  سده   -

 لصم نمل. فى

 تية  لصمييت  بيد صنيميا لصن مي  لصمنيلصل  . بي  لص لي  للص  لحةل  لصنيلفا للصميللم -

   ةل  لص ت : م ي ي  -2

"، Prospective Analysisتميه ست  لص لي  لالتنجلتي يه صنيكية لص ي    ل  م ي ي  "لصنيليل لصمسنمتل "

لصمينمل ، لت م  أهمي  هه  لصم ي ي  فى قة تيد  ل  تيليل لصتية  لص د جي  صل لي  صميجف  لصاجص للصنية ةل  

ً نيي لحةل  لصن دمل بي  جميل لالنشت  صن ايه  لتيليل لصتية  لصةلسلي  صنية ة نمدي لصميا للصنيف ، تييد

لتنجلتي ي  لص لي  لتيميا  ؤ نيد لصمسنمتلي  لغد دتيد لالتنجلتي ي ، كمد أنيد تمةند بلتد  تلي  الت دذ 

نتج مةسالً أتدتيدً صلن تيط لالتنجلتي   صل لي  ف   القنيد لصمجل ل  لالتنجلتي ي  لفمدً صلميد يج لصمية ا، لتي

 بسيق لصيمل للحنيدجد  لصن مي  لصم نميي  لحجك  لصمسن ةل  ف  لصمتدع لصتت   ل  لصمسنيى لصيدصم .
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 ل "م يج لص ظ " ل ميه ههل  –م  حيث كينيد متدصي  صلمسنمتل  -لتسن ة م ي ي  "لصنيليل لصمسنمتل " 

يب تا يج م ظ  قد    ل    لت  م ظيم  لصتية  لصةلسلي  صل لي  ل القنيد مل م ظيم  لصتية  لصم يج  ل  أتل

لص د جي  للص جلج بآصيد  لت دذ لصمجل ل  لالتنجلتي ي  ب د   لى لتد   لمى مة ل  منيلا بيلقل لص لي  

 لصةلسلى للص د جى.

 مجلحل ل ةل  لص ت  لالتنجلتي ي  : -3
حسب لاجةجل ل   جدمي  فد ل  بدالت  ة    -لصصيةص  للصنص يل لصةللل  ي ي  ص لي  ت    ةل  لص ت  لالتنجلت

 لصندصي :للصمجلحل 

 لصمجحل  ل لص : لصنلصيل لصمؤتس  للصني ي :

تش يل فج ا لصن تيط لالتنجلتي   بدص لي  كدحةى فجق لصن تيط لالتنجلتي   لصندبي  صيحةا لصن تيط  -

لالتنجلتي   بدص دمي ، بصي ا تنم  تمثيل جميل أقسده لص لي ، لجميل ل يجلف أصيدب لصمصلي  ف  

 لص ت  لالتنجلتي ي .

ييه لصن تيط لالتنجلتي  ، لم ي ينه، تي ي  أ ند  هية  لصنة  و لميدلنيي  للصيدملي  بدص لي  بما -

 ل ل  كل م  لصمشد كي  ف  ل ةل  لص ت .
 

 لصمجحل  لصثدني : تيليل لصي ل لصجله :

ت  لتتدع لآلصيد  للصيتدلل لصيلمي  ص مل لصتيدند  ل مل لالحصدليد  لتيليليد صليصية لص  تيليل لصي ل 

 مي ، للالم دند  للصمة ل  لصمندح ، لآصيد  تيميا لصجله  ص ل ل قسده لصيلمي ، م  حيث لصن صصد  لالكد 

لص لي    تدص تلك لصيدص  لصمتنغد ، بمد   ال تيفيج  ة  م  لصنصي ل  للص يد ل  لصمجغيب  للصمم    صنيميا 

لغد دتيد لأهةلفيد لالتنجلتي ي ، لقة ت  ذصك ف  ليد    لت  من دمل  صلتية  لص د جي  للصتية  لصةلسلي  لفا 

(، حيث ت  تية ة   دصج لصميا للصنيف للصاجص للصنية ةل  SWOT  لصنيليل لصتية  لصجبد    صم ي ي

صل لي  صنصمي  لصمصايف  لصجبد ي  صلي ل لصجله  صل جلج بدصصيدغ  لصم دتت  صجؤ   لصجتدص  لص لي  لتية ة 

زم  صنيز ز نمدي لصميا لالهةلف لالتنجلتي ي  للصسيدتد  للالتنجلتي يد  لصمنتي  للص تط لصن ايه   لصال

للتنغالة لصاجص صنمي   نمدي لصنيف لتاد ي لصنية ةل  للصيصية لصى لصمسنيي لصمسنيةف   ل  لص لي  ممد 

يتمد صلميد يج لصمي ي   للصميل   م  لصيية  لصميمي  صنمد   لصمؤتس  لصمم يح نم  لصيادظ  لى لال نمد  

 جي ا لصنيلي  للال نمد .
 

 صيدغ  لصجؤ   للصجتدص  لميدل  لص ت : لصمجحل  لصثدصث :

لصميدتي  ل كد  مي  لصميمي  تت   لص لي  صلميد يج لصميلفم   ل  ب د ل  ل  نندلج تيليل لصي ل لصجله ، لمد ت  م  

، ت  تية ل  ؤ   ل تدص  لص لي ، بييث تننم   تدص  ه 2017لصمججيي    قتدع لصصيةص  ( لصةل  لبج ل 

، للصة لتد  لصيليد للصتيث لصيلم ، لسةم  لصنة  و للصنيل   لصجليس  صل لي  للصمنمثل  فى لص لي  لصميده لصثال

 لصم نمل لت مي  لصتية .
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 لصمجحل  لصجلبي : تية ة لصغد د  لل هةلف لالتنجلتي ي  :

لصنيليل ت  تية ة لصسيدتد  للصغد د  لل هةلف لالتنجلتي ي  صل لي  ب د   لى مد ت  لصيصية لصي  م  نندلج 

 لصتيةى صنيميا  تدص  لص لي .

 

 لصمجحل  لص دمس : لص ت  لصن ايه  :

ت  ل ل م مي   م  بجلمج لصيمل لصم نلا  للصن   م   م  سالصيد تيميا لصغد د  لل هةلف  -

 لالتنجلتي ي 

 نشت ، ت  تية ة ل نشت  لصالزم  صنيميا كل هةف، كمد ت  تية ة مسةيصي  لصن ايه، للصمةى لصزم   صيه  ل -

 لقة  ل   ف  ذصك لالتناد ا م    دصج لصميا، للصاجص لصمندح .

 

 لصمجحل  لصسد ت : صيدغ  ست  لصمندبي  للصنمي  :

 ت  تية ة مسةيصي  مندبي  ل نشت  لمؤشجل  ل  ل  لأ لل  لصنيما ص ل نشدي بدص ت .

 

 لصمجحل  لصسدبي : تمة ج لصميل   لصمدصي  لصالزم :

لصمدصي  ص ل ل نشت  آسه   فى لال نتد  ميةال  لصنن   للصيتدلل لصم نلا  لصمسن ةم  صنيفيج  ت  تمة ج لصن لا 

 لصالزه صل ت . لصنمي ل

 

 لصمجلجي  للال نمد  : لصمجحل  لصثدم   

بية  جض لص ت  لصن ايه    ل  م نمل لص لي  فى صي تيد لص يدلي  ت  ل تدصيد لص  لا ي  م  ستجل  لصن تيط 

 ى صلنيلي  لصيدص  صلمجلجي  م  سد ج لص دمي  لكهصك لا ي  م  مجلجي  لصيية  لصميمي  م   لسل لالتنجلتي

لص دمي  ، لت  لصنية ل يتمد صلنمد  ج لصيل  ا م  لصسد ا لصمجلجيي  ا  ل نمد هد فى م لو لص لي  ال تدصيد 

 صل دمي  صلمجلفم  قتل لصتتد   للص شج . 

 

 لتي ي : مدند  ت ايه لص ت  لالتنج -4
 مصد   تمي ل كدفي  صن ايه لص ت  .  -

 لجي  ست   مل لل ي  لماييم  صلن ايه . -

 لصنزله جميل ل يجلف لأصيدب لصمصلي  .  -

 لصمصةلقي  للصنيدمل بشادفي  .  -

 لصن سيا للصنجتيب بي  ل نشت  ذل  لصصل  .  -
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 مندبي  لتمي   ل  ل  بش ل  ل ى .  -

 لصن ايه .  قتية لصنغييج لصنة     للصمجلن  فى -

   ل ا لصنغيج للذكد   لح لصم دفس  لصشج ا  .  -

 مييقد  لم ديج لصن ايه :  -5
لص دم   لصم ديج   ب تميي  بدص لي   صنمد  لص ي اصنيميا لص  دح ف  تتي ج لت ايه لص ت  لالتنجلتي ي  

لتيفيج لصة   لصلية م يد  صلنيجف  لييدلص ت ،  لت ايه للصجقدب   ل تصمي   د بيمليلصنى قة تجتتط للصيمتد  

 ل م   ل  دز بيض م  هه  لصم ديج للصيمتد  فيمد  ل  :  لمميمد  لص  دح صل ت 

 ألصيد  لص ت  للت دهدتيد.لصنغييج فى لصميد ل  لبدصندصى قة تنغيج  -

 .  بيض لالنشت   ةه كاد   لصميل   لصالزم  صن ايه -

 ة  .  ةه ت ايه بيض ل نشت  لصن ايه   فى لصنيقيت لصمي -

 جيةد  مة  لال نمةد   لة  حدصةل  لصيةدصم  للالقليمة ، لصمسةني ي   لة  أسجىصيةص   كليد  مل لصم دفس  -

 . للالقليم  لصةلص  لصمسني ي   ل  ت دفس  ل ل ذلى صيد ص  بن ج ج لتميه  دصمي 

أسةةجى  لةة  لصمسةةنيى لصميلةة ، حصةةلت  لةة  لال نمةةد  مةة  لصييةةة  لصميميةة   صةةيةص لصم دفسةة  مةةل كليةةد   -

 .نمد  جي ا لصنيلي  للال نمد  ص

 

 أين حنن واىل أين نتج  ؟

  التحليل البيئي للكلية باستخدام أسلوبSWOT. 

  مصفوفة العوامل االسرتاتيجية. 

  البدائل االسرتاتيجية. 

  حتليل الفجوةGAP ANALYSIS 

 صياغة الرؤية والرسالة 

  الغايات النهائية. 

  االهداف االسرتاتيجية. 

 اخلطة التنفيذية   
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 لصنيليل لصتيةى صل لي 

Environmontal Scanning 

 (SWOT) ببدتن ةله أتلي

 مممةممم  :

لنتةةةيى لصنيليةةةل لصتيةةةةى ال ةةةةل  لص تةةة  لالتةةةنجلتي ي  ص ليةةة  لصصةةةيةص  للصنصةةة يل لصةةةةللل  جدميةةة  فةةةد ل  

لةةك لصمدلمةة   لةة  لت Fculty informationمةةدلا للصميليمةةد  لصمؤكةةةا بداتةة  ة    ب مةةل قةةة  كتيةةج مةة  لصي

لصتيةنةةةي  لصةلسليةةة   Situational Analysisصنيليةةةل للقةةةل  Subjective informationتمةةةة ج ش صةةة  

صنميةي  قةة لتيد  Prospective Analysisللص د جي  صل لية  لهة  لتةنجلتي ي  تينمةة  لة  لصنيليةل لصمسةنمتلى 

لصةلسلية   ننةم  نمةدي لصمةيا ، لتيليةل لصتيةة  للم دندتيد ، ل ت  بةللل لسيد ل  مم    صآلسه بيد فى لصمسةنمتل 

تية ةة نمةدي للصنيف صل لي  ، بي مد تيليل لصتية  لص د جي   ننم    دصج لصاةجص للصنية ةةل  أمةده لص لية  ، ل

 سةد ة فةى لصميدص ة  للصنغلةب للصسةيتجا  لة  هةه  لصنيف لصنةى تيةة مة  كاةد ا لفيدصية  تيميةا  تةدص  لص لية  

لصنةى   ةةب أ   -لصمنغيةجل  لا  دبية   - سةد ة فةى تية ةة لصاةجص لص د جية    لص د جية  لص مةدي ، لتيليةل لصتيةة

لصنةى تيةيط بيةد مة   -منغيةجل  تةلتي   - تسنغليد لص لي  صالتناد ا م يد ، بدا دف  لص  لصنيةجف  لة  لصنية ةةل 

ؤتسةةي  ، للصايدصيةة     ةةؤاجل  بةةةل همد  لةة  كةةل مةة  لصايدصيةة  لصملص ةةد ج للصنةةى   ةةب ت  تيةةد ، لهةةهل  لص دنتةةد

تشة يص لصي ةل لصيةدصى مييتة  بدص لية  ل  ةب تيليليمةد لتمييميمةد بغةجض لصتيةة  لصنيليمي  للصتيثي  لت مية  لص

 .لالتنجلت ي  يد  لصمندح  تية لص تيا ل لص  فى  مل أل ل ل لص ت  صل لي  ، لميجف  لام دن

  

 لقة  ل ت لص لي    ة  ججل  لصنيليل لصتية  مد  ل  :

 مي ي ي  للصتية    لصنييز ف  تيصيف لتش يص م دال  لصميا للصنيف لكهصك لصاجص للصنية ةل لص 

  لصشميصي  بييث لشنمل لصنيليل  ل  جميل ألجه نشدي لص لي  لقة لتيد ل م دندتيد للايد  لص د ج  لصميةيط

 بيد 

 لةةي  فة  قيةةد ل  لكد  ميةة  لصمشةد ك  لصايدصةة  فمةة لشةةنجك فةة  لصنيليةل لصتيةةة  ل نةد  مةة   لسةةل لصمؤتسة  ممث

لل نةةد  هيةةة  تةةة  و لهيةةة  ميدلنةة  لجيةةدز   ل ى ليةةالب لل نةةد لشةةنجك ليةةجلف سد جيةة  كممثلةةي  

 صييةد  لنمدبد  لمؤتسد  م  تيق لصيمل .
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 :طرق ومصادر جمع البيانات الالزمة للتحليل البيئى

 تيليل لصيادلا لصندصي  :لا د  جمل لصتيدند  لصالزم  صلنيليل لصتية  ت    لت  ل فيص لادلا : -أ

 .  ؤ   ل تدص  لص دمي  

 .  ؤ   ل تدص  لص لي  

 . لص ت  لالتنجلتي ي  ص دمي  فد ل 

 .  لص ت  لالتنجلتي ي  صلتيث لصيلم  ص دمي  فد ل 

 .  لصة لت  لصهلتي  صل لي 

 2015ميد يج لال نمد  لصمؤتس   صةل   يصيي . 

 .  لصميل   لصمدصي  للصمد    صل لي 

 صن ظيم  صل لي  .لصيي ل ل 

 .  لصنيصيف لصيظيا  ص ميل لظدلف لص لي 

 .  آصي  مندبي  لحةا  مد  لص ي ا بدص لي 

 . تمد  ج لصمجلجي  لصةلسلي  للص د جي 

 . ل ند  هية  لصنة  و لميدلنيي  ف  كل ت صص لنستني  لص  لصتالب لفمد صل سب لصمججيي 

  ل ةل  لصتالب لصمس لي  للصيلفة   صأل يله لصسدبم . 

 . تمد  ج لصتجندمج للصممج ل  لصة لتي 

  .  لصنمد  ج لصس ي   صل لي 

 . تمد  ج مندبي  ت ايه لص ت  لالتنجلتي ي  لصسدبم 

 

 لتنتيد  ميجه صلمسناية   م  لصةلسل :  -ب

ل نمة لصنيليل لصتية  ف  لالتد   ل  مشد ك  لصميةد ل  لالكد  مية  للصسةد ا ل نةد  هيةة  لصنةة  و لميةدلنيي  

دز لال ل ى بدص لي  للصتالب م  سالة لتنتيدند  ف  صي ا ل قي  لأسجى لص نجلني  م  سالة لتةن ةله للص ي

اةة  قةةده فج ةةا لصنيليةةل لصتيةةة  بنيليةةل لصتيدنةةد  صنية ةةة لهةة  نمةةدي لصمةةيا للصنةةيف   Google Formsتتتيةةا 

ههل لالتد  ت  لتةن الص  للصاجص للصنية ةل   ل  مد ل   م  ل ل  لصسد ا لصمشد كي  ف  لالتنتيد  . ل ل 

 نمدي لصميا للصنيف للصاجص للصنية ةل .

 

(   نةةةد  ص  ةةة  لصن تةةةيط لالتةةةنجلتي ى Brain Storming Meetingجلسةةةد  لصيصةةةف لصةةةهه      -ج

 للالجنمد د  لصةل     .

 م دقشد  لصمد ل  مل لص ج  يي  للاليجلف لصم نميي  لصمسناية   م  لص ةم . - 
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 :الصيدلة والتصنيع الدوائى لكلية ئىالبي التحليل نتائج

 :الدوائيالصيدلة والتصنيع  الداخلية لكليةأوال: نتائج تحليل البيئة 

  :القوةنقاط 

للال نمد  ذل  لصنيلي  مينمةا م  لصيية  لصميمي  صنمد  جي ا  تينتج كلي  لصصيةص  للصنص يل لصةلللى كلي  .1

 ذل  ميقل جغجلفى منميز بدات  ة   .لتلايج فيدة فى لصم دخ لصنيليمى ل ستجا  لمي 

تنميز لص لي  بيجي  كيل   بشج   مميزا م  أ ند  هية  لصنة  و لهية  ميدلن  لجيدز   ل ي، كمد  .2

 تيجة آصي  مينمةا صنميي  لمندبي  ل  ل  ب دمي  فد ل . 

نيليمي  للصتيثي ، جيزا  لمي  حة ث  ص ةم  لصيملي  لصلتيلفج لصت ي  لصنيني  م  متدنى لميدمل م يزا ب .3

 للجي  ست  مينمةا صلصيدن  لصةل   .

تمةه لص لي  بجندمج   لتى مميز صمسد جا لصنتي  لصيدصمى فى م دة لصصيةص   ن دتب مل منتلتد  تيق  .4

 لصيمل لصميلي  للصيدصمي .

 تمةه كلي  لصصيةص  للصنص يل لصةلللى بجلمج صلة لتد  لصيليد فى ت صصد   لمي  لمي ي . .5

   لتنجلتي ي  صلتيث لصيلمى بدص لي  منيلفم  مل لص ت  لاتنجلتي ي  صلتيث لصيلم  صل دمي .لجي  ست .6

     لصتدحثي  لتيايزه  صل شج لصيلمى لصةلصى.  .7

 .تتي  تة   ى بدصز د ا فى أ ةل  لصتالب لصمنمةمي  صل لي  ت ي د .8

 ت مي  لصتية لصمشد  ل لصتيثي  للصم نميي  ص ةم  لصم نمل ل تمةه لص لي  لصية ة م  .9

 ت يع أنمدي لصة   لصتالبى  أكد  ميد لامدفيد ل  د يد . .10

 ن  م  سالصه  Learning Management System (LMS)تيلفج ميقل صلنيلي  لاص نجلنى  .11

ً لت لياي  بدصيلجتد ،  فل لتدلط  ص نجلني  لكهصك لصميد جل  ،   اله  لسنتد  لصتالب لتميمي  في  د

 ص  بدصممج  ، لصنيلصل بي  أتندذ لصممج  للصتالب .   لصتالب بلي  ستد ل  سد

 (  بصا   ل    . ، لصنة  ب لصصياى ت ظي   ملنم  لصنيظيف ، لصييه لصصيةص  ، لصمؤتمج لصيلم  .12
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 نقاط الضعف 

 ميةل    لصنجل ج صلتجلمج لصنيليمي  لصممةم  م  لص لي .  .1

   لصة لتد  لصيليد فى بيض ل قسده لصيلمي  بدص لي .  ةه لكنمدة لصيي ل ل كد  مى لصمتليب صلميلفم   ل  بة .2

ميةل    مشد ك  لصتالب لصمنميز   بدص لي  فى م نلف لصم دال  ل يف تمثيلي  صل دمي   لسليد  .3

 لسد جيد.

  ةه لجي  م ل   لمي  مي م  بدص لي . .4

 ميةل    أ ةل  لصيلفة   بتجلمج لص لي . .5

 لصة تد  لصيليد . ميةل    أ ةل  لصتالب لصملنيمي  بتجلمج .6

   لصمميص  م  لص د ج لتمثيل لص لي   فى لصمؤتمجل  لصةلصي  .يقل   ة  لصمشجل د  لصتيث .7
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 ثانيا : نتائج تحليل البيئة الخارجية لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى

  الفرص

 تيلفج فجص لال نمد  لصمؤتسى لل كد  مى م  هيةد  ميلي  ل دصمي . -1

 ك مل جدميد  لهيةد  قيمي  ل دصمي لصسيى صنيدل  مشنج -2

 لجي  مصد   ميلي  ل لصي  صنمي ل لصمشجل د  لصتيثي . -3

 لجي  فجص لالتدح  بدص دميد  لص دص  صلتالب لصنى تي ز لص دمي  لصي يمي     قتيصي . -4

 لتسدع لصظييج لالجنمد ى للالقنصد ي صمة    لات  ة   . -5

جدمي  فد ل   ل لصنص يل لصةلللى ى كلي  لصصيةص لصجغت  لصمنزل ةا م  تيق لصيمل صنيظيف سج   -6

 بدات  ة   .

 لجي  لصية ة م  حدملى شيد ل  لصمدجسنيج للصةكني ل  بسيق لصيمل. -7

  غت  سج  ى لص لي  لصمنميز   صليمل كيية  ميدلن  بدص لي .  -8

 

 لصنية ةل 

 دفظد  لصم دل ا.  نشد  كليد  صيةص  جة ةا فى جدميد  سدص  / أهلي  بدات  ة    أل فى لصمي .1

 أ ند  هية  لصنة  و فى ت صص لصصيةص  لالكلي ي ي .ميةل    تيلفج .2

 لصنتي  لصيدلل لصن  يصيجى فى م دة لصصيةص   ل  لصمسنيى لصةلصى .  .3

 تية ة أ ةل  لصممتيصي  بدص لي  م  قتل لص يد  لصم نص  بيزل ا لصنيلي  لصيدص  لصيو م  قتل لص لي  .  .4

 ةم  م    ل ا لصتيثد  بيزل ا لصنيلي  لصيدص   ل  لص دميد  لصي يمي  .لقنصد  لصتيثد  لصمم .5

 ةه تم ي  لص دميد  لص دص  م  أ  ت ي  لصتدحث لصجليسى فى بيض لصمشد  ل لصتيثي  لقصجهد  ل   .6

 لص دميد  لصي يمي .

 ميةل    فجص لصنتد ة لصتالبى فى لص دميد  لص دص  .  .7

تيفيج لال نمد ل  لصمدصي  صنمي ل لصتيث لصيلم  ف  مصج   جدة ميةل    مسدهم  لصم نمل لصميل  ف   .8

 ل  مدة ، شجكد  كتجى(

ل تادع لصن لا  لصمد    صيني  لصمؤتمجل  لصيلمي  لصةلصي  لصييب  لص شج لصةلص  ف  لصةل  د  لصيدصمي   .9

 لصمي م  حيث أ  لصةفل بدصيمال  ل ج تي .

 ل  لصمسنيى لصميل  م  لص دميد  لصي يمي  للص دص   ل  ةل  لصمنزل ةا م  سج  ى كليد  لصصيةص  .10

 لل هلي  .
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 صفوفة العوامل االستراتيجيةم
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 :الداخليةمصفوفة العوامل االستراتيجية 

 التأثير نقاط القوة م
احتمال بقاء 

 المؤسسة

حاصل 

 الضرب
 الوزن المرجح الترتيب الوزن النسبي

1 

للى كلية  مينمةةا مة  تينتج كلي  لصصيةص  للصنصة يل لصةةل

لصيية  لصميمي  صنمد  جي ا لصنيلي  للال نمد  ذل  ستةجا 

 لميةةة  لتةةةلايج فيةةةدة فةةةى لصم ةةةدخ لصنيليمةةةى لذل  ميقةةةل 

 جغجلفى منميز بدات  ة   .

0.8 0.85 0.68 0.059310946 4 0.237243785 

2 

تنميةةز لص ليةة  بيجةةي  كةةيل   بشةةج   مميةةزا مةة  أ نةةد  

لنة  لجيةدز   ل ي، كمةد تيجةة هية  لصنةة  و لهيةة  ميد

 آصي  مينمةا صنميي  لمندبي  ل  ل  ب دمي  فد ل . 

0.8 0.85 0.68 0.059310946 3 0.177932839 

3 

تيلفج لصت ي  لصنينية  مة  متةدنى لميدمةل م يةزا بةلجيزا 

 لمي  حة ث  ص ةمة  لصيملية  لصنيليمية  للصتيثية ، للجةي  

 ست  مينمةا صلصيدن  لصةل   .

0.7 0.8 0.56 0.048844309 4 0.195377235 

4 

تمةةةةه لص ليةةة  بجنةةةدمج   لتةةةى مميةةةز صمسةةةد جا لصنتةةةي  

لصيدصمى فةى م ةدة لصصةيةص   ن دتةب مةل منتلتةد  تةيق 

 لصيمل لصميلي  للصيدصمي .

0.75 0.85 0.6375 0.055604012 4 0.222416049 

5 
تمةه كلية  لصصةيةص  للصنصة يل لصةةلللى بةجلمج صلة لتةد  

 ت صصد   لمي  لمي ي .لصيليد فى 
0.75 0.8 0.6 0.052333188 4 0.209332752 

6 
لجةةي  ستةة  لتةةنجلتي ي  صلتيةةث لصيلمةةى بدص ليةة  منيلفمةة  

 مل لص ت  لاتنجلتي ي  صلتيث لصيلم  صل دمي .
0.7 0.7 0.49 0.04273877 3 0.128216311 

 0.167466201 3 0.055822067 0.64 0.8 0.8     لصتدحثي  لتيايزه  صل شج لصيلمى لصةلصى.  7

8 
تتةةي  تةةة   ى بدصز ةةد ا فةةى أ ةةةل  لصتةةالب لصمنمةةةمي  

 صل لي  ت ي د.
0.8 0.8 0.64 0.055822067 3 0.167466201 

9 
تمةةةةه لص ليةةة  لصية ةةةة مةةة  لصمشةةةد  ل لصتيثيةةة  للصم نمييةةة  

 ص ةم  لصم نمل لت مي  لصتية 
0.7 0.7 0.49 0.04273877 3 0.128216311 

 0.137374618 3 0.045791539 0.525 0.7 0.75 نمدي لصة   لصتالبى  أكد  ميد لامدفيد ل  د يد .ت يع أ 10

11 

 Learningتةةةةةيلفج ميقةةةةةل صلنيلةةةةةي  لاص نجلنةةةةةى  

Management System (LMS  ةةةن  مةة  سالصةةةه 

لسنتد  لصتالب لتميمي  في  دً لت لياي  بدصيلجتد ،  فةل 

 ةاله لصتةالب لتدلط  ص نجلني  لكةهصك لصميد ةجل  ،  

بةةلي  ستةةد ل  سدصةة  بةةدصممج  ، لصنيلصةةل بةةي  أتةةندذ 

 لصممج  للصتالب .   

0.75 0.8 0.6 0.052333188 3 0.156999564 

12 
ت ظةةةي   ملنمةةة  لصنيظيةةةف ، لصيةةةيه لصصةةةيةص  ، لصمةةةؤتمج 

 لصيلم ، لصنة  ب لصصياى(  بصا   ل    . 
0.7 0.7 0.49 0.04273877 3 0.128216311 

 7.0325 0.613388574   2.056258177 
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 التأثير نقاط الضعف م
احتمال بقاء 

 المؤسسة

حاصل 

 الضرب
 الوزن المرجح الترتيب الوزن النسبي

 0.054949847 1 0.054949847 0.63 0.9 0.7  .محدودية الترويج للبرامج التعليمية المقدمة من الكلية 1

كاديمي المطلوب للموافقة على عدم اكتمال الهيكل األ 2

  .بدء الدراسات العليا في بعض األقسام العلمية بالكلية
0.65 0.8 0.52 0.04535543 1 0.04535543 

محدودية مشاركة الطالب المتميزين بالكلية في مختلف  3

 .المجاالت وضعف تمثيلهم للجامعة داخليا وخارجيا
0.85 0.8 0.68 0.059310946 2 0.118621893 

 0.052333188 1 0.052333188 0.6 0.75 0.8 .عدم وجود مجلة علمية محكمة بالكلية 4

 0.133449629 2 0.066724815 0.765 0.85 0.9 .محدودية أعداد الوافدين ببرامج الكلية 5

محدودية أعداد الطالب الملتحقين ببرامج الدرسات  6

 . العليا
0.85 0.75 0.6375 0.055604012 1 0.055604012 

قلة عدد المشروعات البحثية الممولة من الخارج  7

 . وتمثيل الكلية  في المؤتمرات الدولية
0.75 0.8 0.6 0.052333188 1 0.052333188 

 

4.4325 0.386611426   0.512647187 

11.465 1   2.568905364 
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 مصفوفة العوامل االستراتيجية الخارجية:

 مسلسل
 التأثير الفرص

مال بقاء إحت

 المؤسسة

حاصل 

 الضرب
 الوزن المرجح الترتيب الوزن النسبى

1 

توافر فرص االعتماد المؤسسي واألكاديمي من 

 هيئات محلية وعالمية.
0.8 0.8 0.64 0.058407483 4 0.233629934 

2 

السعي لتعاون مشترك مع جامعات وهيئات قومية 

 وعالمية
0.7 0.9 0.63 0.057494867 3 0.1724846 

3 

وجود مصادر محلية ودولية لتمويل المشروعات 

 البحثية.
0.8 0.9 0.72 0.065708419 4 0.262833676 

4 

وجود فرص االتاحة بالجامعات الخاصة للطالب 

 التي تعجز الجامعة الحكومية عن قبولهم.
0.8 0.9 0.72 0.065708419 4 0.262833676 

5 

 اتساع الظهير االجتماعي واالقتصادي لمدينة

 اإلسكندرية.
0.8 0.85 0.68 0.062057951 3 0.186173854 

6 

الرغبة المتزايدة من سوق العمل لتوظيف خريجي 

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة فاروس 

 باإلسكندرية.

0.8 0.85 0.68 0.062057951 4 0.248231805 

7 

وجود العديد من حاملي شهادات الماجستير 

 .والدكتوراه بسوق العمل
0.75 0.85 0.6375 0.058179329 3 0.174537988 

8 

رغبة خريجي الكلية المتميزين للعمل كهيئة معاونة 

 بالكلية. 
0.8 0.9 0.72 0.065708419 3 0.197125257 

        5.4275 0.495322838   1.737850787 
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 مسلسل

 التأثير التهديدات

إحتمال 

 بقاء

 ةالمؤسس 

حاصل 

 الضرب
 الوزن المرجح الترتيب الوزن النسبى

1 

إنشاء كليات صيدلة جديدة في جامعات خاصة / 

 أهلية باإلسكندرية أو في المحافظات المجاورة. 
0.7 0.75 0.525 0.047912389 1 0.047912389 

2 

محدودية توافرأعضاء هيئة التدريس في تخصص 

 الصيدلة االكلينيكية.
0.7 0.8 0.56 0.051106548 2 0.102213096 

3 

التطور الهائل التكنولوجي في مجال الصيدلة على 

 المستوى الدولي . 
0.7 0.85 0.595 0.054300707 1 0.054300707 

4 

تحديد أعداد المقبولين بالكلية من قبل الجهات 

 المختصة بوزارة التعليم العالى وليس من قبل الكلية . 
0.7 0.8 0.56 0.051106548 1 0.051106548 

5 

اقتصار البعثات المقدمة من إدارة البعثات بوزارة 

 التعليم العالى على الجامعات الحكومية .
0.7 0.8 0.56 0.051106548 1 0.051106548 

6 

عدم تمكين الجامعات الخاصة من أن تكون الباحث 

الرئيسي في بعض المشاريع البحثية وقصرها على 

 الجامعات الحكومية.

 

0.7 0.75 0.525 0.047912389 2 0.095824778 

7 

محدودية فرص التبادل الطالبي في الجامعات 

 الخاصة . 
0.7 0.8 0.56 0.051106548 2 0.102213096 

8 

محدودية مساهمة المجتمع المحلى فى توفير 

االعتمادات المالية لتمويل البحث العلمى فى مصر 

 )رجال األعمال ، شركات كبرى(

0.7 0.75 0.525 0.047912389 2 0.095824778 

9 

ارتفاع التكلفة المادية لحضور المؤتمرات العلمية 

الدولية وصعوبة النشر الدولى فى الدوريات العالمية 

 المحكمة حيث أن الدفع بالعمالت األجنبية.

0.7 0.8 0.56 0.051106548 2 0.102213096 

10 

األعداد المتزايدة من خريجي كليات الصيدلة على 

المستوى المحلى من الجامعات الحكومية والخاصة 

 واألهلية .

0.7 0.8 0.56 0.051106548 2 0.102213096 

   
    5.53 0.504677162   0.804928131 

        10.9575 1   2.542778919 
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لصي ةةةل لالتةةةنجلتي ى لصةةةةلسلى ب ةةةد ل  لةةة  لصةةةيز  لصمةةةججح صي دصةةةج لصمةةةيا 

لصصةيةص     مصايف  لصييلمل لالتنجلتي ي  لصةلسلي  ص لية للصنيف لصمنيمم  م

 للصنص يل لصةلللى  جدمي  فد ل  بدات  ة   

لصي ةةل لالتةةنجلتي ى لص ةةد جى ب ةةد ل  لةة  لصةةيز  لصمةةججح صي دصةةج 

لصاةةةجص للصنية ةةةةل  لصمنيممةةة  مةةة  مصةةةايف  لصييلمةةةل لالتةةةنجلتي ي  

د ل  لص د جيةةةةة  ص ليةةةةة  لصصةةةةةيةص  للصنصةةةةة يل لصةةةةةةلللى  جدميةةةةة  فةةةةة

 بدات  ة   

الصيدلة والتصنيع الدوائى   لكلية والخارجية الداخلية ئةفغللبي االستراتيجية العوامل مصفوفة

 جامعة فاروس باإلسكندرية

(2.056792, 0.5126447) 

 

(2.568905364, 2.542778919) 

 

(1.73785, 0.804928) 
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 االستراتيجية: البدائل

 العوامل الداخلية (S)مجاالت القوة (W)مجاالت الضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل الخارجية

رويج للبةةةةةرامج محدوديةةةةةة التةةةةة .1

 التعليمية المقدمة من الكلية. 

عةةدم اكتمةةال الهيكةةل األكةةاديمي  .2

المطلوب للموافقة على بدء الدراسات 

العليةةةةا فةةةةي بعةةةةل األقسةةةةام العلميةةةةة 

 بالكلية. 

محدوديةةةةةة مشةةةةةاركة الطةةةةةالب  .3

المتميةةةةةةزين بالكليةةةةةةة فةةةةةةي مختلةةةةةةف 

المجةةةاالت و ةةةعف تمثةةةيلهم للجامعةةةة 

 داخليا وخارجيا.

د مجلةةةةةة علميةةةةةة عةةةةةدم وجةةةةةو .4

 محكمة بالكلية.

محدوديةةةةةةة اعةةةةةةداد الوافةةةةةةدين  .5

 ببرامج الكلية.

محدوديةةةةةةةة اعةةةةةةةداد الطةةةةةةةالب  .6

 الملتحقين ببرامج الدرسات العليا .

قلةةة عةةدد المشةةروعات البحثيةةة  .7

الممولةةةة مةةةن الخةةةارج وتمثيةةةل الكليةةةة  

 في المؤتمرات الدولية

 التصةةةةةنيع و الصةةةةةيدلة كليةةةةةة تعتبةةةةةر -1

 الهيئةةةةة مةةةةن دةمعتمةةةة كليةةةةة الةةةةدوائي

لضمان جودة التعليم واالعتماد  القومية

ذات خبةةةةرة علميةةةةة وتةةةةأثير فعةةةةال فةةةةي 

المنةةاا التعليمةةي وذات موقةةع ج رافةةي 

 متميز باإلسكندرية.

تتميةةةز الكليةةةة بوجةةةود كةةةوادر بشةةةرية  -2

مميةةةةزة مةةةةن اعضةةةةاء  يئةةةةة التةةةةدري  

و يئةةةةة معاونةةةةة وجهةةةةاز إداري  كمةةةةا 

داء توجد آلية معتمدة لتقييم ومتابعة األ

 بجامعة فاروس. 

توافر البنية التحتية من مباني ومعامةل  -3

مجهةةزة بةةأجهزة علميةةة حديثةةة لخدمةةة 

العمليةةةة التعليميةةةة والبحثيةةةة  ووجةةةود 

 خطة معتمدة للصيانة الدورية.

تقةةةةدم الكليةةةةة برنةةةةامج دراسةةةةي مميةةةةز  -4

لمسةةةايرة التطةةةور العةةةالمي فةةةي مجةةةال 

الصةةيدلة يتناسةةب مةةع متطلبةةات سةةو  

 لعالمية.العمل المحلية وا

تقةةةدم كليةةةة الصيدلةوالتصةةةنيع الةةةدوائي  -5

برامج للدراسةات العليةا فةي تخصصةات 

 علمية ومهنية.

وجود خطة اسةتراتيجية للبحةا العلمةي  -6

بالكليةةةةةةةةةة متوافقةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةع الخطةةةةةةةةةة 

 اإلستراتيجية للبحا العلمى للجامعة.

دعم الباحثين وتحفيةز م للنشةر العلمةي  -7

 الدولي. 

تطةةةةور تةةةةدريجي بالزيةةةةادة فةةةةي اعةةةةداد  -8

 الطالب المتقدمين للكلية سنويا.

تقدم الكلية العديد من المشاريع البحثية  -9

والمجتمعيةةةة لخدمةةةة المجتمةةةع وتنميةةةة 

 البيئة

تنةةوأ انمةةاط الةةدعم الطالبةةي  اكاديميةةا  -10

 وثقافيا وريا يا .

تةةةةةةوافر موقةةةةةةع للتعلةةةةةةيم اإللكترونةةةةةةي  -11

(Learning Management 

System (LMS  يةةةةتم مةةةةن خاللةةةةه

مهم فورياً وتكليفهم اختبار الطالب وتقي

بالواجبةةةةات  رفةةةةع وسةةةةائ  إلكترونيةةةةة 

وكةةةذلل المحا ةةةرات   إعةةةالم الطةةةالب 

بةةةةةةأي إخطةةةةةةارات خاصةةةةةةة بةةةةةةالمقرر   

  اصل بين استاذ المقرر والطالب التو

تنظةةةةةةيم )ملتقةةةةةةى التو يةةةةةةف   اليةةةةةةوم  -12

الصةةيدلى   المةةؤتمر العلمةةى  التةةدريب 

 الصيفي(  بصفة دورية 
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O)+(W 

 (تطويراستراتيجية تحسين و)

(O+S) 

 (استراتيجية نمو وتوسع)
 (O)الفرص

مجموعة بدائل استراتيجية تستفيد من 

الفرص المتاحة للت لب علي مجاالت 

 .الضعف

استقطاب وتو يف عةدد كةاو ومتميةز  -

مةةةن اعضةةةاء  يئةةةة التةةةدري  والهيئةةةة 

 المعاونة .

 .وتعزيز ا التعليمية المنظومة دعم -

 و التدري  اعضاء يئةتطويرمهارات  -

 المعاونة. لهيئةا

تطةةةوير اداء منظومةةةة البحةةةا العلمةةةي  -

وتعزيز ا وإنشاء مجلة علمية بالكليةة 

  . 

االرتقةةةةاء بمهةةةةارات الطةةةةالب البحثيةةةةة  -

وزيادة مشاركتهم في المحافل المحلية 

 والدولية . 

 .بالكلية العليا تطويرالدراسات -

توثيةةةأل األنشةةةطة كافةةةة وعمةةةل قواعةةةد  -

 بيانات شاملة لها ونشر ا.

فعيةةةل مشةةةاركة اعضةةةاء  يئةةةة دعةةةم وت -

التةةدري  والهيئةةة المعاونةةة والطةةالب 

في األنشطة الطالبية وخدمةة المجتمةع 

 .وتنميةالبيئة

 إتاحةةة و الكليةةة خريجةةي مةةع التواصةةل -

 . المستمر التعليم فرص

تةةةةةةدعيم الشةةةةةةراكة مةةةةةةع المؤسسةةةةةةات  -

المجتمعيةةةةة ومنظمةةةةات األعمةةةةال فةةةةي 

مجةةةةةةال األبحةةةةةةاث التطبيقيةةةةةةة طبقًةةةةةةا 

اجةةةةات سةةةةو  العمةةةةل لمتطلبةةةةات واحتي

 المحلي واإلقليمي والدولي 

مجموعة بدائل استراتيجية تستخدم مجاالت 

مسةةةةتفيدة مةةةةن الفةةةةرص  بالجامعةةةةةالقةةةةوة 

 المتاحة

تعظةةةيم الشةةةراكة مةةةع الجامعةةةات الدوليةةةة  -

لالستفادة من اإلقبال المتزايد على التعليم 

 الخاص المتميز .

دعةةم اإلمكانةةات الماديةةة والبشةةرية وكةةذلل  -

 طالب المتميزين والمتعثرين . برامج ال

 وتنمية خدمةالمجتمع مجاالت في التوسع -

 ..البيئة

التوسةةةةع فةةةةي تطبيةةةةأل معةةةةايير االعتمةةةةاد  -

والجةةةةةةودة العالميةةةةةةة لتحسةةةةةةين العمليةةةةةةة 

التعليمية اعتمادا علةى المقومةات الماديةة 

 والبشرية المتاحة . 

-  

تةةوافر فةةرص االعتمةةاد المؤسسةةي  -1

واألكةةةةاديمي مةةةةن  يئةةةةات محليةةةةة 

 ية.وعالم

السعي لتعاون مشترك مع جامعات  -2

 و يئات قومية وعالمية

وجةةةةةود مصةةةةةادر محليةةةةةة ودوليةةةةةة  -3

 لتمويل المشروعات البحثية.

وجةةةود فةةةرص االتاحةةةة بالجامعةةةات  -4

الخاصةةةةةةة للطةةةةةةالب التةةةةةةي تعجةةةةةةز 

 الجامعة الحكومية عن قبولهم.

اتسةةةةةةةةةاأ الظهيةةةةةةةةةر االجتمةةةةةةةةةاعي  -5

 واالقتصادي لمدينة اإلسكندرية.

سةو  العمةل الرغبة المتزايةدة مةن  -6

لتو يةةةةةةةةةةةةف خريجةةةةةةةةةةةةي كليةةةةةةةةةةةةة 

الصيدلةوالتصنيع الةدوائي  جامعةة 

 فاروس باإلسكندرية.

وجةةود العديةةد مةةن حةةاملي شةةهادات  -7

الماجسةةةةةتير والةةةةةدكتورا  بسةةةةةو  

 العمل.

رغبةةةة خريجةةةي الكليةةةة المتميةةةزين  -8

 للعمل كهيئة معاونة بالكلية.
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(W+T) 

 (استراتيجية انكماش)

T)+(S 

 (ت واستقراراستراتيجية ثبا)
 (T)التهديدات

مجموعة بدائل استراتيجية تحد من 

التهديدات  مجاالت الضعف وتتجنب

 . الخارجية

 

 

مجموعة بدائل استراتيجية تستخدم مجاالت 

 .متجنبة التهديدات الخارجية بالجامعةالقوة 

 

استترارار ودتتلك اة لتتتي ةروكتتتك ا  راتت ك -1

 اةاؤسسي اةاانلح ان قبل اةدتئتي اةولاتتي

 ةضا ن ولكة اةرعلتم لا  را ك. 

الا بتتتتي اةرفتتتتلر  تتتتي اوتتتت    رونتتتتتي  -2

 اةاعللا   لا رص   .

رفعتتتتتتتتل اةرعتتتتتتت لن اتتتتتتت  اةاؤسستتتتتتت    -3

اةاوراعتتتتتتي لا ستتتتترف كة اتتتتتن اة تتتتترا    

اةاحلتتتتتتتتي لاةكلةتتتتتتتتي ةرفتتتتتتتلتر اةبتتتتتتتراا  

 لاةاوررا  اةكراستي . 

ا ستتتترارار  تتتتي رعتتتتتتن  لائتتتتل  رتوتتتتي -4

 رفتتت ل اةتتتناري اتتتن اة لتتتتي ةللصتتتلل  ةتتت  ا 

   ض ل هتئي اةركرتس اةاعتنتن.

إنشةةةاء كليةةةات صةةةيدلة جديةةةدة فةةةي  -1

جامعات خاصة / ا لية باإلسةكندرية 

 او في المحافظات المجاورة. 

اعضةةةةةةةاء  يئةةةةةةةة محدوديةةةةةةةة توافر -2

التةةةةدري  فةةةةي تخصةةةة  الصةةةةيدلة 

 االكلينيكية.

التطور الهائل التكنولوجي في مجال  -3

 الصيدلة على المستوى الدولي . 

تحديةةد اعةةداد المقبةةولين بالكليةةة مةةن  -4

قبةةةةل الجهةةةةةات المختصةةةةة بةةةةةوزارة 

التعليم العالى ولي  مةن قبةل الكليةة 

 . 

اقتصةةار البعثةةات المقدمةةة مةةن إدارة  -5

البعثات بةوزارة التعلةيم العةالى علةى 

 الجامعات الحكومية .

عةةدم تمكةةين الجامعةةات الخاصةةة مةةن  -6

ان تكون الباحا الرئيسي في بعةل 

ة وقصةةةر ا علةةةى المشةةةاريع البحثيةةة

 الجامعات الحكومية.

محدودية فرص التبادل الطالبةي فةي  -7

 الجامعات الخاصة . 

محدودية مسا مة المجتمةع المحلةى  -8

فى توفير االعتمادات المالية لتمويل 

البحةةةا العلمةةةى فةةةى مصةةةر )رجةةةال 

 األعمال   شركات كبرى(

ارتفةةةةاأ التكلفةةةةة الماديةةةةة لحضةةةةور  -9

 المؤتمرات العلمية الدولية وصعوبة

النشر الدولى فى الدوريات العالميةة 

المحكمةةةة حيةةةا ان الةةةدفع بةةةالعمالت 

 األجنبية.

األعداد المتزايدة من خريجي كليةات  -10

الصيدلة على المستوى المحلةى مةن 

الجامعةةةةةةات الحكوميةةةةةةة والخاصةةةةةةة 

 واأل لية
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 GAP ANALYSISتيليل لصا يا  -4
لصا ةةيا هةةى لصاةةجق بةةي  لصيلقةةل للصمةةلمية لبيةةة   لتةة  لصي ةةل لصةةجله  صل ليةة  مةة  سةةالة لتةةدلل 

 لأ لل  جمل لصتيدند  لصم نلا  أم   تية ة لصية ة م  لصا يل  ، م يد  ل  تتيل لصمثدة 
 

 الوضع احلالي الفجوةسياسة سد  املأمول

لصنةة  و  لصسيى لصةلل  ص هب أ ند  هيةة  -

ل لصيية  لصميدلن  لصمنميةز   ل لصيمةل  لة  

 لالحنادظ بي .

 

لص اةةةد ل  لصمة بةةة  مةةة  لصياةةةدظ  لةةة   -

 لصميد ل  لالكد  مي  للال ل   .

لجي  كيل   بشج   مميزا  -

 بدص لي .

 

 

تتةي ج لصتةجلمج لصنيليميةة  لفمةد الحنيدجةةد   -

تةةةةةةيق لصيمةةةةةةل للصمسةةةةةةنيةاد  لصميليةةةةةة  

 للالقليمي  للصيدصمي  

لصمد كةةةةة  لصايليةةةةة  صأليةةةةةجلف  تيايةةةةةز -

لصم نمييةةةةة  فةةةةةى   ةةةةةةل  لصممةةةةةج ل  

 لصة لتي 

لجةةةةي  بةةةةجلمج فج ةةةةةا ماللمةةةة   -

 صمنتلتد  تيق لصيمل

تتةةي ج بميةةد ل  لصتةةالب لصتيثيةة  لز ةةد ا  -

 مشد كني  فى لصميدفل لصميلي  للصةلصي .

ز ةةد ا  ةةة  لتادقيةةد  لصنيةةدل  لصةةةلصى مةةل  -

 لص دميد  لالج تي  لتاييليد.

تيايةةز لالبن ةةد  صلمتن ةةج   مةة    ةة  ل  -

 لصتالب ل م دفدتي 

 لصصياىتيصيف لصنة  ب  -

 ز د ا لصيقف  لى لصي ل لصجله  -

ميةل  ةةةةة  مشةةةةةةد ك  لصتةةةةةةالب  -

لصمنميةةةز   بدص ليةةة  فةةةى م نلةةةف 

 .لصم دال  

 لنشد   لبت  صل ج  ي  -

ب ةةةد  قيل ةةةة بيدنةةةد  صل ةةةج  ي  لجيةةةد   -

 لصنيظيف لتيز زهد

 

أ ل  ص ةةةةةةةد  مندبيةةةةةةة  لصيمةةةةةةةل  لةةةةةةة   -

 لص ج  ي 

  لبت  صل ج  ي  لنشد  -

ستةةةةط تةةةة ي   م ةلصةةةة  لال ةةةةال   ةةةة   -

صألنشت  لصتالبي  فى لصم دال  لصج د ةي  

 للصثمدفي  للالجنمد ي 
لتي يةةة    Power Campusلنشةةةد   -

 لصتالب بدتن ةلمه.

تي يةةةةةة  لصتةةةةةةالب بدهميةةةةةة  لصمجشةةةةةةة  -

 لالكد  م .

 ت ج   لصتلت  لصمميز  . -

 لجي  ص د  صمندبي  لص ج  ي  -

 

  

ت يع أنمدي لصة   لصتالبى   -

 . أكد  ميد لامدفيد ل  د يد
 

لصيصةةةية  لةةةى مشةةةد  ل مميصةةة  ميليةةةد ل  -

  لصيد

لصمشةةد  ل  نسةةت  لصمشةةد ك  فةةى تيايةةز -

 لصتيثي 

ميةل  ةةةةةةةة  لصمشةةةةةةةةد ك  فةةةةةةةةى  -

لصمشةةةةةةد  ل لصتيثيةةةةةة  لصمميصةةةةةة  

 لصمندح  ميليد أل  لصيد

لجةةةي  آصيةةة  ل تيدتةةةد  ص ةةةهب لصتةةةالب  -

 لصيلفة  

لصنةةةجل ج صلتةةةالب لصيلفةةةة   تاييةةةل ستةةة   -

 بدص دمي 

تسةةةييل لجةةةجل ل  لصنيةةةدق لصيلفةةةة   ل  -

     لجي ه .

ميةل    أ ةل  لصيلفة   بتةجلمج  -

 لص لي 

 ل ل  لصنيلةةةةةي  لصصةةةةةيةصى ز ةةةةةد ا  ةةةةةة   -

 لصمسنمج

تتي ج نظده لصنيلي  لصصةيةصى لصمسةنمج  -

بمد  نةم   فةل كاةد ا لص ةج  ي  ممةد 

   ي و  لى تتي ج مي   لصصيةص .

ميةل  ةةةة   ةةةةة   ل ل  لصنيلةةةةي   -

 لصصيةصى لصمسنمج

تتةةةي ج لص تةةة  لصتيثيةةة  صل ليةةة  بصةةةا   - تتي ج لص ت  لصتيثي  صل لي لالتنمجل  فى  -

مسنمجا ص ةم   ؤ   ل تةدص  لص لية  ل 

 تيميا لهةلفيد

لجةةي  ستةة  بيثيةة  م تثمةة  مةة   -

 ست  لص دمي .

 تمة   سةمد  م نميي  منميزا -

 

ص ميةل فةةد  ز د ا لصمشد كد  لصايدصة   -

لص ليةةةة  فةةةةى تةةةةيفيج لصج د ةةةة  لصالزمةةةة  

 صشجللح لصم نمل لصم نلا 

 مةةة شةةجلكد  للتادقيةةد  مةةل قتد ةةد   -

 لصيمل لصم نلا 

 تمة   سةمد  م نميي  منميزا -

لصناد ل مل لاليجلف لصم نميية   -

 لصم نلا  تيندج لصى تيسي 
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 الوضع احلالي الفجوةسياسة سد  املأمول

لصيصةةةةةية  لةةةةةى لال نمةةةةةد  لالكةةةةةد  مى  -

 للصمؤتسى

لص ليةةةةةةة  مندبيةةةةةةة  تيميةةةةةةةا لهةةةةةةةةلف  -

 لالتنجلتي ي 

لجةةةةي  لحةةةةةا  ةةةةمد  لص ةةةةي ا  -

بدص ليةةةة  تدبيةةةة  صمجكةةةةز  ةةةةمد  

لص ةةي ا بدص دميةة  لتنةة  كةةيل   

بشةةةج   منميةةةزا ل مة بةةة   لةةةى 

 ل لى مسنيي
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 دمي  للص لي  :  ؤ   ل تدص  لص 

 ألال:  ؤ   ل تدص  جدمي  فد ل  بدالت  ة   

 

 رؤية الجامعة:

تتمةةح جدميةة  فةةد ل  فةةى أ  ت ةةي  للحةةةا مةة  أبةةجز لص دميةةد  فةةى لصم تمةة  ل لةة  

لصمسةةنيى لصةةةلص  صنلتةةى لحنيدجةةد  لصم نمةةل لتيلكةةب لصنتةةي  لصن  يصةةيجى لصمسةةنمج، 

 ي  للصميد   .لت مى قة ل  يالبيد لصنيليمي  للصمي ي  للصتيث

 

 رسالة الجامعة:

تيةف جدمي  فةد ل   صة  تةيفيج فةجص تيليمية  ذل  مسةنيى منميةز تسةد ة لصتةالب 

 لةة  ت ميةةه لتتةةي ج ميةةد لتي  لميةةد في  لتم ةة  سج  ييةةد مةة  سةمةة  م نميةةدتي  

لتتي ج  نندجي  مؤتسدتي  م  سالة تيميةا لصن دمةل بةي  لصمةة ل  لصنيليمية  للصتيثية  

  للصنتتيمي .
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 :لصجؤ   للصجتدص  للصمي  لصيدكم  ص لي  لصصيةص  للصنص يل لصةلللى

  ؤ   لص لي  :

، جدمي  فةد ل  بداتة  ة    أ  تصةتح مؤتسة  تيليمية  ل لصنص يل لصةلللى ص تنتلل كلي  لصصية

لبيثيةة  ذل    ةةد ا  قليميةة  لمنميةةزا  لصيةةد فةةى م ةةدال : لصنيلةةي  لصصةةيةصى ، للصنصةة يل لصةةةلللى ، 

 لصيلمى م  أجل سةم  لصم نمل لت مي  لصتية .للصتيث 

  تدص  لص لي :

، جدميةة  فةةد ل  بداتةة  ة    بإ ةةةل  صةةيد ص  لبةةدحثي  ل لصنصةة يل لصةةةلللى تلنةةزه كليةة  لصصةةيةص 

أْكاةةد   نيلةةي  بلسالقيةةد  ممد تةة  لصمي ةة   لةة  مسةةنيى فيّةةدة لت دفسةةى فةةى م ةةدال  لصج د ةة  

لصم نميية  ، للصنتةي   يج ل كد  مية  لصمججيية  ، للصمةي لصصيي  لسةم  لصم نمل فى  يد  لصميةد 

؛ مةةة  سةةةالة تمةةةة   بةةةجلمج منميةةةزا فةةةى لصنيلةةةي  لصصةةةيةصى صمجحلنةةةى لصت ةةةدصي  ي  لصن  يصةةةيجى

للصة لتد  لصيليد، ل ججل  لصتيي  لصيلمي  للصنتتيمي  صنيميا لصن مي  لصمسنةلم  فةى م ةدة لصنيلةي  

 لصصيةصى .

 لصمي  لصيدكم  :

دح لص تة  لاتةنجلتي ي  صل لية  تية ةة م مي ة  مة  لصمةي  لصيدكمة  لصنةى تمثةل لصم تلةا  نتلب ن 

ل تدتى لصيدك  صلسليكيد  لصنى تينتج ل تد  لصمني  ص دف  لصنيدمال  صهل فمة ت  تت   قةي  حدكمة  

صنمد  ن دح تتتيا لص تة  لالتةنجلتي ي  للصيصةية  صة  تيميةا لصغد ةد  لصم شةي ا لتنمثةل هةه  

 فى: لصمي 
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 ل تتدي ل  تيده  تدص  لص لي  فى تيميا  تدص  لص دمي  ل مةي لصنيلفا بي يمد

*********** 

 مةي لصنيلفا بي يمد  تدص  لص لي   تدص  لص دمي 

تيةةةةةف جدميةةةة  فةةةةد ل  

 ص  تيفيج فجص تيليمية  

ذل  مسةةةةةةةةنيى منميةةةةةةةةز 

تسةةةةةد ة لصتةةةةةالب  لةةةةة  

ت ميةةةه لتتي جميةةةد لتي  

لميةةةةةةةةةةد في  لتم ةةةةةةةةةة  

  سةمةةةةةة  سج  ييةةةةةةد مةةةةةة

م نميةةةةةةةةدتي  لتتةةةةةةةةي ج 

 نندجيةةة  مؤتسةةةدتي  مةةة  

سالة تيميا لصن دمل بةي  

لصمةةةةةةةةةةة ل  لصنيليميةةةةةةةةةة  

 .للصتيثي  للصنتتيمي 

تلنزه كلي  لصصيةص  للصنص يل لصةلللى، 

جدمي  فد ل  بدات  ة    بإ ةل  صيد ص  

لبدحثي  أْكاد   نيلي  بلسالقيد  ممد ت  

لصمي    ل  مسنيى فيّدة لت دفسى فى 

دال  لصج د   لصصيي  لسةم  لصم نمل م 

فى  يد  لصميد يج ل كد  مي  لصمججيي ، 

للصمي  لصم نميي ، للصنتي  لصن  يصيجى؛ 

م  سالة تمة   بجلمج منميزا فى لصنيلي  

لصصيةصى صمجحلنى لصت دصي  ي  

للصة لتد  لصيليد، ل ججل  لصتيي  لصيلمي  

للصنتتيمي  صنيميا لصن مي  لصمسنةلم  فى 

  دة لصصيةص  .م

تنيلفا  تدص  لص لي  مل  تدص  

لص دمي  حيث أ  كالهمد  يةف 

لص  تيفيج فجص تيليمي  ذل  

مسنيي منميز    يج ا تمة   

بجندمج منميز فى لصنيلي  ممد 

 سد ة  لى تيفيج سج  يي  

مؤهلي  ص ةم  لصم نمل لتيمل 

 ججل  لصتيي    لى تش يل

لصيلمي  لصنتتيمي   ممد  ؤ ي 

 ج  نندجي  مؤتسدتي  م  صنتي

تيميا لصن دمل بي  لصمة ل   سالة

 .لصنيليمي  للصتيثي  للصنتتيمي 
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 الدوائي والتصنيع الصيدلة دراسة الوضع التنافسي لكلية

استند الفري  عند دراسة الوضع التنافسى والسمات املميزة للكلية إىل جمموعة مـن العناصـر   

فـاروس وبـني الكليـات     جامعـة  والتصـنيع الـدوائي   صـيدلة ال مت من خالهلا املقارنة بني كلية

األملانيـة ،   اإلسكندرية ، اجلامعـة  املنا رة ، وقد مت اختيار كال من كلية الصيدلة ) جامعة

 فنلندا ( لتحديد الوضع التنافسى للكلية .  جامعة

 السمات

 التنافسية

كلية الصيدلة 

والتصنيع الدوائي 

 جامعة فاروس

 الفجوة فنلنداجامعة  األلمانية الجامعة جامعة االسكندرية

السمات المميزة 

لكلية الصيدلة 

والتصنيع الدوائي 

 جامعة فاروس

برامج 

 البكالوريوس

المتميزة التى 

 تقدمها

المؤسسة 

 التعليمية

 

تمةةةةةه لص ليةةةة  بجنةةةةدمج 

  لتةةةةةةةةةةةى منميةةةةةةةةةةةز 

صمسةةةةةةةةد جا لصنتةةةةةةةةي  

لصيةةةةدصمى فةةةةى م ةةةةدة 

لصصةةيةص   ن دتةةب مةةل 

منتلتد  تةيق لصيمةل 

 ميلي  للصيدصمي .لص

 

مةا لصة لت  صليصية 

 لةةةةةةةةةةةةةة    جةةةةةةةةةةةةةة  

ب ةةةدصي  ي  لصصةةةيةص  

(B Pharm)  5 

 ت يل    لتي 

جدميةةةةةة   تمةةةةةةةه

 لالتةةةةةةة  ة   

بجندم ي    لتةيي  

  صلت دصي  ي ،

تمليةةةةةى  بجنةةةةدمج

  ني   صلت دصي  ي 

تةةةةةةةة يل   5فةةةةةةةة  

ب دنةةةةةةةب بجنةةةةةةةدمج 

 لصصيةص  لص لي ي ي 

 

لالصمدني   لص دمي  تيفج

ي  بجنةةةةدم ي    لتةةةةي

 صلت دصي  ي  منميز  

بجنةةةةةةدمج    نيةةةةةة 

Biotechnology 

ل  تةةةةة يل  4فةةةةة  

 Pharmacyبجندمج 

and 

Biotechnology  

 ت يل  5ف  

تمليةةى  بجندمج

 صلت ةةدصي  ي 

 3  نيةةةة  فةةةة  

 ت يل 

 لص دمي  تنميز

لالصمدنيةةةةةةةةةةة  ل 

جدميةة  في ل ةةةل 

 تة يل  بيةة 

لصة لته ل قل. 

كمةةةةةةةد تنميةةةةةةةز 

جدميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

لالتةةةةةةةةة  ة    

بتجنةةةةةةةةةةةةةةةةةدمج 

يةص  لصصةةةةةةةةةةةةةةةة

 لص لي ي ي 

 

الدراسات  برامج

 التى العليا

تقدمها 

 المؤسسة

 التعليمية

بةجلمج  3 ل نمةد  تة 

فةة   لصيليةةد صلة لتةةد 

 لص لي 

 تمةةةةة ح جدميةةةةة 

لالتةةة  ة      جةةة  

  لصمدجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنيج

لصةةةةةةةةكني لا فةةةةةةة  ل

 لصصيةص 

 لالصمدني  تم ح لص دمي 

  جةة  لصمدجسةةنيج فةة  

 لصصيةص 

جدميةة   تةةيفج

 في ل ةةل بةجلمج

    جةةة تمةةة ح

يج فةة  لصمدجسةةن

 لصصيةص 

تينةةةةةدج كليةةةةة  

 لصصةةةةةةةةةةةةةةةةيةص 

للصنصةةةةةةةةةةةةة يل 

لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلللى 

ب دميةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 فةةد ل  لصةة 

بةةجلمج  يةةجح

 صلة لتةةةةد 

 فةةة  لصيليةةةد

جميةةل ل قسةةده 

 لصثمة  صنيز ةز

فةةةةةةة  لص ليةةةةةةة  

لصتيةةث  لصةةةفل

 لصيلم  بدص لي 

 

 التدريب

 الميداني

بةجلمج  مة  لتدح   ةة 

لصصيا  لصنة   لصنة  ب

تشمل مصدنل ل  ل ة  

  ل ل لصمسنشةةةةةةةةةةةةةةةايد

لصصةةةةةةةةةةيةصيد   ةةةةةةةةةةن  

لالشةةةةةةجلف  لييةةةةةةد ل 

تمييميةةةةةةد مةةةةةة  قتةةةةةةل 

أ ند  هية  لصنة  و 

 ل لصيية  لصميدلن 

نشةةم مجكةةز لصنةةة  ب ا

جدميةةة   لصميةةةةلنى فةةةى

تمةةةه بجنةةدمج  ملةةى 

صنةةةةةةةة  ب يةةةةةةةالب 

لص ليةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةى 

لصممد ت  لصصةيةصي  

فةةةةةةةى لصمؤتسةةةةةةةد  

لصصةةةيةصي  لصم نلاةةة  

لا ةةد  صةةيف لحةةةي 

 لصس يل  لصة لتي 

 

ل تمةةةةةةةةيه لصل  ةةةةةةةة  

 لالصمدني  لص دمي  تيفج

 ب صةيا   تةة فةجص

 ةة   فة  مصةج  لسةل

 لصمنميزا لصشجكد  م 

 مة   ةة  سةالة مة 

  لاتادقيد 

  

تنميةةةةةةةةةةةز كليةةةةةةةةةةة  

لصصيةص  للصنصة يل 

لصةةةةةةلللى ب دميةةةةة  

فةةةةةد ل  بيجةةةةةةي  

لتادقيةةةةةةةةةد  مةةةةةةةةةل 

مسنشةةةةةةةةةةةةةةةايد  ل 

مصةةةةةدنل منميةةةةةزا 

تنةةةةةةةةيح صلتةةةةةةةةالب 

فةةةةةجص لصنةةةةةة  ب 

  لصصيا

https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
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 السمات

 التنافسية

كلية الصيدلة 

والتصنيع الدوائي 

 جامعة فاروس

 الفجوة فنلنداجامعة  األلمانية الجامعة جامعة االسكندرية

السمات المميزة 

لكلية الصيدلة 

والتصنيع الدوائي 

 جامعة فاروس

بداتةةة  ة     فةةةد ل 

 2016فةةةةةةى سج ةةةةةةف 

حيةةةةث  يةةةةة لصنةةةةة  ب 

لصميةلن  لحة منتلتد  

لصن ةةةةةةةةةجج صتةةةةةةةةةالب 

لحةة  يه ل ل نةد لص دم

لصييلمةةةل لصميمةةةه فةةة  

مثمةةةج   تيميةةةا ت دمةةةل

بةةةي  جدميةةة  فةةةد ل  

حيةةةث  تةةةيق لصيمةةةل ل

تيجص لص دمي   لة  

  تةةد  يالبيةةد لصمةةة  

لص ةةةةدف  مةةةة  لص تةةةةجا 

لصنتتيميةة  لصنةة  تسةةده  

فةةةةة   فةةةةةةل مسةةةةةةنيى 

ي    لتةةةنه ممةةةد تةةةلهيل

مة  ميةد لتي  ل    ز ة

  مةةةةةةةة  ستةةةةةةةةجلتي  ل 

 سةةةده  هةةةهل فةةة   فةةةل 

ميةةةةةةةةةةةةة تيظيةةةةةةةةةةةف 

 .سج    لص دمي 

لصم لاةةة  مةةة  لص ليةةة  

ى ههل بدالشجلف  ل

لصتجنةةةةدمج بمندبيةةةة  

 لصتالب

  

 

 

الوحدات و 

 المراكز

تةةةةيفج لص دميةةةة   ةةةةة  

كتيةةةج مةةة  لصمجلكةةةز ل 

 لصن  تشمل:

مجكةةةةةةةةةةةةةةز لصلغةةةةةةةةةةةةةة  

 ل ن ليز  

 مجكز لصلغ  لصيجبي 

مجكةةةةةةةةةةةز لصنجبيةةةةةةةةةةة  

 لصيس ج   

 مجكز لص متييتج

مجكز لا ةل  لصمي ةى 

 ل   د ا ل  مدة

مجكةةةةةةةةةز ميةةةةةةةةةد ل  

 لالتصدة

 كينايشيي 

مجكةةةةةةةز لتنشةةةةةةةد ل  

لص شةةةةةةةةةةةةج لصةةةةةةةةةةةةةلصى 

 للص دنيت  يصيجى

 

ل تيمةةل هةةه  لصمجلكةةز 

 لةةةةةة   فةةةةةةل كاةةةةةةد ا 

لص ةةةةةةةج ج صميلكتنةةةةةةةه 

 مجكز لصيتدلط

 مجكز لصلغ  ل صمدني 

 مجكز لصلغ  ل ن ليز  

 ل كد مي  لصميتيمي 

 

مجكةةةةةز تيلةةةةةي  

لصلغةةةةةد   نةةةةةيح 

فجصةةةةة  تيلةةةةة  

لصلغةة  ل تةةتدني  

ل لصصةةةةةةةي ي  ل 

ل صمدنيةةةةةةةةةةةة  ل 

لصجلتةةةةةةةةةةةي  ل 

لصالتي يةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 للصاجنسي 

 

مجكةةةةةةةةةز  لنةةةةةةةةةزه 

لا ةةةةل  لصمي ةةةى ل 

  ةةةةةةد ا ل  مةةةةةةدة 

 جدمي  فةد ل  فى

بدصيمل  لى تةيفيج 

أتةةةد  منةةةي  مةةة  

متةةةةةد ط لصنتةةةةةي ج 

لصةةةةةةةةةةةةةةةةيظياى ، ل 

سةةةةمد  لصنيظيةةةف 

صلتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب ل 

لص ةةةةةةةةةةةةةةةةةج  ي  ل 

أصةةةيدب لال مةةةدة 

، مةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةالة 

بجنةةةةدمج مجكةةةةزي 

 شدمل

تةةةة   فننةةةةدح لحةةةةةا 

صنيلي  كينايشيي  

لصلغةة  لصصةةي ي   ةةيه 

ل  بيةةةد  لصميلفةةةا 

لذصةةةك  4/3/2015

تيقيةةةل   مةةة  سةةةالة

 تادقيةةة  تيةةةدل  مةةةد 

بي  جدمي  فد ل  

بداتةةةةةةةةةةةة  ة    ل 

– مييةة ك اشةيي 

ب دميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

افننةةةةةدح  لصمةةةةةدهجا

ألة لحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fieldwork
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fieldwork
https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://cu.edu.eg/ar/Home
https://cu.edu.eg/ar/Home
https://cu.edu.eg/ar/Home
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 السمات

 التنافسية

كلية الصيدلة 

والتصنيع الدوائي 

 جامعة فاروس
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السمات المميزة 

لكلية الصيدلة 

والتصنيع الدوائي 

 جامعة فاروس

ك اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي   صمنتلتد  تيق لصيمل

بدات  ة    صنيلةي  

مدفةةةةةةة  لصلغةةةةةةة  ل لصث

 لصصي ي 

العلمي  النشر

العالمي و 

العلمي و  البحا

 البحثية األنشطة

 لص دمي  ل ند  تة  

يية  هية  لصنة  و ل لص

 نشةةةجلصميدلنةةة  فةةة  

 فة  لصيلمية  أبيةداي 

ل  ل  ةةةد   م ةةةال 

 لمي  منميزا ل أ نةد 

مةةةةةةةةؤتمجل   لصيةةةةةةةة  

سد جيةةةةةة  ل  لسليةةةةةة  

 منميزا

 

 لمة   مةؤتمج ت ظةي 

صل ليةة  تةةييمة فةة   ةةده 

2020 

 

 

ت  لنشةد  م لة   لمية  

ص دميةةةةةة  فةةةةةةد ل  ل 

 جد ى تاييل  ل هد

 

 مؤتمجل   ن  ت ظي 

  لمي  صل لي 

 

هية    ن  تمسي  ل ند 

لصنةةةةةةةة  و ل لصييةةةةةةةة  

لصميدلنةةةةةةةةةةةة  لصةةةةةةةةةةةة  

 م مي د  بيثي  تنتل

جمد ةةةةد  أكتةةةةج ممةةةةد 

لصتيثية   لص تة   ةة  

 صل لي 

 

 Theلصتيةي   م لة 

GUC Research 

Journal 

تةةيفيج مشةةد  ل 

يةةة  مميصةةة   لم

 ERC 

projects )

صجفةةةةةةل كاةةةةةةد ا 

 لصتيث لصيلم 

صةةة   ةةةن  تاييةةةل 

 ل  لصم لةةةةةةةة  

لصيلمي  ص دمي  

فةةةد ل  حنةةة  

 لال 

 

ال  يجةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

مشد  ل بيثية  

مميص  ص دمية  

 فد ل 

 يةةةةةةةةةةةة مجكةةةةةةةةةةةز 

لتنشةةةد ل  لص شةةةج 

لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلصى 

للص ةةةةةةدنيت  يصيج  

ل ممةةةةةةةةةج  كليةةةةةةةةة  

لصصيةص  للصنصة يل 

 لصةةةةةةل   لصةةةةةةلللى

لص ةةةةةةةةةةةةةدمو( ألة 

مجكةةةةةةةةز سةةةةةةةةةمى 

أكةةد  مى ب دميةةد  

لالتةة  ة    صنمةةة   

لتنشةةةد ل  لص شةةةج 

لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة 

 للص دنيت  يصيجى

 مةةةةد ى   ةةةة 

صل شةةةج  لمي ةةةيى

 لصمنميز لصيلم 

 لمة   مةؤتمج  مةة

صل ليةةةةةةةةة  بصةةةةةةةةةا  

 مسنمجا

الطالبي الدعم  

نظةةةةةةةةةةةده لال شةةةةةةةةةةةد  

لالكةةةةةةد  م  لصمنميةةةةةةز 

 بدص لي  

 

لت ةج    لصةة   لصمةد ى

 لصتالب لصمنايقي 

 

 منةة ج مةد ى   ة 

 لصنة  صة جد حسب ل

  لييةد لصتدصةب حصل

لصنيلةةةةي  قتةةةةل  فةةةة 

مةةل  لص ةةدمي   سةةنمج

 حدصةة  لصتدصةةب فةة 

حصةةةيصه  لةةة  تمةةةة ج 

 Aلمنيدز 

ت اةةةةيض  بجنةةةةدمج

مصجلفد  لصمدجسنيج 

 لصسي  ي  صالجةي 

لصةةةة   لصمةةةد ى 

صتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالب 

لصة لتةةةةةةةةةةةةةد  

لصيليد فة  حدصة  

اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  

لتنيمدقي  صيةهل 

 لصة  

 لصتالب  لصة  

 صلمصةجلفد 

 ي  ادبتتلصة ل

  شةةمل لال

أ ةةةةةل  كتيةةةةجا 

  م  لصمنايقي 

تيفج نظده لال شد  

لالكةةد  م  لصمنميةةز 

بدص لي  لصهى  سد ة 

لصتدصةةب  لةة  فيةة  

لصلةةةةيللح ل لجنيةةةةدز 

 لصيمتد 

 

 اإلتفاقيات

 والتعاونات

 الدولية

لجةةي  بةةجلمج صلنتةةد ة 

لصتالب  مل لص دميد  

لص د جي  ل مة لتادقي  

ل  سةةةةةةةمد  صنتةةةةةةةةد ة 

 هية  لصنة  و ل ند 

ل لصييةةةةة  لصميدلنةةةة  ل 

 لصتلت 

 ةةةن  لال ةةةال   ةةةة  

ل  فيصتجل ةةةةةتمةةةة ح 

مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجل د  

مةةةة ح ل  ل  سةةةةمد 

 ل  نييت  مشجفه

 م ح قصيجا ل جل

ل تةةةةةةةةةدة لصتيثةةةةةةةةةد  

لصتالبي   صمدنيد تيةت 

 DAADلشجلف 

 مةةةةةةة  تادقيةةةةةة  

مل كلية    تيدل 

لصصةةةةةةةةةةةةةةةةةيةص  

ب دميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 فد ل 

 

  

http://pharmacy.alexu.edu.eg/images/News/fulbright.pdf
http://pharmacy.alexu.edu.eg/images/News/fulbright.pdf
http://pharmacy.alexu.edu.eg/images/News/Erasmus.pdf
http://pharmacy.alexu.edu.eg/images/News/Erasmus.pdf
http://pharmacy.alexu.edu.eg/images/News/Newton.pdf
http://pharmacy.alexu.edu.eg/images/News/Newton.pdf
http://pharmacy.alexu.edu.eg/images/News/Newton.pdf
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 السمات

 التنافسية

كلية الصيدلة 

والتصنيع الدوائي 

 جامعة فاروس

 الفجوة فنلنداجامعة  األلمانية الجامعة جامعة االسكندرية

السمات المميزة 

لكلية الصيدلة 

والتصنيع الدوائي 

 جامعة فاروس

 األنشطة

 الطالبية

لاهنمةةةةةةةةةده لص تيةةةةةةةةةج 

بد نشةةةت  لصتالبيةةة  ل 

تاييةةةةةةل  ل  لصل ةةةةةةد  

  لصم نلا 

  ل ةل  ستةط زم ية

صل ةةةةةةد  ل نشةةةةةةت  

 لصتالبي  لصم نلا 

ي  ل صمدن لص دمي  تيفج

 صنتةةةي ج بةةةجلمج

 مثل ميد ل  لصتالب

 لصيقت لميد ل    ل ا

للصسةةةليك  لاتصةةةدة

 ل  ل ا لا ل ى

لصمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجل د  

 لصميد ا لميد ل 

  

 جدميةةة  يةةةزتنم

 بداهنمةده فةد ل 

لص تيةةةةج بد نشةةةةت  

 للصا يةة  لصثمدفيةة 

للصج د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  

 صتالبيد

 األنشطة

 لداعمة للتعليما

 يمةةةل مجكةةةز تتةةةي ج 

لصنيلي   ل   فل كاد ا 

هية  لصنة  و  ل ند 

 ل لصيية  لصميدلن 

تتتيةةةا نظةةةده لصنيلةةةي  

لصناةةةةةد ل  ل أتةةةةةدصيب 

لصةةةةةةةةةةنيل  لصةةةةةةةةةةهلت  ل 

 لصمشجل د  لصتيثي 

تةةةةيلفج ميقةةةةل صلنيلةةةةي  

لاص نجلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

Learning 

Management      

 System  (LMS) 

 ةةةةةةةةن  مةةةةةةةة  سالصةةةةةةةةه 

أتةةةندذ لصنيلصةةةل بةةةي  

لصممةةةةةةةج  للصتةةةةةةةالب 

ل فةةةةل كةةةةل مةةةةد  ص 

لصممةةةةةةةةةةةةةج   مةةةةةةةةةةةةة  

 ميد جل  لللجتد 

 

   

حجص لص لي   لة  

  ةةةةةةةة  ل نشةةةةةةةةت  

لصنيليميةةةةةةةة   ةةةةةةةة  

يج ا تتتيا نظده 

لصنيلةةي  لصناةةد ل  ل 

أتةةةةةةةدصيب لصةةةةةةةنيل  

لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهلت  ل 

لصمشةةةةةةةةةةةةةةةةجل د  

  لصتيثي 

 

تةيفج ميقةةل صلنيلةةي  

لاص نجلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

Learning 

Management  

     System  

(LMS) 

 نشأةال

 والتأسي 

 تمل ف  لالت  ة   

 

تةةةة   نشةةةةدؤهد بةةةةدصمجل  

 ٢٥٢ لص ميي ى  ق  

للصمةةجل   ٢٠٠٦صسةة   

 ٣٠٢لص ميي ى  قة  

مينمةةةةا  ٢٠٠٩صسةةة   

لميد ص  شةيد لتيد مة  

لصم لةةةةةةةةو ل  لةةةةةةةة  

صل دميةةةةد  لصمصةةةةج   

 للزل ا لصنيلي  لصيدص 

 تمل ف  لالت  ة   

تلتو مت ة  سةدص 

صلصةةةةةةةةةةيةص  فةةةةةةةةةةى 

ل زل  تةة  بةةدصمجب 

  كليةةة  لصتةةةب ، مةةة

  لبةأ  لصة لت  بةه

أغسةةةةةةتو  1فةةةةةةى 

1956. 

لفةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةةيفمتج 

، صةةةةةةةةةةةةةةة  1956

ل  345 لصمدني   ق 

لصةةةةةةةهى أصةةةةةةةتيت 

بميجتةةةةةةةةةه كليةةةةةةةةة  

لصصةةةةةةةةيةص  كليةةةةةةةةة  

مسةةنمل  بةةي  كليةةد  

 جدمي  لات  ة   .

 لصمةةدهجا فةة  تمةةل

  ةالص ة

 

 لص دميةةةة  تلتسةةةةت

 بدصمدهجا ل صمدني 

 لصمجتةةيه بميجةةب

 2002 / 27 لصجلدت 

مةة  لصييةةة   لبةةة    

 صلنتد ة ل كد  ني ل صمد

 DAAD   م 

فة  شةةجق  تمةل

 في ل ةل
 

تمل جدمي  فد ل  

ف  ميقةل جغجلفةى 

 منميز بدات  ة   
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 السمات املميزة للكلية

 والتصنيع متيز كلية الصيدلة ، ٌطهايحم ىفية للكل ىالتنافس الوضع دراسة من اتضا دقو

 : بالتاىل الدوائي

 شفيات و مصانع متميزة تتيا للطالب فرص التدريب الصيفى.عقد اتفاقيات مع مست 

    وجود مركز اإلعداد املهين و ريادة األعمال يعمل علي توف  أساس متني من مبـادئ التطـوير

الو يفي ، و خدمات التو يت للطـالب و اخلـرجيني و أصـحاب االعمـال ، مـن خـالل برنـامج        

 مركزي شامل.

 ة الصينية لتعليم اللغة و الثقافة الصينية.توفر وحدة كونفوشيوس لتعليم اللغ 

         وجود مركز استشارات النشـر الـدولي والنـانوتكنولوجى الـذى يعـد أول مركـز خـدمي

 أكادأي جبامعات االسكندرية لتقديم استشارات النشر الدول والنانوتكنولوجي.

 املتميز. للنشر العلمى واملعنوى املادى الدعم 

 فة مستمرة.علمية للكلية بص مؤمترات عقد 

           توفر نظام االرشاد االكـادأى املتميـز بالكليـة الـذى يسـاعد الطالـب علـى فهـم اللـوائا و

 اجتياز العقبات.

 والرياضية للطالب.   والفنية الكب  باألنشطة الثقافية اإلهتمام 

       حرص الكلية على دعم األنشطة التعليمية عن طريـ  تطبيـ  نظـام التعلـيم التفـاعلى و

 الذاتى و املشروعات البحثية. أساليب التعلم

      تـوفر موقـع للتعلـيم اإللكرتونـىLearning Management System  (LMS)    يـتم مـن

 .خالل  التواصل بني أستاذ املقرر والطالب ورفع كل ماخيص املقرر من حماضرات وواجبات

 .تقع جامعة فاروس  فى موقع جغرايف متميز باإلسكندرية 
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 لتي ي  : لصغد د  لل هةلف لالتنج

ز د ا لصمة ا لصن دفسي  ص لي  لصصيةص  للصنص يل لصةلللى ب دمي  فد ل  صنصتح أكثج تميًزل فى لصغد   ل لص : 

 .م دة لصنيلي  لصصيةصى

      لصم ظيم  لصنيليمي  لتيز زهد .لصغد   لصثدني : 

 تتي ج م ظيم  لصتيث لصيلمى للصة لتد  لصيليدلصغد   لصثدصث : 

 تيز ز  ل  لص لي  فى سةم  لصم نمل لت مي  لصتية بي : لصغد   لصجل

 

 لصغد د  لل هةلف لالتنجلتي ي  :

ب دمية  فةد ل  صنصةتح ل لصنصة يل لصةةلللى  ز د ا لصمة ا لصن دفسي  ص لي  لصصيةص   لصغد   ل لص :

 أكثج تميًزلفى م دة لصنيلي  لصصيةصى

 ل هةلف لالتنجلتي ي :

م  أ ند  هية  لصنة  و للصييةة  لصميدلنة  للصا يةي  للص يةدز  ص لي تيز ز لصميل   لصتشج   بد -

 .لا ل ى 

 .تيسي  لصتية  لصنيليمي  للصن  يصيجي  للصت ي  لصنيني  صل لي  -

 لصنيتل فى لالتادقيد  لصةلصي  ا  لج لص لي   م  لصنص يف لصيدصمى. -

 ت مي  لصميل   لصهلتي  صل لي . -

 لصمم يح م  لصيية  لصميمي  صنمد  جي ا لصنيلي  للال نمد .لصيادظ  ل  لتنمجل    لال نمد   -

 

 لصغد   لصثدني :    لصم ظيم  لصنيليمي  لتيز زهد

 ل هةلف لالتنجلتي ي :

صمجحلةة    Pharm D clinical pharmacy بجنةةدمجل  Pharm Dفةةنح بجنةةدمج  -

 لصت دصي  ي 

 لصنتي ج لصمسنمج صلتجلمج للصممج ل  لصة لتي . -

 ي ي  لصنة  و للصنيل  للصنمي   صميلكت  لصنيل  لصمت    ل  لص ةل ل .تتي ج لتنجلت -

 تتي ج م ظيم  لصة   لصتالبى. -

 .لصنتي ج لصمسنمج ل لصن مي  لصمسنةلم  صمة ل  لصميل   لصتشج   بدص لي  -

 

 لصغد   لصثدصث :تتي جم ظيم  لصتيث لصيلمى للصة تد  لصيليد

 ل هةلف لالتنجلتي ي :

 يثي  صالقسده لصيلمي  صنيميا لصج د ا فى لصم دة لصصيةصىتتي ج لص تط لصت -

     لصتيث لصيلمى لتيايز لصمشد ك  فى لصمشجل د  لصتيثي  لصمميص  ميليد ل لصيد -
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 تتي جلصميدمل لصتيثي  للام دنيد  لصةل م  صلتيث لصيلمى فى لصن صصد  لصم نلا  -

 تتي ج بجلمج لصة لتد  لصيليد بدص لي  -

 

 تيز ز  ل  لص لي  فى سةم  لصم نمل لت مي  لصتية لصغد   لصجلبي :

 ل هةلف لالتنجلتي ي :

 فل مسنيى لص ةمد  لصممةمة  صلم نمةل لصميةيط لتةة ي  لصنيلصةل للصشةجلك  فةى لصمؤتسةد   -

 لصم نميي 

 تيز زلصنيلصل بي  لص لي  لسج  ييد -
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جامعة فاروس  –و االستراتيجية لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي الخطة التنفيذية لتحقيأل ال ايات واأل دا

 باألسكندرية

الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

ز د ا  .1

لصمة ا 

لصن دفسي  

ي  ص ل

لصصيةص  

ب دمي  

فد ل  

صنصتح 

أكثج 

تميًزلفى 

م دة 

لصنيلي  

 لصصيةصى

تيز ز  1.1

لصميل   

لصتشج   

بدص لي  م  

أ ند  هية  

لصنة  و 

للصيية  

لصميدلن  

للصا يي  

للص يدز 

 لا ل ى.

تية ة لالحنيدجد   1.1.1

لصية    م  أ ند  هية  

لصنة  و لميدلنيي    ةل  

 لصتالب.

 

  ؤتد  ل قسده

 لصيلمي 

أغستو/  د ج 

م  كل  ده 

جدمي  

2018/2023 

بيد   مينمة 

بدالحنيدجد  

لصية    م  أ ةل  

أ ند  هية  

 لصنة  و لميدلنيي 

 

لتنياد  لص سب لصمججيي  2.1.1 

صن دتب  ة  أ ند  هية  

لصنة  و ل ميدلنيي   للصا ي  

للص يدز لال ل ى   ةل  

 لصتالب

 مية لص لي  مل 

 ي   ل ا لص دم

أغستو/  د ج 

م  كل  ده 

جدمي  

2018/2023 

ت دتب أ ة   -

أ ند  هية  

لصنة  و ل 

ميدلنيي   للصا ي  

للص يدز لا ل ي 

  ةل  لصتالب مل 

 لصميةال  لصمججيي 

 

قيد  مسنيى لصج د 3.1.1 

لصيظياى صلميل   لصتشج   

 أ ند  هية  لصنة  و 

لميدلنيي  ، لص يدز لا ل ي 

 للصيدملي (

   لالتنتيدند ص  

لبج ل / مد ي 

م  كل  ده 

جدمي  

2018/2023 

 

نندلج قيد  مسنيى 

لصج د لصيظياى 

لميجف  ل تتدب 

لصنى تملل م  

 لصج د لصيظياى

 

ت ايه لتدلل صل ييض 4.1.1 

 بمسنيى لصج د لصيظياى

 مية لص لي  مل 

   ل ا لص دمي 

  ل  د سالة 

 لصيده لص دمي 

2018/2023 

نمدذج م  -

جل ل  لاج

لصنصيييي  

صنيسي  لصج د 

 لصيظياى

1,000,000 

لتنتالع  أى أ ند  5.1.1 

هية  لصنة  و للصيية  لصميدلن  

للصتالب للص يدز لا ل ي فى 

 نمط لصميد ا

 ص    لالتنتيدند 

لبج ل م  كل 

  ده جدمي 

2018- 2023 

تمج ج لالتنتيدند  

للاججل ل  

 لصنصيييي 

 

 تيسي  2.1 

يليمي  لصتية  لصن

لصن  يصيجي  

للصت ي  لصنيني  

 صل لي 

  ةل  لمندبي  لتنياد  1.2.1 

لصميلصاد  لصيدم  صلمتدنى 

للصمجلفا لقد د  لصنة  و 

للصميدمل لفمد صتتيي  نشدي 

 لص لي  ل   ةل  لصتالب.

ص    لصمجلجي  

 لصةلسلي 

مسةية مييد  

لصميل   لصمدصي  

 للصمد   

نيفمتج م  كل 

 ده جدمي  

2018/2023 

 NORMSلايم  

لمينج ل نمةهد 

لتمد  ج مندبي  

 لتنياد  لصميلصاد 

 



 2023-2018جامعة فاروس  - الدوائيالخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة والتصنيع 
 

 85 

الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

تتي ج لام دنيد   2.2.1 

لصمد    م  قد د  ميد جل  

لميدمل لفصية   لتي  

 لميدمل كمتييتج

 مية لص لي  مل 

 ل ل ا لص دمي 

 ؤتد  ل قسده 

 لصيلمي 

 يصيي م  كل 

  ده

2018-2023 

بيد  مية   -

د    لام دنيد  لصم

للصميل   لصنى ت  

 تتي هد.

500,000 

لمةل  لت ييز ميمل 3.2.1 

ل بيد  لص دنيت  يصيجى 

لصصيةصي  بلحة  ل جيزا 

للصنم يد  لصية ث  فى لصنيلي  

 للصنة  ب لالكلي ي ى

 مية لص لي  مل 

 ل ل ا لص دمي 

 ؤتد  ل قسده 

 لصيلمي 

  يصيي

2018 

بيد  مية   -

بمد جيزا بميمل 

  ل بيد

لص دنيت  يصيجى 

 لصصيةصي 

1,500,000 

مندبي  ست  لصصيدن   4.2.1

لصةل    لصميل   لصمد    بدص لي  

 لتيز ز لتدلل ل م  للصسالم .

 ل ل ا لصصيدن 

ل ل ا لصسالم  

 للصصي  لصمي ي 

 ل  د بصا  

 مسنمجا

س -

ي  مينمةا 

 صلصيدن 
ت -

جييزل  ماللم  

 الم  لصميدمل
ل -

صنيدمل مل 

 تجالص اد د  لص 

  مي  لصصيدن  -

700,000 

 ل ست  ا ل ا ل5.2.1 

ل زمد  للص يل   بدص لي  

لل ل تي د  يهد  صلنيدمل مل 

م نلف ل زمد  صن ايه ست  

  سال  صلمت  

ص      ل ا 

ل زمد  

 للص يل  

 بدص لي 

 2018تتنمتج 

ست  مينمةا  -

ا ل ا ل زمد  

 للص يل  

تمج ج  سال   -

 لصمت  

20,000 

 نشد  م نت  مجكز   6.2.1 

بدصمت   لصنيليمى لص ة ة 

م صص  صلتدحثي  للصتالب 

 بدصس يل  لص يدلي .

 2020-2019 ل ل ا لص دمي 

بيد  بن ييزل   -

 لصم نت  لصمجكز  

كشيف لالتنيد ا  -

 للصنصي ج .

1,000,000 

تتي ج سةمد  لصم نت  7.2.1 

ل  سدة سةم  لصم نت  

بدص نب  لالص نجلني  لتزل ةهد

للصمجلجل ل لصةل  د  لصيلمي  

 لصية ث .

 ؤتد  ل قسده 

 لصيلمي 

  ل ا نظ  

 لصميليمد 

   ل ا لصم نت 

  ل ا لصمشنج د  

 بدص دمي 

أغستو ، 

 تتنمتج

 م  كل  ده

 

  ة  لصمسناية   -

 ة  لص نب -

للصمجلجل 

 للصةل  د  لصيلمي .

100,000 
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

تتي ج لحةا ت  يصيجيد 8.2.1 

 بدص لي   IDSUلصميليمد  

  مية لص لي 

  ل ا نظ  

لصميليمد  

 بدص دمي 

-2018 ل  د 

2023 

 ممج لصيحةا-

لصيي ل لصن ظيمى -

 صليحةا

تش يل فج ا -

 لصيمل بدصيحةا

 اللي  لصيحةا-

قد ةا بيدند  -

ميةا  صم نلف 

 أنشت  لص لي 

50,000 

تتي ج لصميقل 9.2.1 

 لالص نجلنى صل لي .

ص    لصميقل 

 ى بدص لي لالص نجلن

  ل ا نظ  

لصميليمد  

 بدص دمي 

 ييلة لصيده

2018-2023 

 

ميقل لص نجلنى 

 مية 

ز د ا  ة  لصزللج   

 صلميقل

50,000 

لصنيتل فى 3.1 

لالتادقيد  

لصةلصي  ا  لج 

لص لي   م  

لصنص يف 

 لصيدصمى

 

لصسيى صيمة لتادقيد  مل 1.3.1 

جدميد /هيةد /مجلكز بيثي  

  صنتد ة قيمي  ل دصمي   دصمي

 أ ند  هية  لصنة  و للصتالب 

  ل ا لصيالقد  

 لصةلصي 

 ل  د  لى 

 مةل  لصيده

2018-2023 

بيد  بدالتادقيد   -

 لصةلصي  لصمايل  

لالتادقي  لمد ت  -

 لن دز  لتاييله م يد 

 

    أ ند  هية  2.3.1 

لصنة  و فى لصمؤتمجل  

للص ةلل  لصيلمي  لل ش لصيمل 

 لل بيد  لصةلصي 

لكيل لص لي  

 صلة لتد  لصيليد

 ل  د  لى 

 مةل  لصيده

2018-2023 

بيد  بلتمد   -

لصمشد كي  فى 

 ل نشت  لصةلصي 

بيد  م دفل  -

 لص شج لصيلمى

100,000 
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

 

ت مي  4.1 

لصميل   لصهلتي  

 صل لي 

 

تية ث اللي  صنشغيل  1.4.1

م مل صلتيي  لصةلللي  لميمل 

صألبيد  لص دنيت  يصيجى 

  لصصيةصي

مة ج م مل 

 لصتيي 
 2019تتنمتج 

اللي  م مل -

 لصتيي  لصةلللي  

بيد  بل ةل  -

 لصمسناية  

 

لصة د   للصنسي ا صم مل 2.4.1 

صلتيي  لصةلللي  لميمل 

صألبيد  لص دنيت  يصيجى 

 لصصيةصي 

   ل ا لصنسي ا 

ل ل ا م مل 

 لصتيي 

  ل  د

2019-2023 

تتي  تة   ى 

بدصز د ا فى أ ةل  

ية   م  لصمسنا

م مل صلتيي  

لصةلللي  لميمل 

أبيد  

لص دنيت  يصيجى 

 لصصيةصي  .

100,000 

لصيادظ  ل  5.1 

لتنمجل    

لال نمد  لصمم يح 

م  لصيية  لصميمي  

صنمد  جي ا 

لصنيلي  للال نمد  

ل لصسيى صن ة ة 

 لال نمد 

  ةل  لمندبي  لصنمج ج  1.5.1

لصس يي صلنميي  لصهلتى صل لي  صليده 

  لتى.لصة

لحةا  مد  

 لص ي ا

م سمي ميد يج 

 لصة لت  لصهلتي 

تتنمتج م  كل 

  ده

تش يل ص د  

 لصة لت  لصهلتي 

لجي  تمج ج ت يي 

مينمة صلنميي  لصهلتى 

 صل لي 

 

مندبي  تاييل أ ل    2.5.1

 لصل د  لصم نلا  بدص لي 

  مية لص لي 

 لكال  لص لي 

  ؤتد  لصل د 

 ل  د  لى 

 مةل  لصيده

 يل لصل د  تش -

لصيدم  لص د  

 لصة لت  لصهلتي 

م دصو لجنمد د  -

 لصل د  لصم نلا 

لاججل ل  -

لصنصيييي  لصنى 

 لت دذهد

 

2     .

لصم ظيم  

لصنيليمي  

 لتيز زهد

فنح 1.2 

بجندمج 

Pharm D  ل

بجندمج 

Pharm D 

تت ى  لصميد يج   1.1.2

( NARSلصميمي   ل كد  مي  

2017  

 ل قسده لصيلمي 

 م لو لص لي 
 2019مد ي 

مينج م دصو 

أقسده للص لي  بنت ى 

لصميد يج 

competency 

based 2017 
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

(Clinical 

pharmacy) 

صمجحل  

 لصت دصي  ي 

 

ش يل ص    ا ةل  ت 2.1.2 

اللي  ب دصي  ي   لصصيةص  

 (Pharm D -فد ه  ي(

ل ب دصي  ي   لصصيةص  

 Pharm Dلاكلي ي ي   

clinical pharmacy) 

  2019مد ي  مية لص لي  

قجل  م لو  -

لص لي  بنش يل 

 لصل   

 تش يل لصل    -

ميد ج لجنمد د  

 لصل   

 

 مة ل ش  مل صلني ي    3.1.2

بدصميد يج ل كد  مي   لصميمي  

2017 

ص    لصنة  ب 

 للصني ي 

 2019أكنيبج 

 2020 يصيي 

مينيى ل ش  

 لصيمل

بيد  بدتمد  

 لصيد ج  

2,000 

ل ةل  ممنجح  اللي    4.1.2

 Pharm ب دصي  ي   لصصيةص  

D) ) 

ل ب دصي  ي   لصصيةص  

 Pharm D clinical)لاكلي ي ي  

pharmacy) 

  

ص      ةل  اللي  

ب دصي  ي   

 Pharmلصصيةص  ( 

D ) 

ل ب دصي  ي   

لصصيةص  

لاكلي ي ي  
(Pharm D clinical 

pharmacy) 

 2019أكنيبج 

ممنجح  اللي  

   ب دصي  ي

 Pharmلصصيةص  ( 

D ) 

ل ب دصي  ي   

 لصصيةص  لاكلي ي ي 

(Pharm D clinical 

pharmacy) 

 

 مجلجي  لصاللي   لسليد  5.1.2
ص    لصمجلجي  

 لصةلسلي 

 يصيي/أغستو  

2020 

تمج ج لصمجلجل 

 لصةلسلى
 

ل نمد  اللي  اللي     6.1.2

 Pharm (ب دصي  ي   لصصيةص  

D) 

صيةص  ل ب دصي  ي   لص

 Pharm D clinical)لاكلي ي ي  

pharmacy) 

 2020سج ف  م لو لص لي 

مينج م لو 

 لص لي 

لايم  ل نمد  

لصاللي  م  

لصم لو ل  ل  

 صل دميد 

 

 مة ل ش  مل صلني ي    7.1.2

بنيصيف لصتجلمج للصممج ل  

 ب ظده لص ةل ل 

ص    لصنة  ب 

 للصني ي 

 تتنمتج

2018-2023 

مينيى ل ش 

 للصيم

بيد  بدتمد  

 لصيني 

2,000 

 مل   لت  صلا يا بي    8.1.2

مل  2016،  2006اللي  

NARS 2017  

 2020سج ف  ل قسده لصيلمي 

لايم  تيليل  -

 لصا يا .

ست  مينمةا صسة  -

 لصا يا .

 

ل ةل  تيصيف لصتجلمج    9.1.2

ل لصممج ل  صتجندمج  

 (Pharm D)لصصيةص 

 ل قسده لصيلمي 
 تتنمتج/  د ج

2020 

تيصيف لصتجلمج 

للصممج ل  مينمة 

 لمياا لميل  .

 



 2023-2018جامعة فاروس  - الدوائيالخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة والتصنيع 
 

 89 

الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

لي ي ي  ل بجندمج  لصصيةص  لاك
(Pharm D clinical pharmacy) 

 لل نمد هد بدصم دصو لصيدكم  .

مجلجي    لسلي    10.1.2

صنيصيف لصتجلمج للصممج ل  

ل  ( (Pharm D صتجندمج  لصصيةص  

بجندمج  لصصيةص  لاكلي ي ي  

(Pharm D clinical  pharmacy) . 

ص    لصمجلجل 

 لصةلسلي 
 2020مد   

تمج ج لصمجلجي  

 لصةلسلي 

نمدذج م  

لاججل ل  

 لصنصيييي  

 

لصنتي ج    2.2

لصمسنمج 

صلتجلمج 

للصممج ل  

 لصة لتي 

 

تية ث لصتجلمج ل  1.2.2

لصممج ل  لصة لتي  لفمد صنمد  ج 

 لصمجلجي  م  ل قسده لصيلمي 

 لصيلمي  ل قسده

نصف ت يي 

فى نيد   كل 

 فصل   لتى

 لص ت  لصنصيييي 

لصتجلمج ل 

لصممج ل  لصة لتي  

 لصميةا 

 

ل سه بآ ل  لصتالب  2.2.2

للص ج  ي  فى لصممج ل  

 لصة لتي  للصتجندمج

 ص    لالتنتيدند 

نيفمتج / 

   سمتج 

 لبج ل /مد ي

م  كل  ده 

 جدمي  

تمج ج ب ندلج -

 لالتنتيد 

لصنصيييي  لص ت  -

ب دً   ل  هه  

 لص ندلج

 

مندبي  ت ايه لص تط  3.2.2

لصنصيييي  صلممج ل  

لتيصيد  لصمجلجيد  لص د جي  

للصةلسلي  فى لص لي  للصممني ي  

لص د جيي  ل آ ل  لصتالب فى 

 لالتنتيد  لنندلج لالمنيدند 

ص    تتي ج 

 لصنيلي  ل لصم دهج

  ؤتد  ل قسده

 مة ج لحةا

 ا مد  لص ي 

   سمتج/ ينيي

م  كل  ده 

 جدمي  

تمد  ج   -

لالتنتيدند  

صل يد  لصمسنايةا ل 

م دقش   -لصتالب 

لاججل ل  

لصنصيييي  فى  

م دصو ل قسده 

 لم لو لص لي 

 

صنلكة م  أ  لصم ججد  ل 4.2.2

لصنيليمي  تيما  تدص  لص لي  

لتنيلل  مل أهةلفيد 

 لالتنجلتي ي .

لصمسةية لصن ايهي 

لصميد يج ل  صمييد 

 لصتجلمج

كل بجندمج 

 تيليمى

لجي  مصايف  

صميد  مةى تتدبا 

لصم ججد  

لصنيليمي  مل  تدص  

 لص لي  لأهةلفيمد
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

صمجلجي  لصةلسلي  ل 5.2.2

 صلتجلمج لصنيليمي .

 

ص    لصمجلجي  

 لصةلسلي 

 ت ي د/

مل كل اللي  

جة ةا/   ة 

 لصيدج 

تمج ج لصمجلجييي  -

لصةلسليي  صلتجلمج 

ة لتي  ل لص تط لص

لصنصيييي  

لصمي ي   ب دً  

  ل  لصنمج ج

 

لصمجلجي  لص د جي   6.2.2

 صلتجلمج لصنيليمي .
 لصمجلجل لص د جى

مل كل اللي  

 جة ةا

تمج ج لصمجلجييي  -

 لص د جيي 
30,000 

تتي ج  3.2

لتنجلتي ي  

لصنة  و للصنيل  

للصنمي   

صميلكت  لصنيل  

لصمت    ل  

 لص ةل ل 

 

لتنتالع  أى ل يجلف  1.3.2

لصمي ي    أ ند  هية  لصنة  و 

 -يالب  -هية  ميدلن   -

سج  يي ( فى لتنجلتي ي  

 لصنة  و ل لصنيل  للصنمي  

 2019مد    ص    لالتنتيدند 

لتنتيد  / صمد ل   -

لتمج ج بدصنية ال  

 لصممنجح 

 

تية ث لتنجلتي ي    2.3.2

 لصنة  و ل لصنيل  للصنمي  

مييد  ص     

 لصنة  و للصنيل 

أغستو 

2020 

مينج م لو 

لص لي   لص دص 

بد نمد  لتنجلتي ي  

لصنة  و ل لصنيل  

للصنمي   لآصي  

 تية ثيد

 

مندبي  تتتيا   3.3.2

لتنجلتي يد  لصنة  و للصنيل  

 بم نلف أقسده لص لي  

لكيل لص لي  صشةي  

 لصنيلي  للصتالب

 ؤتد  ل قسده 

 لصيلملي 

 مد  مة ج لحةا 

 لص ي ا

فتجل ج /  يصيي 

م  كل  ده 

 جدمي 

تيلفا لتنجلتي ي  

 لصنيلي  للصنيل  مل:

م ججد  لصنيل   *

لصمسنيةف  صلممج  ، 

 لصتجندمج .

* لص ةل ل  

 صلممج  .

 

 مة ل ش  مل   4.3.2

لنةلل  صلنة  ب  ل  أحة  

يجق لصنة  و للصنيل  لصنى 

تة   لصنيل  لصهلتى لميلكت  

     ل  لص ةل ل  لصنيل  لصمت

ص    لصنة  ب ل 

 لصني ي 

سج ف ل بيل 

2018-2023 

بيد  بدصةل ل   -

للص ةلل  لصنى ت  

 ت ايههد

كشيف حني /  -

 صي 

نمدذج صلمج ل   -

 لصاي ي للصايلى

5,000 
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

شجل  بجلمج حة ث    5.3.2

 لصنييلمي التن ةلميد فى 

   للا ل    .يللصتيث

  ل ا نظ  

 لصميليمد 
2018/2023 

لجي  بجلمج  -

حة ث  

 Software) 

2,000,000 

ت ظي  ل ش  مل  6.3.2

ل ل ل  تة  ب  ل  لتن ةله 

لصنم يد  لصية ث  فى لصنة  و 

للصتيث لصيلم  لم نلف 

 لصيمليد  لا ل    .

ص    لصنة  ب 

 للصني ي 

  لى مةل  لصيده

2018-2023 

كشيف حني / -

 صي 

بيد  بي ش  -

لصيمل للص ةلل  

 ت ايههد لصنى ت 

120,000 

 نشد  لصم دهج   7.3.2

للصممج ل  لتتي جهد بش ل 

  ص نجلنى لتاد لى

ل ند  هية  

 لصنة  و

 IDSUل 

سج ف ل بيل 

2018-2023 

 ة  لصممج ل  

 لاص نجلني 
 

تية ث شت   لالننجنت 8.3.2 

 لصسل ي  للصالتل ي   ل  د 

  ل ا نظ  

 لصميليمد  
 

لجي  شت   لننجنت 

  ا  دصي ذل  كاد
150,000 

تة  ب أ ند  هية    9.3.2 

لصنة  و  ل    ةل  ب يك 

 ل تةل 

ص    لصنة  ب 

 للصني ي 

 لى مةل  

 لصيده

2018-2023 

 ة  لصةل ل  

لصنة  تي  لصم اها / 

 نست  لصمنة بي  /

 ب يك ل تةل 

7,000 

تتي ج   4.2

م ظيم  لصة   

 لصتالبى

 

مندبي  نظ  تميي  لصتالب  1.4.2

 لتتي جهد.

لكيل لص لي  صشةي  

 لصنيلي  للصتالب

 ؤتد  ل قسده 

 لصيلمي 

فتجل ج ل يصيي 

م  كل  ده 

 جدمي 

لصايص لصا ى  -

 للصش لى

نمدذج م   -

 لالمنيدند 

نمدذج م  لة -

assignments 

 

لالتنيدن  ب ظ  2.4.2 

لالسنتد ل  لالص نجلني  

للصنصييح لالص نجلن  فى 

  مليد  لصنميي  

  لص لي  لكلي

صشةي  لصنيلي  

 للصتالب 

فتجل ج ل يصيي 

م  كل  ده 

 جدمي 

بيد  بدصممج ل  

لصنى ت  تصييييد 

م  سالة بجندمج 

  مد ك ألفيو / 

 لصم ص  لالص نجلني  

70,000 

ل ل ميلصاد  قيدتي   3.4.2

صلي ق  لالمنيدني  لمندبي  

 تتتيميد

مجكز  مد  

 لص ي ا

نيفمتج م  كل 

  ده

2018-2023 

ستدبد  لالصنزله 

 بدصي ق  لالمنيدني 

تمد  ج لصايص 

لصا ى للصش لى 

 صلي ق  لالمنيدني 

 

  ال  قيل ة لصنيدمل مل  4.4.2

تظلمد  لصتالب م  نندلج 

 لالمنيدند ، لمندبي  تتتيميد

  مية لص لي 

لكيل لص لي  صشةي  

 لصنيلي  ل لصتالب

فتجل ج/ يصيي 

 م  كل  ده

2018-2023 

د  نمدذج لصنظلم

 لصممةم  م  لصتالب
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

يايز لصتلت  صلمشد ك   ت 5.4.2 

فى لصمؤتمجل  للص ةلل  لصيلمي  

 لل ش لصيمل لصةلصي .

  ل  د  مية لص لي 

بيد  بلتمد   -

لصمشد كي  فى 

 ل نشت  لصةلصي 

 

تتي ج م ظيم  لال شد   6.4.2

 لالكد  مى

لصمجشة لالكد  مى 

 لصيده ل لص يلب
  ل  د

  كنيب لال شد

 لالكد  مى ميل 

 powerلتن ةله 

campus 

 فى لصنس يل

 

    لصتالب لصمنيثج   7.4.2 

 للصمنايقي   لميد .

  مية لص لي 

 ص    لصمنيثج  
  ل  د

بيد  بدصتالب  -

 بدصمنيثج  

بيد  بدصم دفد /  -

  لصم ح لصة لتي 

700,000 

ت ظي  ز د ل  ميةلني   8.4.2

صنة  ب لصتالب سالة لصاصية 

 لصة لتي  لصم نلا 

  مية لص لي 

 أتندذ لصممج 
  ل  د

بيد  بلتمد   -

 لصمشد كي 
 

 مة لتادقيد  مل جيد  9.4.2 

 لصنة  ب لصصياى 

ص    لصنة  ب 

 لصصياى

 أغستو

2018-2023 

نميذج م   مي  

لتادقيد  مل جيد  

 لصنة  ب

 

لتنتالع  أى لصتالب 10.4.2 

ل جيد  لصنة  ب ف  لصنة  ب 

 لن لصمية

 ص    لالتنتيدند 
 أغستو

2018-2023 

تمج ج    

 لاتنتيد 
 

تتي ج بجندمج  11.4.2 

 لصنة  ب لصصياى صلتالب 

ص    لصنة  ب 

 لصصياى

 أغستو

2018 

تيصيف مينمة  -

 صلنة  ب لصصياى .
 

تلهيل لصتالب  ل  12.4.2 

لصتيث فى قيل ة لصتيدند  

لصيدصمي   ب ك لصميجف  

د  لأ لب لصمصجي( / أسالقي

 لصمي   

ص    لصنة  ب 

 للصني ي 

 ل ا كل فصل 

   لت 

% 70تة  ب نست  

 م  لصتالب

 كشيف لصيني 

5,000 

لتنتالع  أى لصتالب  13.4.2

ف  لص ةمد  لصممةم   ل شد  

أنشت   -شةي  يالب  -لكد  مى

 -لص ةمد  ل م ي   -يالبي  

 لصج د   لصصيي (

 مد ي/ ينيي ص    لالتنتيدند 

يى   د مسن

لصتالب    

 لص ةمد  لصممةم 

 

 ل ستط ت ي   ل 14.4.2

م ةلص  صألنشت  لصتالبي  فى 

لصم دال  لصج د ي  للصثمدفي  

 للالجنمد ي 

لكيل لص لي  صشةي  

 لصنيلي  للصتالب

 للة ل نشت  

 تتنمتج ل  د ج

 بش ل ت يي

ستط ت ي    -

مينمةا صألنشت  

 لصتالبي 

نست  مشد ك   -

500,000 
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

صتالب فى ل لصتالبي 

 ل نشت 

صج أ ةل  لصتالب ح 15.4.2

لصمشد كي  فى ل نشت  لصم نلا  

. 

 للة ل نشت  

 لصتالبي 
 تتنمتج ل  د ج

تمج ج مينمة 

لمياا ب سب 

مشد ك  لصتالب 

فى ل نشت  

 لصم نلا .

 

لصنتي ج  5.2

لصمسنمج ل 

لصن مي  

لصمسنةلم  

صمة ل  لصميل   

 لصتشج   بدص لي 

 

صج لالحنيدجد  ح1.5.2 

لصنة  تي  صم نلف لصاةد   لسل 

 لص لي 

 مد ي/ ينيي ص    لالتنتيدند 

بيد  ت يي مينمة 

بدالحنيدجد  

 لصنة  تي 

 

ل ل ست  تة  ب   2.5.2

ت ي   صن مي  ميد ل  م نلف 

 لصاةد   لسل لص لي 

ص    لصنة  ب 

 للصني ي 

 نيفمتج

 

ست  تة  ب ت ي   

 مينمةا لميل  
 

 ت ايه ست  لصنة  ب 3.5.2
ص    لصنة  ب 

 للصني ي 
  لى مةل  لصيده

بيد  بدصةل ل  

 لصم اها

نسب لصيني  / 

مينيى 

 لصةل ل / فد ل 

100,000 

 قيد  مج ل  لصنة  ب 4.5.2 
ص    لصنة  ب 

 للصني ي 

 ت ي ًد

 

  لتد /تمد  ج 

تميي  مج ل  

 لصنة  ب

 

. تتي ج 3

م ظيم  

لصتيث 

لصيلمى 

 للصةل تد 

 لصيليد

تتي ج  1.3

لص تط لصتيثي  

صالقسده لصيلمي  

صنيميا لصج د ا 

فى لصم دة 

 لصصيةصى

 

  لت  صنية ة لحنيدجد   1.1.3

 لصم نمل م  لصتيي  لصنتتيمي 

 ل قسده لصيلمي 

ممج  مييد  

 لصتيث لصيلمى

تتنمتج م  كل 

  ده

 

بيد  مينمة 

بدحنيدجد  لصم نمل 

م  لصتيي  

 لصنتتيمي 

 

 ل ستط بيثي  ل 2.1.3

صألقسده لصيلمي  فى  ي   ؤ   

ل تدص  لص لي  للحنيدجد  

 لصم نمل . 

  ؤتد  ل قسده

 نيفمتج

2018-2023 

 

لص تط لصتيثي  

صألقسده لصيلمي  

لآصي  مينمةا 

 صمندبي  ت ايههد

 

تيز ز ميزلني  لصتيث   3.1.3

 لصيلمى

  مية لص لي 

   ل ا لص دمي 
2018-2023 

ميزلني  صلتيث 

صيلمى تناا ل

 للحنيدجد  لص لي 

1,000,000 

تية ث قيل ة بيدند    4.1.3

لصتيي  لصيلمي  لبجل ل  

 لالسنجلع .

لحةا نظ  

لصميليمد  

IDSU 

 مد ي/ ينيي

2018-2023 

لجي  قد ةا بيدند  

ميةا  صألبيد  

 لصيلمي  

 

 لتادقيد  لصنيدل   - ل  د   ة قد  ل ل ا لصيالتيفيج فجص لصتيثد   5.1.3
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

لص د جي    ند  هية  

 لصنة  و 

 لال ال    يد لصةلصي 

2018-2023 

 لصمشنجك

كشف بلتمد  -

 لصميد    سد جيًد

2.3      

لصتيث لصيلمى 

لتيايز 

لصمشد ك  فى 

لصمشجل د  

لصتيثي  لصمميص  

 ميليد ل لصيد

ت مي  لصمة ل  لصتيثي   1.2.3

  ند  هية  لصنة  و 

 للصميدلني  للصا يي .

ز تتي ج مجك

 لصنيلي 

ص    لصنة  ب 

 للصني ي 

سج ف ل بيل 

2018-2023 

بيد  بي ش لصيمل -

لكشف بلتمد  

 لصيد ج  

50,000 

تش يل أ ند  هية     2.2.3 

لصنة  و صلمشد ك  فى 

لصمؤتمجل  لصةلصي  للص شجفى 

  ل  د   دصمي 

ندلب  ليو 

لص دمي  صشةي  

لصة لتد  لصيليد 

 للصتيي 

  مية لص لي 

2018-2023 

م دفةد  لص شج  -

 لصةلصى

 ة  ل بيد   -

لصم شي ا فى 

 ل  د   دصمي  

 لميلي  ت ي د

600,000 

تاييل  ل  ص      3.2.3

أسالقيد  لصتيث لصيلم  صلنلكة 

م  تيلفا ل بيد  صلميل ة 

للال شد ل  لصةلصي  للصنيلبط 

 لصميلي  

  

لجي  تمد  ج ص    

أسالقيد  لصتيث 

لصيلم     

يد  لصنى ت  ل ب

 لججلليد بدص لي  

 

 مة لتادقيد  تيدل  مل    4.2.3

لص دميد  لصميلي  لل ج تي  فى 

م دة لصنتد ة لصتالب  للصتيث 

 لصيلم  . 

  مية لص لي 

ل ل ا لصيالقد  

 لصةلصي 

2018-2023 

لجي  لتادقيد  

تيدل  مل بيض 

لص دميد  لصميلي  / 

 ل ج تي  

 

يل ل ل آصي  تش    5.2.3

لالبيد  لصيلمي  لصمشنجك  بي  

 لالقسده لصيلمي  لصم نلا 

ص    لصة لتد  

 لصيليد 
2018-2023 

نش يل صلجي  آصي  

لالبيد  لصيلمي  

لصمشنجك  بي  

لالقسده لصيلمي  

 لصم نلا 

 

 مل بجتيكال  تيدل    6.2.3

فى لصم دال  لصتيثي  لصصيةصي  

مل لصمجلكز للصشجلكد  ذل  

 لصصل  . 

 2023-2018 ة لص لي   مي
بجتيكال  لصنيدل  

 مايل  
 

ت ظي  مؤتمج  لمى    7.2.3

 صل لي 

  مية لص لي 

لكيل لص لي  

صلة لتد  لصيليد 

 للصتيي 

 100,000 لادلا لصمؤتمج - 2020مد   

لصةل  م ل   لمي     8.2.3

 مي م 

  مية لص لي 

لكيل لص لي  

صلة لتد  لصيليد 

  صليده لص دمي

2022 / 

2023 

 ق    ةلع لتجقي  

 لص  لتص يف 

 -ISBN لص    

ISSN) 
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

 ليو تيج ج  للصتيي 

 لصم ل 

أ ند  لصل    

 لصيلمي 

شجلي لص شج 

 بدصم ل 

لصةل  ألة  ة  

 صلم ل 

ت ايه  ل ل  تة  تي     9.2.3

صن مي  قة ل  أ ند  هية  

لصنة  و التنياد  منتلتد  

لصنمةه صلمشجل د  لصمميص  

 يد  لصمدني  .لكهصك لص 

  ل ا لصيالقد  

 لصةلصي 

  ل  د

 

بيد  بدصمشجل د  

  لصمميص 
14,000 

3.3  

تتي جلصميدمل 

لصتيثي  

للام دنيد  

لصةل م  صلتيث 

لصيلمى فى 

لصن صصد  

 لصم نلا 

 

  لت  صنية ة   1.3.3

لالحنيدجد  لصايلي  صلميدمل 

لصتيثي  فى لصن صصد  

 لصم نلا .

 ؤتد  ل قسده 

  لصيلمي

2019 

  ة بةل   كل 

 فصل   لتى

بيد  مينمة 

بدالحنيدجد  لصايلي  

صلميدمل لصتيثي  

 بدص لي 

 

ل ل ست  صن ة ة   2.3.3

للمةل  لصميدمل بمنتلتد  

 ل بيد  لصيلمي 

لكيل لص لي  

صلة لتد  لصيليد 

 للصتيي 

  ة بةل   كل 

 فصل   لتى

ست  لصن ة ة 

 للالمةل  صلميدمل
 

صيدن   ل    مداد وإ 3.3.3

صألجيزا لصيلمي  لص دص  

 بدصتيث لصيلم 

 لصمشنج د   ل ل ا

 ل ل ا لصصيدن 

نيفمتج م  كل 

 ده جدمي  

2018-2023 

 

بيد  بد جيزا  -

لصنى أ يات 

 صلميدمل

تمد  ج لصصيدن   -

 لصةل   

  مي  لصصيدن  -

1,000,000 

تتي ج  4.3

بجلمج 

لصة لتد  لصيليد 

 بدص لي 

 

 أى لصتالب  لتنتالع  1.4.3

فى لصتجلمج للصممج ل  

 لصة لتي  . 

 ص    لالتنتيدند 
   سمتج/ ينيي

2018-2023 
  نندلج لالتنتيد 

ل ل نظده  ل ي  2.4.3

 صمجلجي  لصتجلمج للصممج ل      

لحةا  مد  

 لص ي ا
  نندلج لالتنتيد  2018-2023

ندبي  ت ايه لص تط م 3.4.3

لصنصيييي  صلممج ل  

صمجلجيي  لتيصيد  ل

 للصممني ي  لص د جيي 

 لحةا

  مد  لص ي ا
2018-2023 

لص تط لصنصيييي  

 ل مندبي  ت ايههد
 

 نشد  بجلمج بي ي   4.4.3

صلة لتد  لصيليد لفمد الحنيدجد  

 تيق لصيمل

لكيل لص لي  

 صلة لتد  لصيليد
2018-2023 

صيللح بجلمج 

لصة لتد  لصيليد 

 لصمسنيةا 
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

نسي ا لصة د   للص5.4.3 

صلة لتد  لصيليد لآصي  لصمتية بيد 

 نشجهد  ل  ميقل لص لي  . 

   ل ا لصنسي ا

 2019 بيل 

 2024 بيل 

 

تتي  تة   ى 

بدصز د ا فى أ ةل  

يالب لصة لتد  

 لصيليد

100,000 

. تيز ز 4

 ل  لص لي  

فى سةم  

لصم نمل 

 لت مي  لصتية 

فل  1.4 

مسنيى 

لص ةمد  

لصممةم  

صلم نمل 

ة ي  لصمييط لت

لصنيلصل 

للصشجلك  فى 

لصمؤتسد  

 لصم نميي 

 

  لت  صنية ة  .1.1.4

 لالحنيدجد  لصم نميي 

ص    سةم  

لصم نمل ل شؤل  

 لصتية 

2018-2023 
 ل ل لالتنتيد  -

 تمد  ج لالتنتيد  -
 

ل ل ست  ت ي    2.1.4

صن مي  لصتية  لسةم  لصم نمل 

تلتى لحنيدجدته تشمل نةلل  

لت ايه هه  لسةمد  م نميي  

 لص ت 

مسؤلة مييد  

لصمشد ك  

 لصم نميي 

 

2018-2023 

لص ت  لصن ايه    -

لصس ي   ل مينج 

لال نمد  لص دص 

 بيد

1,000,000 

لصني ي  بلنشت  سةم   3.1.4

لصم نمل لت مي  لصتية   لسليد 

 لسد جيد

ص    سةم  

لصم نمل لت مي  

 لصتية 

 ل  مةل  

لصاصل 

 لصة لتى

 -  سج ف 

  بيل(

2018-2023 

نةلل  / صمد ل  / 

ملصمد  /   ال  

 ل  لصميقل 

 لاص نجلن 

50,000 

قيد  نندلج مةى   د   4.1.4

لصم نمل لم ظمد  تيق لصيمل 

   لص ةمد  لصممةم  لتيليل 

 هه  لص ندلج

 ص    لاتنتيدند 

نيفمتج م  كل 

  ده

2018-2023 

 ل ل لالتنتيد  -

تمد  ج لالتنتيد   -

مل تي يح 

ججل ل  لال

لصنصيييي  

لصم دتت  صميدص   

 نمدي لصنيف

 

مشد ك  ممثلي       5.1.4 

لصم نمل فى أنشت  لص لي  

 لصم نلا 

  مية لص لي 

تتنمتج م  كل 

  ده

2018-2023 

ميد ج 

 لالجنمد د 
10,000 

نشج امدف  ممد تد    6.1.4

بيةي  جيةا م  أجل لصيادظ  لى 

 لصتية  للصن مي  لصمسنةلم 

  سةم  ص  

لصم نمل لت مي  

 لصتية 

2018-2023 
بيد  بد نشت  لصنى 

 ت  ت ايههد
150,000 

لص يد  لتنتالع  أى  7.1.4

سج ج كلي  فى  لصمسنايةا

 .لصصيةص 

 ص    لاتنتيدند 

نيفمتج م  كل 

  ده

2018-2023 

 ل ل لالتنتيد  -

تمد  ج لالتنتيد   -

مل تي يح 

لالججل ل  

لصنصيييي  

يدص   لصم دتت  صم

 نمدي لصنيف

 

 50,000تمج ج ت يي     ت ي د ص    لص ج  ي  قدم  لصملنم  لصنيظيا   1.2.4 تيز ز  2.4
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الغايات 

 النهائية
األهداف 

 اإلستراتيجية
 الفترة الزمنية مسئول التنفيذ االنشطة التنفيذية

مؤشرات ومخرجات 

 المتابعة وتقييم االداء

التكلفة 

التقديرية 

 باإللف جنيه

لصنيلصل بي  

لص لي  

 لسج  ييد

 

بش ل ت يي ل مل حال  

صل ج  ي  لت ج   لص ج  ي  

 لصمنميز   . 

لصملنم  لصنيظيا   2018-2023

لحال لص ج  ي  

 بش ل ت يي  

قد ةا بيدند  تية ث 2.2.4 

لص ج  ي  بدالشنجلك مل   ل ا 

 لص ج  يي  بدص دمي  

IDSU  ل ل ا +

 لص دمي 

نيد   كل  ده 

   لتى

2018-2023 

قد ةا بيدند  

صل ج  ي  ميةا  

 بش ل ت يي .

15,000 

 ظي   ل ل  لصنة  تي  ت  3.2.4 

 صال تمد  بمسنيي لص ج  ي  

م سا مجكز   د ا 

ل  مدة 

(CDEC)  

  بدص لي 

2018-2023 

بيد  بدصةل ل   -

لصنى ت  ت ايههد 

 صل ج  ي 

تميي  مج ل   -

 لصنة  ب 

 مينيى لصةل ل  -

 كشف حني  -

50,000 
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2023/   2018جامعة فاروس  -كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي ميزانية   

 موزعة على السنوات الخمس

 2019-2018 2020-2019 2021-2020 2022-2021 2023-2022 اجمالى

                 

السنة         

 

 المحور

5,120,000 684,300 620,800 518,000 435,400 2,861,500 

ز د ا لصمة ا  .1

لصن دفسي  ص لي  

لصصيةص  ب دمي  

فد ل  صنصتح 

أكثج تميًزلفى 

م دة لصنيلي  

 لصصيةصى

3,689,000 944,930 868,480 754,000 610,860 512,730 

.     لصم ظيم  2

صنيليمي  ل

 لتيز زهد

2,864,000 718,500 659,400 546,800 558,600 380,700 

. تتي ج 3

م ظيم  لصتيث 

لصيلمى 

 للصةل تد  لصيليد

1,325,000 334,420 318,000 265,000 222,400 185,180 

. تيز ز  ل  4

لص لي  فى سةم  

لصم نمل لت مي  

 لصتية 

12,998,000 2,682,150 2,466,680 2,083,800 1,827,260 3,940,110 
اجمالى 

 المحاور
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 مصادر التمويل

ل لصنص يل  لصصيةص تميه جدمي  فد ل  بنمي ل كليد  لص دمي  بمد فيي   كلي   :لصميلزن  لصس ي   .أ

م  سالة لصميلزن  لصس ي   لصممنجح  م  م لو ل م د  يتمد صل ظده لصمدص  صل دمي  ، حيث  لصةلللى

 لتي  م  يلت  لص دمي  بدا دف   ص   تيه لص ةمد  ل سجى مثل تيصل لص دمي  لصجتيه لصة

لتن ةله ميقف لصسيد ل  ( ، ليتمد صل ظده  -لتن جلج لص د نيه  -لتن ةله لصميدمل - لاقدم  بدصا ةق

لصمدص  صل دمي  تمةه لص لي  صجليو لص دمي  كل  ده بممنجح صميلزن  لصيده لصندص   سمح بنيميا لص ت  

بجلتيكيال  لصنيدل  لصميقي  مل لصمؤتسد  لص ةمي  للانندجي  . صل ت  لالتنجلتي ي  صل لي لصن ايه   

بدصم نمل لصمييط صمسد ةا هه  لصمؤتسد   ل  ت ايه ستتيد م  سالة لصيحةل  لص ةمي  لصميجي ا 

 .بدص لي  ممدبل تةل  متدصغ مدصي 

 . دنيت  يصيجى لصصيةصي صصألبيد  لميمل  // بيت لصيييل   م مل لصتيي  لصةلللي   .ب
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 قرارات اإلعتماد من مجل  الكلية

    2018 /5/2م لو لص لي  لصم يمة بند  خ ب ( 2018/2023ت  ل نمد  لص ت  لالتنجلتي ي  لص مسي. 
 

 

 للخط  التنفيذية على امتداد فترة الخطة: المتابعة والتقويمخط  

ل ةةل  تمةد  ج مندبية  مة  م نلةف ميةي  للصمندبية   ةن  مة  سالصيةد مة لص لي   لة  لصميةده بنايةه آصية  صيملية  لصننتني

لال ل ل  لل قسده لصيلمي  صين  ب د ل  لى هه  لصنمد  ج ل ةل  تمج ج مندبي  م مل صل لي  كليد فة  نيد ة  كةل تة   

 بش ل  ليس  فى ل ةل  لصنمج ج لصس يي صل لي  صيسد ة  م  ت يل  لص ت  لصن ايه  
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 لصمججي لايد  

 .لص ت  لالتنجلتي ي  ص لي  لصصيةص  جدمي  لصةصند صليليه ل لصن  يصيجيد -
 :لصميقل لاص نجلن  ص دمي  لصمدهجا -

 https://cu.edu.eg/ar/Home 

 :لصميقل لاص نجلن  ص دمي  لصتدح  -

 al.bu.edu.sahttp://port 

 :لصميقل لاص نجلن  ص دمي  ييت  -

https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx 

 :ألكساي  لصميقل لاص نجلن  ص دمي   -

oxford-of-ttps://university.which.co.uk/universityh 

لصيية  لصميمي  صنمد  تمج ج أ نمد  كلي  لصصيةص  للصنص يل لصةلللى م   -

 21/3/2016فى   جي ا لصنيلي  للال نمد

https://cu.edu.eg/ar/Homeh
http://portal.bu.edu.sa/
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Home.aspx
https://university.which.co.uk/university-of-oxford
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