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 جامعة فاروس باإلسكندرية
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 وحدة ضمان الجودة 
2020/2019 

األهداف 

 اإلستراتيجية
 التنفيذيالمسئول  االنشطة التنفيذية

 مدة التنفيذ
 الموازنة األداء مؤشرات المتابعة وتقييم

 الي من

العمل على  -1

تحديد 

احتياجات 

المجتمع من 

الخدمات 

المختلفة وتنمية 

 البيئة

 

. دراسة لتحديد االحتياجات 1

 .المجتمعية
لجنة خدمة المجتمع  •

 وتنمية البيئة

 األنشطة الطالبية •

مركز ريادة األعمال  •

 .المهني والتطوير

15/9/2019 – 

30/9/2019 
 استبيانات ولقاءات مع االطراف المستفيدة

900000 

سنوية لتنمية  . وضع و تنفيذ خطة2

البيئة وخدمة المجتمع تلبى احتياجاته 

 تشمل ندوات وخدمات مجتمعية

1/10/2019 – 

11/10/2019 
 خطة سنوية

التوعية بأنشطة خدمة المجتمع  -3

 وتنمية البيئة لألطراف المعنية 

العام األكاديمي 

2019-2020 

مطبوعات وإصدرات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

عقد ندوات توعية بالخدمات  –لألطراف المعنية 

 نشر الخطة على الموقع –المجتمعية للطالب 

تنوع المؤسسة من أنشطتها  -4

التعليمية و البحثية و الخدمية الموجهة 

لتنمية البيئة و لخدمة المجتمع و التى 

 هتلبى احتياجات المجتمع و أولويات

لجنة خدمة المجتمع  •

 وتنمية البيئة

 األنشطة الطالبية •

مركز ريادة األعمال  •

 المهني والتطوير

 مركز التدريب بالجامعة •

 معمل البحوث الدوائية •

مركز استشارات النشر  •

 البحث العلميو

 بيت الحيوان •

العام األكاديمي 

2019-2020 

 –أنشطة علمية تخدم المجمتمع...."ندوات علمية  -1

ورش عمل للتنمية المهنية المستمرة فى  –برامج تدريبية 

 "، يوم الصيدليومشروعات مجتمعية -التخصص 

 -السوق الخيرى -أنشطة مجتمعية....." يوم اليتيم  2

التبرع  -التبرع باألدوية  -مالبس العيد   - حمالت توعية

 "– ودار أيتام زيارة دار المسنين -بالدم 

 معامل بحثية متطورة تخدم المجتمع المحيط -3 

 عقد إتفاقيات وشراكات -5

 

 إدارة الجامعة •

 عميد كلية الصيدلة •

العام األكاديمي 

2019-2020 
 عقود مفعلة 

استحداث لجان ووحدات ومراكز  -6

 لدعم  خدمة المجتمع 

 لجنة الخريجين •

لجنة متابعة بيت  •

 الحيوان

العام األكاديمي 

2019-2020 

 لوائح الوحدات المستجدثة

 محاضر إجتماعات اللجان المستحدثة

تمثيل فعال لألطراف المجتمعية فى -7

صنع القرار و دعم موارد المؤسسة و 

 تنفيذ برامجها

 مجلس الكلية •

 خدمة المجتمعلجنة  •

 وتنمية البيئة

العام األكاديمي 

2019-2020 

قائمة موثقة بالمجالس / اللجان التى شارك فيها ممثلو 

 المجتمع 
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 االنشطة الطالبية •

 )يتبع(: 

العمل على . 1

تحديد 

احتياجات 

المجتمع من 

الخدمات 

المختلفة وتنمية 

 البيئة

 

 تدريب الطالب بمركز ريادة -8

 االعمال والتطوير المهني

مركز ريادة األعمال  •

 المهني والتطوير

 

العام األكاديمي 

2019-2020 

 خطة التدريب-

 كشف الحضور-

 إفادات-

 الدورات مردود-

اتفاقيات ومشاريع بحثية انتاجية تخدم المجتمع يشترك -

 فيها طالب الكلية والشركات

اإلهتمام ببرامج األمان البيئى -9

 والصناعىوالحيوى 
 مركز التدريب بالجامعة •

 

العام األكاديمي 

2019-2020 

 طرق التدريب -

 اإلنتهاء من طبع النشرات -

عقد التعاقد مع وحدة للتخلص من النفايات الحيوانية  -

 والكيماوية

نشر ثقافة ممارسات بيئية جيدة  -10

من أجل الحفاظ علي البيئة والتنمية 

 المستدامة

 المجتمعلجنة خدمة  •

 وتنمية البيئة

 االنشطة الطالبية •

العام األكاديمي 

2019-2020 

باستخدام الدرجات الهوائية كوسيلة مبادرة بدل تبديل  -

 .للمواصالت إلي الكلية

  نظف بلدك .حملة  -

قياس و تحليل نتائج مدى رضا  -11

المجتمع و منظمات سوق العمل على 

 الخدمات المقدمة

 لجنة خدمة المجتمع •

 وتنمية البيئة

 

العام األكاديمي 

2019-2020 

استبيان رضا األطراف المجتمعية عن دور الكلية -

 –وخدماتها المقدمة 

قياس وتقييم مدي رضاء منظمات سوق العمل عن  -

 – الكلية خريجي مستوي 

 االستبيانات تحليل-

 الخطة التصحيحية" - 

تبنى سياسة -2

التنمية المهنية 

والتعليم 

 المستمر

 للخريجين

 .. تطوير نشاط  وحدة الخريجين1
 لجنة الخريجين •

 

العام األكاديمي 

2019-2020 
 بيان بأنشطة وحدة الخريجين

300000 
. انشاء و تحديث دورى لقاعدة 2

 بيانات الخريجين.
 لجنة الخريجين •

 

العام األكاديمي 

2019-2020 
 قاعدة بيانات محدثة

الدورات التدريبية لالرتقاء .تنظيم 3

  بمستوي الخريجين
مركز ريادة األعمال  •

 المهني والتطوير

العام األكاديمي 

2019-2020 

 وى الدوراتتمح-

 كشف الحضور -

 إفادات -
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وتقديم خدمات  

 تنظيم ملتقي سنوي للخريجين..4 لهم
 لجنة الخريجين •

 

العام األكاديمي 

2019-2020 

 ملصقات إعالنية عن الملتقى -

 كشف الحضور -

 صور -

العمل على التعاون مع شركات  -5

 األدوية لتوظيف خريجي الكلية

 لجنة خدمة المجتمع •

 وتنمية البيئة

لجنة الدورات التدريبية  •

 والتعليم الصيدلي

 لجنة التدريب الصيفي •

 لجنة الخريجين •

 

العام األكاديمي 

2019-2020 

 إتفاقية تعاون -

 زيادة معدل توظيف الخريجين -

 تدريب الطالب ،  -

 دعم ريادة األعمال لدى الطالب  -

 المساهمة فى إحتفالية الخريجين  -

 ) يوم التوظيف(توفير فرص التوظيف للخريجين  -

 تقديم منح مالية و مادية و غيرها. -
 

تأسيس نظام فعال للتعليم الصيدلي  -6

 المستمر للصيادلة 

لجنة الدورات التدريبية  •

 والتعليم الصيدلي

 لجنة الخريجين •

 

العام األكاديمي 

2019-2020 

 دورات تدريبية للخريجين -

 محتوى الدورات -

 كشف حضور -
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