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التقرير السنوي لوحدة ضمان الجودة  -كلية الصيدلة
للعام الجامعي 1028/1027
 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة:
 تم عرض واعتماد وتوثيق الهيكل التنظيمي وتشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي
 7102/7102بمجلس الكلية رقم ( )27بتاريخ .7102/9/00
 المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة:
 تم عرض واعتماد وتوثيق الهيكل التنفيذي و تشكيل المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعي
 7102/7102بمجلس الكلية رقم ( )27بتاريخ .7102/9/00
 لجان وحدة ضمان الجودة:
 تم عرض وتوثيق واعتماد التشكيل الجديد للجان وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي  7102/7102بمجلس
الكلية رقم ( )27بتاريخ .7102/9/00
 .0لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء
 .7لجنة تطوير المناهج/البرامج
 .3لجنة التوعية والتدريب والدعم الفني
 .4لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير
 .5لجنة تقويم الطالب (االستقصاءات  -الشكاوى)
 .6لجنة التدريب الميداني
 تم عرض واعتماد وتوثيق المهام واآلليات والخطط التنفيذية الخاصة بلجان وحدة ضمان الجودة للعام
الجامعي  7102/7102بمجلس الكلية رقم ( )27بتاريخ .7102/9/00
 تم عرض واعتماد وتوثيق الخطط التنفيذية الخاصة بلجان وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي 7102/7102
بمجلس الكلية رقم ( )27بتاريخ .7102/9/00
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لجان وحدة ضمان الجودة:
 .2لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء:
تم عرض واعتماد وتوثيق المواضيع األتية بمجلس الكلية رقم ( )81بتاريخ :1027/9/22
 تشكيل كالً من:
 تشكيل لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء ،وتحديث المهام وآليات العمل.
 تشكيل معايير الدراسة الذاتية.
 تشكيل منسقي أعمال الجودة باألقسام العلمية.
 تشكيل فريق كتابة الدراسة الذاتية الجديدة.
 الكتيبات:
 دليل الطالب.
 دليل الخريجين.
 الخطط:
 الخطة التنفيذية للخطة البحثية للعام الجامعي .7102/7102
 الخطة التنفيذية لخطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة للعام الجامعي .7102/7102






الخطة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعي .7102/7102
الخطة الزمنية لتسليم متطلبات معايير الدراسة الذاتية للعام الجامعي .7102/7102
الخطة الزمنية لتسليم متطلبات لجان الكلية والوحدات ذات الطابع الخاص للعام الجامعي .7102/7102
الخطة الزمنية لتسليم متطلبات األقسام العلمية للعام الجامعي .7102/7102
الخطة التنفيذية لمهام منسقي أعمال الجودة باألقسام العلمية للعام الجامعي .7102/7102

 الخطة التنفيذيةة لخطةة تنميةة مهةارات القيةادات األكاديميةة وأعئةاء هيئةة التةدريس والهيئةة المعاونةة للعةام
الجامعي .7102/7102
 الخطة التنفيذية لخطة لتنمية قدرات وتدريب أعئاء الجهاز اإلداري للعام الجامعي .7102/7102
 خطة المراجعة الداخلية على األقسام العلمية للعام الجامعي .7102/7106
 خطة المراجعة الداخلية على المعامل الطالبية ،والمعامل البحثية للعام الجامعي .7102/7102
 خطة المراجعة الداخلية على الكنتروالت للعام الجامعي .7102/7106
 الخطة التنفيذية لإلستقصاءات للعام الجامعي .7102/7102
 الخطة التنفيذية للشكاوى للعام الجامعي .7102/7102
 الخطة التنفيذية للجنة التدريب الميداني للعام الجامعي .7102/7102
 الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للعام الجامعي .7102/7102
 خطط التحسين لكلية الصيدلة للعام الجامعي .7102/7102
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 التقارير الربع سنوية ألعمال وحدة ضمان الجودة:
 التقريةةر الربةةع سةةنوي عةةن أعمةةال وحةةدة ضةةمان الجةةودة (سةةبتمبر  -أكتةةوبر  -نةةوفمبر) للعةةام األكةةاديمي
.7102/7102
 التقريةةةر الربةةةع سةةةنوي عةةةن أعمةةةال وحةةةدة ضةةةمان الجةةةودة (ديسةةةمبر -ينةةةاير -فبرايةةةر) للعةةةام األكةةةاديمي
.7102/7102
 التقريةةةر الربةةةع سةةةنوي عةةةن أعمةةةال وحةةةدة ضةةةمان الجةةةودة (مةةةار

 -إبريةةةل  -مةةةايو) للعةةةام األكةةةاديمي

.7102/7102
 التقريةةر الربةةع سةةنوي عةةن أعمةةال وحةةدة ضةةمان الجةةودة (يونيةةو  -يوليةةو  -أغسةةطس) للعةةام األكةةاديمي
.7102/7102
 التقارير النصف سنوية للخطط:
 التقريةةةر الربةةةع سةةةنوي عةةةن أعمةةةال وحةةةدة ضةةةمان الجةةةودة (ديسةةةمبر -ينةةةاير -فبرايةةةر) للعةةةام األكةةةاديمي
.7102/7102
 التقرير النصف سنوي الخاص بالخطة التنفيذية للخطة البحثية للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير النصف سنوي الخةاص بالخطةة التنفيذيةة لخطةة المشةاركة المجتمعيةة وتنميةة البيئةة للعةام الجةامعي
.7102/7102
 التقرير النصف سنوي الخاص بالخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير النصف سنوي الخةاص بالخطةة التنفيذيةة لخطةة تنميةة مهةارات القيةادات األكاديميةة وأعئةاء هيئةة
التدريس والهيئة المعاونة للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير النصف سنوي الخاص بالخطة التنفيذية لخطة تنمية قدرات وتدريب أعئاء الجهةاز اإلداري للعةام
الجامعي .7102/7102
 إعداد التقارير السنوية للخطط وأعمال وحدة ضمان الجودة والكلية:
 التقرير السنوي الخاص بأعمال وحدة ضمان الجودة للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير السنوي لكلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير السنوي الخاص بالخطة التنفيذية للخطة البحثية للعام الجامعي .7102/7102
 التقريةةةر السةةةنوي الخةةةاص بالخطةةةة التنفيذيةةةة لخطةةةة المشةةةاركة المجتمعيةةةة وتنميةةةة البيئةةةة للعةةةام الجةةةامعي
.7102/7102
 التقرير السنوي للخطة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير السنوي للخطة الزمنية لتسليم متطلبات معايير الدراسة الذاتية للعام الجامعي .7102/7102
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 التقرير السنوي للخطة الزمنية لتسليم متطلبات لجان الكلية والوحةدات ذات الطةابع الخةاص للعةام الجةامعي
.7102/7102
 التقرير السنوي للخطة الزمنية لتسليم متطلبات األقسام العلمية للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير السنوي للخطة التنفيذية لمهام منسقي أعمال الجودة باألقسام العلمية للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير السنوي الخاص بالخطة التنفيذية لخطة تنمية مهارات القيادات األكاديميةة وأعئةاء هيئةة التةدريس
والهيئة المعاونة للعام الجامعي .7102/7102
 التقريةةر السةةنوي للخطةةة التنفيذيةةة لخطةةة لتنميةةة قةةدرات وتةةدريب أعئةةاء الجهةةاز اإلداري للعةةام الجةةامعي
.7102/7102
 التقرير السنوي لخطة المراجعة الداخلية على األقسام العلمية للعام الجامعي .7102/7106
 التقريةةر السةةةنوي لخطةةةة المراجعةةةة الداخليةةة علةةةى المعامةةةل الطالبيةةةة ،والمعامةةل البحثيةةةة للعةةةام الجةةةامعي
.7102/7102
 التقرير السنوي لخطة المراجعة الداخلية على الكنتروالت للعام الجامعي .7102/7106
 التقريةةةر السةةةنوي الخةةةاص بةةةالمرور علةةةى الكليةةةة مةةةن خةةةالل لجنةةةة المراجعةةةة الداخليةةةة للعةةةام الجةةةامعي
.7102/7102
 التقرير السنوي للخطة التنفيذية لإلستقصاءات للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير السنوي للخطة التنفيذية للشكاوى للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير السنوي للخطة التنفيذية للجنة التدريب الميداني للعام الجامعي .7102/7102
 التقريةةةر السةةةنوي للخطةةةة التنفيذيةةةة للخطةةةة االسةةةتراتيجية لكليةةةة الصةةةيدلة  7109/7105للعةةةام الجةةةامعي
.7102/7102
 التقرير السنوي لخطط التحسين لكلية الصيدلة للعام الجامعي .7102/7102
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 .1لجنة تطوير المناهج/البرامج:
 إعداد التشكيالت:
 إعةةةداد تشةةةكيل لجنةةةة تطةةةوير المنةةةاهج/البةةةرامج ،وتحةةةديث مهامهةةةا وآليةةةات العمةةةل بهةةةا للعةةةام الجةةةامعي
.7102/7102
 إعداد توصيف وتقرير البرنامج التعليمي والمقررات الدراسية:
 توصةةيف ومصةةفوفة البرنةةامج التعليمةةي والمقةةررات الدراسةةية الخةةاص بالالةحةةة القديمةةة للعةةام الجةةامعي
.7102/7102
 توصةةيف ومصةةفوفة البرنةةامج التعليمةةي والمقةةررات الدراسةةية الخةةاص بالةحةةة السةةاعات المعتمةةدة للعةةام
الجامعي .7102/7102
 تقرير البرنامج التعليمي والمقررات الدراسية الخاص بالالةحة القديمة للعام الجامعي .7102/7106
 تقريةةةر ال برنةةةامج التعليمةةةي والمقةةةررات الدراسةةةية الخةةةاص بالةحةةةة السةةةاعات المعتمةةةدة للعةةةام الجةةةامعي
.7102/7106
 تطوير المناهج/البرامج:
 تبنةةي تفعيةةل المقةةررات اإللكترونيةةة خةةالل العةةام الجةةامعي  ،7102/7102والتأكةةد مةةن اسةةتيفاء متطلبةةات
الموقع اإللكتروني لها.
 إعداد آلية االمتحانات الشفهية للعام الجامعي .7102/7102
 إعداد مقيا

التدرج للتقييم في اإلمتحانات الشفهية للعام الجامعي .7102/7102

 إعداد مواصفات الورقة اإلمتحانية للعام الجامعي .7102/7102
 إعداد نموذج التقرير عما تم تحسينه وتطويره للمقررات الدراسية من  7105/7104إلى .7102/7102
 إضافة مقرر  Diagnostic Microbiologyالتابع لقسم الميكروبيولوجيا والمناعة.
 اسةةتبدال مقةةرر  Advanced Instrumental Anlaysisبمقةةرر  Applied Analysisالتةةابع لقسةةم
الكيمياء.
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 .3لجنة التوعية والتدريب والدعم الفني:
 إعداد التشكيالت:
 تشكيل لجنة التوعية والتدريب والدعم الفني ،وتحديث المهام وآليات العمل للعام األكاديمي .7102/7102
 الدورات التدريبية وورش العمل والندوات:
 ورشة عمل يوم  7102/9/02بمعمل ( ،)7303يوم  7102/0/74بمعمل ( )0103بعنوان:
" تطبيق نظام إدارة العملية التعليمية "
قام بها د /أسامة شوقي توفيق (عئو وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة جامعة  6أكتوبر والحاصل على
الدبلوم المهني في إدارة نظم الجودة واالعتماد في المؤسسات التعليمية).
 دورة تدريبية للعاملين بالكلية يوم 7102/3/72بعنوان " :اإلسعافات األولية "
قام بها د /عبدهللا محمد  -مدر

بقسم االدوية والسموم وعئو لجنة السالمة والصحة المهنية.

 ورشة عمل للسادة أعئاء معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية (المعيار السابع) يوم الثالثاء الموافق
 7102/7/05من خالل مركز ضمان الجودة بجامعة  6أكتوبر ،حيث تم توعيتهم باألتي:
 توافق الرسالة واألهداف مع المعايير األكاديمية والبرامج.
 توعية األطراف المعنية (أعئاء هيئة التدريس  -الطالب  -اإلدارة).
 مرفقات المعيار الخاصة بمركز ضمان الجودة بالجامعة.
 السياسات واآلليات المركزية.
 استراتيجية التعليم والتدريس والتقويم.
 ورشة عمل للسادة أعئاء معيار التدريس والتعلم (المعيار الثامن) يوم الثالثاء الموافق  7102/7/77من
خالل مركز ضمان الجودة بجامعة  6أكتوبر ،حيث تم توعيتهم باألتي:
 توافق الرسالة واألهداف مع المعايير األكاديمية والبرامج.
 توعية األطراف المعنية (أعئاء هيئة التدريس  -الطالب  -اإلدارة).
 مرفقات المعيار الخاصة بمركز ضمان الجودة بالجامعة.
 السياسات واآلليات المركزية.
 استراتيجية التعليم والتدريس والتقويم.
 دورة تدريبية بالمكتبة المركزية لجامعة  6أكتوبر يوم  7102/5/2بعنوان:
"كيفية كتابة البحث العلمي للنشر الدولي" ،حاضرهاDr/ Lea Gagnon :
 ورشة عمل للسادة أعئاء معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية (المعيار العاشر) يوم اإلثنين الموافق
 7102/3/07من خالل مركز ضمان الجودة بجامعة  6أكتوبر ،حيث تم توعيتهم باألتي:
 توافق الرسالة واألهداف مع المعايير األكاديمية والبرامج.
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 توعية األطراف المعنية (أعئاء هيئة التدريس  -الطالب  -اإلدارة).
 مرفقات المعيار الخاصة بمركز ضمان الجودة بالجامعة.
 السياسات واآلليات المركزية.
 استراتيجية التعليم والتدريس والتقويم.
مبادى النشر
 ندوة علمية يوم األربعاء الموافق  7102/3/04بعنوان " :كيفية كتابة ورقة بحثية ناجحة و
ْ
الدولي الحديثة " ،ألقاها ا.د /محمد على فرج  -أستاذ قسم العقاقير -كلية الصيدلة  -جامعة القاهرة.
 دورة تدريبية للعاملين بالكلية يوم الثالثاء الموافق  7102/3/71بعنوان " :القواعد المنظمة للساعات
المعتمدة " ،قام بها د/عالء حداد  -مدر

قسم العقاقير ومدير وحدة التسجيل واإلرشاد األكاديمي.

 ورشة عمل للسادة أعئاء معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة (المعيار الثاني عشر) يوم األربعاء
الموافق  7102/4/4من خالل مركز ضمان الجودة بجامعة  6أكتوبر ،حيث تم توعيتهم باألتي:
 توافق الرسالة واألهداف مع المعيار.
 تحديد مجتمع الكلية (المجتمع الداخلي /المجتمع الخارجي).
 أدوات جمع المعلومات عن احتياجات المجتمع.
 نماذج األدوات التي تم استخدامها (االستبيانات).
 التعليق غلى نتاةج االستبيانات.
 تحليل نقاط القوة والئعف.
 تحديد مجاالت خدمة المجتمع وأولويات خدمة المجتمع.
 دورة تدريبية للعاملين بالكلية يوم األحد الموافق  7102/4/05بعنوان:
" المهام اإلشرافية والجودة الشخصية (واجبات الجهاز اإلداري واألخالقيات المهنية) "
قام بها أ.م.د /سمير محمد عثمان  -مشرف قسم العقاقير وعئو معيار الجهاز اإلداري.
 ورشة عمل للسادة أعئاء هيئة التدريس يوم اإلثنين الموافق  7102/4/06بعنوان:
“ Writing Effective Exam Questions: Learning Domains & Construction of
” Valid & Reliable Exams
قام بها ا.م.د /خالد مصيلحي  -ناةب رةيس وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة  -جامعة القاهرة.
 توعية أعضاء هيئة التدريس:
 عرض التقرير السنوي الخاص بأعمال وحدة ضمان الجودة عن العام الجامعي .7102/7102
 محاضرة توعية يوم  7102/01/79بعنوان"Validation management" :
ألقاها د .محمد فار

من شركة القاهرة لألدوية.
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 توعية السادة أعئاء معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية يوم األربعاء الموافق  7102/0/74من
الساعة  9331صباحا ً إلى الساعة  00331مساءاً وذلك من خالل األتي:
 ما تم إنجازه في المعيار للعام الجامعي .7102/7102
 األنشطة الخاصة بالمعيار.
 االستقصاءات الخاصة بالمعيار.
 وضع خطة العمل للمعيار الستكماله.
 توعية السادة أعئاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة -
جامعة  6أكتوبر  7109/7104للعام األكاديمي  7102/7102يوم األحد الموافق .7102/7/03
 توعية السادة أعئاء معيار الجهاز اإلداري يوم اإلثنين الموافق  7102/7/76وذلك من خالل األتي:
 ما تم إنجازه في المعيار للعام الجامعي .7102/7102
 متابعة مرفقات معيار الجهاز اإلداري.
 االستقصاءات الخاصة بالمعيار.
 وضع خطة العمل للمعيار الستكماله.
 توعية السادة أعئاء معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية يوم الثالثاء الموافق  7102/7/72وذلك
من خالل األتي:
 ما تم إنجازه في المعيار للعام الجامعي .7102/7102
 متابعة مرفقات معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية.
 االستقصاءات الخاصة بالمعيار.
 وضع خطة العمل للمعيار الستكماله.
 محاضرة توعية يوم  7102/4/77بعنوان " :أخالقيات البحث العلمي في مجال البحوث الطبية "
ومشرف قسم الصيدلة اإلكلينيكية بالكلية.

والتي حاضرها د /أحمد محمد علي  -مدر
 محاضرة توعية يوم  7102/4/73بعنوان:

" المعايير األخالقية إلجراء األبحاث العلمية على حيوانات التجارب ومبادئ االمن والسالمة والصحة في
معامل األبحاث والمتعاملين مع حيوانات التجارب "
والتي حاضرها ا.د /محمد فهمي  -رةيس قسم الدوية والسموم بالكلية.
 توعية السادة رؤساء األقسام العلمية بخصوص أعمال المراجعة الداخلية على األقسام العلمية وبنود المراجعة
المنصوص عليها بقواةم المراجعة المختلفة والتشاور واالتفاق على المواعيد المناسبة إلتمام المراجعة
والتوعية للسادة رؤساء األقسام العلمية بأهمية إعداد الدراسة الذاتية للكلية والتركيز على بعض المتطلبات
المطلوبة في الفترة القادمة إلعداد الدراسة الذاتية وذلك يوم اإلثنين الموافق .7102/3/09
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 محاضرة توعية يوم الخميس الموافق  7102/4/5بعنوان " :معايير اختيار القيادات األكاديمية "
ألقاها د /مجدي عوني  -مدر

قسم األدوية والسموم بالكلية وعئو معيار القيادة والحوكمة.

 محاضرة توعية يوم  7102/5/70بعنوان " :التعليم والمقررات اإللكترونية بجامعة  6أكتوبر "
حاضرها د /عبدهللا محمد  -مدر

قسم األدوية والسموم بالكلية.

 توعية الطالب:
 توعية طالب المستوي األول للعام الجامعي  7102/7102يوم  7102/9/74بحصول كلية الصيدلة  -جامعة
 6أكتوبر  -على االعتماد األكاديمي من قبل الهيئة القومية لئمان جودة التعليم واالعتماد كأول كلية خاصة
بجامعة خاصة بجمهورية مصر العربية وأهمية االحتفاظ باالعتماد األكاديمي ودورهم في ذلك ،كما قامت د/
هالة همام  -مدير وحدة ضمان الجودة بعرض التقرير السنوي الخاص بأعمال وحدة ضمان الجودة عن العام
الجامعي  7102/7106على السادة أعئاء هيئة التدريس ،والهيئة المعاونة.
 توعية لطالب كلية الصيدلة في مدرجات الفرق الدراسية الخمس يوم األحد  7102/01/05باألتي:
 التقرير السنوي الخاص بأعمال وحدة ضمان الجودة عن العام الجامعي .7102/7106
 لجنة تقويم الطالب (الشكاوى) :وجود صناديق للشكاوى بجميع أدوار مبنى صيدلة ،آليه تلقى الشكاوى
والرد عليها ،نموذج تلقى الشكاوى ،البريد اإللكتروني الخاص بالشكاوى لكلية الصيدلة
(.)shakawa.ph@o6u.edu.eg
 محاضرة توعية يوم  7102/01/79بعنوان"Validation management" :
ألقاها د .محمد فار

من شركة القاهرة لألدوية.
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 .4لجنة المراجعة الداخلية وإعداد التقارير:
 إعداد تشكيل اللجنة ،وتحديث المهام وآليات العمل للعام األكاديمي .7102/7102
 إعداد تشكيل فريق المراجعة الداخلية للعام األكاديمي .7102/7102
 إعداد الخطط:
 خطة المراجعة الداخلية على األقسام العلمية للعام األكاديمي .7102/7106
 خطة المراجعة الداخلية على المعامل الطالبية والبحثية للعام األكاديمي .7102/7102
 خطة المراجعة الداخلية على الكنتروالت للعام األكاديمي .7102/7106
 نموذج المرور على الكلية للعام األكاديمي .7102/7102
 فريق المراجعات الداخلية:
 تم توزيع المراجعة الداخلية على األقسام العلمية على السادة أعئاء فريق المراجعات الداخلية علي األقسام
العلمية كالتالي:
م

القائم بالمراجعة

القسم العلمي

2

الصيدالنيات والصيدلة الصناعية

1

العقاقير

3

الميكروبيولوجيا والمناعة

4

الكيمياء

5

الكيمياء الحيوية

6

األدوية والسموم ،الصيدلة اإلكلينيكية

 تم تكليف د /لينا جميل عبدالحافظ  -مدر

 د /والء أحمد أمين الشريف د /سارة عبدالعال د /سارة محمود سليمان د /إيناس طه د /داليا رشيد د /عبدهللا محمد ا.د /سهير النحاس د /محمد أشرف أحمد ممدوح د /نرمين شتا د /داليا رشيد د /عبدهللا محمد ا.د /ناجية نجيب د /شريفة فهمي على -م.م /إيمان أحمد نورالدين

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالقيام بالمراجعة الداخلية على

المعامل الطالبية والبحثية للعام الجامعي  ،7102/7102كما تم تكليفها بالقيام بالمرور على مرافق الكلية
طبقا ً لنموذج المرور علي الكلية للعام الجامعي .7102/7102
 تم تكليف د /دينا مصطفي بالقيام بالمراجعة الداخلية على الكنتروالت للعام الجامعي .7102/7106
 تم عقد اجتماع مع السادة أعئاء هيئة التدريس المنئمين لفريق المراجعة الداخلية للتوعية بأعمال المراجعة
الداخلية على األقسام العلمية وبنود المراجعة المنصوص عليها بقواةم المراجعة المختلفة.
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 توعية رؤساء القسام العلمية ببنود المراجعات الداخلية المختلفة:
 تم عقد اجتماع مع السادة رؤساء األقسام العلمية إستعداداً للمراجعة الداخلية على األقسام العلمية خالل شهر
إبريل  ، 7102وتوعيتهم بأعمال المراجعة الداخلية على األقسام العلمية وبنود المراجعة المنصوص عليها
بقواةم المراجعة المختلفة ،كما تم تسليمهم ما يلي:
 نسخة من التقرير السنوي للمراجعة الداخلية على االقسام العلمية للعام الجامعي .7106/7105
 نموذج المراجعة على ملفات األقسام العلمية.
 نموذج المراجعة على ملفات المقررات الدراسية.
 نموذج المراجعة على المعامل الطالبية والبحثية.
 نموذج المراجعة على الكنتروالت.
 إعداد التقارير السنوية:
 التقرير السنوي لخطة المراجعة الداخلية على األقسام العلمية للعام الجامعي .7102/7106
 التقرير السنوي لخطة المراجعة الداخلية على المعامل الطالبية والبحثية للعام الجامعي .7102/7102
 التقرير السنوي لخطة المراجعة الداخلية على الكنتروالت للعام الجامعي .7102/7106
 التقرير السنوي للمرور على الكلية للعام الجامعي .7102/7102
 إعداد نموذج األنشطة ألعئاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام األكاديمي .7102/7102
 إعداد آليات المساةلة والمحاسبة للعام األكاديمي .7102/7102
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 .5لجنة تقويم الطالب (االستقصاءات  -الشكاوى):
 تم عرض وإعتماد وتوثيق تشككيل لجنكة تقكويم الطكالب (االستقصكاءات  -الشككاوى) ،والمهكام ولليكات العمكل
للعام األكاديمي  1028/1027بمجلس الكلية رقم ( )81بتاريخ .1027/9/22
 لجنة تقويم الطالب (االستقصاءات) :تم إتمام ما يلي:
 استقصاءات معايير الدراسة الذاتية للعام الجامعي :1028/1027
 تكم مخاطبكة السكادة رؤسككاء معكايير الدراسكة الذاتيكة لتفعيككل االستقصكاءات الخاصكة بمعكايير الدراسككة
الذاتية وتجميعها وتسليمها لوحدة ضمان الجودة ليتم تحليلها.
 تم توزيع وتجميع وتحليل كالً من االستقصاءات التالية:
 استقصاء رؤية ورسالة كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر
 استقصاء كفاءة خريج كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر
 استقصاء قيا اكتساب الخريج للمخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج التعليمي
 استقصاء عن الملتقى التوظيفي
 استقصاء تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية وأعئاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 استقصاء رضا المتدرب عن الدورة التدريبية.
 استقصاء عن حقوق الملكية الفكرية ألعئاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 استقصاء رضا الطالب عن سياسات العدالة وعدم التميز
 استقصاء رضا األطراف ذات العالقة عن أنشطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
 استقصاء االلتحاق بكلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر.
 استقصاء التحويل إلى كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر
 استقصاء احتياجات الطالب الوافدين
 استقصاء قيا رضا الطالب عن األنشطة الطالبية
 مقيا التدرج لتقييم المتدرب أثناء التدريب الميداني
 استقصاء مردود المراجعة الداخلية
 استقصاء عن البحث العلمي
وتةةم مخاطبةةة السةةادة أعئةةاء هيئةةة التةةدريس ورؤسةةاء معةةايير الدراسةةة الذاتيةةة بنتةةاةج التحليةةل وذلةةك لتقةةديم
مقترحةةةات التحسةةةين الالزمةةةة تمهيةةةداً لتفعيةةةل اإلجةةةراءات التصةةةحيحية ،وسةةةيتم متابعةةةة اتخةةةاذ اإلجةةةراءات
التصحيحية للتأكد من تفعيلها.
 استقصاءات تقويم االمتحان النظري:
 تم توزيع استقصاءات تقويم االمتحان النظري أثناء االمتحانات النظرية في الفصةل الدراسةي األول
والثاني على طالب كلية الصيدلة وتجميعه من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلية.
 تةم تحليةل استقصةاءات تقةةويم االمتحةان النظةري الخاصةة بالفصةةل الدراسةي األول والثةاني مةن قبةةل
وحدة ضمان الجودة بالكلية وإرسال نسخة إلى رؤساء األقسام العلمية لعرضها على السادة أعئةاء
هيئة التدريس من أجل الحفاظ على نقاط القوة التي بها واتخةاذ اإلجةراءات التصةحيحية للنقةاط التةي
تحتاج إلى تحسين والتةي تقةل نسةبة االسةتجابة بهةا عةن ( )%21إن وجةدت مةع األخةذ فةي االعتبةار
أراء الطالب ويةتم مقارنةة نتةاةج التحليةل بالعةام السةابق وتقةديم تقريةر للوقةوف علةى مةدى التحسةين
الخاصة بالمقرر.
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 استقصاءات تقييم المقرر من قبل المقيم الخارجي:
 تم توزيةع استقصةاءات تقيةيم المقةرر مةن قبةل المقةيم الخةارجي فةي االمتحانةات الشةفوية فةي الفصةل
الدراسي األول والثاني على السةادة الممتحنةين الخةارجيين وتجميعةه مةن قبةل وحةدة ضةمان الجةودة
بالكلية.
 تةةم تحليةةل استقصةةاءات تقةةويم المقةةرر مةةن قبةةل المقةةيم الخةةارجي الخاصةةة بالفصةةل الدراسةةي األول
والثاني وإرسال نسخة إلى رؤساء األقسام العلمية لعرضها على السةادة أعئةاء هيئةة التةدريس مةن
أجل الحفاظ على نقاط القوة التي بها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية للنقةاط التةي تحتةاج إلةى تحسةين
والتي تقل نسبة االستجابة بها عن ( )%21إن وجدت والمقارنة بالعام السابق.
 االستبيانات المركزية (مركز ضمان الجودة):
 استمارات تقييم المقررات الدراسية:
 تم تفعيل استمارات تقييم المقررات الدراسةية للفصةل الدراسةي األول (الخريةف) والفصةل الدراسةي
الثاني (الربيع) على شبكة اإلنترنت للطالب وذلك مةن خةالل صةفحة لوحةة إعالنةات كليةة الصةيدلة
على الفيس بوك.
 تم عمةل التحليةل اإلحصةاةي السةتبيانات تقةويم المقةررات الدراسةية للفصةل الدراسةي األول والثةاني
وتةةم مخاطبةةة وإرسةةال نسةةخة مةةن النتةةاةج للسةةادة رؤسةةاء األقسةةام العلميةةة لعرضةةها علةةى منسةةقي
المقةررات الدراسةية مةن أجةل الحفةاظ علةى نقةاط القةوة واتخةاذ اإلجةراءات التصةحيحية للنقةاط التةةي
تحتاج إلى تحسين وتسليمها لوحدة ضمان الجودة.
 استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
 تم توزيع استبيان الرضا الوظيفي ألعئاء هيئة التةدريس والهيئةة المعاونةة وتجميعةه وإرسةاله إلةى
مركز ضمان الجودة بالجامعة لتحليله.
 تةةم اسةةتالم نتةةاةج التحليةةل اإلحصةةاةي السةةتبيانات الرضةةا الةةوظيفي ألعئةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة
المعاونة من مركز ضمان الجودة بالجامعة وتم إرسال نسخة من نتيجة التحليةل لكةل مةن أ.د /عميةد
الكلية ووكيل الكليةة لشةئون التعلةيم والطةالب للةرد عليهةا مةن أجةل الحفةاظ علةى نقةاط القةوة واتخةاذ
اإلجراءات التصحيحية للنقاط التي تحتاج إلى تحسين.
 استبيان حول جودة الخدمة الجامعية:
 تم توزيع اسةتبيان حةول جةودة الخدمةة الجامعيةة علةى طةالب كليةة الصةيدلة وتجميعةه وإرسةاله إلةى
مركز ضمان الجودة بالجامعة لتحليله.
 تم استالم نتاةج التحليل اإلحصاةي الستبيان حول جودة الخدمة الجامعية مةن مركةز ضةمان الجةودة
بالجامعة وتم إرسال نسخة من نتيجة التحليل لكل من أ.د /عميد الكليةة ووكيةل الكليةة لشةئون التعلةيم
والطالب للرد عليها من أجةل الحفةاظ علةى نقةاط القةوة واتخةاذ اإلجةراءات التصةحيحية للنقةاط التةي
تحتاج إلى تحسين.
 استبيان تقويم البرنامج التعليمي للسادة أعضاء هيئة التدريس:
 تم توزيع اسةتبيان تقةويم البرنةامج التعليمةي وتجميعةه وإرسةاله إلةى مركةز ضةمان الجةودة بالجامعةة
لتحليله.
 تةةم اسةةتالم نتةةاةج التحليةةل اإلحص ةاةي السةةتبيانات تقةةويم البرنةةامج التعليمةةي للسةةادة رؤسةةاء األقسةةام
العلمية وأعئاء هيئة التدريس ومنسقي المقررات الدراسية من مركز ضمان الجودة بالجامعة وتةم
إرسال نسخة من نتيجة التحليل لكل من أ.د /عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعلةيم والطةالب للةرد
عليهةةا مةةن أجةةل الحفةةاظ علةةى نقةةاط القةةوة واتخةةاذ اإلجةةراءات التصةةحيحية للنقةةاط التةةي تحتةةاج إلةةى
تحسين.
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 استبيان تقويم البرنامج التعليمي لطالب السنة:
 تم توزيةع اسةتبيان تقةويم البرنةامج التعليمةي علةى طةالب السةنة النهاةيةة (الفرقةة الخامسةة) وتجميعةه وتةم
إرساله إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة لتحليلها.
 تم استالم نتاةج التحليل اإلحصاةي الستبيانات تقويم البرنامج التعليمي لطالب السنة النهاةية من مركةز
ضمان الجودة بالجامعة وتم إرسةال نسةخة مةن نتيجةة التحليةل لكةل مةن أ.د /عميةد الكليةة ووكيةل الكليةة
لشئون التعليم والطالب للةرد عليهةا مةن أجةل الحفةاظ علةى نقةاط القةوة واتخةاذ اإلجةراءات التصةحيحية
للنقاط التي تحتاج إلى تحسين.
 لجنة تقويم الطالب (الشكاوى):
 تم عرض واعتماد وتوثيق ما يلي:
 نموذج تلقي الشكاوى (باللغة العربية واإلنجليزية) للعام الجامعي .7102/7102
 تةةةةةم فةةةةةتل صةةةةةناديق الشةةةةةكاوى أيةةةةةام الثالثةةةةةاء ( ،)7102/01/01األحةةةةةد ( ،)7102/01/77األحةةةةةد
( )7102/00/07ووجد بها عدة شكاوى والتحاور فةي كيفيةة حلهةا والةرد عليهةا وإعةالم طةالب الفةرق
المقدمة للشكوى بنتيجتها وتعليقها بالمدرج.
 تم فتل صناديق الشةكاوى يةوم األربعةاء ( ،)7102/3/04ووجةد بهةا عةدة شةكاوى والتحةاور فةي كيفيةة
حلها والرد عليها وإعالم طالب الفرق المقدمة للشكوى بنتيجتها وتعليقها بالمدرج.
 تةةم فةةتل صةةناديق الشةةكاوى أيةةام اإلثنةةين ( ،)7102/4/7األربعةةاء ( )7102/4/02ولةةم يوجةةد بهةةا أيةةة
شكاوى.
 تم تجميع محاضةر فةتل صةناديق الشةكاوى منةذ بدايةة العةام الجةامعي  7102/7102حتةى األن والةرد
عليها وإرسالها إلى السيد األستاذ الدكتور /ناةب رةيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.
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 .6لجنة التدريب الميداني:
 تم عرض وإعتماد وتوثيق ما يلي بمجلس الكلية رقم ( )81بتاريخ :1027/9/22
 تشكيل لجنة التدريب الميداني ،والمهام وآليات العمل للعام األكاديمي .7102/7102
 توصيف التدريب الميداني للعام األكاديمي .7102/7102
 مقيا

التدرج لتقييم المتدرب أثناء التدريب الميداني للعام األكاديمي .7102/7102

 تم عرض ما يلي:
 مخاطبة السةادة المشةرفين علةى التةدريب الميةداني لعقةد إجتمةاع مةع فريةق الطةالب الخةاص بهةم وتةوعيتهم
بمتطلبات التدريب الميداني األتي ذكرها:
 )51( ساعة :دورات تدريبية بشهادات موثقه ومعتمده من جهة التدريب.
 )411( ساعة :تدريب ميداني في الصيدليات ،الشركات ،المصانع.
 تقديم تقرير يشمل تجربة كل طالب في التدريب الميداني ومدى إستفادته ومقترحاته في التطوير.
 التعرف بمقيا

التدرج لتقيةيم المتةدرب أثنةاء التةدريب الميةداني والةذي يملةة بمعرفةة جهةة التةدريب أو

الشخص القاةم بالتدريب في المؤسسات الصيدلية المختلفة.
 بالنسككبة لطككالب الفرقككة الخامسككة يككتم تسككليم المتطلبككات األتيككة فككي موعككد أقصككا مككارس  1027إلككى
المشرفين على التدريب:
مقيا

التدرج لتقييم المتدرب أثناء التدريب الميداني للعام الجامعي .7102/7102

صورة من شهادات الدورات التدريبية التي أقيمت بالكلية أو خارجها ( )51ساعة.
صورة من الشهادات التي تفيد بأن الطالب تدرب في مؤسسة صيدلية خارجية ( )411ساعة.
تقرير من الطالب يشمل تجربته في التدريب الميداني ومدى إستفادته ومقترحاته في التطوير.
 كما تم تحديث ما يلي:
 جهات التدريب الميداني المتاحة من قبل الكلية للعام الجامعي .7102/7102
 جدول الدورات التدريبية وورش العمل المتاحة للطالب للعام الجامعي .7102/7102
 جدول توزيع الطالب على السادة أعئاء هيئة التةدريس المشةرفين علةى التةدريب الميةداني للعةام الجةامعي
.7102/7102
 تسجيل رغبات الطالب لإللتحاق بجهات التدريب المختلفة المتاحة من قبل الكلية وأيضاً بالدورات التدريبية
وورش العمل:
 تمةةت مناقشةةة السةةادة أعئةةاء اللجنةةة والمشةةرفين علةةى التةةدريب الميةةداني علةةى متابعةةة إسةةتكمال الةةدورات
التدريبية وورش العمل  ......وقد إتئل جديةة الطةالب فةى اللحةاق بةالفرص التدريبيةة المختلفةة والةدورات
وورش العمل.
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 تم عرض واعتماد وتوثيق:
 التقرير السنوي الخاص بأعمال لجنة التدريب الميداني للعام الجامعي .7102/7102
 نتاةج تحليل مقيا

التدرج الخاص بالتدريب الميةداني للعةام الجةامعي  7102/7102وعةرض مقترحةات

وأراء السادة المدربين والمتدربين.
 تم استالم متطلبات التدريب الميداني من السادة أعئةاء هيئةة التةدريس المشةرفين علةى التةدريب الميةدانى
وذلك تمهيداً إلعتماد خطوات إخالء الطرف الخاصة بالخريجين المستوفين التدريب الميدانى.
 تقريرا عن الدورات التدريبية لطالب الفةرق الدراسةية المختلفةة مةن خةالل الوحةدات ذات الطةابع الخةاص
التابعة للكلية.
 تم تفعيل الخطة التنفيذية للتدريب الميداني خالل العام الجامعي  ،7102/7102كما تم عقد العديد من االتفاقيات
مع جهات التدريب المتنوعة والتي تشمل الصيدليات ،مصانع األدوية ،المستشفيات وبلغ إجمالي عدد المتدربين
( )652طالب في ( )06جهة تدريب مختلفة :صيدليات ( )341طالب ،مستشفيات ( )054طالب ،شركات
( )063طالب.
 تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية للطالب وبلغ
إجمالي عدد المتدربين ( )0131مع مراعاة تكرار فرص التدريب للطالب.

مدير وحدة ضمان الجودة
أ.د /هالة همام رشاد
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