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تاريخ االجتماع

موعد االجتماع

مكان االجتماع

8112/11/7

 11,11صباحا

وحدة ضمان الجودة

السادة الحضور:
التوقيع

الصفة

م

االســــــــــــــــــــــــــم

1

أ.د /محمود أحمد حسن كحيل

حضر

عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

8

أ.د /نبوية عبد العزيز عبد الجواد

حضر

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

3

د /هالة همام رشاد

حضر

مدير وحدة ضمان الجودة

4

د /شيرين محمد سامح

حضر

5

د /والء أحمد أمين الشريف

حضر

عضو وحدة ضمان الجودة ومدرس بقسم الصيدالنيات
مدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة وعضو وحدة
ضمان الجودة

موضوعات اإلجتماع :
 الترحيب بالطالب الجدد:
 تم الترحيب ولقاء الطالب الجدد بمدرج الفرقة األولي رقم ( )8003وذلك يوم األحد
( 8003/9/80مرفق الصور).
 توعية طالب كلية الصيدلة بحصولها على اإلعتماد المؤسسي:
 .0توعية الطالب بحصول كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -على اإلعتماد المؤسسي من قبل
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد كأول كلية خاصة بجامعة خاصة بجمهورية مصر
العربية.
 .8توعية الطالب بأهمية اإلحتفاظ باإلعتماد المؤسسي من حيث أن:
 اإلعتماد هو شهادة من جهة تقويم خارجية مانحة لإلعتماد بأن المؤسسة المعتمدة تستوفى
معايير الجودة المحددة من قبل تلك الجهة.

رؤية كلية الصيدلة (تسعي كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -أن تكون ذات قدرة تنافسية بين المؤسسات األكاديمية المتميزة والمعترف بها دوليا)
رسالة كلية الصيدلة (تهدف كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وعربيا  ,في مجاالت مهنة الصيدلة المتنوعة من خالل إستراتيجية تعليم وتعلم
متطوره ومحدثة وبحث علمي متميز ودورا واضحا في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  ,معتمده في تنفيذ رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءه وتكنولوجيا المعلومات الحديثة ووحدات
ذات طابع خاص في إطار من الحفاظ على القيم واألخالقيات)
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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ( )NAQAAEهى هيئة مستقلة تم إنشاؤها
بصدور القانون رقم  38لسنة  8006وإصدار الئحته التنفيذية سنة  8002وهى المسؤولة
عن إعتماد المؤسسات التعليمية فى مصر.
 حصول الكلية على اإلعتماد ( )NAQAAEيعنى إعتراف الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد بأن الكلية :
 لديها القدرة المؤسسية.
 تحقق الفاعلية التعليمية وفقا للمعايير المحددة من الهيئة ولديها من األنظمة المتطورة التى
تضمن التحسين المستمر لجودة التعليم.
 .8الهيئة بمنحها اإلعتماد لكليتك تعلن ثقتها بأن الكلية يتحقق فيها اآلتى :
 لها رؤية ورسالة تليق بمؤسسات التعليم العالى.
 غايات وأهداف إستراتيجية محدده لتحقيق رسالة الكلية.
 تتسم بالمصداقية والنزاهة.
 لها قدرة مؤسسية تمكنها من تحقيق رسالتها.
 تحقق كل المعايير الخاصة بالفاعلية التعليمية.
 لها نظام للتقويم الذاتي وتستخدم نتائج هذا التقويم للتحسين والتطوير المستمر.
 تحقق بالفعل رسالتها المعلنة ولديها من التنظيم والموارد البشرية والمادية ما يكفل لها
إستمرارية تحقيق الرسالة لفترة زمنية ال تقل عن مدة صالحية اإلعتماد.
 .4أن حصول الكلية على اإلعتماد يكسبها ثقة المجتمع ويجعل الشهادة الصادرة عنها محل تقدير
من سوق العمل لتحقيقها لمتطلبات الجودة.
 .5كيفية مشاركة الطالب فى إحتفاظ الكلية بشهادة اإلعتماد:
 التفاعل مع األساتذة لتطبيق أساليب التعلم الحديثة مثل التعليم اإللكتروني والتعلم الذاتي.
 الحرص الدائم على مواصلة تقييم عمليتى :التعليم والتعلم الذى يتفاعل الطالب من خالله مع
األساتذة وإلتزام الموضوعية الى أقصى الدرجات حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا
التقييم.

رؤية كلية الصيدلة (تسعي كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -أن تكون ذات قدرة تنافسية بين المؤسسات األكاديمية المتميزة والمعترف بها دوليا)
رسالة كلية الصيدلة (تهدف كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وعربيا  ,في مجاالت مهنة الصيدلة المتنوعة من خالل إستراتيجية تعليم وتعلم
متطوره ومحدثة وبحث علمي متميز ودورا واضحا في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  ,معتمده في تنفيذ رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءه وتكنولوجيا المعلومات الحديثة ووحدات
ذات طابع خاص في إطار من الحفاظ على القيم واألخالقيات)
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 المشاركة فى برامج التدريب التى تعقدها الجامعة والدورات التدريبية من قبل الكلية بهدف
تنمية المهارات وإكتساب مزيد من المعلومات والمعارف.
 الحرص على اإلستفادة من موارد الكلية (مكتبة وأجهزة حاسب آلى وأدوات المعامل
ووحدات ذات الطابع الخاص  ...إلخ).
 الحرص على التواصل الدائم مع المنسق األكاديمى الخاص بكل فرقة والرائد العلمي لكل
مجموعة من الطالب.
 المشاركة فى األنشطة الطالبية المناسبة لكل طالب وذلك عن طريق عمل خطة بـــ
(األنشطة  -المهام  -اآلليات  -البدائل  -مسئول التنفيذ  -التوقيت  -مؤشرات المتابعة).
 التقرير السنوي لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعي :8112/8117
قامت د /هالة همام رشاد (مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة) بعرض إنجازات وحدة ضمان
الجودة للعام الجامعي .8003/8002
 )8توعية طالب كلية الصيدلة بالشكاوى:
تم عقد توعية لطالب كلية الصيدلة في مدرجات الفرق الدراسية الخمس يوم األربعاء 8003/00/8
باألتي( :مرفق الصور)
 .0وجود لجنة خاصة بالشكاوى (لجنة تقويم الطالب)
 .8وجود صناديق للشكاوى بجميع أدوار مبنى صيدلة.
 .8آليه تلقى الشكاوى والرد عليها.
 .4عرض نموذج تلقى الشكاوى.
 .5وجود بريد إلكتروني خاص بالشكاوى لكلية الصيدلة (.)shakawa.ph@o6u.edu.eg

رؤية كلية الصيدلة (تسعي كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -أن تكون ذات قدرة تنافسية بين المؤسسات األكاديمية المتميزة والمعترف بها دوليا)
رسالة كلية الصيدلة (تهدف كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وعربيا  ,في مجاالت مهنة الصيدلة المتنوعة من خالل إستراتيجية تعليم وتعلم
متطوره ومحدثة وبحث علمي متميز ودورا واضحا في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  ,معتمده في تنفيذ رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءه وتكنولوجيا المعلومات الحديثة ووحدات
ذات طابع خاص في إطار من الحفاظ على القيم واألخالقيات)
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التوصيات :
 عقد إجتماعات دورية للطالب لعرض مشكالتهم بالكلية وكيفية التغلب عليها.
 دعوة الطالب للمشاركة بلجان وحدة ضمان الجودة ولجان الكلية المختلفة.
 عرض جميع المواضيع السابقة إلعتمادها وتوثيقها بمجلس كلية .

وقد إنتهي اإلجتماع في تمام الساعة  11,11صباحا

رئيس لجنة التوعية
والتدريب والدعم الفني

د /هالة همام رشاد

رؤية كلية الصيدلة (تسعي كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -أن تكون ذات قدرة تنافسية بين المؤسسات األكاديمية المتميزة والمعترف بها دوليا)
رسالة كلية الصيدلة (تهدف كلية الصيدلة  -جامعة  6أكتوبر  -إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وعربيا  ,في مجاالت مهنة الصيدلة المتنوعة من خالل إستراتيجية تعليم وتعلم
متطوره ومحدثة وبحث علمي متميز ودورا واضحا في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  ,معتمده في تنفيذ رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءه وتكنولوجيا المعلومات الحديثة ووحدات
ذات طابع خاص في إطار من الحفاظ على القيم واألخالقيات)
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