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 مقدمة 

 --- 
جامعة كفر الـشيخ حوو التمي  والتطوير المـستمر دعد مروث اماح   - لـصيدلةتـستمر مـسيرة كلية ا

دفـض  مج ودا  بدناه ا م  بلـضا  ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة  ،ـسنوا  لل  دد  الدثاـسة د ا  

ة لل    ىاإلداثوالج ـا   ة ا  البرامل التعليمـي دبون حوو توقيط رفرة حقيقـي والعمـ  المخل  واـل

س والدثاســـا  العليا لل  الرمن م  التوديا  العديدة الت  واج ر ار  كالوثيومســـتوى درامل الب

سـنوا  من  احشـا  حماد داىل  للجودة ا  توقيط العديد م   4بن الكلية حجور ا  بق  م    الإالعم  

ــمان   ــرولا  تعليمية ودوثية لض ــوى لل  مش ــا  درامل تعليمية ممي ة او الوص االحجا ا  مث  احش

ــتمراثـية ال تموـي  ودلن العملـية التعليمـية والبوثـية الممي ة وتكلـلر مج ودا  الكلـية لتكون بوى اســ

ــ    األكاديمي لاللتمادية تتقدد  كل ــية من ا ، وتورل الكلية لل  التوا ـ اوث تخريل بوى داعة دثاسـ

الداهن مع المـستفيدي  وقطالا  المجتمع المختلفة للمـسائمة ا  وـضع الولوى للمـشكال  المجتمعية 

 . جتمعلبي ية المويطة د ا لتكتم  لنا ر ثسالت ا الرهيسية التعلين والبوث العلم  وىدمة الموا

ــتراتيج ـــيدـلة يـنايريـ ومع قرن احتـ ا  الخـطة االســ ــمبر    -2015 ة األول  لكلـية الصــ  2019ديســ

م    2024ديسـمبر    -2020يناير  حر ـر إداثة الكلية لل  البد  ا  إلداد ىطت ا الخمسـية الجديدة 

واضـــوة ومعلنة ومبنية لل  بســـاس للم  ســـلين وم  ىالى ار  لم  تشـــم  كااة من جية   ىالى

ف المسـتفيدة واضـعة حصـع بلين ا قيم ا الجوئرية و موضـولية التقيين ال ات  وح ائت  م  األررا

ار القوة   ادة م  حـق ــتـف ا م  ىالى تعمين االســ دااـ  ة وبـئ ا  الكلـي اـي ة توقط ـم ا  ىطـة واقعـي بـج  دـن

األمث  للفرل وث ـد حقيق  للنقار الت  توتا  ال  توسـي  ووضـع االليا  الت  تسـائن واالسـتالالى  

بي  لل  حر ـر الكلية ك  الورل لل  توااط ىطت ا مع ا  ا لتاللع لل  التوديا  المتوقعة وا  ـس

ــر  ة مصــ ة وثبـي امـع ة للـج ــتراتيجـي ادة م  االرالا لل  الخط    2030الخطـة االســ ــتـف وـك ا االســ

ــتراتيجية للكل ــتوى المول  واإلقليم  والدول  م  بج  توديد االتج ا  االسـ يا  المماالة لل  المسـ

 . واستشراف االحتياجا  المستقبلية الت  قد تطرب  ا  مجاى الصيدلةالوديثة 

إن احت ا  الخطة السـادقة اسـتراتجية  النمو والتوسـع يضـع لل  لاتقنا الوفاى لل  المسـتويا  

رة الســادقة والســع  حوو التمي  وتوقيط الجودة الفاهقة ا  الخدما  الت  و ــلر ل ا الكلية ا  الفت

جامعة كفر   –دد ئ ه الخطة االستراتيجية الخمسية لكلية الصيدلة حقبن ا  الكلية ل ا يسعدحالمقدمة م   

ـــية لل   تطوير البرامل التعليمـية لتتوااط مع المتاليرا   ــاســ ــيخ والت  ترتك  مـواوثـئا األســ الشــ

ــريعية واالح ــا  ئي ة التدثيو وت ويدئن التشــ ــو  العم  وتطوير قدثا  الضــ تياجا  الفعلية لســ

ــتراتيجـيا  التعلن الـوديـثة ودلن حـق  التكنولوجـيا واألدـوام البينـية م  ىالى تواير ديـ ة  ـدددوا  واســ

ــنالية لتقدين  ــنة للكوادث البوثية الممي ة وك ل  االحدما  الفعل  مع القطالا  االحتاجية والصـ حاضـ

ــائن ا  تطوير البي ة المويطة دالكلية مع الورل لل   الولوى ــاثا  الت  تس ــتش ــتمواالس  ةراثي اس

ان  ــتيـع ة الخطـة الســ اى لل  مروـح د حرل اريط إلـداد الخطـة لل  الوـف التقيين اـل ات  لددا  وـق

 . االحتياجا  الجديدة وىط  التوسي  المطلودة

ــتراتيجية دال  الن اية تتقددوا    ــكر  لجنة إلداد الخطة االس ــائن ا  إلداد ئ ه   الواير لكش م  س

الخطة بملي  بن تـسائن الخطة االـستراتيجية ا  توقيط ثبية وثـسالة الكلية وتوقيط المـست دف م  

 . السبي الور  وهللا م  وثا  القصد وئو ي دى سوا  م  بج  العم  لل  ثاعة الكلية و بحشطت ا
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 كفر الشيخنبذة عن كلية الصيدلة جامعة 
 

 

 كفر الشيخ جامعة  – كلية الصيدلة  :الكلية اسم •

   كليـة    :المؤسسةنوع  •

 كفر الشيخ جامعة  :الكليةالجامعة التابعة لها  اسم •

        الجامعة: حكوميةنوع  •

   :الجغرافيالموقع  •

   كفر الشيخ  :المحافظة •

 الشيخ كفر  :ةـــالمدين •

الدراسة بها طبقا لقرار المجلس   م وبدأت 2013( لسنة 52بالقرار الجمهوري رقم ) 2013 :التأسيستاريخ  •

 .2012/2013  م للعام7/7/2012( بتاريخ 573)األعلى للجامعات رقم  

 خمس سنوات  :الدراسةمدة  •

 اللغة اإلنجليزية :الدراسةلغة  •

 :للكليةالقيادة األكاديمية  •

 الدرجة العلمية  مــــــــــاالس القيادة

 أستاذ  لدوماني د عبد الفتاح اأ.د/ رمضان أحم د الكلية عمي

وكيل الكلية لشؤون التعليم  

 والطالب 
 أستاذ مساعد  عبدالعزيز السيد العشماوي  /د أ.م. 
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 :المؤسسةالدرجات العلمية التي تمنحها  •

 .الصيدلة  بكالوريوس  ✓

 االكلينيكية(. بكالوريوس الصيدلة )الصيدلة  ✓

 -  :في التخصصات التاليةماجستير العلوم الصيدلية  ✓

 الميكروبيولوجيا والمناعة -4 األدوية والسموم  -3 العقاقير  -2 تكنولوجيا الصيدلية لا -1

 الصيدلة اإلكلينيكية  -8 الكيمياء الحيوية  -7 الكيمياء التحليلية  -6 الكيمياء الصيدلية  -5

 

 -  :العلوم الصيدلية فى التخصصات التاليةدكتوراه الفلسفة في  ✓

 

 الميكروبيولوجيا والمناعة -4 األدوية والسموم  - 3 اقير العق - 2 التكنولوجيا الصيدلية  -1

 الصيدلة اإلكلينيكية  -8 الكيمياء الحيوية  -7 الكيمياء التحليلية  -6 الكيمياء الصيدلية  -5

 

 -  :الدبلومات فى التخصصات التالية ✓

 

 التكنولوجيا الصيدلية  -1
طب األعشاب  -2

 المكمل والبديل
 ا والمناعةبيولوجيالميكرو  -4 األدوية والسموم  - 3

 تصميم األدوية   -5
  ةرقابة األدوي - 6

 وتأكيد الجودة
 الصيدلة اإلكلينيكية  -8 الكيمياء الحيوية  -7

 

 . Pharm D ة الصيدل درجة دكتور  ✓
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 االستراتيجية الخطة إعداد فريق

 

 م:أسمائه االتيللكلية من  2024 -2020الخمسية  االستراتيجيةتشكل لجنة إلعداد الخطة 

 أوال: اللجنة العليا لإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية

            عميد الكلية     رمضان أحمد الدومانى  أ.د/ -1

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    العشماوي السيد   زعبد العزي/ د أ.م.  -2

    مدير وحدة ضمان الجودة                     شيرين زكريا محمد  د/  -3

 االستراتيجية:الخطة  دادلجنة إعثانيا: 

 بلضا  ئي ة التدثيو  ممثلي  ل  السادة  -1

 أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية     د عبد المجي أحمد محمد  /د أ.م. 

 مدرس األدوية والسموم                           نجيب عالم  شادي د/ 

     مدرس الكيمياء الصيدلية                   محمد الدهنة  وجديد/ 

 ة اإلكلينيكيمدرس الصيدلة      أحمد أمين على  د/

 ممثلي  ل  ال ي ة المعاوحة  -2

 مدرس مساعد     عبد هللا عبد الرحمن الجزار  /د 

 مدرس مساعد      إبراهيم معتز أحمد  /د 

 مدرس مساعد      مصطفى  مجديجالل  /د 

 مدرس مساعد      حجازي ريم عابدين  /د 

 معيد      محمد  أنصاري عبير  /د 

                                 اإلداثيثلي  ل  الج ا  مم -3

 أمين الكلية                                    أ.اسماعيل محمد هالل                          

 رئيس قسم رعاية الشباب                                         الشربيني أ. وليد السيد 

 رئيس قسم شئون الطالب                                عبد هللا عتمان   د أ. محم

 الطالن  ل  ممثلي    -4

     أميرعبدالمجيد أبو النضر 

 حسان درغام محمد 

 النقادة  ل  ممثلي    -5

 نقيب صيادلة القليوبية      د. مجدي ثابت    

 صيادلة كفر الشيخ  نقيب                فهمي د. محمد 

  . جامعة كفر الشيخ -  اذ إدارة األعمال بكلية التجارة و القمصان أستأ.د/ محمد أب :  الداخليالمراجع 

   الفارماكولوجى وعميد كلية الصيدلة باألكاديمية أستاذ  د إبراهيم ـإيفان سعأ.د/  : الخارجيالمراجع 

 . البحرية باإلسكندرية 
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لموارد البشرية واإلمكانات الماديةا  
 

 البشريةالمواثد  :بوال

 : 2016/2017هيئة التدريس للعام الجامعي   ضاءعأ حصائية بأعدادإ  ❖

 : 2017/2018هيئة التدريس للعام الجامعي   أعضاء حصائية بأعدادإ ❖

 القسم
 بالعمل القائمين التدريس هيئة أعضاء عدد

 إجمالي المنتدبون
 استاذ مساعد استاذ مدرس

 7 4 - 1 2 صيدليةال كنولوجياال قسم

 5 4 - - 1 العقاقير قسم

 4 2 - - 2 اإلكلينيكية الصيدلة قسم

 1 - 1 - - الحيوية الكيمياء قسم

 3 1 - - 2 التحليلية الكيمياء قسم

 5 3 - - 2 الصيدلية الكيمياء قسم

 2 1 1 - - المناعةو كروبيولوجيايالم قسم

 4 1 - 1 2 والسموم األقربازين قسم

 7 7 - - - خرىألا قسامألا

 38 23 2 2 11 المجموع

 القسم
 بالعمل القائمين التدريس هيئة أعضاء أعداد

 إجمالي المنتدبون
 استاذ مساعد استاذ مدرس

 7 4 - 1 2 صيدليةال كنولوجياال قسم

 5 4 - - 1 العقاقير قسم

 4 2 - - 2 اإلكلينيكية الصيدلة قسم

 2 1 1 - - الحيوية الكيمياء قسم

 3 1 - - 2 التحليلية الكيمياء قسم

 5 3 - - 3 الصيدلية ياءالكيم قسم

 3 2 1 - - المناعةو كروبيولوجيايالم قسم

 4 1 - - 3 والسموم األقربازين قسم

 19 19 - - - خرىألا قسامألا

 53 37 2 1 13 المجموع
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 : 2018/2019هيئة التدريس للعام الجامعي   أعضاء حصائية بأعدادإ ❖

 التدريس:  هيئة  أعضاء معاوني عدادبأحصائية إ ❖

 القسم
 بالعمل القائمين التدريس هيئة أعضاء أعداد

 إجمالي تدبونمنال
 ستاذأ مساعد ستاذأ مدرس

 8 5 - 1 2 صيدليةال كنولوجياال قسم

 5 4 - - 1 العقاقير قسم

 3 1 - - 2 اإلكلينيكية الصيدلة قسم

 4 3 1 - - الحيوية الكيمياء قسم

 3 1 - 1 1 التحليلية الكيمياء قسم

 12 9 - - 3 الصيدلية الكيمياء قسم

 4 3 1 - - المناعةو كروبيولوجيايالم قسم

 4 1 - -1 2 والسموم األقربازين قسم

 20 12 - -  خرىألا قسامألا

 63 39 2 2 9 المجموع

 القسم

2016/2017 2017/2018 2019/2018 

 معيد
مدرس

 

 مساعد

 معيد إجمالي
 مدرس

 مساعد
 معيد إجمالي

 مدرس

 مساعد
 إجمالي

 6 1 5 4 - 4 3 - 3 صيدليةال كنولوجياال مقس

 8 2 6 5 1 4 4 1 4 العقاقير قسم

 4 - 4 3 - 3 2 - 2 اإلكلينيكية الصيدلة قسم

 5 4 1 4 3 1 4 2 2 الحيوية الكيمياء قسم

 5 2 3 3 - 3 2 - 2 التحليلية الكيمياء قسم

 8 4 4 4 2 2 3 2 1 الصيدلية الكيمياء قسم

 5 1 4 4 1 3 3 1 2 المناعةو ياكروبيولوجيالم قسم

 5 2 3 4 1 3 4 1 3 والسموم األقربازين قسم

 46 16 30 31 8 23 25 7 18 المجموع
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 :2018/2019 اإلداري عدد العاملين بالجهاز إحصائية ب  ❖

 

وتوزيعهم على الفرق    (2018/2019الجامعي    )للعامعدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى    -1

 المختلفة: 

 

 إجمالي إناث ذكور  البيان

 28 16 12 الدائمين  اإلداريعدد العاملين بالجهاز 

 7 7 0 ين يالموسم  رياإلداعدد العاملين بالجهاز 

 12 10 2 العمال الدائمين 

 1 0 1 ين يالعمال الموسم 

 48 33 15 اإلجمالي

 اإلجمالي إناث ذكور  الفرقة 

 313 185 128 2016األولى الئحة 

 249 178 71 2016الئحة نية الثا

 320 224 96 2012الئحة  الثانية

 490 342 148 2012الئحة  الثالثة

 368 188 180 2012الئحة  الرابعة

 1753 1117 623 اإلجمالي
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برنامج الصيدلة   (2018/ 2019الجامعي  )للعام عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى -2

  اإلكلينيكية:

 م: 2019 عام حتى  2016 عام الفترة من بأعداد الطالب عنبيان إحصائي  ❖

 

 الجامعي  العام ذكور  إناث الطالب عدد

 المستوى األول  70 80 150

 الثاني المستوى  73 77 150

 المستوى الثالث 62 56 118

 اإلجمالي 205 213 418

 العام الجامعي 
 

 البيان
                    

 

 الفرقة 

 

2018/2019 2017/2018 2017/2016 

 ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي

 أولى حديث   117 244 361 110 188 298 128 185 326

 2012الئحة  األولى 166 353 519 102 231 333 --- --- ---

 2016الثانية الئحة  - - - --- --- --- 71 178 249

 الثانية  135 237 372 156 346 502 96 224 320

 الثالثة 79 210 289 133 239 372 148 342 490

 الرابعة 43 166 209 77 207 284 180 188 368

 اإلجمالي 540 1210 1750 572 1194 1766 623 1117 1753
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 االكلينيكية: مستوي برنامج الصيدلة  على الطالب إلى التدريسنسبة أعضاء هيئة  -1

2 

 االكلينيكية: مستوي برنامج الصيدلة  على الطالب إلى أعضاء الهيئة المعاونة بةنس -2

 

 :2012الئحة  العامالبرنامج  مستوي على الطالب إلى أعضاء هيئة التدريسنسبة    -3

 هيئة  أعضاء نسبة

 الطالب إلى يسالتدر
 اإلجمالي

 التدريس هيئة أعضاء عدد

من   المنتدبين الجامعي العام الطالب عدد

 الكلية
 اإلجمالي

من خارج 

 الجامعة

من داخل 

 الجامعة

1: 8   15 6 2 4 12 125 2016/2017 

1: 13   20 16 4 12 12 268 2017/2018 

1: 15 30 17 21 13 13 447 2018/2019 

 أعضاء  معاوني نسبة

 الطالب إلى التدريس هيئة

 التدريس هيئة أعضاء معاوني  عدد
 الجامعي العام الطالب عدد

 من الكلية    من خارج الكلية  

1:9 4 12 125 2016/2017 

1:7 7 31 268 2017/2018 

1:8 9 47 447 2018/2019 

 هيئة  أعضاء نسبة

 إلى التدريس 

 الطالب

 اإلجمالي

 التدريس هيئة أعضاء عدد

من   المنتدبين الجامعي العام الطالب عدد

 الكلية
 اإلجمالي

من خارج 

 الجامعة

من داخل 

 جامعةال

1: 63 28 14 18 9 14 1750 2016/2017 

1: 33 35 20 19 20 15 1474 2017/2018 

1:39 30 17 33 1 13 1178 2018/2019 
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 المؤسسة:  مستوي علي الطالب إلى  هيئة المعاونةالنسبة أعضاء  -4

 هيئة  أعضاء معاوني نسبة
 الطالب إلى التدريس 

 التدريس هيئة أعضاء معاوني  عدد
 الجامعي العام الطالب عدد

 من الكلية خارج الكليةمن 

1: 64 7 25 1870 2016/2017 

1: 41 21 39 2035 2017/2018 

1:36 14 47 2200 2018/2019 

 عداد الطالب ببرامج الدراسات العليا:أهيئة التدريس الى  عضاءأنسبة  -5

  

 النسبة عدد الطالب هيئة التدريس ءعدد أعضا البرنامج

 1 :21 127 6 االكلينيكيةصيدلة م الدبلو

 Pharm D 6 50 8: 1)دكتور الصيدلة )

 4 :1 2 7 ماجستير عقاقير

 7 :1 1 7 ماجستير صيدلة اكلينيكية

 3 :1 1 3 دكتوراه العقاقير 

 2 :1 1 2 دكتوراه الميكروبيولوجى

 1 :1 3 3 دكتوراه الكيمياء الحيوية

 3 :1 1 3 دكتوراه الكيمياء الصيدلية 

 4 :1 1 4 دكتوراه االدوية والسموم  
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 المؤسسة:  مستوي على الطالب إلى  نسبة أعضاء هيئة التدريس  - 6

 الطالب عدد الجامعي العام

 التدريس هيئة أعضاء عدد

 اإلجمالي

 أعضاء نسبة

 التدريس هيئة

 من الكلية الطالب إلى

 المنتدبين

من داخل 

 الجامعة

من خارج 

 الجامعة
 ماليجاإل

2016/2017 1870 14 9 18 14 28 1:67 

2017/2018 2035 16 19 42 31 47 1:43 

2018/2019 2200 13 17 46 32 45 1:49 
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 المادية: تثانيا: اإلمكانا

 :  المدثجا -ب

مدرجات مزودة بالتجهيزات السمعية  5يوجد عدد حيث تمتلك الكلية بنية تحتية مميزة 

 للمؤتمرات.وقاعة للسيمنار وأخرى  ةاإلكلينيكي قاعات لبرنامج الصيدلة  4 والبصرية المالئمة وعدد

 :  والمكتبة المعام -ن

معامل طالبية و معمل بحثى مزودين  6أقسام علمية يحتوى كل منهم على  8يوجد بالكلية 

  NORMSبالـمعلن هو  مواصفات القياسية المصرية كمامطابقة للوالكيماويات المطلوبة و باألجهزة 

كما يوجد وبيت للحيوان مزرعة للنباتات الطبية كما يوجد بالكلية مصنع تعليمى وصيدلية نموذجية و

بالكلية مكتبة مجهزة بالمراجع المتخصصة وعدد من الحواسيب األلية للدخول على بنك المعرفة 

 .حاسب الى  75ب مزودة  آلىمعامل حاسب  3وبالكلية عدد 

 :  الوحدا  والمراك - 

ومات اخرى لتكنولوجيا المعلو وحدة القياس وتقييم األداء ة لضمان الجودة وكلية وحديوجد بال

 العامةنشاء مركز للخدمة  إتم الموافقة على    وحديثامعمل لزراعة األنسجة  ومركز للمعلومات الدوائية و

. 

 :  المواثد المالية-د

ت من جهزة والكيماويايتم دعم شراء األ ، الجامعةبخالف الميزانية المخصصة للكلية من قبل  

 Pharm D. Clinical)خالل الموارد الذاتية المتمثلة فى برنامج الساعات المعتمدة المميز

Pharmacy    ) وكذلك برامج الدراسات العليا وحاليا حصلت الكلية على عدد من المشروعات البحثية

 تاألكاديمياركز ربط  المدعمة من صندوق دعم العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمى وم

وتتقدم الكلية  كما تم تجهيز الدواليب الخاصة بالطالب مقابل قيمة سنوية يدفعها الطالب،  بالصناعة

 .بعدد من المشروعات بشكل مستمر لضمان استمرار التدفقات المالية

 :  الكنتروى وإداثة االىتباثا  - ئــ

ى  و مؤمنة بباب حديدى آلسب بجهاز حا فرقة مجهزةيوجد غرفة كنترول مخصصة لكل 

خرى للتصحيح أومراقبة بالكاميرات ومزودة بوسائل األمان الضرورية كما يوجد غرفة للتصحيح و 

 . ىاإللكترون
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 :  ساد العلميةقاأل-و

والحواسيب  ثيوجد غرف مخصصة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مجهزة باألثا

 لية.اآل

 :  األقساد اإلداثية- 

صصة ومالئمة المساحة والتهوية لكل قسم إدارى بنظام البلوكات لضمان رفة مخ يوجد غ

 لية.اآلاستغالل المساحة ومزودة بالحواسيب 

 :  التج ي ا  الدالمة لدحشطة الطالدية-ح

واخرى لممارسة األنشطة الترفيهية وتتوفر بالجامعة عدد   الهادئيوجد بالكلية قاعة لالستذكار  

 للرياضات المختلفة.من المالعب المتاحة 

 :  والووكمة الرقمية قوالد البياحا  -ر

متكامل لشؤون التعليم والطالب والدراسات العليا والموارد البشرية  MISيوجد بالكلية نظام 

وتطبق   ة االلكترونية فى وحدة ضمان الجودة واخر للمخازن والمكتبةفكما استحدثت الكلية نظام لألرش

 . المهامظام الكترونى لتوزيع ومتابعة لكترونى واطلقت نسخة تجريبية لنالكلية نظام التحصيل اال

 :  الكلية ومكتع الخريجي موقع -ى

للكلية موقع على شبكة االنترنت الدولية باللغتين العربية واالنجليزية وكذلك صفحة على مواقع 

 خريجيهامع  طلقت الكلية مكتب الخريجين على موقعها لضمان التواصلأالتواصل االجتماعى و 

 بفرص العمل المتاحة بالشركات وتزويدهم

• http://www.kfs.edu.eg/pharmacy/ 

• http://www.kfs.edu.eg/engpharmacy/ 

• http://serv.kfs.edu.eg/graduate_job 

http://www.kfs.edu.eg/pharmacy/
http://www.kfs.edu.eg/engpharmacy/
http://serv.kfs.edu.eg/graduate_job
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 الج   االوى

  من جية إلداد الخطة االستراتيجية

 2024 ديسمبر – 2020 يرينا
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 مقدمة 

 بدأ تاريخه و تحديثها سنويا حتى    واستمر  2015ام  ـفي ع  الصيدلةصدرت أول دراسة ذاتية لكلية  

بدأ بالتحليل البيئي ومرورا برسالة ورؤية   ، مكوناتها للكلية بجميع  االستراتيجيةبعد ذلك إعداد الخطة 

، وقد أعدت  الموضوعة ستراتيجيةالاختاما بخطة تنفيذية لتحقيق الخطة جية للكلية و هداف استراتيأو

 .  2019 –  2015تنفيذية للفترة   خطةالكلية 

وسوف يتناول هذا الجزء من الخطة الخطوات والطرق والمنهجية التي اتبعتها الكلية إلعداد 

 .2024  ديسمبر –  2020 ينايرالثانية   ستراتيجيةالاالخطة 

 : االستراتيجيةيلي تتادع الخطوا  التي تن إتبال ا إللداد الخطة ما واي 

 .واإلعداد مرحلة التخطيط والتجهيز  .1

مرحلة إجراء تحليل بيئي وصفي وكمي موسع للكلية باستخدام أسلوب التحليل الرباعي للبيئة   .2

   .والخارجيةالداخلية 

 .الحاليمرحلة تحديد الفجوة بين الوضع المأمول والوضع  .3

 . والمستقبليتقييم توافق رؤية ورسالة الكلية مع الوضع الراهن لة مرح .4

 . TOWSاستخدام مصفوفة مرحلة تحديد االستراتيجيات البديلة ب .5

 مرحلة وضع الغايات واألهداف االستراتيجية والسياسات. .6

 مرحلة تصميم الخطة التنفيذية لتحقيق الخطة االستراتيجية. .7

 التنفيذ للخطة التنفيذية.مرحلة وضع آليات التقييم ومتابعة  .8

 واإللداد  التخطي  والتج ي  بوال: مرحلة 

األخذ في االعتبار بأن تتوافق بشكل كامل مع خطة   االستراتيجيةروعي في إعداد خطة الكلية 

يضا مع توجهات الدولة لرفع جودة التعليم الجامعي  أ وأن تتسق هذه الخطة  ، ستراتيجيةالاالجامعة 

 . ذات الصلة برؤية ورسالة الكلية 2030لرؤية مصر  ات النهائيةوكذلك الغايالحكومي 

ومن    االستراتيجيةمن الخطة   نالمستفيديتحديد علي   االستراتيجيةوتم االعتماد في إعداد الخطة 

تطبيق عميق لمنهج المشاركة من كافة فئات مجتمع الكلية التي شملت؛ أعضاء هيئة التدريس،  ثم 

لعاملين بإدارات الكلية وأقسامها، والطالب، كما تضمنت األخذ في االعتبار  أعضاء الهيئة المعاونة، ا
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لكلية العاملين  خريجي او،  نقابة الصيادلة ارجي الممثلين في بآراء الشركاء المعنيين من المجتمع الخ

 الصيدليات العامة والمستشفيات الحكومية وشركات األدوية وغيرها من المراكز ذات الصلة ىف

Stake holders . 

 قائمة المستفيدين من الخطة االستراتيجية

 و اثة التعلين العال  . -1

 جامعة كفر الشيخ . -2

 كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ . -3

 المختلفة .الطالن دالفر  الدثاسية  -4

 . الخريجون  -5

 المجتمع المول  لمواامة كفر الشيخ . -6

 منمما  سو  العم  الصيدل  المختلفة . -7

 فى المساعدةستراتيجية الاإعداد الخطة ة من لجنة ق المنبثلتحليل البيئى ت لجنة إعداد اوقد تول

طراف الكلية أتنظيم عمليات المراجعة للمقترحات األولية لمكونات الخطة والتواصل المستمر مع كافة  

للمقترحات   راجعةتغذية وعدد من الخبراء في مجاالت جودة التعليم بالكلية وخارجها، للحصول علي 

وكان   نهائية الحالية واسعة في إعداد الوثيقة ال  مشاركةتوفير  على نعكساا لمكونات الخطة، بم األولية

 تشكيلها كالتالى: 

تى  للكلية من اآل ىالبيئ فى إعداد التحليلتشكل لجنة لمساعدة لجنة إعداد الخطة االستراتيجية 

 : أسمائهم 

 الصفة م ــــــــــــــاالس م

 رئيسا     سالم هللا  جاب  ىعبد المعطرفيدة  د/ 1

 عضوا    احمد فريد عبدالحكيم احمد  د/ 2

 عضوا    ايمان احمد ابراهيم مزيد  د/ 3

 عضوا    مروه فتحى حسن بلحه  م.م/ 4

 عضوا   نسمة ماجد القمرى  م.م/ 5

 عضوا   السباعى سمر م.م/ 6

 عضوا    م.م/ جالل مجدى مصطفى محمد جالل 7

 عضوا    يه رفعت محمد آ ص/ 8

 عضوا   هاجر عبدالناصر المكاوى   /ص  9
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تى للكلية من اآل ىالبيئ فى إعداد التحليلل لجنة لمساعدة لجنة إعداد الخطة االستراتيجية يتشك

 : )تابع(  أسمائهم

 

 ااحيا: مرحلة إجرا  التولي  البي ي الو في والكمي 

 جمع البياحا  والتولي  البي ي الو في .1

 SWOT م استخدا من خالل لبيئتها الداخلية والخارجية بدأت الكلية جهودها لتحليل منهجي 

Analysis   بتبنيها منهجية المشاركة المباشرة والمشاركة بالتمثيل بتشكيل   2018الكلية منذ نهاية عام

للعمل مع فريق  مجتمع الكلية لجنة تضم ممثلين عن أقسام وإدارات الكلية لتضمن اندماج كافة فئات 

ن خالل عقد إدارة م تينعمل اللجن وتم دعم  ، التخطيط االستراتيجي في إعداد الخطة االستراتيجية

الكلية اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى والطالب لتعريفهم بأهمية  

استبيانات التحليلي البيئى بموضوعية وأن دقة نتائج التحليل البيئى  ومليءراء المشاركة وإبداء اآل

ة وتساهم فى تحديد التوجهات القادمة لها  الحقيقية للكلي على االحتياجات سوف تساهم فى وضع اليد 

 . القادمة  سنوات خالل الخمس 

  2019  للعام  الحالية  الدراسة    أوضحت مقارنةالحالى للكلية قد تغير كثيرا كما    الوضعن  أوحيث  

   فترة والتى تمت للكلية فى ال  االعتماد زيارة    تقريرمالحظات  ومع األخذ فى االعتبار    2015فى    ولىباأل 

وضع خطة لتحديث التحليل البيئى  تم  فقد  2018يوليو  والمؤرخ فى 2018مارس  13 إلى 11 من

الرؤية وكذلك استبيان مجتمع الكلية عن اذا كان ما يلزم تحديث  والغايات واألهداف والخطة التنفيذية

 .والرسالة

 الصفة االســــــــــــــم  م

 عضوا   أ.اسماعيل محمد هالل  10

 عضوا   ابراهيم أ.هدير متولى  11

 وا  عض هدير أحمد فؤاد  الطالبة/  12

 عضوا  الفتوح )الصيادلة الحكوميين( د.سماسم محمد أبو  13

 عضوا   د.شريف عبدالفتاح حمادة  ) الخريجين(  14
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م باالعتماد ان جودة التعلي التي وضعتها الهيئة القومية لضمارتكز هذا التحليل علي المعايير و 

العتماد مؤسسات التعليم العالي وتشمل العوامل والتي   2015  يوليوالهيئة في  نالصادر عطبقا  للدليل 

 : اثنا عشر معيارااستند عليها التحليل 

 

 

، مع  والمناقشات  واالجتماعات د بطريقة العصف الذهنى وبناء عليه تم عمل تحليل بيئى جدي

التى وردت فى  خطة التحسين المنبثقة من المالحظات  و الدراسة الذاتية المحدثة االعتباراألخذ فى 

رأى  الستطالع استبيان استمارةتم تصميم  وكذلك ،بخصوص المعايير المختلفة  تقرير الهيئة القومية

 البكالوريوس والدراسات العليا  طالب   والهيئة المعاونة و  أعضاء هيئة تدريس  )جميع األطراف المعنية   

التى  والنقاط أهم نقاط القوة  واستنباط االستبيان، وتم تحليل نتائج هذا  ( أطراف مجتمعية - -إداريين-

 رجية. اوالفرص والتهديدات، ثم تم إعداد مصفوفة البيئة الداخلية والخ   تحتاج الى تحسين

 إدراج ذلك ستراتيجي شملالالتوعية مجتمع الكلية بعملية التخطيط خطة إعداد ال وسعت لجنة

ورشة عمل  وتم عقد  الكلية ،فى دليل الطالب المتاح على موقع كتيب عن مصطلحات جودة التعليم 

االلتمادمعايير   

 . والبرامل التعليمية المعايير األكاديمية • .االستراتيجيالتخطي   •

  والتعلن. تدثيولا • القيادة والوكومة. •

 الطالن والخريجون. • إداثة الجودة والتطوير •

 البوث العلمي واألحشطة العلمية. • .وال ي ة المعاوحة بلضا  ئي ة التدثيو •

 الدثاسا  العليا. • الج ا  اإلداثي. •

 وتنمية البي ة.المشاثكة المجتمعية  • .والمادية الماليةالمواثد  •
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  المختلفة  هخرى للتحليل البيئى وأدواتأ ومكونات الخطة االستراتيجية و االستراتيجيللتعريف بالتخطيط 

وقد أعقب كل ندوة من هذه    ،  % من مجتمع الكلية 80ى مستوى األقسام واإلدارات بحضور أكثر من  لع

كافة فئات مجتمع الكلية واألطراف  ىرأ استطالعذلك تبع الندوات مناقشة واستطالع آراء الحضور. 

عضاء  أ،    رجعضاء مجلس الكلية من الخاأ  ،الجهاز اإلدارىالطالب ،  أعضاء هيئة التدريس،    المعنية )

، حيث بلغ   وة والضعف الموجودة في الكلية( عن جوانب الق رابطة خريجي الكلية والهيئات الخارجية

  استمارة من كافة العناصر السابق ذكرها لمجتمع الكلية  500المطبقة  أكثر من  ستمارات الاعدد 

 .  واالطراف المستفيدة

عضاء هيئة التدريس أتمارات استبيان جمعها باستخدام اس ىتمت معالجة البيانات التي جر

األبعاد. ثم عرضت  ىالوصفي رباعى لبيئامن التحليل  ىإلعداد المسودة األولوالعاملين والمعنيين 

من خالل يضا  أاألقسام واإلدارات من خالل ممثليهم، و  ىاألبعاد عل  ىالنتائج األولية للتحليل البيئي رباع 

 لية.بيئى وكيفية صياغة األهداف االستراتيجية للكورشة عمل للتعريف بنتائج التحليل ال

من خالل وحدة ضمان الجودة فى جلسة عصف ذهنى  للتحليل البيئي    النهائية  المسودة  تم عرض  

وذلك من أجل تصنيف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات طبقا للوزن النسبى لها وكذلك تحديد 

قبل  بعد إجراء التعديالت الالزمة من  ئيسى للخطة التنفيذية و  األولويات التى ستشكل بعد ذلك الهيكل الر

لنتائج معروضة  )اجنة تم اعتماد التحليل البيئى من قبل السيد رئيس الجامعة نيابة عن مجلس الكلية الل

 (بالكامل في الجزء الخاص بنتائج التحليل البيئي الوصفي. 

 التولي  البي ي الكمي .2

ستخدام "مصفوفة تقييم  إجية للكلية بلبيئة الكلية الداخلية والخارتم تطبيق منهج للتحليل الكمي 

       Internal/External Factors Evaluation(  EFE&IFE*) العوامل الداخلية والخارجية" 

القيادات  من خالل جلسة عصف ذهنى شملت بيانات تم الحصول عليها  ىلتم فيه االعتماد ع ىوالذ 

 . بأوضاع الكليةذوي الدراية عضاء هيئة التدريس أو ة األكاديمية واإلدارية للكلي

 االثا: مرحلة توديد الفجوة دي  الوضع المدموى والوضع الوالي 

وفي هذه المرحلة تم إجراء تحليل للوضع الراهن وتوصيفه ثم توصيف الوضع المأمول وذلك 

 .المحدث  ىعلى نتائج التحليل البيئ عتماداا

 مع الوضع والمستقبل  وثسالة الكليةية ثب تقيين توااط ثادعا: مرحلة 
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المشاركة الكاملة في صياغة الرؤية والرسالة مع مختلف األطراف   منهجالكلية  لقد تبنت إدارة  

  لصياغة الكلية حيث تم استخدام نواتج التحليل البيئي السابق إجراءه وكذلك تحليل الفجوة    داخل وخارج

بعد إطالع أعضاء فريق لجنة    2017المحدثة فى عام  و  2015ام  فى عالرؤية والرسالة المعتمدة للكلية  

تحليل بيئي  ال  وكذلك التقرير السنوى األخير ونتائجالذاتية السابقة الدراسة  على  ستراتيجيةالاالخطة 

 لكلية اورسالة  رؤيةبواستبيانات قياس مدى وعى األطراف ذات الصلة نتائج المناقشات  وفحص 

لية ؛ ارتأت اللجنة تناسب الصياغة الحالية مع الوضع الراهن النشر الحا فعالية أليةومدى  الحالية

اس وعى مجتمع الكلية باستمرار قي والتطلعات المستقبلية خالل الخمس سنوات الحالية مع التوصية

 واالطراف المستفيدة برؤية ورسالة الكلية. 

 STWOىامسا: مرحلة توديد االستراتيجيا  البديلة داستخداد مصفواة  

رسالة ورؤية الكلية، تم   واالستقرار على االستمرار فى بعد أن تم االنتهاء من التحليل البيئي 

ستفادة من  إل يمكن للكلية تبنيها لتعظيم ا  ىلتطوير االستراتيجيات البديلة والت  TWOSتصميم مصفوفة  

 نقاط القوة للكلية.الفرص وتعزيز  

زء النتائج، ثم تم فرز تلك ات كما هو موضح في جعدد من االستراتيجي استنتاجوفى النهاية تم 

ثناء تنفيذ الخطة أيتم تطبيقها  ىالمناسب منها طبقا لإلمكانات المتاحة لك ختياراو ستراتيجيات اال

التى تم اعتمادها   االستراتيجيةالغايات واألهداف  بدورها على صياغة انعكست والتي  االستراتيجية

 للكلية.

 يجية والسياسا .يا  واألئداف اإلستراتسادسا: مرحلة وضع الالا

  المعتمدة واالخذ في االعتبار االستراتيجيات البديلة السابق توليدها  ىنواتج التحليل البيئ  ستخداماب

تلى  الغايات االستراتيجية للكلية بغرض تحقيق رسالة الكلية مسودة  وضع  تم  وكذلك تحليل الفجوة

داد بوضع وصياغة  ي أهداف استراتيجية  حيث قام فريق اإلعذلك ترجمة الغايات االستراتيجية ال

   راتيجية من الغايات السابق التوصل اليهااألهداف االست

 االستراتيجية: ىطوا  وضع الالايا   يل وايما 

 :  لقد لدد م  االجتمالا  للفريط إلجرا  اآلت −

 الكلية المعتمدة األدبيات ونتائج التحليل البيئي وتحليل الفجوة ورؤية ورسالة  مراجعة •
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 ما سبق.صياغة مسودة أولية للغايات االستراتيجية بناء على  •

لرض المسودة األولية لل  جميع األرراف السادط لكرئا وتجميع مقترحات ن وآثاه ن   −

 دشدح ا.

إلادة تعدي  الالايا  االستراتيجية اي ضو  المقترحا  السادط تجميع ا ولرض ا لل  ك   −

 ع اآلثا  المتعلقة دتل  التعديال  مرة بىرى. األرراف مرة بىرى وتجمي 

 إلداد النسخة الن اهية والتمادئا  −

 توايط الالايا  االستراتيجية وحشرئما −

 التي تمر م  ىالى الخطوا  التالية: االستراتيجيةاألئداف  لل  وضع  تل    

 لقد لدد م  االجتمالا  للفريط إلجرا  اآلتي:  −

الكلية المعتمدة  ية ورسالة البيئي وتحليل الفجوة ورؤاألدبيات ونتائج التحليل  مراجعة •

 والغايات االستراتيجية السابق إعدادها

 بناء على ما سبق. ستراتيجيةالاصياغة مسودة أولية لألهداف  •

لرض المسودة األولية لل  جميع برراف مجتمع الكلية والشركا  وتجميع المقترحا   −

 ي ا.واآلثا  المتعلقة دالتعديال  المطلودة لل

اي ضو  المقترحا  السادط تجميع ا ولرض ا لل   جيةاالستراتيإلادة  يامة األئداف  −

 ك  األرراف مرة بىرى وتجميع مقترحات ن وآثاه ن دشدح ا مرة بىرى. 

 والتمادئا.إلداد النسخة الن اهية  −

 .وحشرئا االستراتيجيةتوايط األئداف  −

 وئي: لل  االم مستويا  بساسية  لية ضو  تولي  ثسالة الك للكلية ا سياسا   إلدادتن 

 سياسات التعليم وانتاج الخدمة التعليمية  −

 سياسات البحث العلمي  −

 سياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة  −
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ــات بعقد عدة اجتماعات لفريق الخطة   ــياســ ــتراتيجيةالاوتم تطوير تلك الســ مع وكيل الكلية   ســ

ــاء اللجانالمختص  ــابق ذكرها ثم تم ور من المحاور ل محعن كالمنبثقة من مجلس الكلية   ورؤسـ السـ

التوصــل لصــورة أولية لكل الســياســات ثم عرضــها على مجتمع الكلية واألطراف الخارجية وتجميع 

ــياغتها في صــــورتها النهائية في وجود وكيل الكلية المختص ثم اعتمادها من  المقترحات وإعادة صــ

 مجلس الكلية وتبع ذلك توثيقها ونشرها.

  ية  لتنفيتصمين الخطة اسادعا: مرحلة 

  يناير تم إعداد الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية لتغطي فترة السنوات الخمس التي تمتد من 

في إعداد تلك الخطة سد الفجوات المطلوب تغطيتها في   ى، حيث روع  2024 ديسمبرحتى  2020

  التحليل الرباعي لبيئة الكلية كافة جوانب األنشطة الرئيسية بالكلية وأولوياتها، والتي تحددت وفق 

 وفق أكثر من منهج، أخذا في االعتبار بما يلي:   ىوكم ىبشكل كيف 

ما لم يتم تنفيذه من ة الســابقة وكذلك تنفيذها أنشــطة الخطالخبرات التى اكتســبتها الكلية خالل  −

 أنشطة الخطة االستراتيجية السابقة 

 ألولويات وترتيب ا   SWOTنتائج التحليل البيئي الرباعي  −

اإلنجازات المسـتهدف تحقيقها في إطار الخطة التنفيذية الجاري تنفيذها لتحقيق رؤية ورسـالة  −

 الكلية، 

طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لـضمان طة المختلفة المعايير المطلوب تطبيقها في جوانب االنشـ  −

 ،جودة التعليم واالعتماد 

 ة.الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلي −

 تصميمها على النموذج المعد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. −

ــتراتيجـية ونـظاـما لألولوـيات  وـقد روعي في الخـطة التنفـيذـية أن ترتبط ـبالـغاـيات واألـهداف االســ

ــطة والمهام  ــئوليات تنفيذ األنشــ ــح ودقيق لمســ ــطة والمهام المطلوب تنفيذها مع تحديد واضــ لألنشــ

نة بالخطة. وتم ربط الخطة بإطار زمني محدد شــهريا، مع إدراج مؤشــرات التقييم بصــورها المتضــم

ـــها ال مختلـفة في الخـطة مع ربطـها ـبالمـخاطر المحتمـلة، كـما تم إـعداد موازـنة ـمالـية موازـية، مع عرضــ

و ـقد  اعتـماد التـحدـيث المقترح فور الموافـقة عليـها من ـكاـفة األطراف المعنـية. بغرض علي إدارة الكلـية 

حتى   2020  يناير  دة لها منمتعلمتم اعتماد الخطة االســــتراتيجية و كذلك الخطة التنفيذية الخمســــية ا

 .10/12/2019دتاثيخ  3 الكلية ثقندقراث مجلو  2024 ديسمبر
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 اامنا: مرحلة تصمين آليا  تقيين ومتادعة التنفي  

ة بغرض التحقق من أن ذـي ة وتقييم الخطـة التنفـي ابـع ة مـت ة  تتم عملـي ائج فعلـي ازه من نـت ا تم انـج ـم

ــتراتيجـياالألداء يتفق مع ـما تم تخطيـطه   ــة وـكذـلك أـهدافـها ســ ــســ ــاـلة وـغاـيات المؤســ ، ويحقق رســ

قدرتها على تحديد فعالية االســتراتيجية المتبناة فى تحقيق  فىالمرحلة وتبرز أهمية هذ   االســتراتيجية

ــف اذا ما كان  ــودة وتكش ــتدعىقصــور  هناك  األهداف المنش ـ   يس من خالل  التدخل لمعالجته  ورةرـض

 .تصحيحيةقرارات 

 والمتادعة:ئداف التقيين ب

التأكد من أن األداء يتمثل الهدف العام لتقييم ومتابعة الخطة االستراتيجية فى مساعدة االدارة على  

الفعلي يتم وفقا للخطط الموضوعة. كما أن هناك بعض األهداف الفرعية للتقييم والرقابة والتي من  

 نها ما يلى: بي 

 تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئية. −

 تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية. −

 ترشيد التكاليف.  −

 االستراتيجية. توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ  −

 المساعدة فى التخطيط االستراتيجي لفترات زمنية الحقة. −

 تقليل مخاطر األخطاء عند وضع الخطط.  −

 تيجية. المختلفة لتنفيذ االسترا متابعة التقدم فى المراحل −

 بين القطاعات واالدارات واألقسام التى تشارك فى التنفيذ.  والتكامل  تحقيق التعاون −

تم وضع آلية لمتابعة تنفيذ األنشطة    2024ديسمبر    -2020يناير الكلية    جيةستراتياطار تنفيذ  إوفي  

 : جراءات المؤسسية التالية إلل امن خال،  ستراتيجيةالالتحقيق أهداف الكلية  ت نجاز المخرجاإو

 الميالدى.وتنتهي مع بداية ونهاية العام  تبدأتقسيم الخطة التنفيذية الخمسية الي خطط سنوية   -1

االنشطة الخاصة بقطاعات   إلدراجعرض الخطط السنوية علي األستاذ الدكتور عميد الكلية  -2

 سنوية. شئون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في خطة القطاع ال
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كد من أمراجعة جميع الخطط السنوية بالكلية من خالل لجنة المراجعة بوحدة ضمان الجودة للت -3

 اتساقها مع الخطة االستراتيجية )للعام األكاديمي محل التقييم(.

الثة التى تم اعتمادها من مجلس الكلية لتحديد الموازنة وبنود مناقشة خطط القطاعات الث  -4

 لدولة أو من موارد الكلية الذاتية.  الصرف سواء من موازنة ا

الكلية تختص كل لجنة  منبثقة من مجلستشكيل لجان سنوية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية  -5

 بفحص أنشطة أحد قطاعات الكلية الثالث.

نجازه )نقاط االستيفاء بالخطة( وما لم يتم إنجازه )الفجوة بين الوضع  تم إ عماإعداد تقارير  -6

 بشكل نصف سنوى.  وتحديد أسباب عدم اإلنجاز  ف(الراهن والمستهد 

موضوعية على حسن سير اعمال الخطة من   كمعدالت والشواهد فحص الوثائق لتحديد األدلة   -7

 بالكلية.الجودة  ووحدة ضمانخالل لجان المراجعة الخارجية 

 .  تحديد قائمة التحسينات بالكلية كانعكاس لتنفيذ استراتيجية الكلية خالل العام السابق -8

لتعديل الخطة التنفيذية في    االستراتيجيةاتخاذ اإلجراءات الالزمة من جانب فريق عمل الخطة   -9

  ى عرض الخطة التنفيذية المحدثة عل السنوي مع ضوء المستجدات وفي ضوء تقرير المتابعة 

  .عتماد الواالمجالس الرسمية للمناقشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جامعة كفر الشيخ  -   الصيدلة كلية                                            2024 -2020 تيجيةاالسترا الخطة  

 

27 | P a g e  
 

على  الخطة  الرئيسية إلعدادزمنية ألنشطة المنهجية يلخص الجدول التالى التوقيتات الفيما يلى و

2019 مدار العام  

 

 

 

 

 

ليةآلا دداية التنفي  ح اية التنفي   ثقن 

2 /9201  1 /2019  

ــراف وتشكيل لجنة  لجنــة إلعداد الخطة االستراتيجية لإلشــ

تضم أعضاء هيئــة تدريس يمثلون األقسام العلمية باإلضافة 

 تدريسضاء هيئة ال: معاوني أع ممثلين عن الفئات اآلتيةإلي  

، صيادلة في صيدليات  ، العاملين، الطالب، نقابة الصيادلة

 كات األدوية.، شر عامة و في مستشفيات 

1.  

3 /9201  2 /9201  

ــة اإلطالع علي ــط ــخ ــط  االستراتيجية للجامعة ال ــط ــخ وال

االستراتيجية لكليات الصيدلة المحلية واإلقليمية ورؤية مصر 

2030. 

2.  

4 /9201  3 /9201  
مية التخطيط االســـتراتيجي والتحليل الكلية بأه  توعية مجتمع

 البيئي.
3.  

6 /2019  4 /2019  

ــلوب   جمع البيانات  ــتخـدام أســ وإجراء التحليـل البيئى بـاســ

SWOT  ــة من خالل ــة والخــارجي ــداخلي ــة ال ــل البيئ لتحلي

 االستبيانات الموجهة لألطراف ذات الصلة.

4.  

6 /2019  4 /2019  

وعقد  ـهـنيلذ سلوب العصف ااإجراء ورش عمل باستخدام 

طبيعة إجتماعات للعرض والمناقشة وإجراء تصويت الختيار  

 المتابعة. من بين البدائلالخطة 

5.  

7 /2019  6 /2019   .6 النتائج وتحديد الفجوة وصياغة األهداف األستراتيجية.تحليل   

8 /2019  7 /2019   .7 االستراتيجية والخطة التنفيذية. الخطة وصياغة مسودةإعداد  

10 /2019  8 /2019  
 .مراجع داخلى سطةابو لخطةا جعةارم

 مراجع خارجى. سطةابو لخطةا جعةامر
8.  

11 /2019  10 /2019   .9 .االستراتيجية والخطة التنفيذية النهائيةصياغة الخطة  

12 /2019  11 /2019   .10 .لخطة االستراتيجية من المجالس المختصةا اعتماد  
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 الثاح الج   

 2019حتاهل التولي  البي   

 وتوديد االستراتيجيا  البديلة
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 التحليل البيئى جنتائ أوال:

SWOT 

 -:لبياحا بدوا  جمع ا -1

 الخطة علي األدوات التقليدية لجمع البيانات مثل:عتمدت ا

 ورش العمل والحلقات النقاشية لفريق إعداد الخطة مع مختلف األطراف. •

جلســات العصــف الذهني لقيادات الكلية واالجتماعات الدورية لرؤســاء األقســام وإدارة الكلية  •

 وأعضاء هيئة التدريس والطالب.

 للمستفيدين من الداخل ومن الخارج.ات الموجهة مجموعة االستبيان •

قطاعات مع ممثلي  الصـيدلية وكذلكالمؤسـسـات  المقابالت الشـخصـية لقيادات الكلية مع ممثلي  •

 المختلفة. المجتمع

 المالحظات الموضوعية. •

اتية هذا باإلضـافة إلي التقارير والدراـسات التي تجريها الكلية لتقييم وضـعها الراهن مثل الدراـسات الذ 

والتقارير الســـنوية وتقارير الزيارات الميدانية والمتابعة وتقارير المراجعين الخارجيين لبرامج  للكلية

تقرير الهيئة القومية لضـمان جودة التعليم واالعتماد  ا  رواخي ، العلمية للكليةاالقسـام  الكلية وتوصـيات  

 .2018بعد الزيارة فى مارس 

 الكلية: داى  مجتمع    التولي  البي ياي استبياحاجدوى يوضح ا ة وحسبة المشاثكي   -1

 الف ة المشاثكة 
العدد الكل  

 للف ة

لدد 

 المشاثكي 
 للف ة  حسبة المشاثكة

 % 100 61 61 األقسام العلمية 

 % 100 28 28 األقسام اإلدارية 

 % 13 300 2200 طالب البكالوريوس 

 389 المجموع الكلى للمشاركين 
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 : م  ىاث  الكلية   اي استبياحا  التولي  البي ياثكيالمشجدوى يوضح ا ة وحسبة  -2

 

ا  لقا  إداثة الكلية مع باراد ممثلي  للج ا  المجتمعية  حسبة المشاثكي  جدوى يوضح ا ة و  -3

 ثاه ن دخصول التولي  البي   آلا  الصلة الستقصا  

 

 حسبة المشاثكة للف ة  لدد المشاثكي  الف ة المشاثكة 

 % 4.9 5 شركات األدوية 

 % 46 47 والصيادلة الحكوميين المستشفيات  

 % 39.2 40 الصيدليات عامة 

 % 9.8 10 نقابة الصيادلة  

 102 المجموع الكلى للمشاركين 

 لدد المشاثكي  الف ة المشاثكة 

 5 شركات األدوية 

 10 صيدليات عامة 

 5 صيادلة حكوميين 

 6 نقابة الصيادلة  

 26 للمشاركين المجموع الكلى 



جامعة كفر الشيخ  -   الصيدلة كلية                                            2024 -2020 تيجيةاالسترا الخطة  

 

31 | P a g e  
 

لمناقشة حتاهل تولي    االستراتيجيةسبة المشاثكي  اي اجتماا لجنة الخطة ح ا ة وحجدوى يوض - 4

استبياحا  التولي  البي ي وتوديد حقار القوة والضعف للبي ة الداىلية والفرل والت ديدا  للبي ة 

 الخاثجة:

 

 

 

  

 حسبة المشاثكة  لدد المشاثكة الف ة المشاثكة 

 16.6 8 أعضاء هيئة التدريس 

 41.67 20 هيئة التدريساء أعض معاونى 

 10.4167 5 الطالب 

 4.166 2 شركات األدوية  ممثلين عن

 8.33 4 صيادلة حكوميين 

 14.58 7 صيدليات عامة 

 4.167 2 نقابة الصيادلة 

  48 المجموع الكلى 



جامعة كفر الشيخ  -   الصيدلة كلية                                            2024 -2020 تيجيةاالسترا الخطة  

 

32 | P a g e  
 

 SWOTحتاهل التولي  البي   الكيف   -2

 (:والضعف التحليل البيئى الداخلى )نقاط القوة 2/1

  :الدىل ر الجدوى التال  حتاهل التولي  البي   م وي

 حقار الضعف  حقار القوة  المعياث

1- 
  
طي
خ
لت
ا

  
ج
تي
را
ست
ال
ا

 

يوجد دالكلية اريط لم  للتخطي  اإلســتراتيج   .1

ــة  ــا  لعملي ــ  التخطي وآلي ــاا  تتمث ا  االجتم

األقـساد العلمية  ثبـسا الكلية مع   الدوثى إلداثة

 واإلداثية.

ــالة وثبية .2  ومعلنة،واضــوة معتمدة    للكلية ثس

ــيتـ ا ودوثـئا  ــخصــ وتعكو ثســــاـلة الكلـية شــ

التعليمي، ومس وليت ا المجتمعية، وتطلعات ا اي 

ا  المجتمع  اـج ا يتفط مع احتـي البوـث العلمي دـم

 والتنمية.

ثســــالة وثبية  وثبيت ا تعكوثســــالة الكلية  .3

 الجامعة.

ــر الربيةالكليتقود   .4 ــالة م  ىالى   ة دنشـ والرسـ

 وساه  متعددة.

دقيـاس مـدى ول  مجتمع الكليـة  تقود الكليـة  .5

 وثسالت ا. دربيت ا

ا  .6 ــالتـ  ا وثســـ ة ثبيتـ  ــو  تراجع الكلـي اي ضــ

 المتاليرا  المولية والدولية.

ــتراتيجيـة متوااقـة مع ىطـة  .7 للكليـة ىطـة اســ

 الجامعة.

ــتـعاـحة دنـتاهل تورل الكلـية لل   .8 التولـي  االســ

ــيــامــة وـتوــديــد بئــداـا ــا  اـلـبـيـ   بـانــا   ــ

 االستراتيجية

ــتراتيجـيةكلـية بـئداف لل .9 معتـمدة ومعلـنة م    اســ

 ىالى الوساه  المختلفة.

وجود تقاثير دمعدال  االحجا  الخا ة ددحشطة .10

 الخطة التنفي ية.

ــة  احت ــا  .11 ــطــة الكلي ــ  بحشــ ت ــا ىطم  تنفي

 % 85التنفي ية الخمسية دنسع تتعدى اى 

ة للتعلين والتعلن والبـوث وجود .12 ـــي ىط  ىمســ

 العلم  وىدمة المجتمع.

ة جو.13 ــتمر ومواجـ  ــي  المســ ود ىط  للتوســ

 األ ما 

 

ــاثكة 1 ــتوى المش ــعف مس .ض

م  جاحع     البي ياي التولي   

مختلف األرراف م  ىــاث  

 الكلية.

ضــعف مســتوى المشــاثكة .2

ا   يامة الربيـــــــــــــــــــــة 

والـــرســــــالـــة واألئـــداف 

ــتراتيجيــة م  جــاحــع   االســ

مختلف األرراف م  ىــاث  

 الكلية.

ة لل  اح.3 ـجا  ـلدد ـقدثة الكلـي

ــطــة الخطــة  لــدد م  احشــ

ــبع  ــادقة دســ التنفـي ية الســ

ــوث التمويــ  والروتي   قصــ

 .اإلداثى

ــ وى التنفي  4 .لدد توديد مســ

ــطــة ا   الخطــة  ل  األحشــ

التنفي ية الســـنوية مما ي ار 

لل  الية المواســبة وتوديد 

 اوج  القصوث.
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 حقار الضعف  حقار القوة  المعياث

 
2-  

مة
وك
و
ال
و
ة 
اد
قي
ال

 

ــة ئيـكـ  .1 ــمي  تنميم  ثللكلي مالهن لوجن  و ســ

ــم  توقيط ثســـــالتـ ا  ــطتـ ا، ويضــ وحوا بحشــ

 وبئداا ا االستراتيجية.

يتضـــم  ال يك  اإلداثا  األســـاســـية الال مة  .2

ـلـتقــدـين ىــدمــا  الــدـلن ـلـلـعـمـليــة اـلـتـعـلـيـميــة، 

ا، والبوـث العلمي، وإداثا   ــا  العلـي دثاســـ واـل

وبقسـاد وحدا  مسـتوداة ولل  لتلبية احتياجا   

اتجـة  دة ل  التاليير والتموـددة ـح طوير, مـث  وـح

ـــمان الجودة ووـحدة حمن المعلوـما   ووـحدة ضــ

 القياس وتطوير األدا 

لد ما  والكواثم درهاســــة لميد  لجنة  وجود  .3

 الكلية.

ة  .4 ــاثـك دة مشـــ ان وـح ـــم ة ضــ اي  للجودة للكلـي

 مجالو الكلية مشاثكة اعالة وقوية

ــيف وتوايط لجميع وـىاهف الكلـية  .5 وجود تو ــ

 س وليا . وتوديد دقيط للم

ة ممثلي  ل  المســتفيدي  م  المجتمع مشــاثك .6

 اللجان والمجالو الرسمية. المول  ا  

ــســــة قين جوئرـية معلـنة ومـتاـحة  .7 لل  للم ســ

 موقع الكلية 

م  ىالى دلن الكليــة لنمــاد الووكمــة الرقميــة  .8

ــروا ) الـجامـعةMISمشــ ـــفة  ( ـد وحـماد األثشــ

ــمــان الجودة والمخــا ن  االلكتروح  لوحــدة ضــ

 .االلكتروح وحماد التوصي   والمكتبة

ة التموـي  اـل ات   .9 د مصـــــادث لتنمـي ةتوـج الكلـي   ـد

ــادث ا  دلن  ــبة م  ئ ه المصــ ويخصــــ  حســ

األحشــطة األكاديمية تفو  المخصــصــا  المالية 

 الوكومية السنوية. 

تضــع إداثة الكلية ىط  للتعام  مع مشــكال  .10

 . التعلين والتعلن مث  الدثوس الخصو ية

يــ   .1 ود وـك يــة لــدد وـج ـل ـك ـل ـل

ا   دثاســـــا  العلـي ــ ون اـل لشــ

ــ ون  ــ  لشــ ــ ل والبووم وك

 البي ة وىدمة المجتمع.

ا  وتول   .2 ــ ولـي ا دوا  المســ

دعض بلضـــا  ئي ة التدثيو 

بكثر م  منصـــع مما قد ي ار 

 لل  متادعة تنفي  األحشطة.

إســتخداد التو ـيف   مودودية .3

اـلوـىـيـفي ـاي حــاال  اـلـتـعـيـي  

ــاهف  ــدان للوى ــ  واالحت والنق

 .اإلداثى لج ا ا  ا المختلفة

ـيط .4 ـب ـط ـير  ـموــدوديــة ـت عــاـي ـم

 إلىتيــاث القيــادا  األكــاديميـة

لقلة لدد االســات ة واالســات ة 

 المسالدي  دالكلية

مودودية االستفادة م  تقاثير  .5

ري  ا   ا  المباـش تقيين الربـس

 التدثيبية تطوير الخط 

اك  الخا ة يلدد اكتماى ال      .6

 .ألقساد العلمية دبعض ا

دال  ول  الـواجة ال  ثاع معـ  .7

وـقـو  الـمـلـكـيــة الـطـالن دـ 

 الفكرية .

لــدد وجود قــالــدة ديــاحــا    .8

ـي  لــل  دوثا   ـــل وــا ـــ ـل ـل

 .تدثيبية
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 حقار الضعف  حقار القوة  المعياث
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ــوثة ل  الكلـية مع تـطادط المعلوـما   .11 المنشــ

ــالو   ــدة م  المج ــا  المعتم ــاهط واأللي الوا

 .الرسمية

  يوجد دلي  ألىالقيا  الم نة. .12

  وجود لجـنة ـدالكلـية تخت  ـددىالقـيا  البـوث .13

ـترـقيــة  ـعـلـمي ـمع ـلرض ـجـمـيع بـدوــام اـل اـل

 .والماجستير الدكتوثاة للي ا

تو يع بلبا  اإلـشراف والتدثيو, وتخصي   .14

 .ولدد التوي  البعثا  تتسن دالعدالة

ة ولـدد التوي  دي  الطالن,   .15 ــمـان العـداـل ضــ

ــتوـجع تجـنع  ولـل  ا  إـراث اللواهح الت  تســ

 ض ا  المصالح.التعاث

يوجد حماد وآلية لتلق  الشـكاوى والمقترحا   .16

 م  الطالن, وآليا  للمتادعة.

ــويويـة  .17 وجود آليـا  إلتخـال القراثا  التصــ

 لمعالجة المماثسا  مير العادلة.

ا  .18 ــجيعـ  ة وتشــ ة للكلـي اديمـي ادة األـك اا القـي إقتـن

 لعملية التطوير وتبني مفائين الجودة.

ــادة دمجتمع الك .19 ــر شـ ــجيع لنا ـ لية للي تشـ

 ة. تولي مس وليا  قيادي

 وجود قيادا  بكاديمية قادثة لل  التطوير.  .20

تتبع القيـادة النمـاد الـديموقرار  ا  اإلداثة  .21

 وسياسة البان المفتوح.

اقشـــــة مشـــــاـك  التعلين والتعلن  .22 م  ىالى مـن

 اجتمالا  دوثية دي  االقساد ولميد الكلية

ــة  .23 ــةوجود ىط ــدثيبي ــداد   الت ــادا   وإل للقي

 .ث المستقبليةالكواد

ال يادة المطردة ا  ثضـا العاملي  دالكلية ل    .24

 القيادا  األكاديمية واإلداثية
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 حقار الضعف  حقار القوة  المعياث
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ــمـان جودة التعلين   .1 يوجـد دـالكليـة وحـدة لضــ

مدلمة دالتج ي ا  المادية والكوادث البشــرية 

 .المدثدة

ـ  .2 ـك ـي ـ  ـمـيـم  ـلـلوحــدةاـل ـن ـت ـتمــد وـمـعـل      اـل ـمـع

 الوحدة ج   م  ال يك  التنميم  للكلية.و

ىطـة تنفيـ يـة   يوجـد للوحـدة الهوـة داىليـة . .3

ضـم  جدوى  مني، مع تواير اآلليا  الخا ـة  

 .دمتادعة التنفي  واتخال االجرا ا  التصويوية

ـــمان   ورـيدة واـعاـلةيوـجد لالـقة  .4 دي  وـحدة ضــ

 .الجودة ومرك  ضمان الجودة دالجامعة

ـــمان الجودة  ادة األكـ دلن القيـ  .5 اديمـية لوـحدة ضــ

ا الجودة ا  المجـالو   ــاـي ا لقضـــ ــتـ  اقشــ ومـن

   الرسمية.واالجتمالا

ـــمان  .6 ـــطة وـحدة ضــ وجود قواـلد دـياـحا  ألحشــ

 الجودة

تقود الوحدة دالمتادعة الدوثية لتقاثير البرامل  .7

واـلـبوــث  ، اـلـمـقرثا ، وـمـلفــا   واـلـمـقرثا 

 .وىدمة المجتمع  العلم 

يقود د ا بلـضا   الداىلية لية للمراجعة آوجود  .8

ئي ـة التـدثيو الـ ي  تن تـدثيب ن ا  دوثا  

لدقسـاد ىالى دوثا  الترق  للدثجا   مراجعة  

 العلمية .

ــقي الجودة  .9 ــادمنســ ممثلي  للوحـدة  دـاألقســـ

 ددقسام ن.

ــاثـكة األرراف المعنـية اي لملـية التقيين  .10 مشــ

 الشام .

إجرا ا  تصـويوية دالم سـسـة تتن اي  اتخال .11

 التقيينضو  حتاهل 

ــي  وتع ي  الفـالليـة  .12 وجود إجرا ا  لتوســ

 التعليمية.

 

ــول القطعـية  .1 مـيان النصــ

ــ ــولــيــا  الــوحــدة   دــمســـ

 بثكاح .والمرتبطة دالتقوين 

لـدد تواار ىطـة لمراجعـة  .2

 األقساد اإلداثية.

لــدد وـجود ـموا ــــفــا   .3

ة  الـي ايير للوكن لل  اـع ومـع

 بحشطة الج ا  اإلداثى

ــط إداثي   .4 ـلدد وجود منســ

ة التدثيو دي  بلضــا  ئي 

 والطالن.

ــتمراث مقــاومــة دعض  .5 إســ

بلضـــــا  ئي ــة التــدثيو 

 لفكرة التقوين دشك  لاد. 

ــدد  .6 ــة م   تواير ل ــب حســ

بلضـــــا  ئي ــة التــدثيو 

المنـتددي  لمتطلـبا  الجودة  

 .ا  لملية التدثيو والتعلن

اـلوــاجــة ـل يــادة ـتوـليــة  .7

الطالن دمـصطلوا  الجودة  

 وبئميت ا.

اهل  .8 اقشـــــة حـت ة مـن دودـي مـو

   مع الطالن االستبياحا
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ــ  العلمي  .1 ــا  ئي ـة ألمالهمـة التخصــ لضـــ

ــاثـكون ـاي  ـتي يشــــ ـمـقرثا  اـل ـل تــدثـيو ـل اـل

 تدثيس ا.

اـم  مع   .2 ة للتـع ا  مواـق ة ىطـة وآلـي دى الكلـي ـل

العج /الفاهض اي بلضــــا  ئي ة التدثيو ا  

 دعض التخصصا .

   المعيدي  دالكليةوجود ىطة ىمسية لتعيي .3

لـتدثـيع بلضـــــا  ئيـ ة الـتدثيو  ىـطةتوـجد   .4

اـجا ,  ا لالحتـي دخالف اـلدوثا  ومـعاوحي ن واـق

 .المطلودة الترقيا  

ــا  ئ .5 ي ة التدثيو يوجد دالكلية حخبة م  بلضـ

 لوى الكفا ة والتمي  وتنوا المداثس العلمية

ــا   .6 ا  لتقيين األدا  التعليم  أللضـــ توجـد آلـي

 الى اإلستبياحا  الطالدية.ئي ة التدثيو م  ى

حصـوى العديد م  بلضـا  ئي ة التدثيو لل    .7

 الجامعة.جواه  

ة  .8 ة لل  تكرين بلضـــــا  ئيـ  تعـم  إداثة الكلـي

 لممي ي التدثيو وال ي ة المعاوحة ا

ثضــــــا ئي ــة التــدثيو  ال يــادة المطردة ا  .9

ــتبـياـحا  وال يـ ا  المـعاوـحة  ــح اســ كـما توضــ

 .الرضا الوىيف 

التدثيو   ألدا  بلضـا  ئي ةالتقيين المسـتمر   -10

ـــيد لمـيد  م  ىالى التقيين اـل ات  وتقيين الســ

 الكلية. ويتن مناقشت ا مع ن.

ــتفيـد الكليـة م  حتـاهل التقيين ا  اتخـال  -11 تســ

اإلجرا ا  التصــويوية وتطوير بدا  بلضــا  

 ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة الممي ي .

ــة  .1 ــا  ئي  ــة بلضــــ ــب حســ

ة  اوـح ة المـع الـتدثيو وال يـ 

ع  إـل  ط ـم ـف ـت طـالن ال ـت اـل

 المعدال  المرجعية.

رد  ل يوجد بلية واضــوةال  .2

ــتويا  األدا    الوواا  دمســ

ــا  ئي ـة التـدثيو  أللضـــ

 ومعاوحي ن.

ـكـليــة ال ـتوجــد آـليــا  دــالـ  .3

يــة  عــاـل يــاس ـمردود وـا ـق ـل

الــدوثا  التــدثيـبيــة الـت   

يوصـ  للي ا بلضـا  ئي ة 

اـلتــدثـيو وـمعــاوـحـيـ ن ـم  

ــدثا   مرك ىالى  ــة ق تنمي

ة التــدثيو بلضـــــا  ئيـ ـ 

 (FLDPومعاوحي ن )
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مــة  .1 الـه ـي ة وـم ـم ـت مــ  ـم ـع ـي ــة وـىروف اـل ـد

 للمتطلبا  الوىيفية.

 التو يف الوىيف  واضح ومعل  . .2

ــا   .3 ـي  اـلربســــ ـي ة ـد ـم ـت يــة ـم ـ  ـي ـلالقــا  ـد

 والمربوسي .

وجود ىـطة متـكامـلة لـتدثـيع الجـ ا  اإلداثى  .4

 لإلحتياجا  التدثيبية.واقاً 

ــاث  .5 ــة إلىتي ــوــة ومعلن ــايير واضــ توجــد مع

 القيادا  اإلداثية.

 .الج ا  اإلداثىوجود بلية لقياس بثا   .6

تعمــ  الكليــة لل  تكرين بلضـــــا  الج ــا   .7

 اإلداثى الممي ي 

 يادة مطردة ا  مســــتوى الرضــــا الوىيف   .8

 للج ا  اإلداثى.

 وجود بلية مطوثة لتقيين بدا  الج ا  اإلداثى .9

ــتبـياـحا  متلق  الـخدـما   وـك ـل  م  ىالى اســ

 ف التقرير السرى التقليدى.دخال

المعنيي  ويتن يتن مـناقشــــة حـتاهل التقيين مع .10

 .االستفادة من ا م  بج  تطوير األدا 

ــامال  .11 ــا  والمع ــاح ــد البي ــداد قوال ــتخ اســ

 .االلكتروحية ا  بملع بحشطة الج ا  اإلداثى

 

النق  ا  بلــداد العــاملي    .1

ــ ــا ــج ــ  ال ــ  ا   اإلداثى ل

 الواجة الفعلية.

احقراض الخبرا  اإلداثيــة,  .2

ولــدد وـجود ـىطــة ـلإلـحالى 

 وتدئي  الصف الثاح .

ــا ل  الرواتع د .3 ثجة الرضــ

 والوواا  ضعيفة.

ــا   .4 دثة دعض بلضـــ لـدد ـق

اـلـج ــا  اإلداثى ـلـل  ـتـقبــ  

 التووى الرقم  .
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يوجـد دـالكليــة درحـامل تعليمي متمي  دنمــاد  .1

ــاـلا   ــائن دـقدثر كبير ا   المعتـمدة،الســ تســ

 تددير ج   م  المواثد ال اتية للكلية.

ثســود الدثاســا  العليا تســ ن دقدثر كبير ا   .2

ة  دلن العملـي ة ـل ددير ج   م  المواثد اـل اتـي ـت

 البوثية.

ة  .3 ــرولـا  تعليمـي ة لل  مشــ ــوى الكلـي حصــ

 ودوثية.

ــلك  اال  ىدمةتواار   .4 ــ  والالســ حترحر األثضــ

ـن  ـم  ـىالى  ـف ن اـل وحــدة وىــدمــا  الــدـل

 تكنولوجيا المعلوما 

ا ة   .5 ة ممـت ة توتـي ا  وجود دنـي ا المـن يتواار دـ 

وتواار  واإلضـا ة،الصـو  م  حيث الت وية  

وحماد لإلرفا    العالما  اإلثشــادية المناســبة

 ال ات .

 وجود مصنع تعليم  و يدلية حمولجية. .6

ــر .7 ج ي ا  ا  م ودة دــالتقــالــا  الموــاضــ

 المالهمة.السمعية والبصرية 

اـلـمعــامــ  ـم ودة دــاألـجـ  ة واـلـكـيمــاويــا   .8

 الال مة.

ميكنة لدد كبير م  بقسـاد الكلية مث  شـ ون  .9

 الطالن والدثاسا  العليا والمخا ن 

ــة بمــاك  لممــاثســــــة دعض  .10 ــالكلي يتواار د

 .األحشطة الثقااية والفنية والعلمية

ة اـلدوث .11 اـح ـــي ة للصــ ــالـي  وجود بلـي ة والتشــ ـي

 ج  ةللمعام  واأل

 ة للصوة والسالمة الم نية.وجود لجن .12

  .التنفي  الدوثى لسيناثيو اإلىال  .13

ت اـيد حجن المواثد اـل اتـية للكلـية ا  الخمو  .14

 سنوا  السادقة.

ة   .1 الـي ة المواثد الـم اـي ـلدد كـف

ــنوياً  المتاحة دالمي احية ســ

ـطوـير   ـت يــة اـل ـل ـم ألـلبــا  ـل

 والتوديث دالكلية.

دد كــاف م  لــدد تواار ـلـ  .2

ــية ا ــبا  اآللية دالنسـ لواسـ

مــالــي لــدد الــطــالن  إلـجـ 

دثيو  ة الـت وبلضـــــا  ئيـ 

 والعاملي  

ــلين  .3 لـدد االحت ـا  م  تســ

معام  الدوث الثالث والرادع 

 م  الكلية.

ة االحترـحر  .4 ــبـك ــعف شــ ضــ

 الالسلكية.

ــخ كااية م   .5 لدد توار حســ

ــصــــيــة  اـلـمراـجع اـلـتخصــ

 دالمكتبة.

ــتفـادة م   .6 موـدوديـة االســ

ــوحــدا  لا  ا ــطــادــع  ال ل

 الخال .
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ة  .1 تتبن  الكليـة المعـايير األكـاديميـة المرجعـي

 .2009 (NARSالقومية )

يوجد حـسبة كبيرة م  بلـضا  ئي ة التدثيو  .2

 لل  ول  دالمعايير األكاديمية.

ة  .3 ة متفـق ا الكلـي دمـ  ة التي تـق البرامل التعليمـي

 االستراتيجية.وبئداا ا  مع ثسالت ا

وجود الهوة موداة  ــــممر دنا  لل  بثا   .4

تفيدي  وتتـسن دمروحة الموتوى العلمي   المـس

ــااة  ــمح داإلضـ ــية دما يسـ للمقرثا  الدثاسـ

 والتوديث.   

ــيف موـدم يوجـد  .5 للبرامل التعليميـة تو ــ

 والمقرثا  الدثاسية التي تقدم ا الكلية.

لن تورل الكلية لل  بن توقط مخرجا  التع .6

 اة للبرامل التعليمية الت  تقدم ا.المست د

ل  .7 راـم ـب ي اـل ـب ـل يــة لــل  بن ـت ـل ـك وـرل اـل ـت

التعليميــة التي تقــدم ــا، م  حيــث تنول ــا 

 وموتوائا احتياجا  سو  العم . 

 تقــاثير المقرثا  والبرحــامل م ودةتتواار  .8

إحـصاهيا  مواقة تتعلط دتطوث لدد الطالن د

نجاح لاالملتوقي  دك  درحامل تعليمي وحسبة  

اي الفر  الدثاســية المختلفة اي ك  درحامل 

ــ   ــة الخريجي  اي ك ــب تعليمي وتطوث حســ

 .درحامل تعليمي ىالى السنوا  السادقة

ــة تـقاثير المقرثا  ا  المـجالو  .9 يتن مـناقشــ

 .المختصة

ــي  دنــا ا لل  تقــاثير  .10 وجود ىط  للتوســ

 المراجعة الداىلية والخاثجية وبثا  الطالن.

 

ة  .1 ايير لللـدد تبن  الكلـي مـع

يــة  ـع رـج ـم يــة اـل ـم األكــادـي

 .2017القومية 

امل  .2 ة توااط البرـح دودـي مـو

ا    اـي اد الكـف ال  مع حـم الـو

تطبيقــ  ا  قطــاا  المقرث

 .الصيدلة

ــا    .3 ة لـدد بلضـــ موـدودـي

ئي ــة التــدثيو المــدثدي  

ـلـل  ـتو ــــــيف اـلـبراـمل 

واـلـمـقرثا  اـلـمـبـنيــة ـلـل  

 حماد الكفايا .

لدد الت اد دعض بلضـــا    .4

ي  المنتـددئي ـة التـدثيو 

ن الــمــخــرجــا   دــإلــال

 التعليمية المست داة

ـــتـمراث اـلوــاجــة إـلي  .5 اســ

ــمــوــكــن  ــفــعــيــ  دوث ال ت

برحامل الصيدلة الخاثجي ل

 .اإلكلينيكية
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وجود اسـتراتيجية موداة ومعتمدة للتدثيو  .1

والـتـعـلـن مـتـوااـقــة مـع بئــداف الـكـلـيــة 

 االستراتيجية.

ة لل  تواير ارل التعلن للطالن الكليـ تعـم   .2

ومصــــــادث التعلن الــ اتي والتي تتال د مع 

ــتخدمة )اإلحترحر/ المكتبة  بحمار التعلن المسـ

 اإللكتروحية/ مشرولا  التخر (.

ــتخـداد بحمـار تعلن مير  .3 ة اســ ــجع الكلـي تشــ

 تقليدية

تعمــ  الكليــة لل  دمل الطالن ا  العمليــة  .4

 .البوثية

طـ  .5 كـلـيــة دـتـقـويـن اـل الن دـعــدالــة تـقـود اـل

 وموضولية.

تدلن الكلية الكتان الجامعي ويوجد إشـــراف  .6

للقسن العلمي لل  الكتع الت  يتن استخدام ا 

 كدحد المراجع العلمية للمقرث الدثاسي.

ت تن الكلـية دوجود آلـيا  اـعاـلة لتوايط حـتاهل  .7

 االمتواحا .

ــاهل التقوين .8 ــة  يتن إلالد الطالن دنت المختلف

 لبر الوساه  المناسبة.

 تستخدد الكلية حماد الممتوني  الخاثجيي   .9

 وجود وثقة امتواحي  موحدة ومعتمدة. .10

 .تقود الكلية داستخداد التصويح اإللكتروحي .11

 

ــاد  .1 دد تفعـي  دعض األقســـ ـل

وــة الــدثوس  كــاـا يــة ـم ألـل

   .الخصو ية

ــتمرة لتطوير  .2 اـجة المســ الـو

وــاـك   يــة ـت ـب ل تــدثـي راـم ـد

 .احتياجا  سو  العم 

ا  توااط دعض االىتباث  لدد .3

ــاد  مــع اــ  دــعــض األقســــ

 التعلن المست داة. مخرجا 

 يوجد مقرثا  الكتروحيةال  .4

اثا   .5 مـودودـية تطبيط االىتـب

يــة ولــدد وـجود  روـح ـت ـك االـل

 .دنوك لدس لة

ــة حــتــاهــل  .6 لــدد مــنــاقشــــ

االمتـواـحا  مع الطالن ـلدلن 

 تعلم ن.
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ــع الكليــة قوالــد مواقــة للتعــامــ  مع  .12 تضــ

ا  الطالن م  حـتاهل االمتـوان، وتعلنـ ا تملمـ 

 تراقع تطبيق ا.و

يتن إجرا  اـستقصـا  لقياس ثبى الطالن اي  .13

 المقرثا  الدثاسية.

ــية  .14 ــوى الدثاسـ ــرا  والفصـ قالا  المواضـ

والمـعاـم  مالهـمة للعملـية التعليمـية م  حـيث 

ــمعية   ــاه  الســ ــريةالوســ الخاما   ،  والبصــ

 ومستل ما  تشالي  المعام .

ــع قالا  ا .15 ــرا  والفتـناســ ــوى لمـواضــ صــ

 الدثاسية مع بلداد الطالن.

تقود الكلـية دتولـي  حـتاهل تقوين الطالن لل   .16

 المختلفة.المستويا  

ــاف الطالن المتعثري   .17 ــة الكتشــــ وجود بلي

 .ومسالدت ن لتطوير بداه ن الدثاس 

ــيف   .18 ورر  وجود بلية معتمدة للتدثيع الصـ

ــة  ــسـ تقيين الطالن م  ىالى الكلية والم سـ

 .الصيدلية

يتن اســـتبيان الطالن ل  مدى ثضـــائن ل    .19

 .التدثيع الصيف 

ة لل  مراك   .20 ة الرادـع ــوى رالن الفرـق حصــ

متـقدـمة ا  االىتـباث المعرا  الموـحد لقـطاا  

 الصيدلة.

ــ   .21 ــف  جــامع  مج   لتنفي ــتشــ وجود مســ

 التدثيع اإلكلينيك .
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ــد .1 ــة ومع وجود قوال ــو ــن واضــ ــة تتســ لن

ة  ة المختلـف ة للقبوى دبرامل الكلـي ااـي ـــف الشــ ـد

 وللتوويال .

ديـث    .2 ع ويتن تـو اـل ة دلـي  الـط تصـــــدث الكلـي

  اـلـطالن،دصــــفــة دوثيــة وـمتــاح ـلـجـمـيع 

داإلضــــااة إل  موقع الكلية اإللكتروح  د ما 

 والتوويال كااة المعلوما  الخا ة دالقبوى  

لطالن  ويتن إـلداد وتنمين درامل تعريفـية ل ،

 الجدد.

ً متكــامالً لــدلن الطالن   .3 توار الكليــة حمــامــا

 بكاديمياً وماديا واجتماليا و وياً.

المشاثكة الفعالة أللضا  ئي ة التدثيو ا   .4

 طالدية.األحشطة ال

توجد ليادة ربية دالكلية داإلضـااة إل  قرن  .5

ة داىـ  الورد الجـامع   ــف  الطلـب ــتشــ مســ

 وقريبة جداً م  الكلية.

يم  ـدالبرـحامل إلثشـــــاد األـكاديوـجد حـماـماً ل .6

 . (المعتمدةالخال )دنماد السالا  

ـميــةـيوجــد ـحمــاد  .7 ـل ـع ـدـبرحــاـمل  ـلـلريــادة اـل

 البكالوثيوس.

ــة ال .8 ــطــة الطالدي ــة األحشــ ــة توار الكلي علمي

ـــية   للطالن    واالجتـمالـيةوالثـقااـية والرـياضــ

وتورل لل   يادة حســبة مشــاثكة الطالن 

ــوى الكلية لل  مراك  متقدمة  اي ا مع حصــ

 ياً.ي األحشطة الطالدية المختلفة مولا

تورل الكليــة لل  االئتمــاد دــدوث اتوــاد  .9

الطالن والعـم  لل  تفعـي  مســـــائـماـت  ا  

 مجاى األحشطة الطالدية.

يوجـد حمـاد لتقـدير ومكـااـدة المتفوقي  ا   .10

 .األحشطة الطالدية

لــدد مالهمــة بلــداد الطالن   .1

الـمــقــبــولـيــ  مـع الـمــواثد 

 المتاحة للكلية.

الواادي   ة الطالنتدح  حســب .2

 .البكالوثيوسلمرحلة 

موــدوديــة اعــاليــة الترويل  .3

ـلجــ ن اـلـم يــد ـم   ـلـلـكـليــة

 الطالن الواادي .

ال تقدد الكلية منواً دثاســـية  .4

  المتفوقي   النللط

يــة   .5 ط بـل ـي طــب وــدوديــة ـت ـم

 اكتشاف الطالن المتعثري 

اـلوــاجــة اـل  ـتوـليــة بـكـبر  .6

دــدوث الــراهــد الــعــلــمــ   

والمشـرف األكاديم  ا  ح  

مشـــكال  الطالن األكاديمية 

 واالجتمالية.

ــتوى  .7 موـدوديـة قيـاس مســ

ــو  العمـ  ل   ــا ســ ثضـــ

 مستوى الخريجي .
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واكتشاف وجود بلية لدلن الطالن المتفوقي    .11

 .المتعثري  الطالن

ــا الطالن ل    .12 اثتفاا المطرد ا  حســـع ثضـ

ة م   دـم ا  المـق ة والخـدـم ة التعليمـي اللـي الـف

 .لكليةا

ــال  .13 ــد موقع الكتروحي ى ــالخريجي يوج  د

وتعد الكلية قالدة دياحا  لتيســـير التوا ـــ  

 .مع ن

الخريجي  توار الكلـية درامل متنولة إللداد  .14

 سنوي.وتنمن ملتق  توىيف   لسو  العم 

 الم ني. للتوجي لجن  يوجد  .15

 

1
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بطــة علمي مرتللبوــث المعتمــدة ىطــة  وجود .1

دخـطة الـجامـعة ـدالتوجـ ا  القومـية واحتـياـجا   

 وتلت د الكلية د ا. ، الموي المجتمع 

م  البووم العلمية وحتاهج ا ا   االـستفادةتتن  .2

ــاثك الطالن ا   ،  التعليمية  تع ي  العملية ويش

الولقا  النقاشــية والم تمرا  العلمية ودعض 

 المشرولا  البوثية التطبيقية.

ـ  .3 ــنـ تـنـمن الـكـلـي وى لـلـم  ينــاق  ة م تـمر ســ

 القضايا العلمية الصيدلية.

وجود بدوام للمية مشتركة دي  األقساد ودي   .4

 .ار  البوث المولية والدولية

د م   .5 دـي دثيو الـع ة الـت ــا  ئيـ  ــر بلضـــ ينشــ

ـدـووـاـ ن ـا  اـلـمـجال  والــدوثيــا  اـلـعـلـميــة 

 .الدولية

 تواار قوالد دياحا  للبووم العلمية دالكلية.  .6

لممولة م  ولا  البوثية ايوجد دعض المشـــر .7

 .دولية،  م سسا  دوثية مولية

يـشاثك دعض بلـضا  ئي ة التدثيو ا  توكين  .8

  .ومشرولا  دوليةبدوام 

 الـمـيـ احـيــةلــدد كـفــايــة  .1

 المخصصة للبوث العلم .

ــاس وتقيين مردود  ال يتن .2 قي

المخصـصـا  المالية المنفقة 

 لل  البوث العلم  دالكلية.

مـيــة  .3 وجــد دوثيــة لــل ال ـي

 . ادثة م  الكلية موكمة

 م تمر دول  موكن دال يوج .4

مـودودـية مشــــاثـكة القـطاا  .5

الـــخـــال اـــي الـــبـــوـــوم 

 .اإلحتاجية والخدمية

مـودودـية تفعـي  المجموـلا   .6

 البوثية ا  الكلية.

الواجة إل  تســويط البووم  .7

ــتفـادة م  مخرجـا   واالســ

 .التطبيقيةاألدوام 

 

 

 



جامعة كفر الشيخ  -   الصيدلة كلية                                            2024 -2020 تيجيةاالسترا الخطة  

 

44 | P a g e  
 

 حقار الضعف  حقار القوة  المعياث

 

لمية المشــتركة التفاقيا  العوجود لدد م  ا .9

ة  ا  مولـي ا  وئيـ  ة وجـامـع مع مراك  دوثـي

 .وبجنبية

 وجود لجنة بىالقيا  البوث العلمي . .10

 البوث العلم  واالدتكاثوجود لجنة لدلن  .11

ة  .12 ــا  ئيـ  اثا  الضـــ ادة مـ  ة ل ـي وجود بلـي

الـتدثيو البوثـية والتولية ددىالقيا  البوث 

 العلم .

ة م  البرامل تموي  تج ي ا  المعام  البوثي .13

 الممي ة.

حصــوى بلضــا  ئي ة التدثيو لل  جواه   .14

  مولية ودولية.
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ــاد العلميـة دتبني معـايير  .1 قيـاد دعض األقســـ

ـــية   [ARS]مرجعـيةبـكاديمـية  كمـعايير قـياســ

(Benchmark) .لبعض درامل الماجستير 

ــيـ  .2 ـقرثا  وـدرامل ف ـموــدم ـلمـ وـجود ـتو ــ

 .الدثاسا  العليا

ة  .3 اثجـي ة والـخ داىلـي ة اـل اثير للمراجـع وجود تـق

 .العليالمقرثا  ودرامل الدثاسا  

تنوا بســــــاليــع التــدثيو والتعلن والتقوين  .4

ــت ــداــة لمعمن  لمال مــة حواتل التعلن المســ

 مقرثا  درامل الدثاسا  العليا.

وجود تســ يال  دالمة ومواثد مادية ومالية  .5

 لن رالن البوث العلمي.لد

ــاديمي لبرامل  .6 ــاد األك ــاد اإلثشــــ تطبيط حم

 الماجستير والدكتوثاه والددلود المفعلة.

 التسجي  اإللكتروحي للدثاسا  العليا.إتاحة  .7

اهل  .8 ــة حـت اقشـــ ددلود ومـن اس بثا  رالن اـل قـي

ـــماا مقترـحات ن وبثا ئن  ــتبـياـحا  وســ االســ

 والرد للي ا.

 

قلــة لــدد الطالن الوااــدي   .1

 الدثاسا  العليا. دبرامل

ــويط  الـواـجة ال  ىـطة .2 لتســ

والتعريف دبرامل الدثاـسا  

 العليا.

لـدد تفعـي  لـدد م  درامل  .3

 .الدثاسا  العليا دالكلية

إجرا ا  مـتادـعة وتقيين بدا   .4

الــبــاحــثــيــ  قــبــ  وباــنــا  

ــجـي  لـلدثجا  العلمـية  التســ

 مير كااية.

ادة م    .5 ــتـف ة االســ دودـي مـو

حتـاهل المراجعـا  الـداىليـة 

جـــيـــة لـــبـــرامـــل والـــخـــاث

 يا.ومقرثا  الدثاسا  العل

دى الكليـة توليـ  ال  .6 يوجـد ـل

ــاق   لمعــدال  ت ايــد بو تن

ـي    وــق ـل ـم الن اـل ـط بلــداد اـل

 .دبرامل الدثاسا  العليا
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يتواار ـلدى الكلـية قواـلد دـياـحا  تتعلط ـددـلداد   .9

وبحواا الــددلومــا  والــدثجــا  العلميــة الت  

ماضـية، ومصـنفة منوت ا لبر ـسلـسلة  منية  

واقا للداثســـي  م  الداى  )بلضـــا  ال ي ة 

 المعاوحة( والخاث .

تـستخدد الكلية بـساليع متنولة لتقوين رالن  .10

 الدثاسا  العليا.  

ــجع األقســـــاد العلميــة دــالكليــة رالن  .11 تشــ

ــر األدوــام   ــا لل  حشــ ــا  العلي ــدثاســــ ال

 المستخرجة م  الرساه  العلمية.

كـ  .12 ـل  اـل ـع يــة ـل  إـت يــ  ـل تســــــج را ا  اـل ـج

وتوتفظ  ، العلياواإلشــــراف اي الدثاســــا  

ــا  العليـا   دقوالـد ديـاحـا  لطالن الـدثاســـ

 المسجلي  لدي ا.

وجود آلـية لمـتادـعة رالن اـلدثاســــا  العلـيا   .13

 (.(logbookوتقيين بداه ن ل  رريط 
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دة  .1 د ىطـة معتـم ة المجتمع وتن يوـج ة لخـدـم مـي

ــو  البي ـة اي  وىطت ـا الكليـة توج ـا  ضــ

ـــتراـتـيـجيــة  اـحـتيــاجــا  ثالــر واـلـتي االســ

 .المجتمع وبولويا 

ة ممثلي  ل   .2 ة مشـــــاثـك اـد الو ا  النـق المـج

 واللجان الرسمية.

ة المجتمع  .3 دـم ة ـى داد ىـط ة إلـل اد من جـي التـم

 وتنمية البي ة.

المجتمع اـستودام لجان ووحدا  لدلن ىدمة   .4

  يك  التنميمي.وتنمية البي ة وضم ا لل

ــتـفادة  .5 قـياس بثا  األرراف المجتمعـية واالســ

 م  النتاهل.

 

 

 الخـال التمويـ  موـدوديـة .1

 .داألحشطة

ـموــدوديــة ـاعــاـليــة ـمرـك   .2

ـمـعـلومــا  الــدواـهيــة ـا   اـل

ــتـخداد األم   التولـية ـداالســ

 للدوا .

لـــدد وجـــود ىـــدمـــا  او  .3

اثا  مقدمة م  مرك   تـش اـس

 .الخدمة العامة حمرا لوداات 

ـ  .4 تفــادة م  موــدوديــة االـســ

هل االدوــام العلميــة ا  حتــا

ع   ـم ـت ـج ـم ال  اـل حــ  مشــــــك

 المول .
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 حقار الضعف  حقار القوة  المعياث

 

ة اي المـنارط  .6 د م  القواـا  الطبـي دـي تنمين الـع

 الريفية.

مشــاثكة بلضــا  ئي ة التدثيو والطالن ا   .7

 حمال  التولية للتبرا دالدد.

ة ودوثا   .8 دوا  التولوـي د م  الـن دـي تنمين الـع

 ن المستمر.التعلي

المســـــائـمة ا  ـتدثـيع ودلن رالن ـمداثس  .9

 .STEMالمتفوقي  

اـمة  .10 ـــي ة ا   ــ ــراك االرراف المجتمعـي اشــ

 البرامل التعليمية.

دثيو  .11 ة الـت ــا  ئيـ  ة دعض بلضـــ ــوـي لضــ

 دمجالو إداثا  المجتمع المول .

ــامــة واىر  .12 ــتوــدام مرك  للخــدمــة الع اســ

 ما  الدواهية.للمعلو

تمعية وجود آلية لقياس ثضــا األرراف المج .13

 .ا الكليةل  جودة الخدما  الت  تقدم 

 

 

 

 قطد   68 قطد  ى  ققدددد   171وبقراءة الجدوو  اسادددددددددددددد  قاطددددددددددددة يب غدو   قدد  اسق ة س    د  ق    

( وه  قد يىكس وضددددد  2.51)اسناددددد         ، اساى     ضدددددى  غت  قادددددا ن  دل  ل ا   اسى     

دحدل   ضددددددى  اس  ساو قن  قد  دك اسىوقوسكن هن ، س  يئ  اسواخ    ل ق املا سدددددد  اسددددددي ا    

 .س   اله وخط  وبراقج  اسي ا  ج دتإل  
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 المتوققة دنا  لل  لدد حقار القوة والضعف  الداىلي االستراتيجيالوضع  (1شك  )

 كفر الشيخجامعة  – الصيدلة دكلية 
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  تحليل البيئة الخارجية نتائج 2/2

 : والت ديدا  مقسمة ربقا لمعايير الدثاسة ال اتيةهمة حقار الفرل لل  قاتشتم  

 

 

 الت ديدا  الفرل المعياث

1-
  
طي
خ
لت
ا

ي 
ج
تي
را
ست
ال
ا

 ، ويمك     وااللتمادوجود ال ي ة القومية لضمان الجودة  .1 

ــع الخطة  .2 ــتفيدة ا  وض تعاون ممثلي  م  الج ا  المس

 .االستراتيجية للكلية

اه  .3 ة التـج دوـل ــم  تطوير التعلين وجودتـ تبني اـل   المتضــ

 .2030مصر دربية 

تطوير الم ســســا  الطبية لتتالهن مع البرامل التعليمية  .4

 الوديثة ا  الصيدلية.

ــتمرة اي  .1 ــة والمســ ــريع التاليرا  الســ

ةاألوضـــــاا  الـي ة واالجتـم  االقتصـــــادـي

 .والتطوثا  التكنولوجية

ا  ال.2 ــي للكلـي ااســ ــع التـن اىرة  وضــ المـن

 .والمعتمدة

 

2-
قي
ال

ة 
اد

مة
وك
و
ال
و

 

ــتوي القومي دكفا ة وااللية   .1  يادة االئتـماد للي المســ

 األدا  المرتك  للي التو يف الوىيفي.  

ااو دي   .2 دلن التـن ــتوـدام جـاه ة التمي  الوكوم  ـل اســ

 القيادا  ا  توقيط معدال  لالية م  الجودة.

البياحا  الت  تســ   تعدد وســاه  النشــر ووجود قوالد  .3

 لملكية الفكرية.الكشف لل  السطو لل  ا

  القـياداتواير الـعدـيد م  ارل الـتدثـيع ـلدلن مـ اثا   .4

 .قب  الدولة والج ا  الدولية  الشادة موإلداد الكوادث 

 

 ـــعودة تددير دثجا  مالية للوىاهف   .1

 .اي ال ياك  التنميمية

ــا ة   .2 ــايير مرتبطــة دكف لــدد وجود مع

األدا  ومتفط للي ـا الىتيـاث القيـادا   

 األقساد( واستمراث األكاديمية )ثبسا 

االلتمــاد لل  األقــدميــة المطلقــة اي 

 تعيين ن واقاً للواهح.

ــة  اإلداثية التعقيدا  .3 ــا  الخا ــ   دإحشــ

 دالكلية. متخصصة وحدا 

رة  .4 مـوــي  وداـه مـع اـل مـجــت عــة اـل ـي رــب

القــا   ـع يــةاـل مــاـل ـت عــاثف  االـج ـم واـل

وتدايرات  الســلبية لل  تجنع تعاثض  

 المصالح.
3- 

دة
و
ج
ال
ة 
اث
إد

 
ـــمان جودة التعلين ة القال ي ـ دلن .1 اي  وااللتـمادومـية لضــ

  يادة جودة القدثة الم سسية والفاللية التعليمية.

حصـــوى ال ي ة القومية لضـــمان جودة التعلين وااللتماد  .2

 لل  االلتماد الدول  ا  القطاا الطب .

ـي  وـحمــاد  .3 ـي ـل ـي  الــداـى ـمراـجـع ـمـين دوثا  إلــداد اـل ـن ـت

 ة.ال ي م  قب  المراجعة الداىلية 

وجود العــديــد م  ارل التمويــ  م  إداثة دلن التمي   .4

 .دو اثة التعلين العال  لراع كفا ة العملية التعليمية

  

 

ــبة   .1 اثتفاا معايير التقيين العالمية دالنســ

 للمستوى المولي.    

تقييد حمن المســا لة والمواســبة دقاحون   .2

 .تنمين الجامعا 

ــتمر  .3   يفرض التالير الــ يالتطوث المســ

ان رث اي المتك ـــم ــروا ضــ ال  مشــ حـم

ــمان جودة   الجودة وال يـ ة القومـية لضــ

 التعلين وااللتماد.

ــالي  .4 ــدلن الم ــتمراثلــدد تواار ال  الســ

العمليا  الخاـ ة دـضمان الجودة وتقيين  

 .األدا 
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 الت ديدا  الفرل المعياث
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ــتـعاـحة .1 المجال  الـعالمـية دمراجعي  ـىاثجيي  لددـوام   اســ

 .ليةم  الك

م  و اثة التعلين     يادة البعثا  والم ما  والمنح العلمية .2

 .العالي

ــا  ئي ة  .3 وجود مشــــرولا  ومراك  لتنمية قدثا  بلضــ

 التدثيو.

 مشروا ثد  الوواا  ن ضمان الجودة. .4

ة  .5 ــجيعـي ة التشــ دوـل ة واـل ةوجود جواه  الجـامـع ديرـي  والتـق

 الجواه  الت  تمنو ا دعض الم سسا  الدولية. ودعض

ــا  ئمرتبــا   .1 ي ــة التــدثيو ال بلضـــ

تتوااط مع االثتفاا المـستمر اي تكلفة  

 مستوى المعيشة. 

ــتقــداد   .2 حق  التمويــ  الــ ي يتيح اســ

تفادة   بـسات ة متمي ي  م  الخاث  لالـس

 د ن اي إراث تبادى الخبرا .  

ــان .3 ــتقط ــة   اســ ــا ــــ ــا  الخ ــامع الج

ــا  ئي ـة  والجـامعـا  العرديـة أللضـــ

 التدثيو وىا ة الكفا ا  المتمي ة 

لودة دعض المبتعثي  دـعد احتـ ا   د ـلد .4

 دعثات ن

ــاثكة بلضــا  ئي ة  .5 ضــعف تموي  مش

 .التدثيو اي الم تمرا  الدولية

5-
ي
اث
إلد
 ا
ا 
 
ج
ال

 االئتماد م  قب  الدولة دتطوير بدا  الج ا  اإلداثي. .1 

ــتفادة  .2  م  دوثاالتجاه حوو الووكمة الرقمية وتعمين االسـ

 راث.التكنولوجيا كدداة مسالدة ا   نالة الق

 .2018 دوث قاحون الخدمة المدحية لعاد  .3

 .الم قر الوىيفي التعاقد ماد دوث قراث ح .4

 

حمن التعيي  الوالية و عودة الوصوى  .1

 .وىيفيةلل  دثجا  

اـلـقواـحـي  واـلـلواـهح اـلوــاـليــة تســـــمح .2

ــوى الموىفي  لل  إجا ة ددون   دوصــ

 مرتع ودون حد بقص .

 

6-
ية
اد
لم
وا
ة 
لي
ما
ال
د 
اث
و
لم
ا

ــركـا  توار العـديـد .1  الموتملي  ا  موي  الكليـة  م  الشــ

 ال اتية.والجامعة تتيح ار اً ل يادة المواثد 

م  ارل التمويــ  م  الج ــا  المــاحوــة  توار العــديــد .2

 المولية والدولية.

ــادة المواثد  .3 ــا  م  المجتمع المول  ل ي المنح والتبرل

 .المالية للكلية

 

 

 

 

 

ــا  الخــا ــــــة  .1 ــة الموا ح ــاي لــدد كف

 .يميةالتعلدالم سسا  

دقراثا   االلت ادـلدد ـقدثة الكلـية لل   .2

 .توديد بلداد الطالن المقبولي 

ــاد .3 ــاحوــة التم ــا  الم ــترار ال ي   اشــ

 للوصوى لل  التموي .الكليا  

و اثيــة  .4 راثا  اـل ـق ح واـل واـه ـل ود اـل ـي ـق

الخا ـــة دعمليا  شـــرا  واســـتيراد 

 .األج  ة م  الخاث 
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 الت ديدا  الفرل المعياث
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كإراث   لقطاا الصــيدلةوجود المعايير األكاديمية القياســية .1

 مرجعي لوضع المعايير األكاديمية لبرحامل البكالوثيوس.  

 وجود حمول  مرجعي للمعايير األكاديمية للدثاسا  العليا.  .2

 احت ا  القطاا الطب  حماد التعلن المبن  لل  الكفايا ..3

 .الصيدلةا  وجود الهوة موحدة لكااة كلي.4

ــريع .1 التطوث العلمي والتكنولوجي الســ

ـاي ـمجــاال  اـلـتخصـــــ  وـاي ـرر   

 التدثيو.

التاليرا  الســـريعة اي متطلبا  ســـو  .2

 .العم 

ة لل  المســتوى المولي  يادة المنااـسـ .3

 واإلقليمي.

8-
لن 
تع
ال
و
و 

ثي
تد
ال

 

ــا  وتطوير دن  المعراة ال ى يتيح العديد م  المواد  .1 احشـ

 للطالن.الدثاسية 

ـــيدـلة وئو  .2   رـما ي ااالتـجاه الـعاد لتقلـي  بـلداد رالن الصــ

 لل  مستوى الخريل داإليجان

العــاد حوو بحمــار مير تقليــديــة للتعلن التفــاللي   االتجــاه .3

 واإللكتروحي والتعلن ل  دعد.

 والتقوين للقياس القومي المرك تعاىن دوث  .4

 .اإللكتروحية االمتواحا العاد حوو  االتجاه .5

 قيين ىريجي  الصيدلة.اىتباث موحد لت االتجاه حوو لقد .6

ــوى   مودودية.1 ــعودة الوصـ التموي  و ـ

ـكـنوـلوـجيــا اـلوــدـيثــة ـلـتـطوـير  ـلـل   ـت اـل

 .المعام 

اقااة الدثوس الخصـو ـية ا    احتشـاث.2

 المجتمع.

ــا  الت  يتدثن   ائتمادلدد .3 ــســ الم ســ

 .اي ا الطالن دالبرامل التدثيبية للطالن

9-
ن
و
ج
ري
خ
ال
و
ن 
ال
ط
ال

 

ــادقا وجود بحشــطة رال .1 للمية تنمم ا الجامعة  دية ومس

 .المجتمعيةدالمشاثكة مع األرراف 

 .اثتفاا تكلفة التعلين دالجامعا  الخا ة .2

ــتـودام مـجاال  ـجدـيدة   .3 التطوث التكنولوجي والتقني الســ

 اي القطاا الصو  مما يتيح ارل لم  للخريجي .

ــتمرا حتتيالثوثة التكنولوجـية الت   .4 التوا ـــــ  مع  ثاســ

 .تبع مساثئن الوىيف الخريجي  وت

دشـــماى شـــر  الدلتا   الصـــناليةالمدن الجديدة والمنارط  .5

سـو  لم  يسـتولع ىريج    ( تفتحالجديدةالمنصـوثة )

 الكلية لسنوا  قادمة.  

ـــ ة المتعـمدة لل    .6 ــرـكا  الـناشــ وجود ارل لتموـي  الشــ

 .مشرولا  التخر 

 

ة لل   .1 دثة الكلـي القراثا   اتخـاللـدد ـق

  مـما ي دي  الـخا ــــة ـددـلداد المقبولي

 .إل  تشبع السو 

وجود كليا  منااســـة قادثة لل  ج ن  .2

 الطالن الواادي .

ــيـة  .3 ــيـاســ ــاا الســ التالير اي األوضـــ

التي قد ت ار ســـلبا لل    واالقتصـــادية

 بلداد الطالن الواادي .
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 مستوى  على تهديد   40  مقابل فى فرصة  51يبلغ   للكلية  المتاحة الفرص  عدد   أن  يتـضح الـسابق الجدول  وبقراءة

اـفة ة العملـية جواـنب  ـك ة بيـئة وجود  يعكس ـما ووه ، التعليمـي ة ـخارجـي ا ـحد   إلى متوازـن ة) ـم ـــب  إلى الفرص  نســ

 النســبة فى  والمتمثل للكلية الخارجي  الوضــع االســتراتيجي  توازن مدى التالى الشــكل  ( يعكس1.27التهديدات 

 .ما حد   إلى مشجعة الخارجية  البيئة  بأن مؤشرا    يعطى  ما  وهو, والتهديدات  الفرص   من كل أعداد   بين  والتناسب 

ــتراتيجيات   وضــع األمر  ويتطلب  ــتراتيجيات   وضــع  بجانب  الحالية، التهديدات  لمواجهة  وبرامج  وخطط  اس  اس

 المتاحة. الفرص  القتناص  والتوسع للنمو وبرامج وخطط

  

 الت ديدا  الفرل المعياث
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 واالدتكاث والتكنولوجيا العلود  دوث قاحون حواا  .1

دة   .2 ة والمجـاال  الجـدـي دلن األدوـام البينـي ة ـل دوـل اتجـاه اـل

 اال طناليالصالدة مث  الناحوتكنولوج  وال كا  

وجود درامل دوليـة وج ـا  مـاحوـة قـادثة لل  تمويـ   .3

 .األوثودي االتوادمث  المشرولا  البوثية 

 الدولي.تشجيع لجان الترقيا  للنشر  .4

ــا  وتطوير دنـ   .5 ة اـل ى يتيحاحشـــ دىوى لل    المعرـا اـل

ــع  د الوضــ ــمح دتـودـي المـية ويســ الـعدـيد م  االدـوام الـع

 التنااس  البوث  واالستراتيجية البوثية المستقبلية.

االحخفاض الشديد للمي احية المخصصة  .1

 .م  الدولة للبوث العلمي

ــديدة لالمياً اي مجاى  .2 ــة الشــ المنااســ

 البوث العلمي وتطويره.  

اإلداثيــة وجــود دــعــض الــلــواهــح  .3

 التي تعو  البوث العلمي  والقراثا

ــاهل البووم  .4 ــادة م  حت ــتف لــدد االســ

 وضعف الطلع للي ا.  
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ــع الطالن   .1 ــاح ــال  م  ج ــع لل  التعلين الع ــادة الطل  ي

 الواادي  م  الدوى العردية.

ــصــــا    .2 تواـجد ارل لـم  مولـية وـىاثجـية اي التخصــ

 الدقيقة توتا  لدثاسا  متقدمة.

حوو دلن التوبمة والشــ ادا  الم دوجة مع توج  الدولة  .3

 الجامعا  األجنبية المرموقة.

تعنر دعض ج ا  التوىيف ا  تيسـير  .1

ةالعـاملي  د ـا م   التوـا  ــيـادـل   الصــ

 دالدثاسا  العليا.

تـكاليف ومتطلـبا  اـلدثاســـــا   اثتـفاا .2

  العليا.  

ــدي  ا  درامل  .3 لــدد وجود رالن واا

 .الدثاسا  العليا

1
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ا
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ــا  لدي ا  .1 ــس ــتعدادوجود العديد م  ال ي ا  والم س  االس

ة  ــطـة الكلـي ة:ا  بحشــ داد البرامل  المختلـف ة،إـل  التعليمـي

ــع  ــدثي ــدوا    الخرجي ، الم تمرا يود  الطالن،ت والن

 ووثش العم .

 داألكاديميا .احتشاث مراك  ثد  الصنالة  .2

ــر قياس .3 ــبكة المعلوما  تيســ ــا األرراف  وجود شــ ثضــ

 .المجتمعية

  وتدايرئااأل ما  االقتصـــادية العالمية  .1

 لل  التنمية.

ــة إدثاك .2 ــدودي ــاثجي  مو المجتمع الخ

 ددوث الكلية. 

لدد التوا ـــ  دي  مشـــكال  المجتمع  .3

 وىط  البوث العلم . 
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:اسادل دلجوو  ق ضة د ك د ه   ، والخدرل  اسواخ      اس يئوي كن  لخ ص  ادئج  ح      

 املى در 

 اس يئ  اسواخ    

 نا   اسفج ة 

 اس يئ  الخدرل   

غو   

غ اق   

 اسق ة 

غو   

غ اق   

 اسضى  

غو  غ اق   

 اسفرص 

غو  غ اق   

 استهوقوات 

 4 13   االسي ا   اساخط   
76.4 %  

 فجوة صغرى 
4 2 

 8 24 اسق د ة والحك ق  
75 %  

 فجوة صغرى 
4 4 

 8 12 إ ارة الج  ة
60  %  

 فجوة متوسطة 
4 4 

 3 11 يغضدء ه ئ  اساوريس 
78.5 %  

 فجوة صغرى 
5 5 

 4 11 الجهدز اإل اري 
73.3 %  

 فجوة صغرى 
4 2 

 6 14 امل ار  املد ق  واسبشري  
70 %  

 فجوة صغرى 
3 4 

 5 10 املىدقي  األ د ق   
66.6 %  

متوسطة فجوة   
4 3 

 6 21 اساوريس واساى م 
77.7 

 فجوة صغرى 
6 3 

ب اسطالب والخريج    15 7 
68.1 %  

 فجوة متوسطة 
6 3 

 اس حث اسى مي 

واألنشط  اسى        
14 7 

66.6 %  

 فجوة متوسطة 
5 4 

 6 13 اسوراسدت اسى  د 
68.4 %  

 فجوة متوسطة 
3 3 

 املشدرك  املجا ى    

 و ن    اس يئ 
13 4 

76.4 %  

صغرى فجوة    
3 3 

 40 51  68 171 قج  ع اسى اق 
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  (  اسق ة واسضى )    اخ سوا االسي ا  ج  قصف ل  اسى اق   -3

ــخي  وتولي   ــة وتشـ ــتراتيج  دالكلية م  دثاسـ ــا  اريط التخطي  اإلسـ دعد بن إحت   بلضـ

وم  ان توديد مجاال  القوة ومجاال   ، ا  البي ة الداىلية للكلية  االســتراتيجيةالمتاليرا  والعوام  

ــعف ــتخاللوجع اآلن  ، الضـ ــتراتيجيةالدالال   اسـ ــفواة  بي ي ،لال  ا التولي    االسـ وإللداد مصـ

اجتمع السـيد لميد الكلية دالسـادة ثبسـا  األقسـاد العلمية واإلداثية  العوام  اإلسـتراتيجية الداىلية

 : ى  ا  االلتباث التاليدوضاا الكلية مع األوبلضا  ئي ة التدثيو لو الدثاية د

ر الضعف  م  حقا توديد و ن حسب  لك  حقطة م  حقار القوة )لام  إستراتيج ( ولك  حقطة -1

لنقار الضعف   50لنقار القوة و  50ومرالاة بن مجموا األو ان النسبية  لام  إستراتيج ()

 .    100لنقار القوة وحقار الضعف  النسبيدويث يكون مجموا الو ن  

ترتيباً تنا لياً دويث بن الترتيع   الضعف(ترتيع العوام  اإلستراتيجية الداىلية )حقار القوة وحقار   -2

دينما الترتيع األىير لنقطة القوة بو   األكبر،طة القوة بو الضعف لا  الو ن النسب  وى لنقاأل

 حقطة الضعف لا  الو ن النسب  األ الر. 

ا  حالة   4حسان الو ن المرجح لك  حقطة م  حقار القوة ل  رريط ضرن الو ن النسبي ×  -3

  3الو ن النسب  × ودضرن  %100 -% 90قدثة الكلية لل  االستفادة م  حقطة القوة دنسبة 

%.بما دالنسبة لوسان 90 -% 75ا  حالة قدثة الكلية لل  االستفادة م  حقطة القوة دنسبة 

ا  حالة  2الو ن المرجح لك  حقطة م  حقار الضعف ايكون ل  رريط ضرن الو ن النسبي × 

  1ب  ×  % ودضرن الو ن النس100  -%  90قدثة الكلية لل  التاللع لل  حقطة الضعف دنسبة  

 %. 90  -% 75ا  حالة قدثة الكلية لل  التاللع لل  حقطة الضعف دنسبة 

المرجح  جمع األو ان المرجوة لك  م  حقار القوة وحقار الضعف للو وى إل  الو ن الكل  -4

البي ة الداىلية ) كلما  دالنسبة للكلية, وئ ا الرقن يعبر ل  قدثة الكلية لل  التعام  مع لوام 

 كاحر القدثة بكبر والعكو  ويح(.  3م    رنوإقت   اد الرقن
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الو ن  اسواخ     االسي ا  ج  اسى اق  

 النسبي 
 الدثجة

الو ن 

  قد  اسق ة المرجح

والخبرات التراكمـية الـناشــــــئة من نـجاحـها  ى تنفـيذ  هاج الكلـية التخطيط االســـــتراتيجى انت .1
 .الخطة السابقة

3 4 12 

 12 4 3 فقة مع رسالتها وأهدا ها االستراتيجية.لكلية متتقدمها االبرامج التعليمية التي  .2

ـلدى الكلـية خـطة والـيات مولـقة للتـعاـمل مع العجز/الـفائا  ي أعضـــــاء هيـئة الـتدريس  ى   .3
ــات ــصـ ــاء هيئة التدريس للمقررات التي و بعا التخصـ ــل العلمي ألعضـ مالئمة التخصـ

 يشاركون  ي تدريسها.
2 4 8 

خالل قواـعد البـياـنات وأدوات  إلدارة وصــــــناـعة القرار منالتكنولوجـيا  ى عملـيات اادـماج  .4
 .الحوكمة الرقمية

2 4 8 

 8 4 2 . ااحتياجاتهتو ر مصادر للتمويل الذاتى تساهم  ى تنفيذ انشطة الكلية وتغطية  .5

 8 4 2 .واإلداريةالزيادة المطردة  ى رضا العاملين بالكلية عن القيادة األكاديمية  .6

 8 4 2 .اذ االجراءات التصحيحية الالزمةكاوى والمقترحات واتخوجود أليات لتلقى الش .7

وجود وحدة لضمان الجودة بها كوادر مدربة ومزودة باالحتياجات المادية الالزمة  ووجود   .8
 .ألية مفعلة للمراجعة الداخلية و إجراءات تصححية مناسبة

2 4 8 

يت للحيوان ومزرعة معمل لزراعة األنســجة وب تعليمى وصــيدلية نموذجيةوجود مصــنع   .9
 .ت طبيةنباتا

2 3 6 

 8 4 2 المعامل مزودة باألجهزة والكيماويات الالزمة. .10

وجود الئحة محدلة صــممت بناء على أراء المســتفيدين و تتســم بمرونة المحتوى العلمي  .11
 للمقررات الدراسية بما يسمح باإلضا ة والتحديث.   

2 4 8 

ــائيات مولقةتتوا ر تقارير المقررات والبرنامج مز .12 ــع خطط   ودة بإحصــ ــمح بوضــ بما يســ
 .للتحسين

2 4 8 

 8 4 2 لدعم الطالب أكاديمياً وماديا واجتماعيا وصحياً.تو ر الكلية نظاماً متكامالً  .13

ة  .14 ة ضـــــمن جـدول زمني  مع تو ير   ةخطـ للكلـي ة التعليمـي اعلـي ة لتطوير وتعزيز الـف ذـي تنفـي
 ءات التصحيحية.اآلليات الخاصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ االجرا

2 4 8 

وجود بنية تحتية ممتازة يتوا ر بها المناخ الصـــحى من حيث التهوية واإلضـــاءةف وتوا ر   .15
 لإلطفاء الذاتى.العالمات اإلرشادية المناسبة ونظام 

1 3 3 

 3 3 1 .وجود خطط لتدريب القيادات و تشجيع العناصر الشابة على تحمل المسئولية .16

للوائح التى تـستوجب تجنب التعارا  ى  الطالبف وذلك  ى إطار ا العدالة وعدم التحيز بين .17
 المصالح.

1 4 4 

لوحدة ضــــمان الجودة ومناقشــــة قضــــايها  ى المجالس واللجان    ةاألكاديميدعم القيادة  .18
 .الرسمية

1 4 4 

 3 3 1 توجد اليات لتقييم األداء التعليمى ألعضاء هيئة التدريس من خالل اإلستبيانات الطالبية. .19
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الو ن   قد  اسق ة

 النسبي 
 الدثجة

الو ن 

 المرجح

 3 3 1 التدثيبية. لالحتياجا وجود ىطة متكاملة لتدثيع الج ا  اإلداثى واقاً  .20

ا لبر   .21 ة الت  منوتـ  دثـجا  العلمـي داد وبحواا اـل دـل ا  تتعلط ـد اـح د دـي ة قواـل دى الكلـي يتواار ـل

ثاسـا  العليا مع احتياجا   سـلسـلة  منية ماضـية، وترالي الكلية ضـروثة توااط درامل الد

 والتطوثا  األكاديمية الوديثة.المجتمع 
1 3 3 

ــتمرة لل  مواجـعة الكواثم  .22 ة و ـتدثيـبا  مســ ــالـمة الم نـي وجود بلـيا  لوفظ األم  والســ

 .واأل ما 
1 3 3 

وجود اـستراتيجية موداة ومعتمدة للتدثيو والتعلن متوااقة مع بئداف الكلية االـستراتيجية  .23

تقليدية  و حصــــوى رالن الفرقة الرادعة لل   لية اســــتخداد بحمار تعلن مير و  تشــــجع الك

 .مراك  متقدمة ا  االىتباث المعرا  الموحد لقطاا الصيدلة
1 4 4 

ــتوجع تجنع التعاثض ا    .24 العدالة ولدد التوي  دي  الطالن, ولل  ا  إراث اللواهح الت  تسـ

 . المصالح.تقود الكلية داستخداد التصويح االلكتروح
1 4 4 

اـستقصـا  لقياس ثبى الطالن اي المقرثا  الدثاـسية, وتقود الكلية دتولي  حتاهل  يتن إجرا   .25

 تقوين الطالن.
1 4 4 

 3 3 1 يوجد للكلية ىطة دوثية مواقة ومعتمدة  ا  إراث الخطة البوثية للجامعة. .26

ويشــاثك   ، دولية،  يوجد دعض المشــرولا  البوثية الممولة م  م ســســا  دوثية مولية .27

 مشرولا  دولية.  ئي ة التدثيو ا  توكين بدوام ودعض بلضا
1 4 4 

 3 3 1 .وجود بلية لدلن الطالن المتفوقي  و اكتشاف الطالن المتعثري  .28

 3 3 1 يوجد موقع الكتروحي ىال دالخريجي , وتعد الكلية قالدة دياحا  لتيسير التوا   مع ن. .29

 4 4 1 سنوي. ريجي  لسو  العم  وتنمن ملتق  توىيف توار الكلية درامل متنولة إللداد الخ .30

تتن اإلســتفادة م  البووم العلمية وحتاهج ا ا  تع ي العملية التعليمية, ويشــاثك الطالن ا    .31

 الولقا  النقاشية والم تمرا  العلمية ودعض المشرولا  البوثية التطبيقية.
1 3 3 

 4 4 1 ي ة .تج ي ا  المعام  البوثية م  البرامل الممتموي   .32

يوجد ىطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البي ة  اي ضو  توج ا  الكلية وىطت ا  .33

 االستراتيجية والتي ثالر احتياجا  وبولويا  المجتمع.
1 3 3 

 3 3 1 استودام مرك  للخدمة العامة واىر للمعلوما  الدواهية. .34

 186  50 المجموا 
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 اسواخ    االسي ا  ج  اسى اق  
ن و ال

 النسب 
 الدثجة

الو ن 

  قد  اسضى  المرجح

 8 2 4 لدد اكتماى ال يك  التنميم  للكلية .1

 4 2 2  .الطادط الثالث والرادع م  مبن  الكلية م  تسلنلدد االحت ا   .2

ة  .3 اـج ا  اإلداثى ل  الـو املي  ا  الجـ  داد الـع ة, واحقراض الخبرا   النق  ا  بـل الفعلـي

ــف الثــاح لإلحالى وتــدئيــ  ولــدد وجود ىطــة  ،اإلداثيــة لــدد كفــايــة الفنيي   و الصــ

 المتخصصي  للمعام .

3 1 3 

 3 1 3 لدد مالهمة بلداد الطالن المقبولي  مع المواثد المتاحة للكلية. .4

لدد الو وى  ال  النسع المرجعية  دي  بلضا  ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة  .5

 .والطالن 
4 2 8 

 4 2 2 .السادقة دد م  احشطة الخطة التنفي يةلدد قدثة الكلية لل  احجا  ل .6

 2 2 1 الواجة ال  ثاع معدال  ول  الطالن دوقو  الملكية الفكرية . .7

 4 2 2 دقساد اإلداثية.ل للمراجعة الداىلي لدد تواار ىطة  .8

 4 2 2 .مودودية مناقشة حتاهل االستبياحا  مع الطالن .9

 4 2 2  .لدثوس الخصو يةلة اشكم التاللع لل لدد تطبيط دعض األقساد أللية  .10

 2 1 2 لدد كفاية المواثد المالية المخصصة للبوث العلم . .11

اس  .12 ة لقـي الكلـي ا  ـد د آلـي ا  ال توـج ة الت  يوصـــــ  لليـ  دثيبـي دوثا  الـت ة اـل الـي مردود واـع

بلضـــا  ئي ة التدثيو ومعاوحي ن م  ىالى مرك  تنمية قدثا  بلضـــا  ئي ة التدثيو  

 (FLDPومعاوحي ن )

2 1 2 

 2 2 1 ضعف شبكة االحترحر الالسلكية. .13

 4 2 2 لدد توار حسخ كااية م  المراجع التخصصية دالمكتبة. .14

 8 2 4 2017الكلية للمعايير األكاديمية المرجعية القومية لدد تبن   .15

  التوـ يف الوىيفي اي حاال  التعيي  والنق  واالحتدان للوىاهف المختلفة اـستخدادحدثة  .16

 اإلداثيا  الج ا  
1 1 1 
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  قد  اسضى 
الو ن 

 النسب 
 الدثجة

الو ن 

 المرجح

تطبيـق  ا  قـطاا   المقرثمـودودـية توااط البرـحامل الـوال  مع حـماد الكـفاـيا   .17

 الصيدلة.
3 2 6 

وـلدد   تطبيط االىتـباثا  االلكتروحـية وجود المقرثا  االلكتروحـية و مـودودـية .18

 لدس لةوجود دنوك 
2 1 2 

 2 1 2 .او م تمر للم  دول  وكمة  ادثة م  الكلية ال يوجد دوثية للمية م .19

دوى العرديـة لجـ ن الم يـد م  الطالن   .20 لـدد وجود ىط  للترويل للكليـة دـاـل

 الواادي , وال تقدد الكلية منواً دثاسية للطالن م  ىاث  البالد.
1 1 1 

 1 1 1 مودودية تفعي  المجمولا  البوثية ا  الكلية .21

 2 1 2 الدثاسا  العليا دالكلية.لدد تفعي  لدد  م  درامل  .22

 1 1 1 بحشطة ىدمة المجتمعمودودية التموي  الخال دا .23

ــتشـــــاثا  مـقدـمة م  مرك  الـخدـمة الـعاـمة حمرا  .24 ـلدد وجود ـىدـما  او اســ

 .لوداات 
1 2 2 

 80  50 المجموا 

 266  100 المجموا الكل 
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ســتراتيج  الداىل  ة قوة الوضــع اإلالداىلية للكلي  االســتراتيجيةتعكو حتاهل مصــفواة العوام  

“ وئو ما يتجاو   القيمة المتوســـطة والت  ت ى  2.66للكلية دشـــك  لاد حيث يبلج إجمال  النقار  

 “, وئ ا متسط مع التفاو  الكبير دي  بلداد حقار القوة والضعف دالكلية.2.5لل  بح ا  

  



جامعة كفر الشيخ  -   الصيدلة كلية                                            2024 -2020 تيجيةاالسترا الخطة  

 

61 | P a g e  
 

 ات(قصف ل  اسى اق  اإلسي ا  ج   الخدرل  )اسفرص واستهوقو.4

بلضا  اريط التخطي  اإلستراتيج  دالكلية م  دثاسة وتشخي  وتولي  المتاليرا    احت  دعد بن 

وجع اآلن  والت ديدا ،وم  ان توديد الفرل  للكلية،والعوام  اإلستراتيجية ا  البي ة الخاثجية 

ستراتيجية  وإللداد مصفواة العوام  اإل البي ي ،الدالال  اإلستراتيجية ل  ا التولي   استخالل

 ية م  ىالى الخطوا  التالية:  الخاثج

 اسـتالالى% م  حيث قدثة الكلية لل  100-75توديد بئن الفرل الت  تمث  حسـبة تتراوح دي   .1

- 75ئ ه الفرل وبئن الت ديدا  بو المخارر ا  البي ة الخاثجية والت  تمث  حسـبة تتراوح دي   

 % م  حيث قدثة الكلية لل  التعام  مع ا.100

ــب  لـك ديـ توـ  .2 ــة بو تـ دـيد(, ومراـلاة بن مجموا األو ان  د و ن حســ ــتراتيج ) ار ــ ـلاـم  إســ

ــبية   ــبي  50)  0.5( لنقار الفرل و50)  0.5النس ( لنقار الت ديد دويث يكون مجمع الو ن النس

ــو  التداير الموتم  لك  لام  100لنقار الفرل ولنقار الت ديد واحد  ــويح ) ( . ولل  ا  ض

 تيج  للكلية.  لل  الموقف اإلسترا

ــتراتيجية الخاثجية )حقار الفرل وحقار الت ديدا ( ترتيباً تنا لياً دويث بن ت .3 رتيع العوام  اإلسـ

الترتيع األوى لنقطة الفر ــة بو الت ديد لا  الو ن النســب  األكبر, دينما الترتيع األىير لنقطة 

 القوة بو حقطة الضعف لا  الو ن النسب  األ الر.

ــان الو ن المرج .4 ــبي ×  ح لك  حقطة م  حقحسـ ــرن الو ن النسـ ا   4ار االفرل ل  رريط ضـ

 3% ودضـرن الو ن النسـب  ×  100 -%  90حالة قدثة الكلية لل  اإسـتالالى الفر ـة دنسـبة  

%.بما دالنسـبة لوسـان الو ن 90 -%  75ا  حالة قدثة الكلية لل  اإسـتالالى الفر ـة دنسـبة  

ــبي × رريط ضــرن الو ن االمرجح لك  حقطة م  حقار الت ديد ايكون ل   ا  حالة قدثة   2لنس

ا  حالة   1% ودضــرن الو ن النســب  × 100 -%  90الكلية لل  االتعام  مع الت ديد دنســبة  

 %. 90 -% 75قدثة الكلية لل  االتعام  مع الت ديد 

ــوى إل  الو ن الكل  المرجح  .5 جمع األو ان المرجـوة لـك  م  حـقار الفرل وحـقار التـ ديد للو ــ

ــبة   قن يعبر ل  قدثة الكلية لل  التعام  مع لوام  البي ة الخاثجية ) كلما للكلية, وئ ا الردالنس

( كاحر القدثة بكبر والعكو  ويح(. وكما ئو موضح ا  الجدوى 300)3 اد الرقن وإقترن م  

 التال :
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الو ن  )اسفرص( الخدرل   االسي ا  ج  اسى اق  

 النسب 
 الدثجة

الو ن 

 المرجح

 16 4 4 الطبية لتتالهن مع البرامل التعليمية الوديثة ا  الصيدلية.سسا  تطوير الم  .1

ـــمان جودة التعلين واإللتـماد اي  ـيادة جودة الـقدثة   .2 دلن ال يـ ة القومـية لضــ

 الم سسية والفاللية التعليمية.
4 4 16 

 12 4 3 .2030تبني الدولة التجاه تطوير التعلين وجودت  المتضم  دربية مصر  .3

 ة القومية لضـمان جودة التعلين وااللتماد لل  االلتماد الدول    يالحصـوى  .4

 ا  القطاا الطب .
3 4 12 

االتجاه حوو الووكمة الرقمية وتعمين االســــتفادة م   دوث التكنولوجيا كدداة  .5

 مسالدة ا   نالة القراث.
3 4 12 

 12 4 3 .وجود الهوة موحدة لكااة كليا  الصيدلة .6

لل  مستوى  داإليجان  رما ي اوئو  بلداد رالن الصيدلة  االتجاه العاد لتقلي  .7

 .الخريل
3 3 9 

ة م  قـب   .8 داىلـي ة اـل داىليي  وحـماد المراجـع تنمين دوثا  إـلداد المراجعي  اـل

 .ال ي ة
2 3 6 

 6 3 2  يادة البعثا  والم ما  والمنح العلمية . .9

 6 3 2 .الم قر دوث قراث حماد التعاقد الوىيفي  .10

 6 3 2 .قياس والتقوينرك  القومي للتعاىن دوث الم .11

ــو    .12 ــتودام مجاال  جديدة اي القطاا الصـ التطوث التكنولوجي والتقني السـ

 مما يتيح ارل لم  للخريجي .
2 3 6 

 8 4 2 . دوث قاحون حواا  العلود والتكنولوجيا واالدتكاث .13

ســوا  المنشــوثة ا  دوثيا  مولية ســ ولة الوصــوى لل  األدوام العلمية   .14

 والكتع والمراجع ا   وثة ثقمية. ،نبيةبو بج
1 4 4 

ادا  ا  توقيط   .15 ااو دي  القـي دلن التـن ــتوـدام جـاه ة التمي  الوكوم  ـل اســ

 معدال  لالية م  الجودة.
1 3 3 

تعدد وسـاه  النشـر ووجود قوالد البياحا  الت  تسـ   الكشـف لل  السـطو  .16

 الفكرية.لل  الملكية 
1 3 3 
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 )اسفرص( رل  الخد االسي ا  ج  اسى اق  
الو ن 

 النسب 
 الدثجة

الو ن 

 المرجح

ال    .17 د م  ارل التموـي  م  إداثة دلن التمي  دو اثة التعلين الـع دـي وجود الـع

 .لراع كفا ة العملية التعليمية
1 4 4 

 3 3 1 وجود مشرولا  ومراك  لتنمية قدثا  بلضا  ئي ة التدثيو. .18

 3 3 1 .2018 دوث قاحون الخدمة المدحية لعاد  .19

ــاً   .20 ــركا  الموتملي  ا  موي  الكلية والجامعة تتيح ار ـ توار العديد م  الشـ

 ل يادة المواثد ال اتية.
1 3 3 

 3 3 1 توار  العديد م  ارل التموي  م  الج ا  الماحوة المولية والدولية. .21

ــية  .22 ــع وجود المعايير األكاديمية القياسـ ــيدلة كإراث مرجعي لوضـ لقطاا الصـ

 لبرحامل البكالوثيوس.المعايير األكاديمية 
1 4 4 

 4 4 1 احت ا  القطاا الطب  حماد التعلن المبن  لل  الكفايا . .23

ــالـدة مثـ   .24 دلن األدوـام البينيـة والمجـاال  الجـديـدة الصـــ ة ـل دوـل اتجـاه اـل

 .الناحوتكنولوج  وال كا  اال طنال 
1 3 3 

ــروـلا  البوثـية  .25 وجود درامل دولـية وجـ ا  ـماحـوة ـقادثة لل  تموـي  المشــ

 األوثود . االتوادمث  
1 3 3 

د م  االدوـام  .26 دـي دىوى لل  الـع ة اـل ى يتيح اـل ــا  وتطوير دـن  المعرـا احشـــ

العالمية ويســـمح دتوديد الوضـــع التنااســـ  البوث  واالســـتراتيجية البوثية 

 المستقبلية.

1 4 4 

الطلــع لل  التعلين العــال  م  جــاحــع الطالن الوااــدي  م  الــدوى  يــادة  .27

 العردية.
1 3 3 

تواجد ارل لم  مولية وىاثجية اي التخصـصـا  الدقيقة توتا  لدثاسـا    .28

 متقدمة.
1 3 3 

 177  50 المجموا
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الو ن  )استهوقوات(  الخدرل  اسى اق  اإلسي ا  ج   

 النسب 
 الدثجة

الو ن 

 المرجح

التاليرا  الســـريعة والمســـتمرة اي األوضـــاا اإلقتصـــادية واإلجتمالية والتطوثا    .1

 وجية.التكنول
4 1 4 

 8 2 4 اشترار ال ي ا  الماحوة التماد الكليا  للوصوى لل  التموي . .2

 3 1 3 .الوضع التنااسي للكليا  المناىرة والمعتمدة .3

ة المجتمع الموي  وداهرة العالـقا   .4 ة ربيـع ــلبـي دايراـت  الســ ة والمـعاثف وـت اإلجتـمالـي

 لل  تجنع تعاثض المصالح.
3 1 3 

 6 2 3 .ا ة دضمان الجودة وتقيين األدا إلستمراث العمليا  الخ لدد تواار الدلن المالي .5

 6 2 3 التطوث العلمي والتكنولوجي السريع اي مجاال  التخص  واي رر  التدثيو. .6

 6 2 3 اقااة الدثوس الخصو ية ا  المجتمع. احتشاث .7

 3 1 3 الم سسا  الت  يتدثن اي ا الطالن دالبرامل التدثيبية للطالن. ائتمادلدد  .8

 2 1 2 اثتفاا معايير التقيين العالمية دالنسبة للمستوى المولي.     .9

الجامعا  الخا ـــة والجامعا  العردية أللضـــا  ئي ة التدثيو وىا ـــة   اســـتقطان.10

 .الكفا ا  المتمي ة 
2 1 2 

 4 2 2 .لدد لودة دعض المبتعثي  دعد احت ا  دعثات ن.11

 4 2 2 . سسا  التعليميةلدد كفاية الموا حا  الخا ة دالم .12

 4 2 2 .التاليرا  السريعة اي متطلبا  سو  العم .13

 2 1 2 وجود كليا  منااسة قادثة لل  ج ن الطالن الواادي ..14

 4 2 2 االحخفاض الشديد للمي احية المخصصة م  الدولة للبوث العلمي..15

 4 2 2 المجتمع الخاثجي ددوث الكلية.  مودودية إدثاك.16

 4 2 2 لدد التوا   دي  مشكال  المجتمع وىط  البوث العلم . .17

 1 1 1 التعقيدا  اإلداثية الخا ة دإحشا  وحدا  متخصصة دالكلية ..18

حق  التموي  ال ي يتيح اـستقداد بـسات ة متمي ي  م  الخاث  لالـستفادة د ن اي إراث  .19

 تبادى الخبرا .  
1 1 1 

 1 1 1 . ة الوصوى لل  دثجا  وىيفيةحمن التعيي  الوالية و عود.20
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بن الوضع اإلستراتيج  الخاثج     للكلية،وتعكو حتاهل مصفواة العوام  اإلستراتيجية الخاثجية  

ايعكو القرن م  القيمة المتوسطة والت  ت ى   و موئ  (2.52)للكلية مقبوى حيث يبلج إجمال  النقار  

 ،الهــــــالداىلية والخاثجية والمبينة دالشك  بل  االستراتيجيةوم  مصفواة العوام   (    2.5)  لل  بح ا

وئو   ،الخاثجيالمستوى  و: الوضع اإلستراتيج  للكلية متوس  لل  المستوى الداىل   يتضح بن

 والتدلين . مايعبر ل  وضع استراتيج  يوتا  ودصفة بساسية إل : إستراتيجيا  للتطوير

  

 )استهوقوات(  الخدرل  اسى اق  اإلسي ا  ج   
الو ن 

 النسب 
 الدثجة

الو ن 

 المرجح

الكلية لل  إتخال القراثا  الخا ــة ددلداد المقبولي  مما ي دي إل  تشــبع لدد قدثة .21

 .السو 
1 1 1 

 1 1 1 إثتفاا تكاليف ومتطلبا  الدثاسا  العليا.  .22

 1 1 1 لدد وجود رالن واادي  ا  درامل الدثاسا  العليا.23

 75  50 المجموا

 252  100 المجموا الكل  لعوام  الفرل والت ديدا 
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ً ااحي : حتاهل توديد االستراتيجيا  البديلة                                                      ا

 TOWSداستخداد مصفواة 

لتوليد لدد م  االستراتيجيا  التي   SWOTلل  حتاهل مصفواة    TOWSتن تطبيط مصفواة  

 يمك  للكلية إتبال ا ولل  كما تن االشاثة إلي  اي الج   االوى وئو من جية إلداد الخطة. 

 المصفواة التي تن تطويرئا.  ايما يلو

 ( TOWS مصفواة  ) االستراتيجيا  البديلة جدوى: توديد

 

 العوام 

 الداىلية االستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوام 

 الخاثجية االستراتيجية

 ( Sمجاال  القوة )

ـلـتعــامــل ـمع  .1 لــدى اـلـكـليــة ـخطــة وآـليــات ـموـثقــة ـل

ة الـتدريس فى بعض  العجز/الـفائض في أعضــــاء هيـئ

التخصصات ومالئمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة 

 التدريس للمقررات التي يشاركون في تدريسها.

اعة القرار اإلدارة وصـنادماج التكنولوجيا فى عمليات  .2

 .من خالل قواعد البيانات وأدوات الحوكمة الرقمية

وجود وحدة لضــمان الجودة بها كوادر مدربة ومزودة   .3

بــاالحتيــاجــات المــاديــة الالزمــة  ووجود أليــة مفعلــة 

 .للمراجعة الداخلية و إجراءات تصححية مناسبة

ة  .4 اعلـي ة لتطوير وتعزيز الـف ذـي ة خـطة تنفـي ة  للكلـي التعليمـي

ني، مع توفير اآلليات الخاصة بمتابعة  ضمن جدول زم

 التنفيذ واتخاذ االجراءات التصحيحية.

وجود بنية تحتية ممتازة يتوافر بها المناخ الـصحى من  .5

ــادية  حيث التهوية واإلضــاءة, وتوافر العالمات اإلرش

 المناسبة ونظام لإلطفاء الذاتى.

لــك فى إطــار العــدالــة وعــدم التحيز بين الطالب, وذ .6

 تى تستوجب تجنب التعارض فى المصالح.اللوائح ال

دريس والتعلم  .7 دة للـت ة ومعتـم دـث ة مـح ــتراتيجـي وجود اســ

متوافقة مع أهداف الكلية االـستراتيجية و  تـشجع الكلية 

   .استخدام أنماط تعلم غير تقليدية

يوجد بعض المشروعات البحثية الممولة من مؤسسات   .8

ـ  ــاء هيـئة  بحثـية محلـية/ دولـية, ويـشــ ارك بعض أعضــ

 تدريس فى تحكيم أبحاث و مشروعات دولية.ال

ــا فى  .9 ــائجه ــة ونت ــادة من البحوث العلمي ــتف تتم اإلســ

ــارك الطالب فى الحلقات  تعزيزالعملية التعليمية, ويشـ

ــروعات  ـــية والمؤتمرات العلمية وبعض المشــ النـقاشــ

 البحثية التطبيقية.

البيـئة  في يوـجد خـطة معتـمدة لـخدـمة المجتمع وتنمـية  .10

ــوء توجهات الكل ــتراتيجية والتي ضـ ية وخطتها االسـ

 راعت احتياجات وأولويات المجتمع.

 ( Wمجاال  الضعف )

اـلـنـقص ـفى أعــداد اـلعــاـمـلـين ـفى  .1

ــة  حــاج جـهــاز اإلدارى عـن اـل اـل

الـفـعـلـيــة, وانـقـراض الـخـبـرات 

ــطــة  ــود خ اإلداريــة, وعــدم وج

انى   ــف الـث ل الصــ أهـي لإلحالل وـت

الفنيين المتخصــصــين وعدم كفاية 

 للمعامل.

ــول  .2 ــدم الوصــ الى النســــــب  ع

ــة  ــة  بين أعضــــــاء هيئ المرجعي

مـعــاونــة  ئــة اـل هــي س واـل تــدرـي اـل

 والطالب 

عدم توافر خـطة للمراجـعة الداخلي   .3

 لألقسام اإلدارية.

ــة  .4 ي مــاـل وارد اـل ـم فــايــة اـل عــدم ـك

 المخصصة للبحث العلمى.

امج الحـالى  .5 ة توافق البرـن محـدودـي

ات الم اـي ه  مع نظـام الكـف زعم تطبيـق

 فى قطاع الصيدلة.

دمات او اســتشــارات عدم وجود خ .6

مقـدمـة من مركز الخـدمـة العـامـة 

 نظرا لحداثته
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 (Oالفرل )

ــا  الطبية   .1 ــسـ تطوير الم سـ

لتتالهن مع البرامل التعليمـية  

 الوديثة ا  الصيدلية.

تبني الــدولــة التجــاه تطوير   .2

ــم   التعلين وجودـت  المتضــ

 .2030دربية مصر 

االتــجــاه حــوــو الــوــوكــمــة  .3

ــتـفادة   الرقمـية وتعمين االســ

وث التكنولوجيـا كـدداة  م   د

 مسالدة ا   نالة القراث.

وجود الهوـة موحـدة لكـااـة   .4

 كليا  الصيدلة

االتجــاه العــاد لتقليــ  بلــداد  .5

رالن الصــيدلة وئو ماي ار  

دــاالـيجــان ـلـل  مســـــتوى  

 الخريل

التطوث التكنولوجي والتقني   .6

ــتـودام مـجاال   ـجدـيدة  الســ

اي القطاا الـصو  مما يتيح  

 ارل لم  للخريجي .

احون حواا  العلود   ــدوث ق  .7

 والتكنولوجيا واالدتكاث

ــة  .8 ــدم ــاحون الخ ــدوث ق  ــــ

 .2018المدحية لعاد 

عــديــد ـم  ـارل  .9 ر  اـل وـا ـت

التموـي  م  الجـ ا  الـماحـوة 

 المولية والدولية.

تواجــد ارل لمــ  موليــة .10

وىاثجية اي التخصـــصـــا   

د ا  ـل دقيقـة توـت ــا   اـل ثاســـ

 متقدمة.

 SOإستراتيجيا  

• 1S –25و   O 
ــتراتيجة   ــع اسـ ــتالالى االمث   وضـ ــمح داالسـ ــريعا  تسـ للتشـ

والقواحي  الت  تـسمح د يادة بلـضا  ئي ة التدثيو مع االى  

ــتقبلـية للطالن المقبولي  ا  قـطاا  ا  االلتـباث األلداد المســ

 الصيدلة.

• 2S- 3  8و O 

ــتراتيجيـة تـدلن التووى الرقم  للعمليـا     ــع اســ وضــ

ــمين درامل تدثيبـية  لـوث الج  ا   اإلداثية دالكلـية  وتصــ

ا يل د ـد   ــو  ـم دثـيع والتطوير ا  ضــ اإلداثى لل  الـت

 قاحون الخدمة المدحية .

• S3   - 2  O 

الســـتمر اث  ضـــمان  جودة العملية  اســـتراتيجيةوضـــع 

التعليمية  ا  ضـو  توج ا  وتعليما  ال ي ا  المنورة 

ــتيـفا  مـعايير   ـــمان الجودة وااللتـماد  م  بـج  اســ دضــ

 االلتماد األكاديم    

• S4-1  7و 6و  4و O 

ــتراتجـية لتطوير البرامل التعليمـية دـنا ا لل    إـلداد اســ

ــة  ــة تعليمي ــو  العمــ  وتواير دي  توــاك   متاليرا  ســ

ــوى   ــ   للخريجي  ارل الوصـ االحتياجا  الفعلية وتسـ

لل  الوىاهف ؛ والعم  لل  اســتراتيجية لالســتفادة م  

ــا    ــة للعلم ــالد ــة ج ــاحون حواا  العلود ا  تواير دي  ق

 .احثي  لدلن البوث العلم  التطبيق  دالكليةوشبان الب

• 5S-9 10وO 

البنية التوتية  إيجاد اســـتراتيجية لتعمين االســـتفادة م   

ــوى لل  المنح  ة  ا  الوصــ ة للكلـي والتج ي ا  المعملـي

ــطـة التعليميـة   ــرولـا  الال مـة لتمويـ  األحشــ والمشــ

والبوثـية والـخدمـية ـدالكلـية  مـما ينعكو لل  ـقدثة الكلـية  

ــصــــا  الـجدـيدة  ا  ـتدئيـ    الخريجي  للعـم   ا  التخصــ

 والدقيقة.

• S6-3 4و O 

ولوجيا ا  لملية وضــع بســتراتيجية لتســ ي  دمل التكن

ــتبعد   التقوين م  ىالى االىتـباثا  االلكتروحـية والت  تســ

ــرى ا  التقيين وتضــم  موضــولية النتاهل   العام  البش

د   ان المعرا  الموـح ع الطالن لل  االمتـو دثـي وبىرى لـت

ى يضـــع مقياس موحد لتقيين رالن الصـــيدلة لل   وال 

 .مستوى القطر المصرى

• S-1  10و  4و 2وO 

ــتراتيجيــا  التــدثيو والتعلن لتتوااط مع توــديــث  اســ

ــو  العـم  وـتدئـي  الطالن لتقـب    االحتـياـجا  الفعلـية لســ

ــتمر  لددوا   مبـدب التعلن مـدى الويـاة والتطوير المســ

ــتوى لـل  لالتعليميـة مثـ  التعلين االلكتروح  و راع مســ

يتمك  م  المنااسـة مع ىريج  كليا  الصـيدلة  ل الخريل

ــا   األىرى وـك ـل  تمكيـن   ــصـــ دقلن مع التخصــ م  الـت

 الناش ة الجديدة.

 

 WOإستراتيجيا  

• 1 W - 3  5و 8و O 
وضــــع اســـــتراـتـيـجيــة ـلـتـعـمـين دوث  

التكنولوجـيا ا  احـجا  االلـماى اإلداثية 

االدثا  المختلفــة و   والتوا ـــــ  مع

تفعي  المواد الخا ــــة دقاحون الخدمة 

ــتوى  ــمح دراع مســ ة دمـا يســ المـدحـي

ــدن   الج ــا  اإلداث ى ا  ئــ ا الشــــ

ــتفــادة م  تقليــ  بلــداد الطالن   لالســ

 المتوقع مستقبال.

• 2W- 2  6و  5و O 
لم  استراتيجية لالستفادة م  التوج   

اـلعــاد ـللــدولــة ـلرـاع ـجودة اـلـعـمـليــة 

ــتفادة م  تقلي  بلداد التعليمية واال ســ

الطالن دتطوير البرامل التعليمية لســد  

ــو  العم   مع االى  ا    احتـياجا  ســ

الـثـوثا  الـتـكـنـولـوجـيــة  االلـتـبــاث 

 وتدايرئا لل  ارل العم .

• 3W- 3  8و  O 

وضـع اسـتراتيجية للمتادعة المسـتمرة 

لدحشـــطة والم اد م  ىالى التطبيقا   

رة ـم  ىـالى   وـا مــت وجـيــة اـل وـل ـن ـك ـت اـل

ــامع  ودرامل االي ــاديم  الج ــ  االك مي

ـتـتـبع األدا  ؛ و ـتـفـعيــ  ـمواد قــاـحون  

الخـدمـة المـدحيـة ايمـا يخ  متـادعـة 

 تطوث بدا  الج ا  اإلداثى وتقييم  

• 4 W - 69و O 
ــتراتيجية لت ــع اسـ فعي  دوث لجان  وضـ

تطوير المقرثا  و اـستقرا  احتياجا   

ســـو  العم  دشـــك  مســـتمر م  بج   

ضا  ئي ة توديث المقرثا  وت ويد بل

دحـدم بدوا  التكنولوجيـا   التـدثيو  ـد

ا  الـتدثيو وتفعـي  التعلن االلكتروح   

 .ودمج  ا  المنائل الدثاسية 

• 5W-1   6و   4و O 

الفجوة دي   وضـع اسـتراتيجية لتوديد  

والهوـة درحـامل الفـاثد   2016الهوـة 

ــتودام  دى المعتمد حديثا و م  ان  اس

ــد ئـ ه   ة لســـ ــي  الال ـم ىط  التوســ

 .ةالفجو
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• 8S-7 9وO 

ــرولا    ــتراتيجية لمتادعة االحت ا  م  المشـ ــع اسـ وضـ

ــتوى الثـقة ـدالكلـية م   المموـلة دنـجاح مـما يراع م  مســ

  ـارل اـلـتـمويــ  ـقبــ  اـلـج ــا  اـلمــاـحوــة وـي يــد مـ 

 .المستقبلية

• 9S-2  9و  7وO 

م  المشـــاثكة ا   وضـــع اســـتراتيجية لتمكي  الطالن 

دلن   ــوى لل  تموـي  ـل ة و الوصــ ة للكلـي اثـي االدـوام الـج

ــرو ــكال  مشـ لا  التخر  وتوفي  الطالن لل  ح  مشـ

 المجتمع م  ىالى البوث العلم .

• S10-6  10وO 

مجتعمية وضـع اسـتراتيجية لر ـد المشـكال  البي ية وال

ووضــع الولوى وتقدين االســتشــاثا  م  ىالى المراك  

دين ىرجيي  م ئلي   ة وتـق لا  الطـادع الخـال ا  الكلـي

 .الوىاهف التخصصية الدقيقةلسد حاجا  المجتمع م  

 

• 6W- 1   7و 6و         

ة   دلـاـي ة لعـم  اـل ــتراتيجـي ــع اســ وضــ

والتعريف دــإمكــاحــا  وىبرا  المرك   

وما يمك  بن يقدم  للج ا  المـستفيدة  

مـلــة وكــ لــ   مـوــت عـرف لــل  اـل ـت اـل

ــع الولوى   ــكال  المجتمعية ووض المش

ــة لمعــالجت ــا   ــب ــاســ والتطبيقــا  المن

واســــتالالى التشــــريعا  الت  تســــ   

قنوا  االتصـــاى مع وتشـــجع دإحشـــا  

 .القطاا الخال
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 WTاستراتيجيا   STاستراتيجيا   (Tالت ديدا  )

ــعــة  .1 ــري ــرا  الســــ ــي ــال ــت ال

والمســــتمرة اي األوضــــاا  

ة  ة واإلجتمـالـي ــادـي اإلقتصـــ

 والتطوثا  التكنولوجية.

ــدثوس   .2 ــة ال ــاا إحتشــــــاث اق

 الخصو ية ا  المجتمع.

عــا    .3 جــاـم طــان اـل ـق ـــت إســـ

ردية الخا ــة والجامعا  الع

أللضـــــا  ئي ــة التــدثيو  

 وىا ة الكفا ا  المتمي ة 

ــديد للمي احية   .4 االحخفاض الش

ة   دوـل ــة م  اـل ــصـــ المخصــ

 للبوث العلمي.

ــة  إداثك المجتمع  .5 موــدودي

 الخاثجي ددوث الكلية. 

 

 

S1-T3  

وضع استراتيجية  ل يادة بلضا  ئي ة التدثيو تضع 

ا  االلتباث  معدال  العج  ا  حسبة بلضا  ئي ة  

 دثيو  م  ىالى احصاهيا  واقعية ومعتمدةالت

S2,3,10-T 1,5 

وضع استراتيجية لتوديث بليا  ث د المتاليرا  

العم  لل  تولية المختلفة وكيفية  مواكتبت ا  مع 

المجتمع الخاثج  دإمكاحا  الكلية وقدثات ا لل  ح  

 المشكال  المختلفة.

4S, S7-  T 2 

علن الوقيق  وضع استراتيجية ل يادة الول  ددن الت

مرتب  دالمعراة والم اثا  وليو الدثجا  ولل  م  

ىالى احت ا  اساليع حديثة ا  التدثيو والتعلن  و 

 تعليمية تواك  سو  العم تواير دي ة 

S8-4 T 

وضع استراتيجية ل يادة ول  بلضا  ئي ة التدثيو 

ددئمية المشرولا  البوثية وثاع م اثات ن ا  كتادة 

 ة .المقترحا  البوثي

 

 

 

• T3-W2 

وضع استراتيجية لتالا  تداير 

احخفاض حسع بلضا  ئي ة 

التديو ال  الطالن لل  العملية 

 التعليمية

• W4-T4 

ىطة ل يادة اإلحفا  لل  وضع 

البوث العلم  م  المواثد ال اتية  

والمشرولا  الممولة م   

 الج ا  الماحوة

• W 5, 3 - T1,3 

وضع استراتيجية تتسن دالمروحة 

ح دالتكيف مع  دما يسم

المتاليرا  المختلفة  م  ىالى 

وجود بلية االلة لر د ئ ه 

 .المتاليرا  وسرلة التعام  مع ا

 

• W6-T5 

استراتيجية لتفعي  مرك  الخدمة وضع  

العامة م  ىالى ت ويده داألج  ة 

والخبرا  الت  تسمح دتقدين الولوى 

 واالستشاثا  لدررف المستفيدة.
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 الج   الثالث 

  االستراتيجية األئداف

 وتولي  الفجوة
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 مـــالة والقيــسة والرـــالرؤي

 

 الربية    •

جامعة كفر الشيخ إلى أن تصبح رائدة في مجال التعليم الصيدلي والبحث تتطلع كلية الصيدلة 

 .  العلمي وخدمة المجتمع على المستوي القومي واالقليمي والدولي

 الرسالة    •

محلي تلتزم كلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ بتخريج صيدلي يلبي إحتياجات سوق العمل ال 

وتطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية في مختلف المجاالت الصيدلية  واالقليمي مع إجراء أبحاث علمية 

وكذلك اإلستشارات والتدريبات في ر، خدمات التعليم الصيدلي المستم وتحرص الكلية علي تقديم

 إطار القيم األخالقية. 

    ن ــالقي •

   التالية : لقيم الجوهرية واألساسية تكمن قوة كلية الصيدلة في التزامها بمجموعة من ا

 .   للجامعة والوطن الوالء واالنتماءتعزيز روح   : والءـال ✓

األهواء    ، وعدم اتباع    اتخاذ القرارات بموضوعية باالستناد إلى التشريعات القانونية :    العدالة ✓

 الشخصية في التعامل مع جميع المعنيين داخليا  وخارجيا . 

وتحمل المسؤولية واالبتعاد عن أي ممارسات  مل بإخالص وأمانة الع : الشفا ية و النزاهة ✓

ضوح التشريعات والقرارات واإلجراءات للمعنيين  وو  من الممكن أن تسيء للوظيفة العامة 

 .داخل المؤسسة وخارجها
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المحافظة على سرية المعلومات  والعمل بكفاءة وسرعة ودقة واالحترام المتبادل االحترا ية:  ✓

 لموظفين. صة بالمتعاملين واوالبيانات الخا

التركيز على رضى واحترام المتعاملين فى الكلية ومراعاة التنوع  االحترام وتبادل الخبرات:   ✓

التعليم االلكتروني وتعزيز الشراكة  الثقافى واالجتماعى والحرص على تبادل الخبرات مثل 

 مع الجامعات االخرى ومؤسسات المجتمع المحلي الخاصة. 

زيادة المعرفة بشكل مستمر بهدف مواكبة التغيرات  : المجتمعخدمة و رالتعلم المستم ✓

العمل كجهة مسؤولة في المجتمع   و  والتطورات في البيئة المحيطة وتطوير المهارات 

 والمبادرة في األنشطة المجتمعية المختلفة. 

 .  الشراكة والتعاون مع المعنيين داخل المؤسسة وخارجها روح الفريق: العمل ب  ✓

 .  المؤسسة ألنشطة ابتكار أساليب عمل جديدة للتحسين المستمر  داع: رة واإلبالمباد ✓

 مصفواة توااط ثبية الجامعة وثبية الكلية

وجه 

 المقارنة
 رؤية الكلية رؤية الجامعة

 الريادة في مجال التعليم الصيدلي . جامعة عالمية رائدة في التعليم .  الجانب الطالبي 

 الريادة في مجال البحث العلمي . البحث العلمي .في جامعة رائدة  الجانب البحثي 

الجانب  
 المجتمعى 

 

داع اإلبتكـارواإلـب في الخـدمـة   تتميزـب

 المجتمعية .

 

الريادة في خدمة المجتمع علي المستوي 

 القومي واإلقليمي والدولي .
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 مصفواة توااط دي  ثسالة الجامعة وثسالة الكلية

 

 

 

وجه 

 المقارنة
 لة الكليةرسا رسالة الجامعة

 الجانب الطالبي

ــة تعليمية  ــسـ ــعي الجامعة كمؤسـ تسـ

وادر ذات  ج ـك رـي ـخ ى ـت ــة إـل ي وـم ـك ـح

 مهارات تنافسية عألية.

يخ  تلتزم كلية الصـيدلة جامعة كفر الـش

بتخريج صـيدلي يلبى احتياجات ـسوق 

 . العمل المحلى واإلقليمى

 الجانب البحلي 
ــاء بيـئة  إـعداد ـباحثين متميزين وإنشــ

ــة وـتـطـبيـ  ــادـيـمي ــل ـمع أك ــاع ــة ـتـتف ـقي

 مستجدات العصر.

ديم  ة وتـق ة وتطبيقـي إجراء أبـحاث علمـي

ف  ـل خــت ي ـم ــة ـف ي ـع ـم جــت ــات ـم ــدم خ

 المجاالت الصيدلية.

 المجتمعى الجانب 
تلبي ـحاـجات المجتمع وطموـحاـته في 

 إطار من الحكمة والقيم السابقة.

 

ــدلي  ــي ــات التعليم الصــ ــدم ــديم خ تق

ك  ذـل ــتمر وـك ــارات المســ ــتشـــ اإلســ

ي إ ي ـف ــات ـف ب ــدرـي ت م واـل ـي ـق ــار اـل ط

 األخالقية.
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 تحليل الفجوة بناءا على التحليل البيئى 

 ال دف االستراتيج   حسبة الفجوة  الوضع الوال  الوضع المراد توقيق   سياسة سد الفجوة

لم  لجنة لمتادعة تنفي   

بحشطة الخطة االستراتيجية  

التنفي ية ولدد وجود  

 سياسا  واضوة للتطبيط 

استمراثية كفا ة  

  دمعدال  التق  التنفي

% مع توديد  85ل  

المس وليا  دشك   

يسمح دتوديد بوج   

 القصوث

وجود ىطة استراتيجية سادقة  

وتقاثير دمعدال  االحجا  وىط  

 للتوسي  

76.4 %  

 اجوة  الرى 

االلت اد دسياسا  التخطي  

تمدة كدساس لتوقيط  االستراتيجي المع

 ثبية وثسالة الكلية

توديث ال يك  التنميم   -

حشا  مجلو للكلية.وا  

توديث البنية التكنولوجية  -

 لدلن التووى الرقم  

تنمين الفالليا  ل يادة -

التولية دوقو  الملكية  

الفكرية واستييان مجتمع  

الكلية لقياس معدال  الول  

 د ا

لم  ىطة لمراجعة بليا  -

 العم  داألقساد اإلداثية 

 

ئيك  تنميم  مالهن  -

لطبيعة واحشطة الكلية  

حاكن للكلية  ومجلو   

التووى الرقم  ليشم   -

 كااة بحشطة الكلية. 

استمراثية التولية  -

دوقو  الملكية الفكرية  

واألىالقيا  الجامعية  

 الراقية. 

الوصوى لل  -

 Iso9001اى

 

لدد اكتماى ال يك  التنميم  -

مجالو حاكمة.  ولدد وجود  

وجود لجان واليا  لمتادعة تنفي   -

  كااة الميثا  األىالق  للكلية ا

 األحشطة التعليمية والبوثية 

بليا  التووى الرقم  مطبقة -

 ج هيا 

لدد وجود الية  لضمان الجودة -

 ا   بحشطة األقساد اإلداثى 

75 %  

 اجوة  الرى 

تبن  الووكمة الرشيدة كنماد لإلداثة 

 ا  ضو  القين واألىالقيا . 
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لفجوة حسبة ا الوضع الوال  الوضع المراد توقيق   سياسة سد الفجوة  ال دف االستراتيج   

االحت ا  م  ىط  التوسي  -

الستيفا  مالحما  ال ي ة  

القومية لضمان جودة التعلين 

 وااللتماد 

وجود بليا  تضم  دوثية  -

المراجعة الداىلية والمساهلة 

والقياس المستمر ألثا   

 الج ا  المستفيدة  

الوصوى لل  -

 االلتماد األكاديم  

استدامة حمن  -

والمساهلة  المراجعة 

واعالية اإلجرا ا   

 التصويوية الال مة 

  

لدد الوصوى لل  االلتماد -

األكاديم  م  ال ي ة القومية 

جودة التعلين وااللتماد.لضمان   

وجود تقاثير لمختلف الخط  -

 واألحشطة دوحدة ضمان الجودة

دوثية المراجعة الداىلية  -

والخاثجية مع وجود اإلجرا ا  

 التصويوية المناسبة 

 

60  %  

 اجوة متوسطة 

اعتماد نظم إدارة الجودة بشكل ممنهج  

من أجل الحصول على االعتماد  

 األكاديمى . 

لجذب أعضاء  عمل خطط -
هيئة التدريس المميزين من  
خالل الندب او النقل او  
 التعيين . 

تحديث خطط التدريب  -
 وقياس فعاليته 

عمل ألية لتوفير دعم مالى  -
 للبحث العلمى بشكل مستمر 

استيفاء النسب   -
المرجعية ألعضاء  
. هيئة التدريس    

خطط التدريب مواكبة   -
التطورات العصرية فى  

التدريس  ادوات 
 والبحث العلمى 

توفير مصادر  -
مستدامة لدعم البيئة  
البحثية ألعضاء هيئة  
 التدريس 

عدم استيفاء النسب المرجعية  -
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة  
 المعاونة بشكل جزئى. 

خطط للتدريب وتنمية   وجود-

 قدرات أعضاء هيئة التدريس. 

عدم وجود التمويل الالزم لدعم -

التدريس أبحاث أعضاء هيئة   

78.5 %  

 اجوة  الرى 

 أعضاء  من  المؤسسة حاجات تلبية 

  ومعاونيهم وتنمية   التدريس هيئة

أدائهم.  وتقييم  قدرتهم  

 

 



جامعة كفر الشيخ  -   الصيدلة كلية                                            2024 -2020 تيجيةاالسترا الخطة  

 

77 | P a g e  
 

 ال دف االستراتيج   لفجوة حسبة ا الوضع الوال  الوضع المراد توقيق   سياسة سد الفجوة

عمل خطة عن احتياجات  -
االقسام االدارية  

 للتخصصات المختلفة . 
تحديث الخطة التدريبية  -

للجهاز اإلدارى لتشمل  
دورات عن التحول  

 الرقمى. 
تحديث أليات التقييم  -

لتتناسب مع قانون الخدمة  
 المدنية الجديد

استيفاء النسب  -
المرجعية ألعضاء  

 . الجهاز اإلدارى
خطة تدريبية محدثة  -

تدعم مهارات الجهاز  
اإلدارى فى ظل التوجه  

 الرقمى . نحو التحول 
اليات للتقييم والمسائلة  -

تشجع على اإلبداع  
 وتحدد أسباب القصور 

عدم استيفاء النسب المرجعية  -
ألعضاء الجهاز اإلدارى بشكل  

 جزئى. 
وجود خطط لتدريب الجهاز   -

 اإلدارى. 
لجهاز  دورية ألية تقييم ا-

 اإلدارى. 

73.3% 

فجوة  
 صغرى

تلبية حاجات المؤسسة من الجهاز 

اإلدارى وتنمية قدرتهم وتقييم  

 أدائهم. 

االنتهاء من الدور الثالث -
 والرابع. 

شراء سيرفر لموقع  -
الكلية ونقاط اتصال  

 للتقوية االنترنت 

تسلم المبنى مطابق  -
 NORMSلل
تحديث موقع الكلية  -

 باستمرار 

من تسليم المبنى    عدم االنتهاء-
 بشكل نهائى 

الحاجة الى تحسين خدمة  -
 االنترنت  

عدم وجود سيرفر خاص  -
بالكلية وحفظ المعلومات على  

 موقع الكلية  

70% 

فجوة  
 صغرى

دعم البنية التحتية وتنمية موارد  
 الكلية
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 ال دف االستراتيج   حسبة الفجوة  الوضع الوال  الوضع المراد توقيق   سياسة سد الفجوة

 -NARS 2017 تبن 

دثاسة اجوة دي  لم  -

 NARSالبرامل الوالية و

2017 

لم  ىطة لسد الفجوة م  -

ىالى دوثا  تدثيبية ووثش 

 لم  للطالن والخريجي 

الهوة معتمدة دنماد -

الكفايا  ومتوااقة مع  

NARS 2017 

وجود الهوة موداة لبرحامل -

 دكالوثيوس الصيدلة  

ية لدد تبن  المعايير األكاديم-

 2017القومية  المرجعية 

 

66.6 %  

 فجوة متوسطة 

التحديث المستمر للبرامج  والمقررات  

 . لتغطية احتياجات سوق العمل

تدثيع الضا  ئي ة  -

التدثيو وتشجيع ن لل  

 احشا  مقرثا  الكتروحية 

تصمين دنوك اس لة ودمل  -

واج ة حمن االىتباثا  

 االلكتروحية ا  لملية التقيين

ة  مقرثا  تفاللي-

الكتروحية تدلن تعلن 

 الطالن

حمن تقوين موحد  -

ولادى لالىتباثا  

 االلكتروحية 

لدد وجود مقرثا  الكتروحية  -

اودنوك لالس لة تدلن االىتباثا  

 االلكتروحية 

77.7 

 فجوة صغرى 

تعظيم االستفادة من التكنولوجيا   
الحديثة فى تطوير استراتيجيات  
 التدريس والتعلم وطرق التقويم 
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سة سد الفجوةسيا  ال دف االستراتيج   حسبة الفجوة  الوضع الوال  الوضع المراد توقيق   

استمراثية االلالن ل  األحشطة   -

 الطالدبية وتكرين الطالن المتفوقي .

تولية الطالن ددئمية ودوث  -

 اإلثشاد األكاديم  

لم  ىطة للتعريبف دبرامل الكلية -

 للطالن الواادي 

بحشطة مكتع  المستمر ل  االلالن -

 الخريجي  لل  موقع الكلية 

 يادة حسبة المشاثكة ا   -

 األحشطة الطالدية . 

اإلثشاد األكاديم . فعي  ت-  

 يادة حسبة الطالن -

 الواادي .

 يادة التوا   مع  -

 الخريجي 

وجود ىطة لدحشطة الطالدية -  

وجود حماد لإلثشاد األكاديم  -  

ي  مودودية بلداد الطالن الوااد-  

كتع للخريجي   وجود م-  

68.1 %  

 فجوة متوسطة 

تطوير نظم الدعم  
الطالبى و أليات  

 التواصل مع الخريجبن. 

تفعي  اتفاقيا  التعاون المبرمة. -  

حصر المشكال  المجتعمية -

 المويطة 

تشكي  ار  دوثية متعددة -

التخصصا  لوضع الولوى التطبيقية 

 للمشكال  المجتمعية. 

 التعريف ددوث الكلية اليوث  م -

 ىالى الم تمر  العلم  السنوى 

تووى الكلية ال  حاضنة -

تكنولوجية الحتا  ادوام 

 تطبيقية 

وجود ىطة للبوث العلم  -  

وجود األج  ة والكيماويا  الال مة  -

 إلجرا  األدوام العلمية 

وجود اتفاقيا  مع جامعا  مولية  -

ودولية وك ل  شراكة مع الج ا  

لمجتمعية.ا  

م  الج ا  وجود مشرولا  ممولة  -

 الماحوة

66.6 %  

 فجوة متوسطة 

تعظيم االستفادة من  
اإلمكانات البحثية بالكلية  

لوضع حلول تطبيقية  
 للمشكالت المجتمعية. 
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 ال دف االستراتيج   حسبة الفجوة  الوضع الوال  الوضع المراد توقيق   سياسة سد الفجوة

لتوديد  لم  استبياحا  -

حاجة المجتمع م   

 ة الوديثة التخصصا  الدقيق

لم  ىطة للدلاية  -

والتعريف دممي ا  درامل  

 الدثاسا  العليا دالكلية

توديث واحشا  درامل  -

جديدة تلب  احتياجا  

 المجتمع. 

ج ن الطالن الواادي  -

للتسجي  ا  درامل 

 الكلية المختلفة

 وجود درامل للدثاسا  العليا
68.4 %  

متوسطة فجوة   

  تحديث برامج الدراسات العليا لتوافى 
االحتياجات المجتعمية من التخصصات 

. الدقيقة  

لم  استبياحا  توصر  

االحتياجا  الفعلية للمجتمع 

وتشكي  لجنة لعم  ىطة  

لخدمة المجتمع وتنمية  

 البي ة 

تحديث خطة خدمة  
. المجتمع   

تعزيز العالقة مع  -
القطاعات االنتاجية  
 بالمجتمع المحيط 

وجود ىطة لخدمة المجتمع -

 وتنمية البي ة 

دد االحدما  ا  القطالا  ل-

 االحدماجية  دالمجتمع 

76.4 %  

 . تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع.  فجوة صغرى 
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 ألهداف االستراتيجية للكليةالغايات النهائية و ا

 ورؤية ورسالة الكلية 2019في ضوء التحليل البيئي 
 

 

 

 -: الالايا  الن اهية للكلية

بلضا  ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة  والفنيي   المواثد البشرية دالكلية م  تنمية قدثا   .1

 . الج ا  اإلداثىو

و تنمية دوثئا ا  دلن الطالن ومتادعة   تعليمية لا  قدثة تنااسية  طوير دوث الكلية كم سسة ت .2

 .الخريجي  

 .لدولةا اولويا  المجتمع الموي  وا  ضو  توج ا  ا  ضو تطوير البوث العلم   .3

 تع ي  المشاثكة المجتمعية.  .4

 .تنمية المواثد ال اتية للكلية .5

 إلدثاية والعلمية . حمن الجودة والمتادعة ا  كااة األقساد ا   استدامة اعالية .6

 :   ولتحقيق هذه الغايات فإن كلية الصيدلة تلتزم بما يلي كأهداف إستراتيجية لها      

 

 االلتزام بسياسات التخطيط االستراتيجي المعتمدة كأساس لتحقيق رؤية ورسالة الكلية  .1

 تبنى الحوكمة الرشيدة كنظام لإلدارة فى ضوء القيم واألخالقيات.   .2

 . بشكل ممنهج من أجل الحصول على االعتماد األكاديمى الجودة  ةإدار اعتماد نظم .3

 أدائهم.  وتقييم  قدرتهم  ومعاونيهم وتنمية  التدريس   هيئة  أعضاء  من  المؤسسة  حاجات   تلبية .4

 وتنمية قدرتهم وتقييم أدائهم.   الجهاز اإلدارى تلبية حاجات المؤسسة من  .5

 الكلية.  موارد  وتنمية  التحتية  البنية دعم .6

 . لتغطية احتياجات سوق العمل والمقررات  للبرامج   لمستمر التحديث ا .7

تعظيم االستفادة من التكنولوجيا  الحديثة فى تطوير استراتيجيات التدريس والتعلم وطرق   .8

 يم التقو 

 ن. ب الخريج ى و أليات التواصل مع الطالب الدعمنظم   تطوير .9
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 . ية للمشكالت المجتمعيةحلول تطبيق  تعظيم االستفادة من اإلمكانات البحثية بالكلية لوضع .10

 تحديث برامج الدراسات العليا لتوافى االحتياجات المجتعمية من التخصصات الدقيقة   .11

 . المجتمع  خدمة  فى  الكلية دور تعزيز  .12

 مصفوفة توافق توضح األهداف االستراتيجية التى تحقق رسالة الكلية 

 

 

 

وجه 

 المقارنة

رسالة 

 الكلية
 األهداف االستراتيجية للكلية

ب الجان

 المؤسسي 

 والتعليمي 

ةتلت دـل ة الصــــــي  زم كلـي

ــة كفر الشـــــيخ  ــامع ج

ــيدلي  بتخريج يلبى   صــ

ــوق العمل احتي اجات س

 المحلى واإلقليمي.

االلتزام بسـياسـات التخطيط االسـتراتيجي المعتمدة كأسـاس  .1

 لتحقيق رؤية ورسالة الكلية.

دة كنظـام لإلدارة فى ضـــــوء القيم  .2 ة الرشــــــي تبنى الحوكـم

 واألخالقيات. 

د نظم إدارة الجودة بشكل ممنهج من أجل الحصول  اعتما .3

 على االعتماد األكاديمى  

ومعاونيهم   التدريس  هيئة  أعضاء  من  المؤسسة  حاجات   تلبية .4

 أدائهم. وتقييم قدرتهم وتنمية

وتنمية قدرتهم   الجهاز اإلدارىتلبية حاجات المؤســســة من   .5

 وتقييم أدائهم.

 الكلية. موارد  وتنمية التحتية البنية دعم .6

لتغطـية احتـياجات  والمقررات  للبرامج    التـحدـيث المســـــتمر .7

 سوق العمل.

تعظيم االستفادة من التكنولوجيا  الحديثة فى تطوير   .8

 يم استراتيجيات التدريس والتعلم وطرق التقو
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وجه 

 المقارنة
 األهداف االستراتيجية للكلية رسالة الكلية

 الجانب البحلي 

إجراء أبحاااع علميااة 

يام وتاطاباياقاياااة وتاقااد 

خاادمااات مجتمعيااة في 

مااخااتاالااف الاامااجااااالت 

 .الصيدلية

 

تحــديــث برامج الــدراســــــات العليــا لتوافى االحتيــاجــات  .1

 المجتعمية من التخصصات الدقيقة.

حلول   اإلمكانات البحثية بالكلية لوضعتعظيم االستفادة من  .2

 تطبيقية للمشكالت المجتمعية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

4.  

حتياجات  تحديث برامج الدراسات العليا لتوافى اال .5

 المجتعمية من التخصصات الدقيقة  

6.  

وجه 

 المقارنة

رسالة 

 الكلية
 األهداف االستراتيجية للكلية

الجانب 

 المجتمعى 

م خادماات التعليم تقادي

الصااااااااااياااااادلااااااي 

الامساااااتاماروكاااذلاا  

االسااااااااتشااااااااارات 

في إطاار والتادريباات 

 القيم األخالقية.

 

 ن.بالخريجى و أليات التواصل مع الطالب الدعمنظم  تطوير .1

 تبنى الحوكمة الرشيدة كنظام لإلدارة فى ضوء القيم واألخالقيات.  .2

 .المجتمع خدمة فى الكلية دور تعزيز .3
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 مصفوفة توافق األهداف االستراتيجية للجامعة والكلية

 

 

 

 أهداف الجامعة أهداف الكلية االستراتيجية

االلتزام بساياساات التخطيط االساتراتيجي المعتمدة  -

 .ية ورسالة الكليةلتحقيق رؤكأساس 

 

تبنى الحوكمة الرشااايدة كنظام لردارة فى ضاااوء  -

 القيم واألخالقيات.

ة: ة الرابـع اـي تنمياة ورعااياة عضاااااو هيئاة التادريس  الـغ

 والهيئة المعاونة.

تاأصااااايال ونشااااار القيم األخالقياة داخال  الـهد  الـلاـلث:

 الجامعة.

التدريس تلبية حاجات المؤساساة من أعضااء هيئة   -

 مية قدرتهم وتقييم أدائهم.ومعاونيهم وتن

ة: ة الرابـع اـي تنمياة ورعااياة عضاااااو هيئاة التادريس  الـغ

 والهيئة المعاونة.

تنمياة قادرات ومهاارات أعضااااااء هيئاة  الـهد  األول:

 التدريس والهيئة المعاونة.

الرعاية المتميزة لعضااااو هيئة التدريس   الهد  اللاني:

 والهيئة المعاونة.

 ارد الكلية.دعم البنية التحتية وتنمية مو -

تطوير القدرة المؤسااسااية والبنية التحتية   الغاية األولى:

 .للجامعة

 استكمال المنشأت الجامعية. الهد  األول:

 إنشاء مبانى جامعية جديدة. الهد  اللانى:

 تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع. -

 اإلسهام في تنمية البيئة المحيطة. الغاية السادسة:

مشااااااركاة األطراف المجتمعياة تعزيز  الهـد  األول:

 داخل الجامعة.

اني: أن تكون الجاامعاة بيات خبرة للمجتمع  الهـد  الـل

 المحلي.
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 أهداف الجامعة أهداف الكلية االستراتيجية

لتغطية   والمقررات  للبرامج   التحديع المسااااتمر -

 .احتياجات سوق العمل

 ميكنة خدمات الجامعة.   : الغاية التاسعة

 ميكنة شئون البيئة وخدمة المجتمع. : الهد  الخامس

تعظيم االساااااتفاادة من التكنولوجياا  الحاديثاة فى  -

تطوير اساااااتراتيجياات التادريس والتعلم وطرق 

 .التقويم

 

الطالبى و أليات التواصال مع   نظم الدعم  تطوير -

 الخريجبن.

 

 ميكنة خدمات الجامعة. : الغاية التاسعة

 الب ميكنة شئون التعليم والط : الهد  األول

 ميكنة الشئون المالية واإلدارية. : الهد  اللاني

 ميكنة الدراسات العليا والبحوع. : الهد  اللالث

ميكنة شاائون أعضاااء هيئة التدريس والهيئة  :  الهد  الرابع

 المعاونة.

 ميكنة شئون البيئة وخدمة المجتمع. الهد  الخامس:

اإلمكااناات البحثياة باالكلياة تعظيم االساااااتفاادة من  -

 .ع حلول تطبيقية للمشكالت المجتمعيةلوض

تحااديااع برامج الاادراسااااااات العليااا لتوافى  -

 .االحتياجات المجتعمية من التخصصات الدقيقة

 االرتقاء بالدراسات العليا والبحع العلمي. الغاية الخامسة:

 تطوير العمل بالدراسات العليا. : الهد  اللاني

لي اإلبتكار تشاااجيع البحع العلمي المبني ع : الهد  اللالث

 والتميز.

اعتماد نظم إدارة الجودة بشاكل ممنهج  فى كافة  -

األنشااااطة والفعاليات من أجل الحصااااول على 

 االعتماد األكاديمى .

 االرتقاء بالدراسات العليا والبحع العلمي. : الغاية الخامسة

إنشااااء برامج أكاديمية مميزة تواكب معايير   :  الهد  األول

 الجودة واإلعتماد.
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 المصادر المتاحة لتوفير التمويل

 
 

 مخصصا  الكلية م  الموا حة السنوية لجامعة كفر الشيخ. -1

 الصيدلة ودرحامل الصيدلة االكلينيكية.إيرادا  درحامل دكالوثيوس  -2

 الصيدلة.  الدثاسا  العليا مث  الددلوما  ودثجة دكتوثايرادا  درامل  -3

 مواثد الوحدا  لا  الطادع الخال. -4

دو اثة التعلين العالي   ن التادعة لوحدة مشرولا  التطويرالتعليويرتط  مشرولا  -5

 والبوث العلمي.

العلود والتكنولوجيا والج ا  الماحوة المشرولا  البوثية م   ندو  دلن  -6

 موليا ودوليا.
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 اسانف ذق   الخط : رابىد

 سلخط  االسي ا  ج  
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 Operational Objectives & Activitiesاألئداف التنفي ية وبحشطة توقيق ا  .1

 تنفي ية لل  النوو التال :ترجمة األئداف االستراتيجية إل  بئداف تمر 

ــ تم إع ــ داد الخطــــــ ــ ــــ ــ ة التنفيذية للخطــ ة اإلستراتيجية لتغطي فترة السنوات الخمس التي تمتد ــــــ

ــد الفجوات المطلوب تغطيتـها في ـكاـفة   2024حتى   2020من  ، حـيث روعي في إـعداد تـلك الخـطة ســ

فق التحليل الرباعي لبيئة الكلية الذي تم ســـية بالكلية وأولوياتها، والتي تحددت وجوانب األنشـــطة الرئي

 في االعتبار ما يلي: ا  ، أخذ  بشكل كيفي وكمي وفق أكثر من منهج

 .المحدث  SWOTنتائج التحليل البيئي الرباعي  −

ــتـهدف تحقيقـها في إـطار الخـطة التنفـيذـية الـجاري تنفـيذـها لتحقيق رؤـية − ــالة  اإلنـجازات المســ ورســ

  .الكلية

المطلوب تطبيقها في جوانب االنشـــطة المختلفة بمحوري القدرة المؤســـســـية والفاعلية المعايير   −

 .التعليمية وفق وثائق الهيئة القومية لالعتماد 

 الرؤية والرسالة واألهداف المحدثة للكلية. −

نظاما لألولويات وقد روعى فى الخطة التنفيذية أن ترتبط بالغايات واألهداف االســــتراتيجية و

ـــطة وا ــطة والمهام لألنشــ ــئوليات تنفيذ األنشــ ــح ودقيق لمســ لمـهام المطلوب تنفـيذها، مع تحديد واضــ

وتم ربط الخطة بإطار زمني محدد شــهريا، مع إدراج مؤشــرات التقييم بصــورها  ،  المتضــمنة بالخطة

ـــها   ـية موازـيةالمختلـفة في الخـطة مع ربطـها ـبالمـخاطر المحتمـلة، كـما تم إـعداد موازـنة ـمال ، مع عرضــ

ـقد تم و ، ليـها من ـكاـفة األطراف المعنـيةدارة الكلـية بغـية إعتـماد التـحدـيث المقترح فور الموافـقة ععلى إ

 ديســمبرحتى   2020  ينايرإعتماد الخطة اإلســتراتيجية وكذلك الخطة التنفيذية الخمســية الممتدة لها من 

 .10/12/2019بقرار مجلس الكلية بتاريخ  2024
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم  

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

ة  
سال

ور
ة 

ؤي
 ر

ق
قي
ح
لت
س 

سا
كأ
ة 

مد
عت

لم
 ا
ي
ج
تي
را

ست
ال
 ا
ط
طي

خ
لت
 ا
ت

سا
يا
س
 ب
ام
تز

الل
ا

ية
كل
ال

 
 

دال  تنفـي    1-1 مـع

ــنوية ال  الخط  الس

 %.85تق  ل  

ة 1-1-1 ــكـي  لجـن ة تنفـي    تشــ ادـع لمـت

ـفيــ يــة ـلـلـخطــة  ـن ـت اـلـخطــة  اـل

 االستراتيجية.

لم  تقرير حصـف سـنوى ل   1-1-2

ـــبان ـلدد  مـعدال  التنفـي  وبســ

 اإلحجا .

ــي  للتاللع   1-1-3 ــع ىط  التوس وض

ا  والتمـادئـا م   لل  المعوـق

 المجالو المختصة.

 العميد. -

مـــديـــر وحـــدة   -

 ضمان الجودة.

اـريـط مـعـيــاث  -

ـــطــ  ــتـــخـ ــ الـ   يـ

 االستراتيجي.

اا وجو -1 ــر اجتـم اضــ د مـو

 لجنة متادعة الخطة التنفي ية.

وجود تقرير حصف سنوى    -2

واســبان    ل  معدال  االحجا

 لدد التنفي .

ـــي   -3 وســـ وجـود ىـطـ  ـت

مــعــتــمــدة مــ  الــمــجــالــو 

 المختصة.

1/2020  12/2024  

ة  
كي
ين
كل
ال
 ا
لة
يد
ص
 ال
ج
ام
رن
ب

5
0
0
0

 

ثـسالة وثبية  1-2

ــدة  ــة ومعتم ــدا مو

تتوااط مع ثســالة  

 الجامعة.

تشـــكي  لجنة لمراجعة الربية  1-2-1

والرســـــاـلة وـمدي توااقـ ا مع 

المخرجا  التعليمية المست داة 

 وموا فا  الخريل.

ــتـــطـــالا لـــربي  1-2-2 لـــمـــ  اســــ

ــتفيــدي  ) الخريجي    –المســ

ــا  ئي ــة التــدثيو   ،الضــــ

ــ ممثل ــ ــــ ــ و النقادــ ــ ــــ شركا  وة ــ

ــ   ــدي ــة ( اي تع ــة االدوي الربي

 والرسالة.

ـ ل1-2-3 ــيــامــة  الربـي ة رض   ــ

ــالــة لــل   رســــ االرـراف واـل

 المستفيدة داى  وىاث  الكلية.

ة  1-2-4 امـة الن ـاهـي ـــي التمـاد  الصــ

 .للربية والرسالة

التدكد م  اثتبار ثبية وثسالة    1-2-5

 .الكلية دربية وثسالة الجامعة

 . العميد -

  وحـــدة مـــديـــر -

 . الجودة ضمان

 مـعـيــاث اـريـط -

 الـــــخـــــطـــــة

 .االستراتيجية

ــالة مواقة الربية وال -1 رســ

تمدة ومنـشوثة ومتوااقة ومع

 مع ثبية وثسالة الجامعة .

تولي  اسـتبياحا  الخا ـة   -2

دمراجـعة الربـية والرســـــاـلة  

مــاا ـمع  وـموــاضـــــر االـجـت

 األرراف المستفيدة.

موااـقة مجلو الكلـية لل   -3

 الربية والرسالة الموداة.

ــفوـاة توااط  -4 الربـية  مصــ

والرسالة الموداة مع مثيلت ا  

 دالجامعة.

 

9/2023 4/2024 

1
0
0
0
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم  

 المدة الزمنية
التكلفة 

 بالجنيه
 إل  م 

 

  تـــعـــ يـــ  1-3

  التنااسـي الوضـع

 .للكلية

ــي   1-3-1 ــع التنااســ توديد الوضــ

الكليـا    المقـاثحـة ـد للكليـة ـد

 المناىرة.

ـــياســــة وىـطة  1-3-2 ــع ســ وضــ

  الوضــع التنااســي  يلتوـسـ 

 لتوقيط رموحا  الكلية.

 العميد. -

مـــديـــر وحـــدة   -

 ضمان الجودة.

 إلــداد اــريــط -

 الـــــخـــــطـــــة

 .االستراتيجية

ة   -1 اســـــة وىـط ـــي وجود ســ

ــع  ــي  الوضــ ــدة لتوســ معتم

 .التنااسي
5/0202  7/2024  

1
0
0
0

  
 

 
ة  
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صي
 ال
ج
ام
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بب

ية 
نك
كلي
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 ا

2- 
م 

ظا
كن

ة 
يد

ش
لر

 ا
مة

وك
ح
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لق
 ا
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ض
ى 

  
رة

دا
إل
ل

  

ت
يا
الق

خ
أل
وا

.
 

ــ   2-1 ــكـ ــيـ ــ ـ الـ

ـمـيـمي ـموــدم  ـن ـت اـل

 .ومعتمد ومعل 

ـمي   2-1-1 ـمـي ـن ـت كــ  اـل ـي ـ  ـمراـجعــة اـل

الوــالي لتوــديــد مــدي مالهمتــ  

 للخطة االستراتيجية للكلية  .

ـمي   2-1-2 ـمـي ـن ـت كــ  اـل ـي ـ   ـتوــديــث اـل

واـلـتمــاده ـم  ـمـجـلو اـلـكـليــة 

 وحشره.

 

 .   العميد -

مـــديـــر وحـــدة   -

 ضمان الجودة.  

ـ  - ــطاـلـــ ــريـــ  فـــ

ــ وى ل   المســ

مـعيــاث الـ يكــ  

 التنميمي.

وجود ئيكــ  تنميمي مالهن -1

 ومعتمد.

ــيف الوىيفي  -2 دليــ  التو ــ

  2/2020 1/2020 ومواط ومعتمد.

مـعايير اىتـياث   2-2

 القـيادا  االـكاديمـية 

ــقــة  ــب ــط ــ  م ــم وح

 .القيادة معل 

ــتبيـان لتوـديـد حم   2-2-1 لمـ  اســ

 .وبسلون القيادة دالكلية

ــتمرة لمــدى  المراج  2-2-2 عـة المســ

تطبيط معـايير اىتيـاث القيـادا   

 األكاديمية 

 . العميد -

وحـــدة  مـــديـــر  -

 ضمان الجودة.  

ـ  - ــطاـلـــ ــريـــ  فـــ

ــ وى  ل  المســ

 الـ يكــ  مـعيــاث

 .التنميمي

وجـود تـقـريـر لـ  حـمـ   -1

 القيادة دالكلية.

وجود تقرير يوضــح حاال  -2

ادا  وـمدى تطبيط   اث القـي اىتـي

 معايير اىتياثئن

7/2020 9/2024 
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 األنشطة المخرجات دفهال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

 المدة الزمنية
التكلفة 

 بالجنيه
 إل  م 

 

ــة  2-3 ــيـ ــمـ ــنـ تـ

ــ ـــــاثا    ــمـــ الـــ

اإلداثيــــة لــــدى  

الـــــقـــــيـــــادا   

 .األكاديمية
 

يــان ـتو ـيع 2-3-1 ـب ـتوــديــد اســــــت   ـل

ا  اـج ة االحتـي دثيبـي ادا    الـت للقـي

واالحـتـيــاجــا   يـتـوااـط دـمــا

  .الفعلية

ــع 2-3-2   واقــا تــدثيبيــة ىطــة وضــ

ــيــاجــا الـلـ  ــي ضــــــو   حــت ا

 .االستبيان

ــدوثا   2-3-3 ــد ال ــة اي  اللق ــدثيبي ت

 ضو  الخطة.

اـحا  ـداـلدوثا   وجود  2-3-4 ـقاـلدة دـي

 .وبلداد المتدثدي 

  . العميد -

  وحـــدة مـــديـــر -

  . الجودة ضمان

 إلــداد اــريــط -

 الـــــخـــــطـــــة

 .االستراتيجية

وجـود ىـطــة تــدثيـبـيــة  -1

 معتمدة ومواقة.

ــر اـلدوثا  وجو -2 د مـواضــ

 وكشوف ددسما  المشاثكي .

وجـود قــالــدة دـيــاحــا   -3

 3/2024 1/2020 .دالمتدثدي 

1
0
0
0
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ــوى   2-4 وصـــ اـل

ــ ــادة  لـلــ  شـــ

 األي و اإلداثى.

ة   2-4-1 الكلـي ة ـد ثد  اإلداثا  المختلـف

 .MISم  ىالى حماد اى

لمــ  دثاســــــة لالحت ــا  م   2-4-2

   لدلماى اإلداثية التووى الرقم

 .دالكلية

ــوى لل   التقدد 2-4-3 ــ ادة  للوصـ شـ

 . 9001آي و 

مـــديـــر وحـــدة   -

ــوجــيــا   ــول ــن ــك ت

 المعلوما .

 بمي  الكلية -

الفريط المـعاون  -

لــ  واشــــراف 

 لميد الكلية.

 .ك  إداثا  الكلية مميكنة -1

ــوى لل    -2 ــ وـلة الوصــ ســ

 البياحا  م  ىالى الشبكا .

ــة ل  االحتيــاجـا   -3 دثاســـ

  الال مـة لالحت ـا   واالجرا ا

 م  التووى الرقم  .

ــوى   -3 اتـماد اجرا ا  للوصــ

 . 9001لل  األي و 

7/2023 6/2024 

6
0
0
0
0
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ــة  وجو 2-5 د بلي

مفعلــة لمواج ــة  

ــا    األ مـــــــــــــ

 والكواثم.

 م  مجمولــ  تــدثيــع تمــاد 2-5-1

ــا  ـي ــة الضــــ تــدثـيو ـئ   اـل

  ـلـلي واـلـعمــاى   وـمعــاوـحـيـ ن

 .الوراهط مع التعام 

 م  مجمولــ  تــدثيــع اتمــاد 2-5-2

ــا  ـي ــة الضــــ تــدثـيو ـئ   اـل

  ـلـلي واـلـعمــاى   وـمعــاوـحـيـ ن

 اإلسعااا  األولية والورو .

ةا 2-5-3 اـح ـــي ة و ــ الـي د م  اـع دـك  لـت

ــاـه  ا  وســـ اـم  وآلـي  مع  التـع

 .دكفا ة الكواثم

 .دوثي لإلىال لم  سيناثيو  2-5-4

ــيــة   - ــل ــك وكــيــ  ال

ــ ون ىــدمــة  لشــ

الـمـجـتـمع وتـنـميــة  

 البي ة.

 معياث المواثد  -

 بمي  الكلية-

واـج ــة  -1 ـم طــة ـل وـجود ـى

 الكواثم واأل ما .

ــر التدثيبا    -2 وجود مواضـ

 المختلفة لمواج ة الكواثم

 ال .تنفي   سيناثيو اإلى -3

 
3/2020 3/2024 

1
0
0
0
0
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ــا    2-6 ــثـ ــيـ مـ

بىالق  مفـع  ا  

ــطـة   ة األحشــ اـا ـك

الــتــعــلــيــمــيــة  

ــة  ــيـ ــثـ ــوـ ــبـ والـ

 والخدمية.

ــة ل 2-6-1 ــدثيبي ــادةلقــد دوثة ت    ي

ة  حقو  دقواحي  الولي  الملكـي

 . والنشر الفكرية

ــر  2-6-2  للي للمـوااـمة ة اليـ  حشــ

 . والنشر التدليف حقو 

اف المســتفيدة اســتبيان األرر 2-6-3

ـــمان  بلـية ل  ـمدى اـعالـية  ضــ

  ـدـي  اـلـتـمـيـي  ولــدد اـلعــدالــة

 –  التــدثيو ئي ــة بلضــــــا 

 –  الطالن – المعـاوحـة ال ي ـة

 .العاملي 

ــة   2-6-4 ــة أللي ــدوثي ــة ال المراجع

 والمقترحا  للشكاوى

ـدـمـيثــا  شــــرف   اـلـتوـليــة  2-6-5

ــره دطر  متـعددة    للكلـية وحشــ

  للي  الموقع  –  الكلية دلي   مث 

  الجامعة دلي  – رحراالحت

ــا  ـارـيط   - بلضــــ

معياث المصــداقية  

 واألىالقيا .

 للي للمواامة  ة  اليوجود    -1

 . والنشر التدليف حقو 

وجود دلي  ميثا  شــــرف   -2

 للكلية.

واــاهــط تــفــيــد  وجــود  -3

  للتـعاـم ـداالجرا   الت  تـمر 

 مع الشكاوى والمقترحا 

ــد د -4 ــاثير تفي   خلووجود تق

 يرم مماثســا  بي م  الكلية

 . تميي  او بىالقية

ــر دوثا   -5 وجود موــاضــ

يــة  ـك ـل ـم ـقو  اـل ـو يــة ـد وـل ـت اـل

 الفكرية

9/2020 9/2024 

1
0
0
0

 

ة  
مع
جا
 ال
نة
ز
وا
م

 



جامعة كفر الشيخ  -   الصيدلة كلية                                            2024 -2020 تيجيةاالسترا الخطة  

 

93 | P a g e  
 

 

 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

3- 
مم

ل 
شك

 ب
دة

جو
 ال

رة
دا
 إ
ظم

 ن
اد
تم

ع
ا

ى
يم

اد
ألك

 ا
اد
تم

ع
ال
 ا
ى
عل

ل 
صو

ح
 ال

جل
 أ
ن
 م

ج
نه

 

اســـتمراثية   3-1

ـ    الـمـقــدددلـن اـل

ــمـان   لوحـدة ضــ

 الجودة

ـتوـاـير اـلـتـجـ ـي ا  اـلكــاـايــة  3-1-1

ــريـة الم ئلـة  والكوادث البشــ

ـمالـهمــة ـلوحــدة ضـــــمــان  اـل

 الجودة.

تواير مخـصـصا  مالية كااية  3-1-2

لوحدة ضمان الجودة لمماثسة 

 احشطت ا .

ـمدير وـحدة ـتاـحة الفر ــــة لإ 3-1-3

ــمــان الجودة لمنــاقشـــــة  ضــ

ــايــائــا ا  االمجــالو  قضــــ

 .الرسمية

 لميد الكلية. -

 مجلو الكلية. -

ــدة   - ــر وحـ ــديـ مـ

 ضمان الجودة.

ــر اجتمـاا   -1 وجود موـاضــ

ـمدير وـحدة   تفـيد دمشـــــاثـكة 

ضـمان ا  المجالو الرسـمية 

 ولرض  لقضايا الجودة.

وجود تقرير يفيد مشـاثكة  -2

ممثلي  م  مجتمع الكليـة ا   

 .بحشطة الجودةكااة 

ــر دوثا   -3 وجود موــاضــ

تدثيع وتدئي  بلضــــا  ئي ة 

التــدثيو وال ي ــة المعــاوحــة 

ــ  ا    ــا  اإلداثى للعم والج 

 .وحدة ضمان الجودة

يفيد دالتموي    وجود تقرير -4

 ال ى تلقت  الوحدة سنويا.

 
 
 
 

7/2020 
 
 
 
 

 
 
 
 

9/2024 
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ــرا   3-2  م شــ

ي   ن الــ اـت وـي ـق ـت ـل ـل

لــددا  الــكــلــ   

ــة  ــســــ مـ ســ ـل ـل

 .مراجعة وموداة

ـمراـجعــة ـم شــــرا  األدا   3-2-1

ــة م  ىالى   ــسـ الكل  للم سـ

اـحا    ــتبـي تو يع وتولـي   اســ

ــدثيو   ــة الت أللضــــــا  ئي 

ومــعــاوحــيــ ــن والــطــالن  

والـــعـــامـــلـــيـــ  واألرـــراف 

 المجتمعية.

م شـرا  األدا  الكل   لرض  3-2-2

ــة  ــســـ لمجـالو  لل  للم ســ

مجتمع الكلية ولل  المختـصة 

 .واألرراف لا  الصلة

 

ــدة   - ــر وحـ ــديـ مـ

 ضمان الجودة.

مـــعـــيـــاث اداثة   -

 الجودة.

ومعتمد وجود تقرير مواط    -1

ــرا  األدا  الكل    يبي  م شــ

 للكلية.

وجود اجرا ا  تـصويوية  -2

اي ضـــو  الم شـــرا  الكلية 

 للم سسة .

 

 

 
6/2020  
 

 
 
6/2024  
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

بلـيا    -ـــــــــ 3-3

ــبــة  لــلــمــوــاســـ

والمراجعة مفعلة  

 دشك  دوثي

اـلـتـقوـين الــداـىـلي ـم   إـجرا  3-3-1

ىالى لجـنة المراجـعة اـلداىلـية 

ــمان الجودة دالكلية   دوحدة ضـ

 ا.والتماد تو يات 

ة  الخــاثجـيـ  ةالمراجـعـ  إجرا  3-3-2

ومناقشــة  للبرامل والمقرثا 

مــ  ـلـل  الـ  ـع ـتو ـــــيــا  واـل

 تنفي ئا.

ة 3-3-3 الـي د م  اـع دـك ة    الـت ومروـح

ــكــاوى الطالن  تـلـق بليــة شــ

والمقترحا  ووضــع ضــواد  

 ل ا و يادة التولية د ا.لعم

ــدة   - ــر وحـ ــديـ مـ

ــمان الجودة   ضــ

 وش ون الطالن.

وجود  تقــاثير المراجعــة  -1

 ىلية والخاثجية.الدا

ــكاوى  -2 ــندو  شـ وجود  ـ

ــة  ــا   الطالن ولجن ومقترح

 لفو  تل  الشكاوى.

ــا الــطــالن   -3  يــادة ثضــــ

ــتفـيدي  ل  الـية تلق    والمســ

الشــــــكــاوى واالقــتــراحــا  

 .دالكلية

 
9/2020 

 
9/2024 2
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وى حـصــــــ  3-4

ــيــة  ــل ــك ــ   ال لــل

ــاد ــمـــ ــتـــ   االلـــ

 األاكاديم  .

دعد  البراملتو ــيف  توديث 3-4-1

 المراجعة الداىلية والخاثجية.

إلتماد التو ــيف اي مجلو  3-4-2

 الكلية.

ــامل  3-4-3 ــاقشــــــة تقرير البرح من

والمقرثا  التخـال اإلجرا ا  

 التصويوية.

تن تنفـي ه   التـماد و لرض ـما 3-4-4

ـتوســــــي  ـلـل   ـم  ـىطــة اـل

 مجلو الكلية.

ـمـل   ـحـمول  ـرلــع اـلـتقــدد  3-4-4

ــت ـــي  االلتـماد واســ خرا  شــ

 دمبلج  جني .

 

 مجلو الكلية. -

 .عميد والوكال ال -

ــدة   - ــر وحـ ــديـ ومـ

 .ضمان الجودة

ــف  -1 وجود درحــامل مو ــ

 NARSومعتمد ربقا ل 

وجـود تـقـريـر مـراجـعــة  -2

 وىاثجيةداىلية 

ــة ومعتمــدة  -3 ــاثير مواق تق

 للبرحامل والمقرثا .

ا تن  -4 د دـم اثير تفـي وجود تـق

 .تنفي ه م  ىطة التوسي 

ــوى -5  لل  االلتمـاد الوصــ

ة  ة القومـي اديم  م  ال يـ  األـك

ــمــان جــودة الــتــعــلــيــن   لضـــ

 .وااللتماد

1/2020 6/2020 
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

 المتابعة

 األداءوتقييم 

 المدة الزمنية
التكلفة 

 إل  م  بالجنيه

4 -  
مؤ

 ال
ت

جا
حا

ة 
بي
تل

س 
ري

تد
 ال

ئة
هي

ء 
ضا

ع
 أ
ن
 م

سة
س
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ة 
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او
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و

 

حســــــــع   -4-1

بلضــــــا  ئي ــة  

ــو   ــدثيـــ ــتـــ الـــ

ــون   ــصـ المتخصـ

ــالن   ــطـ ــ  الـ الـ

مســــــــتــــواــــاه  

 ومالهم 

ــا  ل   4-1-1 ــاهيا  ودثاسـ لداد بلم  احصـ

بلضــا  ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة 

ا   ة ـحالـي وتو يع ن اي الوـىاهف األـكاديمـي

 .2024ومستقبليا حت  

لم  دثاسـة السـتيفا  النسـع المطلودة  4-1-2

ـلالـلـتمــاد ـاي ـىالى اـلـخـمو ســـــنوا   

 القادمة .

ــ لم  دثاس 4-1-3 الفاهض  ــــــ  وة لتوديد العجــــ

اي التخصـــصـــا  المختلفة واقا  للعع   

 التدثيسي لدقساد العلمية.

ــة   4-1-4 ــةالمراجع ــدوثي ــة    ال ــدى مالهم لم

تخصــصــا  بلضــا  ئي ة التدثيو مع 

 .قرثا  الت  يدثسوح االم

ــو   - ــلـ ــجـ مـ

 الكلية 

ــاد  - األقســــــ

 العلمية 

 .بمي  الكلية -

ــة  -1 وجـود دثاســــ

د العج  و   دـي ــتمرة لتـو مســ

الـفاهض اي بلضــــا  ئيـ ة 

 .  التدثيو ومعاوحي ن

مــا  -2 ر ـد قــاثـي ن  ـت ـت

تفعيلـ  م   بليـا  وقوالـد  

اـم    ة للتـع ـــوة ومواـق واضــ

 .مع العج والفاهض

وجــود تــقــريـــر   -3

يوضــح مالهمة تخصــصــا   

ضـــــا  ئي ــة التــدثيو  بل

 للمقرثا  الت  يدثسوح ا

1/2020 12/2024 
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ــة  4-2 ــيـ ــمـ ــنـ تـ

اثا    دثا  ومـ  ـق

ة  بلضــــــا  ئيـ ـ 

الـتدثيو وال يـ ة  

 .المعاوحة

ــنوـية ـتدثيبـية ىـطة تـودـدث  4-2-1   معتـمدة ســ

ا  ا  لل  دـن اـج ة االحتـي دثيبـي ة الـت   الفعلـي

 ا  الداى  والخاث .

ــج بليـة تفعيـ  4-2-2 ــا  يعلتشــ  ئي ـة بلضـــ

  التــدثيــع لل  لإلقبــاى و     التــدثيو

 .من  واالستفادة

  لرـاع مـتـمـي ة تــدثيـبيــة دوثا   لقــد 4-2-3

    .التدثيو ئي ة بلضا  قدثا 

 

ــا   - بلضــــــ

اث  اريط معـي

ــا   بلضــــــ

ئــــيــــ ــــة 

 .التدثيو

ــة  -1 ــدثيبي ــة ت وجود ىط

طـ    اـل نــة  ـت ـل ـع قــة وـم وـا ـم

يــة  ـب تــدثـي يــاجــا  اـل ـت االـح

 الفعلية.

بـية  دوثا  ـتدثي 15لـقد  -2

 .سنويا

اســتقصــا ا  تفيد مدى   -3

ة ا ــا  ئيـ  ادة بلضـــ ــتـف ســ

مـــ  حـــمـــاد  الـــتـــدثيـــو 

الـتدثـيع)وجود بلـيا  لتقيين  

 .اعالية ومردود التدثيع(

 

3/2020 12/2024 
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

لتكلفة ا المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ــة  4-2 ــيـ ــمـ ــنـ تـ

اثا    دثا  ومـ  ـق

ة  بلضــــــا  ئيـ ـ 

الـتدثيو وال يـ ة  

 .المعاوحة

 الــدوثا  ئــ ه مردود قيــاس 4-2-4

 مواقة اـستقـصا ا   ىالى م 

 .ومعلنة

بلضــــا    لمـكاـادة الـية تفعـي  4-2-5

ــة  ــدثيوئي   المنتممي    الت

 .التدثيبية الدوثا  اي

  لللمشاثكة  تواير الدلن المال  4-2-6

ـمرا  ـا  الــدوثيــا   ـم ـت واـل

 والندوا  العالمية.

 

 

بلضـــــا  اريط  -

معيــاث بلضـــــا  

 ئي ة التدثيو.

تقرير دــدلضـــــا  ئي ــة  -4 

 .  التدثدو ال ي  تن مكاا ت ن

دـيان ـدالم تمرا  والـندوا   -5

ــا  ئي ة  ــرئا بلضـ الت  حضـ

    التدثيو

3/2020 12/2024  

ن بدا    4-3 ـي ـي ـق ـت

بلضــــــا  ئي ــة  

ال يـ ة  الـتدثيو و

 المعاوحة

قـياس و تقيين بدا  بلضــــا   4-3-1

ئـيـ ــة الـتــدثيـو /الـ ـيـ ــة 

ـمعــاـيـير   ـمعــاوحــة  ـرـبقــا ـل اـل

 وا وة ومعلنة

ــنوي  4-3-2 تفعـي  حـماد التقيين الســ

ومكـااـدة المتمي ي  اي األدا  

دثيو  ة الـت ــا  ئيـ  م  بلضـــ

- تكرين -والمعـاوحي   )المنح

 جواه (.

ــا  ـارـيط   - بلضــــ

معيــاث بلضـــــا  

 .ئي ة التدثيو

تقاثير توضح بليا   وجود    -1

الت  تن تنفي ئا م  بج   تقيين  

 . الضا  ئي ة التدثيو

وـجود ـتقــاثـير ـتوضـــــح  -2

مكاادة بلضـا  ئي ة التدثيو  

  .ادنا ا لل  تقاثير األد

 

7/2020  
 

7/2024 
 2
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ثضـــــــــا   4-4

بلضــــــا  ئي ــة  

الـتدثيو وال يـ ة  

مـعــاوحــة لـ    اـل

 البي ة الوىيفية

ــتوى ا 4-4-1 ان  لتقيين مســ ــتبـي ســ

الرضا الوىيف  أللضا  ئي ة 

التــدثيو وال ي ــة المعــاوحــة 

   .دشك  دوثى

اتخال اإلجرا ا  التصــويوية  4-4-2

ــتبياحا    دنا ا لل  حتاهل االسـ

 ل يادة الرضا الوىيفي.

ــا  -   ـارـيط بلضــــ

 بلضـــــا   معيــاث

   .التدثيو ئي ة

 يادة ثضــا بلضــا  ئي ة  -1

ـمعــاوـحـي  ـل   تــدثـيو واـل اـل

 .يةالكل

ــرا ا   -2 ــوداإلجــــ وجــــ

التصــويوية التي تســائن اي 

 ثاع األدا  الكل  للكلية.

7/2020  7/2024 
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

 المتابعة

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ـ ث 4-4   اـضــــــ

ــا    ئي ــة بلضـــ

  الـــــتـــــدثيـــــو

  المعاوحة وال ي ة

لـــ  الـــبـــيـــ ـــة  

 الوىيفية

ت ويــد حجرا  بلضــــــا  ئي ــة  4-4-3

عــاوحــة  ـم ـي ــة اـل ـ  تــدثـيو واـل اـل

ــم  جودة   دــالتج ي ا  التي تضــ

 .األدا 

ــة  4-4-4 ــ  البوثي ــام تواير تكييف للمع

 دالكلية.

ــا    بلضــــــ

اث اريط   معـي

ــا    بلضــــــ

  ئــــيــــ ــــة

   .التدثيو

ئي ة  يادة ثضــا بلضــا   -1

و واـلـمعــاوـحـي  ـل  اـلتــدثيـ 

 الكلية.

وجــــــوداإلجــــــرا ا    -2

التصــويوية التي تســائن اي 

 ثاع األدا  الكل  للكلية.

1/2020  
 

12/2024 
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ــع    -5-1 النســـ

ــيـــة  ــعـ ــرجـ ــمـ الـ

ــا  اإلداثى   للج 

 مستوااه

ــا  ل  5-1-1  ــاهيا  ودثاسـ لم  احصـ

اد الـعاملي  ـداإلداثا  المختلـفة  اـلد

 دالكلية.

ــع 5-1-2  ــتيفا  النسـ ــة السـ لم  دثاسـ

مــاد ـاي ـىالى   ـت الـل ودــة ـل ـل ـط ـم اـل

 الخمو سنوا  القادمة .

ــة 5-1-3   ــدى مالهم ــة م ــ  دثاســــ لم

ــا  اإلداثى    ــا  الج  ــصــــ تخصــ

  .للم اد الوىيفية المسندة الي ن

مـــجـــلـــو  -

 الكلية .

ــاد  - األقســــــ

 العلمية.

 بمي  الكلية. -

واضـــــوــة وـجود ـىطــة  -1

د العج  اي   دـي ة لتـو ومواـق

 الج ا  اإلداثى.

ــوالــد  -2 ــيــا  وق وجــود بل

ــوة ومواقة للتعام    واضــ

 مع العج .

ــبــة  -3 ــمــراق ــيــة ل وجــود بل

ومــواجــ ــة الــعــجــ  اــي 

 التخصصا  المختلفة.

1/2020  1/2024  
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جـــــ ـــــا   –5-2

ــدثن   إداثى مــ

يــا    ووالـ  ألـل

 التووى الرقم .

ث 5-2-1 دثيبيـة ىطـة توـدـي ة ـت ــنوـي  ســ

  االحتيــاجــا  لل  دنــا   معتمــدة

ــة ــدثيبي ــة الت ــ    الفعلي ــداى ا  ال

 والخاث .

 الجـ ا  اإلداثى بلضــــا  مـكاـادة 5-2-2 

ــاه   يالتدثد الملت مي  ع لل  وســ

ة ـلدلن التووى   ا الـوديـث التكنولوجـي

 . الرقم 

دوثا  م    5-2-3 قيـاس مردود ئـ ه اـل

 ىالى  استقصا ا  مواقة ومعلنة. 

 

ــا    - بلضــــــ

ا ث  اريط معـي

والـــجـــ ـــا   

 اإلداثي.

وجود ىطة تدثيبية مواقة  -1

ومعلـنة  تالط  االحتـياـجا   

 التدثيبية الفعلية.

تـدثيبيـة  دوثا   10لقـد  -2

 .سنويا

اســــتقصــــا ا  تفيد مدى  -3

اســـتفادة  الج ا  اإلداثى 

م  حمــاد التــدثيــع)وجود  

يــة آ عــاـل ن ـا ـي ـي ـق ـت يــا  ـل ـل

 .ومردود التدثيع(

تقرير يوضــــح االجرا ا   -4

ــة الت  تمــر  ــويوي التصــ

 يادة اعالية التدثيعل 
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

 المدة الزمنية
التكلفة 

 بالجنيه
 إل  م 

 

بدا     -5-3

اـلـج ــا  اإلداثى 

ــقــا  ــب ــن ر ــي ــق م

ـلـمعــاـيـير ـمـعـلنــة  

 .ومعتمدة

ــتمراثية التقيي 5-3-1 ن الدوثى ألدا  اســ

الج ــا  اإلداثى م  ىالى معــايير  

 .واضوة ومعلنة

الســـــنوي  ـتـفـعيــ  ـحمــاد اـلـتـقـيـين  5-3-2

ومكــااـدة المتمي ي  اي األدا  م  

ــا  اإلداثى )المنح   - تكرين- الج 

 جواه (.

بلضــــــــا    -

اريط معيـاث  

والـــجـــ ـــا   

 اإلداثي.

ر مـوــددة  -1 ـي وجـود مـعــاـي

لــتــقــيــيــن بدا   الــجــ ــا   

 اإلداثى.

ثـير ـتوضــــح وـجود ـتقــا -2

ــا    ــدة  وتكرين الج  ــاا مك

 اإلداثى.
1/2020  

 
12/2024  
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ــا  . 5-4 ثضــــــ

اـلـج ــا  اإلداثى 

  لـــ  الـــبـــيـــ ـــة

 الوىيفية

تصــمين اســتبياحا  ســنوية لتقيين   5-4-1

مستوى الرضا الوىيف   لإلداثيي   

. 

اتخال اإلجرا ا  التـصويوية دنا ا   5-4-2

ــتبيـاحـا  ل يـاد ة  لل  حتـاهل االســ

 الرضا الوىيفي.

الج ــا  اإلداثي ت ويــد حجرا   5-4-3

ــم  جودة   ــالتج ي ا  التي تضــ د

 .األدا 

  بلضــــــــا  -

  معيـاث اريط

  الـــجـــ ـــا و

 .اإلداثي

الج ا  اإلداثى  يادة ثضا   -1

ــا   ــة )التعيين – ل  الكلي

حمـاد   - البرامل التـدثيبيـة

 التقيين(.

وجـــــــــوداإلجـــــــــرا ا    -2

ــائن   ــويوية التي تسـ التصـ

ــ    ــل ــك ــع األدا  ال ــي ثا ا

 لكلية.ل
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

  
6 - 

 و
ية
وت
لت
 ا
ية
بن
 ال
لن
د

ية 
كل
 ال
ثد
وا
 م
ية
نم
ت

 

اإلحتـ ا  م    6-1

مــبــنــ  الــكــلــيــة  

وجميع المعــامــ   

 .دثجا والم

المبن   م  متــادعــة االحت ــا  6-1-1

ــالــث  ــالــدوث الث والمعــامــ   د

 .NORMSوالرادع ربقا ل  

متادعة حمن األم  والســــالمة  6-1-2

جميع الالرف   دالمعام  وتكويد

 والمعام  والمدثجا .

ــالـي   6-1-3 ة تشــ ة تفعـي  بلـي ادـع مـت

ة   اـح ـــي ة و ــ المعـامـ  وحمـاـا

 المبن .

 لميد الكلية. -

 مجلو الكلية- -

 الكليةبمي   -

ـن   -1 ـب ـم ـل يــة ـل ـل ـك ن اـل تســــــل

 . NORMSالمطادط ل 

  تواار تـقاثير ل   وجود  -2

بليــا  األم  والســـــامــة 

 و ـياحة وحمااة معام دال

 .المبن 

 

1/2020  1/2021  
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ــاهــ    6-2 وســــ

ــا   ىاالتصـــــــــــــ

ــوجــيــا  ــول ــكــن وت

الـــمـــعـــلـــومـــا  

 متوارة واعالة.

لوســــاه    الصــــياحة الدوثية  6-2-1

ــاى ا  الم عام  وقالا   االتص

 الدثس.

ـــفة  6-2-2 تـودـيث موقع الكلـية دصــ

دوثية دالمعلوما  التي تالط   

 .مختلف بحشطة الكلية

شـــرا  ســـيرار الســـتضـــااة   6-2-3

ن   ـي ـل ـع ـت يــة وـحـمن اـل ـل ـك ـموـقع اـل

 .االلكتروح 

 

 

مـــديـــر وحـــدة   -

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  

ــلـــومـــا    ــعـ ــمـ الـ

 والفريط المعاون.

وجــود مــوقــع مــوــدم  -1

دــاـلـمـعـلومــا  واـلواــاـهط  

ــة دـالكليــة لل    الخــا ـــ

 اإلحترحر.شبكة 

 يادة لدد المترددي  لل    -2

% 20موقع الكلية دنسبة  

 .سنويا

تـقــاثيـر تـفـيــد دـتـوااـط  -3

ومــا  ـل ـع ـم ـلـل  ـموـقع  اـل

ا  الت    اللـي ة مع الـف الكلـي

   تودم دالكلية
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تـــــنـــــوا  3 -6

اـلـمواثد  وـتـطوث 

   ال اتية للكلية

للتعريف  ـدالبرامل  لـم  بلـية 6-3-1

اـلـمـتـمـي ة اـلـمـتوـارة دــاـلـكـليــة  

 .لج ن الطالن الواادي 

الــتــعــريــف دــالــخــدمــا    6-3-2

واالســـتشـــاثا  الت  تقدم ا  

الكلـية م  ىالى مرك  الـخدـمة 

 .العامة

 مجلو الكلية. -

اريط معياث  -

 المواثد.

ا    -1 دلـي د ـد اثير تفـي وجود تـق

ــة  ــة ل  درامل الكلي ــدلــاي ال

 .المتمي ة

ى الــطــالن  إقــبــا يــادة  -2

 .الواادون ال  الكلية
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

تـــــنـــــوا  3 -6

اـلـمواثد  وـتـطوث 

   ال اتية للكلية

لتنفيــ  دوثا  لمــ  ىطــة  6-3-3

 .لتعلين المستمر دالكليةل

ــا    6-3-4 ــا  للج  ــدد دمقترح التق

ـلوصـــــوى ـلـل    وــة ـل مــاـح اـل

لــدـلن  اـلفــاـلـليــة  اـلـتـمويــ 

 .التعليمية

 

 مجلو الكلية. -

ــاث  ــيـ ــعـ ــط مـ ــريـ اـ

 المواثد.

وجود تقرير ل  الخدما    -3

الت  يقــدم ــا مرك  الخــدمــة 

 العامة دالكلية.

ـقاـلدة دـياـحا  دـعدد   تـودـيث -4

دي   الدوثا  المنف ة والمستفي

 .من ا

اـحا  دـعدد   -5 وجود ـقاـلدة دـي

 .المشرولا  الممولة دالكلية

1/2020  12/2024   
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يـر  –7-1 مـعــاـي اـل

ــيـــة   ــمـ ــاديـ األكـ

ــة  ــيــ ــومــ ــقــ الــ

(NARS) 

مــتــبــنــاه   2017

 ومعتمدة معلنة

لـقد  وثشــــة لـم  للتعريف   7-1-1

ادي ايير األـك المـع ة ـد ة القومـي مـي

2017 . 

تـبـنـ  الـكـلـيــة لـلـمـعــايـيـر   7-1-2

األكــاديــمــيــة  الــقــومــيــة 

(NARS )2017  مجلو اي

 والالح ا داى  الكلية. الكلية

لمــ  دثاســــــة للفجوة دي   7-1-3

ــة  ــوـ  NARSو 2016الهـ

2017 . 

لـم  ىـطة لســــد الفجوة م   7-1-4

ىالى لمــ  التعــديــ  الال مــة 

 .لل  المقرثا  

ـ  7-1-5 ـي ـب ة لـ  لـقــد دوثة تــدثـي

تو ــيف البرامل والمقرثا  

ــيف البرحــامل  والــداد تو ــ

 .والمقرثا  دنماد الكفايا 

 

ــيــة   - ــل ــك وكــيــ  ال

ن  ـي ـل ـع ـت لشـــــ ن اـل

 .والطالن

ــ ـون   - لـجـنــة شـــ

 التعلين والطالن.

مدير وحدة ضمان   -

 الجودة.  

الـمـعــايـيـر األكــاديـمـيــة  -1

ــة   ــيـــــــ ــومـــــــ ــقـــــــ الـــــــ

ــيـدلـة)   NARS)2017للصــ

مـتـبـنــاه دـقـراثا  مـواـقــ  

 ومعلنة.

ــر وجود م -2 الدوثا   واضــ

      التدثيبية للتعريف دــــــالــــــ 

2017NARS    وكــــ لــــ

تو يف البرحامل والمقرثا   

 ربقاً لنماد الكفايا .

وجود توااط دي  المـعايير   -3

ـت ــا  ـن ـب ي ـت ـت مـيــة اـل األكــادـي

ــة ـمع اـلـبراـمل   ــســــ اـلـم ســ

 .الوالية
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 فيذالتن

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ــر  –7-1 ــي ــمــعــاي ال

األـكاديمـية القومـية 

(NARS) 2017 

ـمـتـبنــاه وـمـعـتمــدة 

 معلنة

ــج   7-1-6 ــرنـــام ــ  ب ــي ــوصــــ ت
ــ ومقررات برن ــوامج بكالوريــــ   ســ

اعــتــمـــادهـــا  ــى والــفـــارم دى و
 المجالس الرسمية.

ة لشــــ ن   - وكـي  الكلـي

 لين والطالن.التع

لجـنة شــــ ون التعلين  -

 والطالن.

ـمدير وـحدة ضـــــمان 

 الجودة.  

تــو ـــــيــف الــبــرحــامــل  -4

مــد وـموـاط  ـت ـع ـقرثا  ـم ـم واـل

 ومعل .

 
1/2020  12/2023   

ىـــــطـــــة  7-2

توسي  ومراجع  

ــرة   ــمــ مســــــــتــ

ــل   ــامـ ــرحـ ــبـ ــلـ لـ

والــــمــــقــــرثا   

والـــمـــخـــرجـــا   

الــتــعــلــيــمــيــة  

 المست داة.

ة  7-2-1 ة ل  الـي دثيبـي لـم  دوثة ـت

 ة.المراجعة الداىلي

ــتبيــان ل  مــدى  7-2-2 تو يع اســ

ــو  العمـ   ل    ــا  ســ ثضـــ

البرامل  والمقرثا  وتوليــ   

 ولرض ا. النتاهل

ــمين 7-2-3 ــتبيـاحـا  تصــ  تبي  اســ

  التعلن مخرجــا  مســـــائمــة

ـــت ــداــة مســـ ي اـل يــة ـا ـم ـن  ـت

 للطالن الم اثا 

مـراجـعــة  7-2-4 يــا  اـل فـعـيــ  بـل ـت

 .الداىلية والخاثجية 

لم  ىطة التوسي  اي ضو    7-2-5

 ل االستبياحا  والتمادئا.حتاه

ــيــة   - ــل ــك وكــيــ  ال

ن  ـي ـل ـع ـت لشـــــ ن اـل

 .والطالن

ــ ـون   - لـجـنــة شـــ

 التعلين والطالن.

مدير وحدة ضمان   -

 الجودة.  

ــاثير المراجعي     -1 وجود تق

ـي    ـي  واـلخــاثـجـي ـي ـل الــداـى

 مواق  ومعتمده ومعلنة.

تقرير ل  مدي االســتفادة    -2

يــ    ـي )داىــل مـراجــع ـم  اـل

ــنوية  وىاثجي  وتقاثير سـ

 معتمدة(.مواقة ومعلنة و

ر لـ  مــدي   -3 رـي ـق وجـود ـت

ــائـمة مخرجا  التعلن   مســ

اي تنميـة م ـاثا  الطالن  

 ومعل  ومعتمد.مواط 

ـــي     -4 وســـ وجـود ىـطــة ـت

 معتمده ومواق  ومعلنة.

 

7/2020  7/2024  

2
0
0
0
0

 

ية 
نك
كلي
إل
 ا
لة
يد
ص
ال

 

 

مــعــامــ   --7-3

يــة  ـم وده  ـل ـك اـل

واا   ف بـح ـل ـت ـخ ـم ـد

األجــــــــ ــــــــ ة 

 والكيماويا 

ودة ربقا  توديد االج  ة المطل 7-3-1

ة  ة التعليمـي اجـا  العملـي الحتـي

 اي مرحلة البكالوثيوس.

ــع  7-3-2 ـــفا  الفنـية وضــ الموا ــ

ــة   لدج  ة وررح منــاقصــــ

شــــرا  األـجـ  ة وتــدثيــع ل

 العاملي  للي ا.

تـشالي  ووـضع ىطة الـصياحة    7-3-3

 األج  ة.

ــيــة   - ــل ــك وكــيــ  ال

ن  ـي ـل ـع ـت لشـــــ ن اـل

 .والطالن

 .لجنة المعام  -

مدير وحدة ضمان   -

 .الجودة

ــا    -1 ــاح ــدة دي ــال وجود  ق

امـ    المـع احـة ـد األج  ة المـت ـد

 .داألقساد العليمة

وـجود ـىطــة  ــــيــاحــة  -2

ــدة   ــ  معتم ــام لدج  ة والمع

 ومواقة وموداة ك  لاد.

ــا    -3 ــداق ــالت وجود تقرير د

ــ    ــفــا  لــل ــيــة لــإلح ــمــال ال

 .احتياجا  المعام  و ياحت ا
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ىـطة لتنمية  -7-4

ــاثا  الطالن   م 

ــلــف   ــت ــخ ــي م ا

الـــــمـــــجـــــاال  

 الصيدلية

 تج ي  وحدة لخل  الموالي . 7-4-1

ــمين  7-4-2 تج ي  معـم  ـااـلث لتصــ

 .الدوا 

ــد ال 7-4-3 ــة ت وي ــالمراجع مكتب   د

 .وشراه االعلمية 

ودوثا  تنمين وثش لمــ   7-4-4

بيـة ا  مجـاال  األوثاد تـدثي

والــمــعــلــومــا  والــبــارــنــة 

 .الدواهية

 

ــ ون  - لـجـنــة شـــ

ىــدمــة اـلـمـجـتـمع  

 .وتنمية البي ة

مدير وحدة ضمان   -

 .الجودة

وجود وحدة لخل  الموالي     -1

 .دالكلية

وجود معم  االث لتصـمين   -2

ـ   ــ ة  الــدوا  مــ ود دــاألـج

 الال مة .

وجـود مـكـتـبــة مـطـوثة   -3

 ومميكنة.وموداة 

ادة ثضـــــا الطالن ل   -4  ـي

 .البرحامل التعليمي دالكلية
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8-1- 

استراتيجيا  

التدثيو والتعلن  

دة تمموداة ومع

 ومعلنة 

ة للتعريف   8-1-1 دثيبـي لـم  دوثة ـت

ــتراتيجيــا     التــدثيودــاســ

المســـتخدمة ا  حماد   والتعلن

 الكفايا   

  التدثيواـستراتيجية  وديث ت 8-1-2

والتعلن داشـــتراك مســـتفيدي   

  داىــلــيــيــ  وىــاثجــيــيــ 

 مجلو الكلية.والتمادئا م  

ــتمرة لمدى المراجعة     8-1-3 المسـ

اعالية اســــتراتيجية التدثيو  

ــو  حـتاهل تقوين   والتعلن   ضــ

 الطالن وحتاهل االستبياحا 

ــيــة   - ــل ــك وكــيــ  ال

ن  ـي ـل ـع ـت لشـــــ ن اـل

 .والطالن

ــر  - ــطــوي ــجــنــة ت ل

 .المنائل

مدير وحدة ضمان   -

 .الجودة

اســـــتراـتـيـجيــة  ـتوــديــث -1

تــدثـيو مــدة  اـل ـت ن ـمـع ـل ـع ـت واـل

 ومواقة.

ـمـعـلنــة  االســـــتراـتـيـجيــة -2

ـموـقع اـلـكـليــة وـموـاقــة ـلـلي 

ة واي   دولـي ــبكـة اـل للي الشــ

 كتيبا .

ــود  -3 ــر  وج ــقــاثي ــود ت وج

تــــوضــــــــح اإلجــــرا  ا  

مــر  ـت  ـت وــة اـل ــوــي تصـــ  اـل

لالستفادة م  حتاهل المراجعة 

ــتراتيجـية اي   و تـودـيث االســ

ــو  حتـاهل تقوين الطالن   ضــ

 .وحتاهل االستبياحا 
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 األنشطة المخرجات دفهال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 إل  م  بالجنيه

 

ع   -8-2 ــالـي بســـ

الـتدثيو والتعلن  

تواكع التطوثا   

الـتـكـنـولـوجـيــة  

 العصرية

يــة ـل   8-2-1 ـب ـلقــد دوثا  تــدثـي

ة للتعلين   دـي األحمـار الالير تقلـي

 واـلـتـعـلن ـمثــ  اـلـتـعـلن الــ اـتي 

ن   ـل ـع ـت ي واـل فــاـلـل ـت ن اـل ـل ـع ـت واـل

 داألقران والتعلن اإللكتروحي .

مراجعــة توااط بســـــاليــع    8-2-2

التعلين والتعلن مع  المخرجا   

مســــــت ــداــة  يــة اـل ـم ـي ـل ـع ـت اـل

 .للخريل.

التوسع اي التعلين اإللكتروحي   8-2-3

 .التعلن ال اتيو

دمل المعام  االاتراضــية ا    8-2-4

 .لملية التدثيو والتعلن

حمــاد التــدثيــع    يــثتوــد 8-2-5

 الصيفي اي الكلية.

توديث استراتيجية التدثيو     8-2-6

إـضااة ـسنة   والتعلن ا  ـضو

 سادسة تدثيبية

ــة   - ــ  الكلي وكي

لشــ ن التعلين  

 .والطالن

ـلـجنــة ـتـطوـير  -

 .المنائل

ــة   - ــنـــ ــجـــ لـــ

 .التدثيع

مــدـير وحــدة  -

ــمــــان   ضــــــ

 .الجودة

دوثا   5وجود مواضــر لعدد   -1

اي اســــالـيع التعلين والتعلن  مير 

 .التقليدية

وجود تقرير تـودد األحـمار مير   -2

التقليدية التي تتبع ا الم ـسسة اي 

 التعلين والتعلن.

وجـود مـقـرثا  الـكـتـروحـيــة  -3

ـدالكلـية وتقرير ل  المقرثا  الت  

 .تستخدد المعام  االاتراضية

 يادة ثضــــا المســــتفيدي  ل   -4

 والتعلن . التدثيوبساليع 

ــيفي   -5 وجود درـحامل ـتدثـيع  ــ

وث يضـم  االسـتفادة القصـوى  مط

 .م  البرحامل

وجود دثاسة ل  مدى استيفا    -6

ـــتراتـيـجيــة التــدثيو والـتعلن   اســ

للمخرجا  المســت داة م  الســنة 

 السادسة
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مــعــايــيــر  -8-3

موحـدة ولـادلـة  

لدحـمار المختلـفة  

ـلـلـتـقوـين اـلـطالـدي  

. 

ــا   8-3-1 ــتيف ــدى اســ ــة م   مراجع

االمتوـاحـا  لمخرجـا  التعلن  

  للتدكد الية وـضعوالمـست داة 

والية   الطالن  تقوين  لدالة  م 

اــي   لــلــتــمــلــمــا  مــوحــدة 

 الم سسة.

ــتمراثـية حـماد   8-3-2 الـتدـكد م  اســ

الـمـمـتـوـنـيـ  الـخــاثجـيـيـ   

ــع   ومعـايير اىتيـاثئن ووضــ

بــاثا    الىــت وحــدة ـل يــة ـم اـل

 الشف ية.

ــة   - ــ  الكلي وكي

التعلين  لشــ ن 

 .والطالن

 .ليةمجلو الك -

مــدـير وحــدة  -

ــمــــان   ضــــــ

 .الجودة

ــة   -1 ــنـ ــجـ ــر لـ ــريـ ــقـ ــود تـ وجـ

مــدى  .الــداىليــة ل  مراجعــةال

ــتيفــا ا لمخرجــا    الىتبــاثا اســ

 .التعلن 

وجود الـيا  ـداألقســــاد العلمـية  -2

 .للتدكد م  لدالة تقوين الطالن 

حمـاد  وجود تقرير ل  اعـاليـة  -3

 .تملما  الطالن
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 إل  م  بالجنيه

 

مــعــايــيـــر   8-3

موحــدة ولــادلــة  

ة   لدحـمار المختلـف

 للتقوين الطالدي . 

ــتـعاـحة دنمن االىتـباثا   8-3-3 االســ

ح   ــوــي تصـــ يــة واـل روـح ـت ـك االـل

االلـكـتـروحـ  اـ  لـمـلـيــا  

 .التقيين

 

ـ  - ـــي ــيــة  وك ــل ــك   ال

ن  ـي ـل ـع ـت لشـــــ ن اـل

 والطالن.

 مجلو الكلية. -

مدير وحدة ضمان  

 الجودة.

ر ـل   وـجود -4 رـي ـق مــاد ـت ـح

د للممتوني  الخـاثجيي    معتـم

 دالمقرثا  المختلفة.

وجود شـك  قياسـي معتمد  -5

ومــعــلــ  ومــواــط لــلــوثقــة  

 .االمتواحية

1/2020  1/2024   

حـماد مـودم  8-4

ـتـقوـين اـلـطالـدي   ـل ـل

وحــمــاد مــفــعــ  

يــ  حـ  ـل ـو ـت ل  ـل تــاـه

 .تقوين الطالن

  التدثيو  ئي ة بلضا  تدثيع 8-4-1

  دنوك  واســتخداد تصــمين لل 

لــة ـم  ىـالى لـقــد  ـــ   االســـ

 التدثيبية الال مة. الدوثا 

احـشا  دنوك اـس لة والتمادئا  8-4-2

 ووضع الية لتوديث ا.

تو يع اـستبيان لقياس ثـضا   8-4-3

ــلون التقيين   الطالن لل  اســ

الجــديــد ولــدالتــ  وتوليــ   

ج ا ولرضــ ا والتمادئا  حتاه

 م  المجالو المختصة.

ــتـفادة م   8-4-4 ــع الـية لالســ وضــ

حـتــاهـل تـقـويـن الـطـالن اـي 

تــطــويــر دــرحــامــل الــكــلــيــة 

 والمقرثا 

ــتـخداد دنوك  8-4-5 قـياس ـتداير اســ

ــ لــة لل  معــدى احجــا   االســ

الـــطـــالن اـــ  الـــمـــقـــرثا  

ـــية ولرضـــــ   لل    اـلدثاســ

 المجالو المختصة.

ــدة   - ــر وحـ ــديـ مـ

 .ضمان الجودة

ــدـيــ  - ــدة  مـ ر وحـ

القيــاس وتقوين  

 .األدا 

ــقــة  -1 ــوا ــطــة م ــود ى وج

ــا  ومعتمـدة لتـدثيـع  بلضـــ

ــمين  ئيـ ة التدثيو لل  تصــ

 .واستخداد دنوك األس لة

ــع  -2 ــدثيـ ــ  100تـ % مـ

الضــــا  ئي ة التدثيو لل   

 .دنوك االس لة

وجود دنوك اسـ لة معتمدة  -3

 .ومعلنة

وجود تقرير مواط ومعتمد   -4

م  المجالو المختصــــة ل   

ــا  ا ــلون ثضـ لطالن ل  اسـ

 التقوين الجديد

وتقرير معتمـد ومعل  م   -5

المختصـة ل  تداير   المجالو

ــ لة لل    ــتخداد دنوك األس اس

مـعــدى إحـجــا  الـطـالن اـ   

 المقرثا  الدثاسية.
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
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ــا    9-1 ــياسـ سـ

واـضوة ومعتمدة  

وـموـاقــة ـلـلـقـبوى  

ــ  ودلن   والتووي

 .الطالن الواادي 

تصــــمين  اســــتبياحا  لقياس   9-1-1

ــا  اـلـطالن   مســـــتوى ثضــــ

اـلـمـووـلون ـم  واـل  اـلـكـليــة 

وتوليلـ ا ولرض حـتاهجـ ا اي 

 الو المختصة.المج

ــا  القبوى   9-1-2 اســـ ـــي إلالن  ســ

الكليــة وا   والتوويــ  داىــ  

دليــ  الطــالــع و لل  الموقع 

 اإللكتروحي.

ة   9-1-3 إـلداد وتنمين درامل تعريفـي

للطالن الجدد  والواادون ل   

حـماد القبوى والتووـي  ـدالكلـية  

لـ  رـريـط مـوقـع الـكـلـيــ  

 وشاشا  العرض.

 مجلو الكلية. -

وكـيــ  الـكـلـيــة   -

اـلـتـعـلـين  لشــــ ن 

 والطالن.

ــدة   - ــر وحـ ــديـ مـ

 الجودة.

معل  ومواط وجود تقرير  -1

ـبوى   ـق ــا  اـل ـل  ســـــيــاســــ

والتووي  وتقرير ل  حســـبة 

 التوويال  م  وال  الكلية.

وجود تقرير معل  ومواط  -2

ل  متوسـ  معدى ال يادة اي  

ــ    ــوااــدي ــطــالن ال الــداد ال

 سنويا.

يــة  و -3 ـف رـي ـع ل ـت راـم جـود ـد

مــاد   جــدد لـ  ـح طـالن اـل ـل ـل

واـلـتـوويــ  دــاـلـكـليــة اـلـقـبوى 

مواقــة ومعلنــة داىـ  الكليــة  

  الطالع لل  الموقع  وا  دلي

 اإللكتروحي.

ـقرـير ـموـاط ـل   -4 وـجود ـت

مــة بلــداد الطالن  همــدى مال

ــقــدثة   ــ  مــع ال ــي ــول ــب ــمــق ال

ــية للكلية ووجود   ــســ الم ســ

ــدد   ــة تو ــة ومعلن ــة مواق الي

 بلداد المقبولي  سنويا.

وجود تقــاثير تواط حتــاهل -5

لطالن ل   اـستبياحا  ثـضا  ا

ــا  القبوى ومـدى  ــيـاســـ ســ

ــيـة  مالهمـة البرامل  الـدثاســ

لرمبات ن ووجود الية معتمدة 

وـموـاقــة وـمـعـلنــة ـلرلــايــة 

  الطالن الواادي .
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 إل  م  بالجنيه

 

ــاد   -9-2 اإلثشـــ

األكـاديمي  وحمن 

ي   طـالـد ن اـل الــدـل

 مفعلة ومعلنة.

ــكي  لجنة لتوديد واجبا   9-2-1 تشـ

ومس وليا  المرشد األكاديمي 

ر   ـطوـي يــاثه وـت ـت ـير اـى وـمعــاـي

ــة  ــاد الســــــالــا  المكتبي حم

ــتبياحا    ــمين وتولي  اسـ وتصـ

ــاس ثضــــــا  الطالن ل    قي

اإلثشـاد األكاديمي والسـالا   

 المكتبية.

شـــــكيــ  ـلـجنــة ـلـمراـجعــة ت 9-2-2

ن الطالدي  ــوير اليا  الدلوتط

ـ دالكلي ـــــ ة ) الدلن المادي  ــــــ

والــنــفســـــي واالجــتــمــالــي 

ة وـل وي   ــوـي ة الصــ والرلـاـي

 .االحتياجا  الخا ة(

حصــــر لــدد اـلـطالن لوى   9-2-3

االحتياجا  الخا ـة وتصـمين  

استبيان ل  مدى ثضائن ل   

ــ يال  التي تـقدمـ ا ل ن   التســ

 الكلية.

واـيـر الـرلــايــة لـلـطـالن تـ  9-2-4

ـــي   رضـــ مــع رـي  واـل ـث ـع مــت اـل

للرسون وإلالد الطالن دنماد  

ــاد األكـاديمي وقيـاس   اإلثشـــ

 ثضائن م  ىالى االستبياحا .

 مجلو الكلية. -

يــة.   - ـل ـك يــ  اـل وـك

لشــــ ن اـلـتـعـلـين  

 والطالن.

ــدة   - ــر وحـ ــديـ مـ

 الجودة.

 .ثلاية الشبان -

واجبــا  موــددة ومعلنــة  -1

للمرشـــــد األكــاديمي وقواهن  

كاديم  ومواضــر  االثشــاد األ

ــرف  مشـــ مــاا مـع اـل الجــت ـل

 .األكــــــــــاديــــــــــمــــــــــ 

وجود دلي  ســنوي مطبوا  -2

لإلثشــاد األكاديمي معتمد م  

ــة ؛  ــصـــ المجـالو المتخصــ

ة  ة معلـن والســـــاـلا  المكتبـي

ــك  واضــح ووجود تقرير   دش

اـجا  الطالن   ة احتـي اهـم ل  ـق

 الفعلية معتمد ومواط.

وجود تقرير ل  ىــدمــا   -3

 الدلن الطالدي 

ــا ال-4 طالن ل   يـادة ثضـــ

يــا ن  االـل لــدـل مــدة ـل ـت ـع ـم   اـل

الطالدي والتـس يال  الخاـ ة  

 ل وى االحتياجا  الخا ة

تقرير معتمــد ومواط ل  -5

ـي    وـق ـف مــت طـالن اـل بلــداد اـل

ــة   ــا والي ــنوي والمتعثري  ســ

معتـمدة ومواـقة ومعلـنة ـلدلن  

وتوفي  المتفوقي  والن وض  

يــة  رـي  ووجـود اـل ـث ـع ـت ـم دــاـل

 معتمدة.

ط لـ  -6 وـا ر ـم رـي ـق وجـود ـت

تقدم ا الكلية  يال  التي  التس 

 .ل وى االحتياجا  الخا ة
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

بحشطة  9-3

رالدية تع   

احدما  الطالن 

 ةا  مجتمع الكلي

حصـــــر بلــداد الــطــالن   9-3-1

ــطة  ــاثكي  ا  األحشــ المشــ

الـمـخـتـلـفــة وتـعـ يـ  دوث 

اـلـلـجنــة اـلـعـلـميــة دــاـلـكـليــة  

)تنمين المسـادقا  المختلفة  

وتـشكي  لجنة لتقيين وتقوين 

ــي  ــطــالن ا ــوــاد ال دوث ات

 النشارا  الطالدية.

ــة   9-3-2 ــنوي ــة ســ ــع ىط وضــ

– لدحـشطة الطالدية )للمية

- ثيــاضـــــيــة – ـاقــاـايــة

 اجتمالية(.

ــمين  وتو يع و تولي    9-3-3 تصـ

اس   ة لقـي ا  دوثـي اـح ــتبـي اســ

ثـضا  الطالن ل  األحـشطة 

 التي تقدم ا الكلية.

ــة  9-3-4 ــ  لجن ــكي ــاثتشــ   الىتي

ي   ـي  ـا وـق ـف ـت ـم كــااــدة اـل وـم

ربقا أللية  األحـشطة الطالدية

 معلنة ومعتمدة

يــة - ـل ـك يــ  اـل   .وـك

لشــــ ن اـلـتـعـلـين  

 .والطالن

ــدة   - ــر وحـ ــديـ مـ

 .الجودة

 .ثلاية الشبان -

ـتمــد وـموـاط ـمعـ ـتـقرـير  -1

دنســبة الطالن المشــاثكي   

 اي األحشطة المختلفة .

ــة   -2 ــنوي وجود ىطــة ســ

 لدحشطة الطالدية.

الطالن ل     حـسبة ثـضا -3

األحـشطة الطالدية التق  ل   

 % سنويا.80

ــح   -4 وجود تقـاثير توضــ

ــاة الطالن المتفوقي    مكــاا

 .اي األحشطة الطالدية
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 إل  م  بالجنيه

 

ىدما   9-4

الخريجي  تدلن 

العالقة دي  

الكلية 

 والخريجي 

ــا    9-4-1 ــاح ــالــدة دي توــديــث ق

ــتراك مع   الخريجي  دــاالشــ

  .إداثة ىدما  الخريجي

ــمين  وتو يع وتولـي    9-4-2 تصــ

ـجـي    ـخرـي ـل يــاحــا  ـل ـب اســــــت

ــتفـيدي  ألـى  اآلثا    والمســ

اــي دــرحــامــل الــكــلــيــة  

يــة   ـم ـي ـل ـع ـت خـرجــا  اـل ـم واـل

ــت داة وتولي  النتاهل   المسـ

ا لل  المجـالو   ـــ  ولرضــ

 المختصة.

ــة الملتق  التوىيفي   9-4-3 ــام إق

دشـــك  ســـنوي ولم  حفلة 

ــن   ــري ــك ــ  وت ــي ــج ــري ــخ ــل ل

 الخريجي  الممي ي .

ـضع ىطة لتعدي  البرامل  و 9-4-4

اثا    ــي  مـ  إللـداد وتوســ

ــو  اـلـعمــ    اـلـخرـيـجـي  لســ

وحـصر المـستفيدي  م  ئ ه 

 .البرامل سنويا

يــ    9-4-5 وـج ـت نــة اـل ـج يــ  ـل ـع ـف ـت

رـيف  ـع ـن  ـم  بجــ  ـت ـ  ـم اـل

ــو   اـجا  ســ احتـي الطالن ـد

 .العم 

ون  لجنة ش -

البي ة وتنمية 

 .المجتمع

اريط معياث  -

الطالن 

 .والخريجون

ريجي   للخ ـقاـلدة دـياـحا  -1

 . موداة دشك  سنوي

ــنـوى  لـ  -2 قـريـرســـ   ـت

اـلـمـلـتـق  اـلـتوـىـيـفي وـحفــ  

 الخريجي  دشك  سنوي .

 وـمـعـتمــد ـموـاط ـتـقرـير -3

ــفا  لتوديد   الخريل موا ــ

ـطـلودــة ـم  ـدراـمل ووـجود اـل

ــو  الخريجي  إللــداد   لســ

ـعمــ  ـتمــدة اـل  وـموـاقــة ـمـع

  الـمـجــالـو اـي ومـعـلـنــة

 .المختصة

ــبة ل  تقرير وجود -4   حسـ

ل ـدرامـ  ـم  اـلمســـــتـفيــدـي 

ــتمر ــنويا التطوير المسـ   سـ

ــنـوي كـتـيــع ووجـود  ســـ

 للخريجي .

  لـــ  وجـــود تـــقـــريـــر-5

ــطــة الت  ــح األحشــ   توضــ

القــة ـع ـي  اـل ـي  ـد ـج خـرـي   اـل

 والكلية.
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  الزمنيةالمدة 

 بالجنيه
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 ىطة 10-1

 ية للكلية دوث

 موداة ومعتمدة

 ومواقة

 مع ومتوااقة

 الكلية ثسالة

 وبئداا ا

 خطةدال ومرتبطة

 .لجامعةل البوثية

   ـدـوـثيــة  ـىطـ  وضـــــع 10-1-1

ــة  ــاد العلمي   ايلدقســــ

ــو  ــالة   ضــ ثبية وثســ

  اـحـتيــاجــا  و اـلـكـليــة 

 .المجتمع

 بوثيــة  ال خطــةال توــديــث 10-1-2

ــة ــة للكلي ــة د مرتبط  خط

ــة ــامع ــا    الج ــاج واحتي

 . المجتمع

تشــكي  مجمولا  دوثية   10-1-3

ــا    ــصــــ مــ  الــتــخصــ

المختلفة لتنفي  بحشــــطة  

 .الخطة البوثية

ـيط 10-1-4 ـطـب يــ  ـت ـف ـن يــا  وـت   آـل

  بوــثال لخطــة المتــادعــة

 . للكلية العلمي

وضــــع ىط  التوســــي    10-1-5

 .للتاللع لل  المعوقا 

  الـكـلـيــة وكـيــ  -

  ونـ ـــــ لـشـــــــــ 

 .العليا الدثاسا 

لجنة الدثاســـا    -

 .العليا

ــا    - ــة العالق لجن

 .الثقااية

يــة ىـطـ وجـود  -1 وــث    ـد

 العلمية.لدقساد 

ود  -2 طــة وـج يــة   ـى ـث ـو  ـد

 للكلية.

ــالــدة وجود -3 ــا  ق ــاح   دي

ــام ــاألدو ــوثة د   المنشــ

 .وموليا دوليا

ـ  -4 ود تــــقــــريــــر  وـجــ

ــة   ــالمجمولــا  البوثي د

 وتخصصات ا.

ر دوثيــة  -5 قــاثـي وـجود ـت

جــا  ـا    عــدال  االـح ـم ـد

 الخطة البوثية

تقاثير دخط  التوســـي    -6

إلحجـا  مـالن يتن تنفيـ ه  

 م  الخطة

ــيــة  -7 ــوــث وجــود اــر  د

 ألقساد.مشتركة دي  ا
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

 المتابعة

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

 

10-2- 

مماثســــــــــــا  

ــ ة  ــة مميــ  دوثيــ

ــة ــع   متوااقــ مــ

ــا   بىالقيـــــــــــ

 البوث العلم 

ــع 10-2-1 ة وضــ ــجيع  ل الـي تشــ

ــا  ئي ة التدثيو   بلض

ومعـاوحي ن لل  إجرا  

 .البووم العلمية

تــفــعــيــ  دوث  لــجــنــة  10-2-2

البـوث العلم   بىالقـيا  

لــلــتــدكــد مــ  تــوااــط  

ــوالــد   ــق ــل ــوــام ل األد

ة   دولـي ــادا  اـل واإلثشـــ

 .والضواد  المولية

اإللالن ل  مشـرولا    10-2-3

ــاد   ــية دي  األقسـ تنااسـ

بلف جنيـ   200دقيمـة 

ــنـويــا تـمـوى مـ   ســـ

 .المواثد ال اتية للكلية 

ــجيع توفي  10-2-4   البوث وتشـ

 رــريــط لــ  الــعــلــمــي

ــح ــرشــــــي ــوــام ت  االد

  للي للوـصوى المتمي ة

 .جواه 

ــة   10-2-5 ــدثيبي ــد دوثا  ت لق

ــاحثي  للتعرف لل    للب

كيفية كتادة المشــــاثيع  

ا الج ــا   البوثيــة وكــ 

 الماحوة.

اقـامـة الم تمر العلم    -10-2-6

   .السنوى الدول  للكلية

مــديــر دــرامــل   -

ــا    الــــدثاســـــ

 .العليا

 .األقساد العلمية -

بىالقيــا   لجنــة  -

 البوث العلم .

ــجيع   -1 ــة لتشــ وجود الي

ــا   ئي ـة التـدثيو  بلضـــ

ـل  إـجرا    ن ـل ـ  ـي عــاوـح وـم

 البووم العلمية.

ـجنــة  -2 قــاثـير ـل وـجود ـت

االىالقيــا  البوــث العلم   

لـ  األدـوــام الـتـ  يـتـن  

 اجرا ئا دالكلية

وجود قراث دتخصــي    -3

ــبـة م  مواثد الكليــة   حســ

ـ الــ ا ـب ة  لــدـلن اـلـبوــث  ـت

 .العلم 

التقدد لمشـــاثيع دوثية   -4

 ممولة.

ــح   -5 وجود تـقاثير يوضــ

ــاثكي  دالدوثا   لدد ا لمش

 التدثيبية التخصصية.

وجود قــالــدة ديــاحــا    -6

دــاألدوــام الفــاه ة دجواه   

 .سنويا العللم النشر 

وجود مواـضر وتقاثير   -7

تفيد دإقامة الم تمر العلم   

 .الدول  األوى للكلية
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

مؤشرات 

 المتابعة

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ــام  ب 10-3 ــوـ دـ

يــة  ـق ـي ـب ـط رـد ـت   ـت

ــة   ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ

ــنالة وحق    دالصـ

 .التكنولوجيا

دة إحشـــــا  10-3-1 اـل ا  ـق اـح   دـي

  الــعــلــمــيــة لــلــبــوــوم

 .االىتراا ودرا ا 

اتـفــاقـيــا  مـع  لـقــد 10-3-2

عــا   جــاـم يــة  اـل ـل ـو ـم اـل

يــة ـا  ـمجــاى  ـب واألـجـن

التبادى الطالد  والبوث  

 .العلم 

ــع 10-3-3 ــويطل  الية وضــ   تســ

ــوــوم ــب ــمــيــة ال ــعــل   ال

ـمعــاـلجــة   مشــــــكال  ـل

 .المجتمع

ــوال    10-3-4 ــوك ــروت ــمــ  د ل

ـتعــاون ـاي اـلـمجــاال  

ـــيدلـية مع  البوثـية الصــ

المراك  والشركا  لا   

 الصلة.

ــع ىطـة  لتووـي    10-3-5 وضــ

ــة  ال ــن كليــة ال  حــاضــ

ــاى  ــة ا  مج تكنولوجي

الـبـوــث الـعـلـمـ  اـ  

ــو   ـــيدـلة ا  ضــ الصــ

ود   ـل ـع قــاـحون ـحواـا  اـل

 .والتكنولوجيا

 

 

 

لجنة الدثاســا    -

 .العليا

ــا    - ــة العالق لجن

 .الثقااية

يــة   - ـل ـك يــد اـل ـم ـل

ــا  ئي ة   وبلضـ

 .التدثيو

وجود اتفاقية مع دعض   -1

 الجامعا  المولية.

وجود اتفاقية مع دعض   -2

 نبيةالجامعا  األج

وجود قــالــدة ديــاحــا    -3

 لددوام العلمية.موداة 

ــويطل  وجود  الـية -4   تســ

 .العلمية البووم
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 إل  م  بالجنيه
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ــل   11-1 ــرامـ دـ

ــا  العليا   الدثاسـ

موداة و متوااقة  

ــا    ــاج مع االحتي

 .المجتمعية

اإللالن والتعريف دبرامل  11-1-1

  ـيةبلاـلدثاســـــا  العلـيا و

ــرئا لل   القبوى د ا  حشـ

جــ ن   يــة ـل كــل ع اـل مـوـق

 الواادي .الطالن 

ـمتــاـدعــة ـتـنـفيــ  بـليــا    11-1-2

ــراف   ــجـي  واالشــ للتســ

المعتمدة ا  الدثاســــا   

العليا تضـم  موضـولية  

ولدالة تو يع االشــراف  

ــاهـ    العلم  لل  الرســـ

 واقا للتخص .

ــة دمراجعي    11-1-3 ــاح ــتع االســ

ىــاثجـيـيـ  لـمـراجـعــة  

ــا    رثا  الــدثاســــ ـق ـم

 العليا.

يــان ـل    11-1-4 ـب ـلمــ  اســــــت

ــا  الدقيقة   ــصــ التخصــ

دثالمط اـل ة ـد ــا   لوـد اســـ

 .العليا

ــا   11-1-5 ــث البرامل ربق ــدي تو

االرراف   لنتاهل اسـتبيان

 .المجتمعية

مـــديـــر دـــرامـــل   -

ــا  العليا   الدثاســ

 .واألقساد العلمية

لــدلــايــة ـل    -1 ـىطــة ـل

الســــما  الممي ة دالبرامل  

 المتاحة.

ــا    -2 ــاح ــالــدة دي وجود ق

ــجلي    ــم  الطالن المسـ تشـ

 .دالدثاسا  العليا دالكلية

وجــود بلــيــة مــعــلــنــة  -3

ــراف   ومعتمدة لتو يع االشـ

ومـتادـعة رالن اـلدثاســــا   

ــا   ــا دوثي ــا ومراجعت  العلي

واتـــــخـــــال اإلجـــــرا ا  

ــويوـية ربـقا للتاـل ـية   التصــ

 .الراجعة

وجود تقــاثير مراجعــة -4

 .ىاثجية

وجـود تـقـريـر دـبـرامـل  -5

ــا  لا    ــا  العلي ــدثاســــ ال

اجـا    ا لالحتـي ة ربـق األولوـي

 المجتمعية
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ــل   11-2 ــرامـ دـ

ــا  العليا   الدثاسـ

ــع  ــقــة م ــواا ــت م

ــايـــيـــر   ــعـ ــمـ الـ

ــيـــة   ــمـ ــاديـ األكـ

 .االسترشادية

ــاد العلميـة   11-2-1 تتخـ  األقســـ

اـلرســــــميــة  اإلـجرا ا  

لتبن  المعايير األكاديمية  

الى   يــة  ـم  ـى ـع رـج ـم اـل

مناقشــت ا والتمادئا ا   

 المجالو الرسمية

ــح   11-2-2 ــفواة توضـ لم  مصـ

مــطــادــقــة الــمــعــايــيــر  

اه  مع  األكـاديميـة المتبـن

اـلـمعــاـيـير اـلـقيــاســــيــة  

اـلـقوـميــة اـلـمـعـتمــدة ـم   

ال ي ة القومية لضــــمان  

 لتعلين.جودة ا

توديث تو ــيف البرامل   11-2-3

يــة  والـ  ـم ـي ـل ـع ـت رثا  اـل ـق ـم

ــوــقــط مــ  مــدى  ــت وال

ـمعــاـيـير   ـتواـاـق ــا ـمع اـل

 األكاديمية المتبناه.

مـــديـــر دـــرامـــل   -

ــا  العليا   الدثاســ

 .واألقساد العلمية

يــة  -1 ـم ر األكــادـي ـي عــاـي ـم اـل

القومية متبناه ومعتمدة م   

 .المجالو المختصة

وجود مصــفواة توضــح  -2

المعــايير المتبنــاه  مطــادقــة 

لــلــمــعــايــيــر األكــاديــمــيــة 

 القومية. المرجعية

يــة  -3 ـم ـي ـل ـع راـمل ـت وـجود ـد

موـ فة  ومـصفواة توـضح  

وــة   الـه بـرامـل ـل تـوااـط اـل

ــيــر   ــمــعــاي ــيــة وال الــداىــل

 .االكاديمية المتبناه

وجود تو يف للمقرثا   -4

الدثاسـية  متضـمنة بئداف  

الـمـقـرث وحـواتـل الـتـعـلــن  

وـموضــــولــا  اـلـمـوـتوى  

ـ  ـت ـم  وـرر  اـل ـل ـع دثـيو  اـل

والتعلين والتقوين والمراجع  

   .العلمية
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ــل   11-2 ــرامـــ دـــ

ــا   الــدثاســــــا  العلي

متوااـقة مع المـعايير  

األكـــــاديـــــمـــــيـــــة  

 .االسترشادية

ــط   11-2-4 ــواا ــعــة مــدى ت ــراج م

اـستراتيجية التدثيو والتعلن  

رثا    ـق ـم ن اـل ـل ـع ل ـت واـت ع ـح ـم

 الدثاسية والبرامل التعليمية.

مــــــديــــــر 

دـــــرامـــــل 

الدثاســـا   

ــا   ــيـ ــلـ ــعـ الـ

ــاد   واألقســـ

 .العلمية

  توـضحوجود  مـصفواة  -5

توااط تو ــــيف المقرثا   

الــدثاســــيــة ـمع اـلـبراـمل  

 .التعليمية
 

1/2020  12/2024   

الــــمــــواثد   -11-3

   واإلمــــــكــــــاحــــــا

والتسـ يال  الال مة  

ـلـلـعـمـليــة اـلـتـعـلـيـميــة  

 متاحة ومناسبة

ــات  ا 11-3-1 ــتبيان طالب الدراسـ سـ
ــاهم عن   العليا عن مدى رض
ــية والمعامل   القاعات الدراس
ـيـمى ـل ـع ـت ـــفى اـل ــتشـــ   واـلمســـ

 .بالجامعة
ــات   11-3-2 ــتبيان طالب الدراسـ اسـ

ــاهم عن   العليا عن مدى رض
 .التجهيزات البحلية

لتصحيحية  اتخاذ االجراءات ا  11-3-3
الالزمــة  ى ضـــــوء نتــائج  

 .االستبيانات

ــد  - ــيــ لــــمــ

 الكلية. 

مــــــديــــــر  -

دـــــرامـــــل 

دثاســـا   ال

 العليا.

ــاد  - األقســـــ

 .العلمية

ــ   -1 ــيـ ــلـ ــوـ ــل تـ ــاهـ ــتـ حـ

 .االستبياحا 

ــر  -2 ــري ــق دــاالجــرا ا   ت

 التصويوة الت  تمر.

تـواـيـر االحـتـيــاجــا    -3

ة م    ـــي ــاســ ة االســـ البوثـي

بج  ة ومسـتل ما  معملية  

ــة   ــ اتي م  ىالى المواثد ال

 .دالكلية
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ــة   11-4 ــة لــادل بلي

وموضولية تستخدد  

  متنولــةبســـــاليــع 

ــطــالن   ــن ال ــوي ــق ــت ل

وقياس حواتل التعلين  

 .المست داة

ارات طالب   11-4-1 تنوع طرق اختـب
 .الدراسات العليا

ــدرة  11-4-2 ــاس ق ــة لقي وجود ألي
حـقـ  ى ـت بـــارات عــل ـت ق  االـخ ـي

ــة   نواتج التعلم المســـــتهــد 
ــا   ــهـ ــتـ ــدالـ ــان عـ ــمـ وضـــــ

 .وموضوعيتها
خـــدام  11-4-3 ـــت ح  اســـ ـي ـــح تصـــ اـل

يـــات   ى عـمــل ى ـ  روـن كــت االـل
 .التقييم

ــد  - ــيــ لــــمــ

  .الكلية

مــــــديــــــر  -

دـــــرامـــــل 

الدثاســـا   

 العليا .

ــاد  - األقســـــ

 .العلمية

ــح   -1 اثير توضــ وجود تـق

بلية تقيين  رالن الدثاسـا   

ــع  يــة وضـــ ـف ـي يــا وـك ـل ـع اـل

 .االىتباثا 

ــفواة تو-2 ــح  لم  مصـ ضـ

ع  ن ـم ـي ـي ـق ـت ر  اـل ط ـر واـا ـت

ــرثا    ــق ــم ــف ال ــو ــــــي ت

الدثاســية ا  ضــو  حواتل  

 التعلن المست داة.

 

1/2020  
 

12/2024  
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

 

ــيــــة   -11-5 بلــ

ــاس بثا    ــيـ ــقـ لـ

اـلـطالن وـتـوـليــ  

ة الراجعـة  التالـ  ـي

واتـــــــــخـــــــــال  

ــرا ا    اإلجـــــــــ

 التصويوية

ــتبيانات لقياس  عمل  11-5-1 اســ
أراء طالب الـدراســــــات  
الـعـلـيـــا  ـى الـمـقـررات  
وطرق التدريس والموارد  

 .المتاحة
ة مع  11-5-2 اءات دورـي ل لـق عـم

ا   ــات العلـي دراســـ طالب اـل
ــاتهم   ــاج للوقو  على ح

 .بشكل مستمر
ــام العلميــة   11-5-3 تعــد األقســــ

برامج  تـقارير ســـــنوـية لل
ـــمنـــة   واـلـمـقررات ـمتضـــ
ــيـــل أراء   ــل ــح ــج ت ــتـــائ ن

والــطــالب   الــمــراجــعــيــن
وى  حــت ق ـم واـ  ومـــدى ـت
ــة مع  ــاني ــة االمتح الورق

 .نواتج التعلم
عمــل خطــة للتحســـــين   11-5-4

ــاذ اإلجــــراءات   واتــــخــ
ى ضــوء ما التصــحيحة  

 توصلت له تلك التقارير.
يـــة األـطرا    11-5-5 ـل ـك ـطـلع اـل ـت

اـلـمـعـنيـــة ـعـلى اـلـتقـــارـير  
 .السنوية

 كلية.لميد ال -

مـــديـــر دـــرامـــل   -

 الدثاسا  العليا.

 العلمية.األقساد  -

وحــدة الــقــيــاس   -

 .وتقوين األدا 

وجود اـستبياحا  توضح   -1

بثا  الـطالن ا  الـمـقرثا   

 .ورر  التدثيو

ــر   4وجود  لدد  -2 مواضـ

للقــا  القيــادا  األكــاديميــة  

 مع رالن الدثاسا  العليا.

ة   -3 ــنوـي اثير ســ وجود تـق

تشـــــمــ  بثا  اـلـمراـجـعـي   

ثجيي   واثا  الطالن  الخــا

 .التعليميةا  البرامل 

ــي    -4 ة للتوســ وجود ىـط

اإلجـــــرا ا   لواتـــــخـــــا

ــويوة الال مة للتاللع   التصـ

ــعــف  مـ لـلـ   وارـ  الضـــ

ة   وتطوير الـخدـما  التعليمـي

 المقدمة.

وجـــود مـــراســـــــال    -5

ومواضر اجتمالا  توضح  

ارـالا الـكـلـيــة لـدرـراف  

ر   قــاثـي ـت ـل  اـل يــة ـل ـن ـع ـم اـل

ــة   ــنـويــة الـخــا ــــ الســـ

 .العليا دالدثاسا 

1-2020  
 

12/2024  
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 المتابعةمؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 بالجنيه
 إل  م 

1
2

ت  -
ع. 
تم
ج
لم
 ا
مة
ىد
  
 ا
ية
كل
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وث
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ي 
ع 

 

ىطة  12-1

 بحشطةموداة و 

لخدمة  متنولة 

وتنمية  المجتمع

 البي ة 

وزيع استبيانات ت 12-1-1
لدراسة احتياجات 
المجتمع من كا ة 

المستفيدين وتحليل 
نتائجها وعرضها علي 

 المجالس المختصة.
تحديث  خطة الكلية  12-1-2

لخدمة المجتمع وتنمية 
البيئة  واعتمادها  ي 
ضوء نتائج الستبيانات 
وتتفق مع خطة الجامعة 

مجتمع وتنمية لخدمة ال
 لبيئة.ا

عمل تقرير دورى عن ما 12-1-3
تم انجازه من الخطة  

واتخاذ االجراءات 
 التصحيحة المناسبة

دعوة ممللين للمجتمع  12-1-4
 ى اللجان والمجالس 

 الرسمية

ون ىدمة  لونة ش -

الـمـجـتـمع وتـنـميــة  

 .البي ة

ــا  ـارـيط   - بلضــــ

 .المعياث

مــدة  -1 ـت ـع طــة ـم ود ـى وـج

ومواـقة لـخدـمة المجتمع  

 البي ة.ية وتنم

وجود تقـاثير تفيـد دمـا   -2

طــة  جــا ه ـم  ـى ن اـح ـت

ة   ىـدمـة المجتمع وتنمـي

 .البي ة

مواضـر اجتماا توضـح   -3

ــاثكــة األرــراف   مشــــ

ــنالة   المجتمعية ا   ــ

 .القراث دالكلية

1/2020  1/2024  
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 األنشطة المخرجات هدفال
مسئولية 

 التنفيذ

 لمتابعةامؤشرات 

 األداءوتقييم 

التكلفة  المدة الزمنية

 إل  م  بالجنيه

 

االحدما   12-2

مع القطالا  

االحتاجية 

 .والخدمية

بروتوكوالت للتعاون عقد  12-2-1
مع الشركات و المؤسسات 

   ي معالجة ذات الصلة
 المشكالت البيئية

 .والصحية
االتفاقيات السابق  لتفعي 12-2-2

جامعات مع ال عقدها 
الدولية والمؤسسات 

 المجتمعية
تقديم الخدمات  12-2-3

واالستشارات الصيدلية 
من خالل مركز الخدمة 

العامة ومركز المعلومات 
 .الدوائية

عمل استبيانات لتحديد  12-2-4
األولويات الملحة للمجتمع 
وقياس مردود خطة الكلية 

 . ى معالجتها
المشاركة  ى التوعية  -12-2-5

 ادرات الرئاسيةودعم المب
 

لونة ش ون  -

ىدمة المجتمع  

 وتنمية البي ة.

بلضا  اريط  -

 .المعياث

وجود دروتوكوى  -1

تعاون دي  الكلية والج ا  

المجتمعية ا  ح  

 المشكال  المجتمعية .

وجود تقرير يوضح  -2

مشاثكة بلضا  ئي ة 

التدثيو دالكلية ا  تقدين 

االستشاثا  والولوى 

 .للج ا  المجتمعية

  حتاهل تولي -4

االستبياحا  

الخا ة دقياس 

مردود الخدما  

الت  تقدم ا 

 الكلية للمجتمع.

تقرير ل  -4 -5

بحشطة الكلية ا  

ضو  المبادثا  

الرهاسية 

 المختلفة

1/2020  1/2024  
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 التكلفة 

16242500 

مليونا ومائتا واثنتاواربعون   16

 ألف وخمس مائة جنيه
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 اسا دسدت املرشوة س     خدقاد :
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 السياسات المرشدة للكلية 
تمث  السياسا  المرشدة الخطور العريضة والعامة الت  ترشد الكلية ا  لملية تنفي   

إستراتيجيت ا لل  مختلف مستويات ا, وا  الوقر لات  تمث  السياسا  العامة للكلية. ومرتك ا  ئ ه  

 راتيجية. لتوقيط ثسالت ا وبئداا ا اإلست السياسا  العامة ئو تالطية كااة األحشطة الت  تقود د ا الكلية  

 :س دسدت غدق  س      .1

تطبيط قوالد و بساليع ضمان الجودة اي جميع بوجة النشار دالكلية م  تعلين ودوث للمي   •

 وىدمة مجتمع. 

 التطوير المستمر لكااة بوجة النشار دالكلية ولكاا  برراف العملية التعليمية.  •

 لكااة األحشطة دالكلية. ح و األليا  الواكمة التطوير المستمر للنمن و اللواه •

ية إحتياجا  وتوقعا  المجتمع ايما تقدمة الكلية م  ىدما  ومنتجا  شاملة الخريل  بتل •

 والدوثا  التدثيبية و الخدما  اإلستشاثية و ميرئا. 

 اإلستخداد األمث  للمواثد المتاحة و تعمين سب  اإلستفادة من ا ووضع بولويا  إلستخدام ا. •

المستجدا  العلمية والتكنولوجية، و مواولة حق  التكنولوجيا    التعاري و التفال  مع  •

 وتطويرئا. 

إحتراد الخط  اإلستراتيجية للكلية وىطط ا التنفي ية، وإتخال اإلجرا ا  واألليا  التي تكف    •

 تنفي  الخط  للي الوجة األكم . 

 والتنفي ية.  وىطط ا اإلستراتيجية ت ااالمراجعة الداهمة للقراثا  واالحشطة اي ضو  سياس •

 المروحة واإلحفتاح العقلي والشفااية اي المماثسا  و القراثا  والسياسا  والخط . •

 توقيط قين العدالة والمساواة دي  الطالن وبلضا  ئي ة التدثيو ومعاوحي ن والعاملي  دالكلية.  •

العلمية  ال يتعاثض مع األ وى  إثضا  المستفيدي  ايما ال يخ  دجودة منتجا  ومخرجا  الكلية و •

 وبىالقيا  الم نة .

إداثة منمومية تعتمد للي بليا  وقوالد وىط  موددة لكااة األحشطة دالكلية، وال تعتمد للي  •

 الربية الفردية. 

إحتراد القين العامة و بىالقيا  المجتمع العلمي اي جميع المماثسا  و األحشطة و اإللت اد ددلي   •

 بىالقيا  الم نة. 

 لم  قوالد دياحا  شاملة ل ا. توايط كااة األحشطة و •

 تبني سياسا  ثد  الوواا  والمكااد  دالج د المب وى وجودة األدا . •
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 س دسدت اس     ى  قجد  اساى  م  .2

ة لتوقيط ماية الكلية اي مجاى التعلين و بئداا ا اإلستراتيجية المرتبطة، ادن الكلية تتبني مجمول 

الالاية المسائمة اي توقيط بئداف الكلية اإلستراتيجية و دلوغ  شدح ا دلوغ م  السياسا  التي م  

 مايت ا. و ئ ه السياسا  تتمث  اي : 

تطبيط المعايير األكاديمية  المراجعة المستمرة للمقرثا  ورر  التدثيو والتعلن للتدكد م    •

 المتبناه . المرجعية

 ة التدثيو والتس يال   ن أللضا  ئياألى  ا  اإللتباث المعدال  القياسية اي حسع الطال •

 المادية للتعلن.

 المراجعة و التقوين الداىلي والخاثجي للبرامل و المقرثا  الدثاسية.  •

 تشجيع استخداد تكنولوجيا المعلوما  و االتصاال  اي وساه  ودرامل التعلن. •

  ن.و لوي القدثة للي التمي  واإلدداا و ثلايت  الموئودي  الطالن  اكتشاف وثلاية •

 لطالن مودودي القدثا  وتواير سب  الدلن العلمي ل ن. ثلاية ا •

 التخصصا  الجديدة والتخصصا  المشتركة. لترال  البرامل التعليمية  توديث •

 و التعلن و  ياحت ا. التدثيوتواير كااة تس يال   •

 التمووث حوى الطالع دإلتباثة بئن مخرجا  الكلية.  •

 دثيو.ا  ئي ة التر الصلة دي  الطالن وبلض تقوية بوا •

  يادة الرضا  العاد ألرراف العملية التعليمية.  •

 التعليمية.  للفالليةالتقوين المستمر  •

 مرس قين التعلن ال اتي والمستمر والتشجيع للي ا. •

 التكام  مع سياسا  الكلية اي مجاى البوث العلمي ومجاى ىدمة المجتمع و تنمية البي ة.  •
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 اسى  د واس حث اسى م سدت س دسدت اس     ى  قجد  اسورا .3

لتوقيط ماية الكلية اي مجاى البوث العلمي وبئداا ا اإلستراتيجية، اإن الكلية تنت ل مجمولة  

م  السياسا  التي م  شدح ا دلوغ الالاية المسائمة اي توقيط بئداف الكلية اإلستراتيجية ودلوغ 

 مايات ا. وئ ه السياسا  تتمث  اي: 

لمج ودا  التي تقود د ا الكلية م  ج ة والجامعة م  ج ة بىري اي اتوقيط التكام  والتنسيط   •

 .2030وثبية مصر  اي إراث ىطة الدولة للبوث العلمي

ىط  دوث للمي شاملة تضم  االثتبار دخط  التنمية وحاجا  المجتمع، و بئن المستجدا   •

 العلمية العالمية، واحتياجا  الكلية م  تخصصا  جديدة.

 مالية الال مة لتموي  ودلن البوث العلمي.التنمية المواثد  •

 تشجيع البووم العلمية التطبيقية التي تتعاري مع المشكال  القومية ومشكال  المجتمع المولي. •

 العلمية الدولية الموكمة لا  معامال  التداير المرتفعة. المجال تشجيع النشر العلمي اي  •

 تنمية وثاع قدثا  الباحثي  دالكلية. •

 ، ولم  قوالد دياحا  شامل  ل ا و حشرئا.د ا  األحشطة البوثية و األحشطة المرتبطة  اةتوايط كا •

 تشجيع الشراكة اي البووم العلمية دي  التخصصا  المختلفة بو المناىرة.  •

 لور  العردي واي العالن.ابادى المعلوما  و المعاثف مع م سسا  البوث العلمي اي ت •

 لتعلين ومجاال  ىدمة المجتمع و تنمية البي ة. ا التكام  مع سياسا  الكلية اي مجاى •

 س دسدت اس    ى  قجد  خوق  املجا   و ن    اس يئ  .4

ن الكلية إلتوقيط ماية الكلية اي مجاى ىدمة المجتمع و تنمية البي ة وبئداا ا اإلستراتيجية، ا

الكلية  بئداف تنت ل مجمولة م  السياسا  التي م  شدح ا دلوغ الالاية المسائمة اي توقيط 

 اإلستراتيجية ودلوغ مايت ا. وئ ه السياسا  تمث  اي: 

توقيط التكام  و التنسيط اي المج ودا  التي تقود د ا الكلية م  ج ة و الجامعة م  ج ة بىري  •

 للدولة وىط  حماية وتنمية البي ة وىدمة المجتمع.  ىطة  اي إراث 

 البي ي. الولي المسائمة المستمر اي ح  مشكال  البي ة و تنمية  •

 التوا   المستمر مع المجتمع المدحي والوقوف للي احتياجات   وتوج ات .  •

 والمستفيدي . الصيدلةالتوا   المستمر مع الم سسا  والشركا  العاملة اي مجاال   •
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 التوا   المستمر مع الخريجي . •

 تقدين الدلن العلمي والتدثيبي لكااة برراف البي ة والمجتمع.  •

  التطولي اي مجاى ىدمة المجتمع و تنمية البي ة.العم  التشجيع للي  •

إشراك الطالن ورالن الدثاسا  العليا وبلضا  ئي ة التدثيو والعاملي  اي بحشطة ىدمة   •

 المجتمع. 

 تبني ودلن األحشطة البي ية والخدمية.  •

 توسيع حطاقا  ىدمة المجتمع وتنمية البي ة.  •

 ى البوث العلمي.ن ومجاالتكام  مع سياسا  الكلية اي مجاى التعلي •

راق    .5  آس دت اسانف ذ وامل

تشك  الكلية اريقاً إللداد الخطة التنفي ية التفصيلية لدلماى   دعد إلتماد الخطة اإلستراتيجية

الواثدة دالخطة اإلستراتيجية ا  ضو  البرامل واألحشطة الموددة دالخطة اإلستراتيجية, وا  ضو   

  لم , وربقاً لدولويا  الموددة دالخطة اإلستراتيجية. وضع المبدهية  الموددة لكالمخصصا  المالية  

ومراجعة وإلتماد الخط   ، م شرا  األدا  الخا ة دك  حشار لل  حدة ودالخط  التنفي ية كك 

 التنفي ية الج هية للخطة اإلستراتيجية وتواير المي احيا  المخصصة لدلماى.

 لكلية وإلتمادئا.  إ داث الخطة التنفي ية ل

 س دت اسانف ذ:آ 
الخط  التنفي ية التفصيلية   لمتادعة تنفي  ارقادعد التماد الخطة اإلستراتيجية، تشك  الكلية  

لدلماى الواثدة دالخطة اإلستراتيجية اي ضو  البرامل واألحشطة الموددة دالخطة اإلستراتيجية،  

  الموددة دالخطة واي ضو  المخصصا  المالية المبدهية الموددة لك  لم  وربقا لدولويا

 اإلستراتيجية 

 مستوى اإلحجا  ا  الخطة التنفي ية.  تكليف مدير وحدة ضمان الجودة دتقدين التقاثير ل  •

 بلضا  ار  المعايير المختلفة .تشكي  ار  تنفي ية م   •

 م شرا  األدا  الخا ة دك  حشار للي حدة و دالخط  التنفي ية كك .   متادعة •

في ية الج هية للخطة اإلستراتيجية وتواير المي احيا  المخصصة  مراجعة والتماد الخط  التن •

 لدلماى.
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فر  التنفي ية لدلماى دما يسمح دمشاثكة بكبر قدث ممك  م  المتخصصي  اي مجاى  تشكي  ال •

 ك  حشار م  األحشطة التنفي ية. 

 وك ل  حماد لتو يع ومتادعة الم اد.  تطبيط حماد للمتادعة والمراقبة •

 ى وتطبيط بليا  المتادعة والمراقبة. تنفي  األلما •

راق   واملادبى  واساق  م:  امل

تـ دف لملـية المـتادـعة و التقيين إلي الوقوف للي الموقف التنفـي ي للخـطة التنفـي ـية و الوقوف 

للي العقبا  و المصـالع التي تعترضـ ا، د دف إيجاد بحسـع الولوى و تطبيق ا وتصـويح مسـاثا  

  الخط  اي الوقر المناسع.

ــك  دوثي ومنتمن م  ىالى قيادا   ــ ا الواكن، وتتن لملية المتادعة و التقيين دشـ الكلية ومجلسـ

 داإلضااة إلي الجامعة ومجلس ا الواكن ولل  م  ىالى اآلليا  اآلتية

 يقدد ثهيو ك  اريط تنفي ي للمدير التقاثير التالية:  •

 سنوي:  حصفتقرير اني 

واإلحجا ا  الرهيسية دالنسبة للمرحلة التي يتن اي ا تقيين   األحشطةويتن اي  التركي  للي تطبيط  

المشاك  التي واج ر التنفي  داإلضااة إلي الولوى المناسبة التي تن تبين ا لو  ئ ه المشكال . للي 

 دنا ا للي م شرا  القياس التي تن توديدئا دالخطة.  األحشطة بن يتن تقيين 

 تقرير اني سنوي:    

حجا ا  التي تن توقيق ا رواى العاد والعقبا  التي تن تجاو ئا وتل  التي لن يتن  يشم  للي تولي  اإل 

حل ا دجاحع توقعا  االستمراثية للخطة. ويسالد ئ ا التقرير للي إدثاك الموقف الرائ  للخطة 

ومعراة الدثوس المستفادة م  المشكال  والعقبا  وحلول ا وئو ما يسالد للي تجنب ا بو مواج ت ا  

 تكراثئا اي المستقب .. لند 

 تقرير اني ح اهي: 

يشم  للي و ف لجميع األلماى التي تمر م  ىالى الخطة وم شرا  األدا  اي كااة المراح  و  

 جميع العقبا  التي الترضر الخطة وسب  التعام  مع ا والتاللع للي ا.
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م  ويقود دراع تقريره اوث تسلم  للتقاثير الج هية دعم  تقرير شامدير وحدة ضمان الجودة  يقود    -1

 مجلو وحدة ضمان الجودة إلي 

 لرض التقرير للي مجلو الكلية. يتن-2

معدال  األدا  واإلحجا ا  دالخطة وتعل  للي جميع األرراف   دعرض تقود وحدة ضمان الجودة -3

 دشك  سنوى  دالكلية

 تراع الكلية تقريرا للجامعة ل  معدال  األدا  و اإلحجا ا  دالخطة. -4

 

 لية مواجهة المخاطرآ

 

 بوال: مخارر سو  العم 

من أبرز المخاطر احتياجات سوق العمل لتخصصات نادرة مثل الصيدلة السريرية وزيادة       

 المنافسة المتوقعة من التعليم الجامعي الخاص محلياً. 

سوق العمل     توستواجه  الكلية  هذه المخاطر من خالل تحديث البرامج والمقررات طبقاً الحتياجا     

 مما يضيف نقاط تميز لخريجيها من مرحلة البكالوريوس ومراحل الدراسات العليا. 

 ااحياً: مخارر داىلية

تتمثل المخاطر الداخلية في وجود معارضة فطرية للتطوير ولتطبيق نظام الجودة واعتبار       

 بتنفيذ أهداف الخطة. للوقت ، وعدم توافر موارد بشرية مدربة متفرغة للقيام  إهدارالتخطيط 

 . وستعمد الكلية في مواجهة ذلك إلى نشر ثقافة الجودة من خالل الدورات التدريبية واللقاءات      

 االثاً: مخارر مالية

تتمثل المخاطر المالية في قلة الموارد المالية المتاحة للكلية من مصادر التمويل المختلفة وقلة       

ناعة لتطوير البنية التحتية للكلية وتمويل األبحاث الخاصة بالتطوير  الموارد من قطاع األعمال والص

 واالبتكار. 

التقدم للجهات المانحة للحصول على مشروعات للفاعلية التعليمية  وإزاء ذلك ستعمد الكلية إلى        

دمات  والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وزيادة الموارد الذاتية للكلية من خالل البرامج المميزة والخ

 .التي تقدمها الكلية لمختلف الفئات
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 تنفي الثادعاً: مخارر 

تشمل مخاطر التنفيذ مركزية بعض القرارات على مستوى اإلدارة العليا وصعوبة تحديد مؤشرات       

 قياس جودة األداء لبعض المخرجات ، وعدم مرونة اللوائح الموجودة في تلبية متطلبات تنفيذ الخطة. 

الحديثة من  ية في ضوء ذلك بتسريع األداء اإلداري من خالل استخدام التقنيات وستقوم الكل     

تطبيقات اإلدارة االلكترونية واتخاذ االجراءات غير التقليدية في التنفيذ مثل ضغط المدد البينية وسوف  

تراتيجيات  تضع إدارة الكلية فى االعتبار امكانية اللجوء لالستراتيجيات البديلة فى حالة عدم تمكن االس

 الحالية من تحقيق نسب اإلنجاز المتوقعة. 
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 ألية تحديث الخطة

 

 -ئناك بلية لتوديث ئ ه الخطة دما يتناسع مع ما يستجد م  بموث ولل  م  ىالى :    

 التقارير السنوية وما تم انجازه من الخطة التنفيذية.  .1

 عمل استبيانات دورية  لتحديث التحليل البيئي.  .2

 واالقتصادية بشكل مستمر. التشريعية   رصد المتغيرات  .3

 االستفادة من المنشئات األكاديمية الجديدة داخل الجامعة.   .4

 العرا على مجلس الكلية العتماد التحديث ونشره وعرضه على الجهات ذات الصلة .5

ويجع بن تم  الكلية منفتوة داستمراث لل  القضايا االجتمالية والتنموية للمجتمع 

ى  التوج ا  المعا رة لتخدد مطالع التقدد والثوثة   حتياجات  ايواضعة حصع بلين ا ا

 العلمية و التكنولوجية.
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