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مقدمة
تعد كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية أحد الكليات التابعة لجامعة المستقبل والتى بدأ إنشائها منذ
إنشاء الجامعة عام  2006ومنذ إنشاء الكلية وهى تمضى بخطى ثابتة على الطريق العلمى السليم .
وتسعى الكلية من منطق مسئوليتها القومية ولتحقيق رسالتها إلى الحرص على إعداد أجيال تمتلك مقومات العلم
الحديث ومتأهبة لمواجهة التحديات ولديها القدرة علي تحقيق الجودة التنافسية واإللتزام بأداء الواجب بكفاءة واخالص
لذا تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية بقرار من مجلس الكلية رقم  22بتاريخ 2012/3/ 19ومقرها الدور الثاني في
الغرفة  E2.8وايمانا من إدارة الجامعة بنظام الجودة قامت بتجهيز الوحدة بما يلزم من أثاث وأجهزة حاسبات متصلة
بشبكة اإلنترنت و توفير الموارد المالية الآلزمة لتقوم الوحدة بمهامها .
وتم العمل علي هيكلة وحدة ضمان الجودة ثم إعتماده بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي للكلية .قام مجلس إدارة
الوحدة بصياغة الئحة داخلية خاصة بوحدة ضمان الجودة بما يتوافق مع رسالة الكلية يمكنها من تحقيق هدف الكلية
بالحصول على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد و اإلستم اررية في التحسين لألداء.
و تعتبر الوحدة جزء من النظام المتكامل للجودة فى جامعة المستقبل من خالل اإلتصال الدائم مع مركز ضمان
الجودة بالجامعة.

رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

مدير وحدة ضمان الجودة

أ.د /سهام الخشن

أ.د /إبتسام عبد الغفار درويش
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رؤية الكلية
تتطلع كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية بجامعة المستقبل في مصر إلى تحقيق
التميز في التعليم الصيدلي والبحث العلمي وخدمة المهنة و تحسين المسار المهني للصيادلة
والرعاية الصحية للمرضى محليا و أقليميا .

رسالة الكلية
كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية بجامعه المستقبل تمد المجتمع المحلى
بخريج متميز ذى تنافسية وكفاءة عاليه تلبى متطلبات سوق العمل فى الصناعات الصيدلية
ومجاالت الرعاية الصحية المختلفة و البحوث التطبيقية فى إطار أخالقيات المهنة
و ترسى دعائم التعاون الدولى و البرامج الخارجية لتواكب إحتياجات المجتمع.
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رؤية الوحدة
التميز فى ضمان جودة التعليم و البحوث و الخدمة المجتمعية

رسالة الوحدة
متابعة و تطوير نظم الجودة لتقويم العملية التعليمية و البحثية و الخدمة المجتمعية و نشر مفاهيم
الجودة فى المجتمع األكاديمى و اإلدارى و الطالبى و العمل على تأهيل الكلية لإلعتماد.
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أهداف الوحدة
-1نشر و تعميم ثقافة الجودة
فى مجتمع الكلية لتطوير
العملية -التعليمية
-1-11111-1-1و1
-2وضع السياسة العامة
لتقويم األداء وضمان
الجودة بالكلية بغرض
التحسين المستمر

 -6الحصول على
األعتماد من الهيئة
القومية لضمان جودة
التعليم

 -3تطبيق نظام فعال
للمتابعة و التقييم

 -5زيادة ثقة المجتمع و
المستفيدين من الخدمة
فى أداء الكلية
 -4التواصل الفعال مع
مركز ضمان الجودة
بالجامعة و الهيئة
القومية لضمان جودة
التعليم
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الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة

األحكام العامة
الباب األول
مادة ( )1إنشاء الوحدة:
قامت الكلية بإنشاء وحدة لضمان جودة التعليم بقرار من مجلس الكلية رقم  22بتاريخ  2012/3/19وقد تم إعتماد الوحدة
ككيان يختص بمتابعة وتقويم األداء داخل الكلية و تم تحديد مكانها فى الغرفة رقم  E2.8وتجهيزها بما يلزم من أثاث و
أجهزة حاسبات متصلة باآلنترنت

مادة ( )2رؤية و رسالة و أهداف الوحدة:
 رؤية الوحدة
التميز فى ضمان جودة التعليم والبحوث والخدمة المجتمعية .

 رسالة الوحدة
متابعة و تطوير نظم الجودة لتقويم العملية التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية و نشر
مفاهيم الجودة فى المجتمع األكاديمى و اإلدارى و الطالبى والعمل على تأهيل الكلية لإلعتماد .
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 أهداف الوحدة
 .1وضع السياسة العامة لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية بغرض التحسين المستمر.
 .2نشر وتعميم ثقافة الجودة فى مجتمع الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين.
 .3تطبيق ناققام فعقام للمتابعققة و التقيقيم وذلققم مقن خققالم تطبيق األليققات الاليمقة لتحقيق ناقم المراجعققة الداخليققة
واستمراريتها.
 .4دراسة المعوقات والصعوبات ووضع خطط وتقديم مقترحات لتحسين مستويات االداء بالكلية.
 .5ييققادة ثقققة المجتمققع و المسققت يدين مققن الخدمققة فققى أداء الكليققة واقتققراة إنشققاء بققرام جديققدة وفقققا إلحتياجققات
المجتمع.
 .6التواصل ال عام مع مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 .7الحصوم على األعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

مادة ( )3مهام الوحدة:
تمثل وحدة ضمان الجودة األلية التي يتم من خاللها المراجعة الداخلية لكل أنشطة الكلية التعليمية والبحثية وخدمة
المجتمع الداخلي والخارجي
ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:
وضع ألية لتوكيد الجودة داخل الكلية وذلم من خالم:
 تيسير عمل التقرير الخاص بالبرنام الدراسي كل عام وعمل التقرير السنوي للكلية
 توعية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب وكذلم موظ ي الكلية بأهمية تطبي الجودة وقياس
مدي قناعتهم بأهميتها (إقامة الدورات والندوات وعمل منشورات).
 تصميم اإلستبيانات و توييعها وتحليل نتائجها وعرضها على المجالس المختصة .
 ت عيل وتعايم أداء الكلية في مجام خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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 ييادة عالقة الكلية بخريجيها ومتابعتهم في مدي تقدمهم في وظائ هم
 متابعة تطبي

معاييرالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد فيما يخص القدرة المؤسسية وال اعلية

التعليمية.

مادة ()4
الهيكل التنظيمى للوحدة
مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
عميد الكلية (رئيس مجلس اإلدارة)

مدير الوحدة

نائب المدير
منسقو الجودة باألقسام

لجنةالمراجعة الداخلية

لجنة الشكاوى و المقترحات

لجنة التدريب ورفع الكفاءة
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لجنة التقويم والقياس

مادة ( )5تشكيل وحدة ضمان الجودة واإلختصاصات
أوال :تشكيل مجلس إدارة الوحدة:
يتم تشكيل مجلس إدارة الوحدة بقرار من عميد الكلية و بإقتراة من مدير الوحدة ويجدد سنويا
يتكون مجلس إدارة الوحدة من:
رئيس المجلس

ا.د عميد الكلية
ا.د وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عضوا

ا.د وكيل الكلية للدراسات العليا و البحث العلمي

عضوا

ا.د وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة

عضوا

مدير الوحدة

عضوا

نائب مدير الوحدة

عضوا

رؤساء اللجان التن يذية

عضوا

ممثل عن الطالب

عضوا

المدير اإلداري للمبنى

عضوا

ثانيا :إختصاصات مجلس إدارة الوحدة:
 -1إقرار السياسات وبرام

ونام العمل التي تحق أغراض الوحدة فى ضوء إستراتيجية الكلية والجامعة.

 -2النار في التقارير المقدمة من كافة لجان الوحدة وكذلم التقارير الخاصة باألقسام المختل ة للكلية.
 -3وضع الناام الداخلي للعمل فى الوحدة وتحديد اإلختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين بها
 -4مناقشة التقرير السنوي/الدراسة الذاتية للكلية ورفعها إلي مجلس الكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة.
 -5تشكيل اللجان الداخلية للوحدة واختيار أعضائها وتحديد مهامهم.
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 -6إقرار الحوافز للمتميزين بالوحدة.
 -7وضع سياسة للعمل باللجان و اإلشراف و متابعة التن يذ.
 -8التعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعة و الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و األعتماد.

ثالثا :مديرالوحدة
معايير إختيار مدير الوحدة:
 .1من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 .2من ذوى الخبرة فى مجام ضمان جودة التعليم.
 .3يتميز بشخصية قادرة علقي التعامقل بكياسقة وت هقم مقع إدارة الكليقة وأعضقاء هيئقة التقدريس والطقالب والمقوظ ين
والعاملين علي جميع المستويات بالكلية.
 .4يتم اإلختيار بالرجوع إلى معايير إختيار القيادات في دليل التوصيف

رابعا  :إختصاصات مديرالوحدة:
 -1دعوة مجلس إدارة الوحده لإلجتماع ورئاسة جلساته
 -2متابعة تن يذ السياسات العامه للوحده باإلضافه إلى متابعة تن يذ قررات مجلس إدارة الوحدة.
 -3إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة عن طري عميد الكلية إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 -4تمثيل الوحدة فى إجتماعات مركز ضمان الجودة بالجامعة والهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد.
 -5متابعة أنشطة اللجان الداخلية لوحدة ضمان الجودة.
 -6تكليف رؤساء اللجان بالمهام المختل ة.
 -7متابعة تن يذ الخطة التن يذية و البرنام الزمنى لعمل اللجان المختل ة.
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 -8ينوب عن رئيس مجلس إدارة الوحدة(العميد) فى حالة غيابه.

خامسا :صالحيات مديرالوحدة-:
 -1له الح فى التح يز والتقويم لمرؤسيه بعد التصدي من عميد الكلية.
 -2له الح فى تعديل تنايم مرؤسيه داخل الوحدة بما يحق جودة االداء فى الوحدة بعد الرجوع لعميد الكلية.
 -3له الح فى القيام بأعمام مراجعة داخلية فى أى وقت.
 -4له الح فى عقد دورات توعية تجاة الجودة داخل الكلية.
 -5له الح فى القيام بعمل مراجعات للوثائ بالكلية فى أى وقت.
 -6التنسي المستمر مع مركز ضمان الجودة في الجامعة.
 -7اإلسهام مع إدارة الجودة بالجامعة في تنايم الندوات والمحاضرات الخاصة بالجودة وإعداد النشرات.

سادسا :نائب مدير الوحدة
إختصاصات نائب مدير الوحدة:
 -1يقوم بجميع مهام مدير الوحدة في حام غيابه.
 -2يقوم بتسجيل محاضر مجلس إدارة الوحدة.
 -3يقوم بكل المهام التي يكل ه بها مدير الوحدة.
 -4يشارك التنسي بين جميع اللجان التن يذية.

سابعا :اللجان التنفيذية لوحدة ضمان الجودة
 .1لجنة المراجعة الداخلية
 .2لجنة التدريب ورفع الك اءة
 .3لجنة التقويم والقياس
 .4لجنة الشكاوي والمقترحات
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ثامنا:إختصاصات رؤساء اللجان:
 -1وضع اإلطار العام و الخطة التن يذية و البرنام الزمنى لعمل اللجان التن يذية.
 -2اإلشراف و متابعة تن يذ الخطط.
 -3توييع المهام على أعضاء اللجان
 -4وضع األليات لتن يذ الخطط.
 -5التواصل مع رؤساء القسام و أعضاء هيئة التدريس و العاملين لتسهيل مهام اعضاء اللجان.
 -6تقديم تقرير عن متابعة اعمام اللجان لرئيس مجلس اإلدارة.

تاسعا :إختصاصات أعضاء اللجان:
 -1تن يذ األليات الخاصة بأعمام اللجان.
 -2المشاركة فى جمع البيانات.
 -3المشاركة فى إعداد الوثائ .
 -4صياغة تقرير مبدئى عن األعمام.
 -5تن يذ جميع المهام التى توضع من قبل رئيس اللجنة.

عاشرأ :إختصاصات اللجان التنفيذ ية لوحدة ضمان الجودة:
 .1لجنة المراجعة الداخلية
 وضع الخطط السنوية للمراجعات الداخلية.
 إجراء المراجعات الداخلية لألقسام العلمية والتى تشمل-:
 oالمراجعه الدورية لتوصيف المقررات.
 oفحص مل ات المقررات الدراسية المختل ه.
 oمراجعه نتائ تقارير البرام والمقررات.
 oتقييم مالئمة االختبارات لمعايير الجودة.
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 إرسام تقارير المراجعة إلي األقسام المختل ة.
 مراجعة تقارير نتائ التقيم الكلي للكلية و وضع مقترحقات التعزيقز و التحسقين و متابعقة تن يقذ اإلجقراءات
التصحيحية.
.2

لجنة التدريب ورفع الكفاءة


تهدف هذه اللجنة الى رفع ك اءة كل العاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وكذلم
االداريين بكل أقسام الكلية والدعم ال ني لهذه ال ئات.

 نشر وتعميم ثقافة الجودة فى مجتمع الكلية.


تحديد اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و العاملين.

 عمل خطط التدريب الآليمة لجميع العاملين.
 األشتراك مع األطراف المختل ة لدعم القدرة المؤسسية و ال اعلية التعليمية عن طري عقد الدورات
وورش العمل.
 إعداد اإلحتياجات التدريبية لجميع فئات مجتمع الكلية طبقا ً لإلحتياجات ال علية السنوية.
 إعداد الخطط السنوية للبرام التدريبية لجميع ال ئات.
 اإلتصام بجهات التدريب والتنسي معها.
 عقد الندوات وورش العمل الخاصة بالتدريب و توفير جميع المتطلبات اآليمة.
 إعداد التقارير السنوية عن مدي اإلنجاي في الخطط التدريبية.
 .3لجنة التقويم والقياس
 عمل جميع األستبيانات الخاصة بالقدرة المؤسسية وال اعلية التعليمية و تحليلها وعمل التقارير
قياس مؤشرات االداء الكلي للكلية.
 متابعة تن يذ الخطة االستراتيجية دوريا ً وكتابة التقارير عن مدى التن يذ والصعوبات وكذلم األجراءات
التصحيحية المطلوبه .
 متابعة تن يذ اآلليات المختل ه والتى تبنتها وحدة ضمان الجودة لتحقي أهداف الجودة المطلوبة.
 إمداد الوحدة بحصر إلستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة وقياس التطوير النات دوريا.
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 إعقداد تقريقر دوري عقن مقدى ك ايقة اإلمكانيقات المتاحققة للتعلقيم والقتعلم (معامقل ز قاعقات مجهقزة بوسققائل
تعليمية ز...الخ).


إعداد وتوييع نشرة دورية تحتوى علقى م قاهيم الجقودة وأهميتهقا فقى تطقوير الكليقة وأهميتهقا
بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطالب.

 توضيح م اهيم الجودة مع بداية كل دورة تدريبية.
 إعداد ندوات تثقي ية للطالب لتعري هم بأهمية الجودة مع بداية كل عام دراسى جديد.
 إعداد النشرات الدورية للتعريف واإلعالن عن نشاطات الكلية وذلم يكون دوريا ومع بداية كل عام
دراسي جديد

 .4لجنة الشكاوى والمقترحات
متابعة شكاوى ومقترحات طالب الكلية والرد عليها من خالم التعامل مع الجهه المنوط بها الشكوى.
 التعريف بإجراءات الشكاوي والتعامل معها.
 إستالم الشكاوي المقدمة يدويا ً أو المرسلة من مكتب تلقي الشكاوي .
 توجيه الشكاوي إلي األقسام العلمية أو اإلدارات المختل ة بالكلية.
 تلقي الرد علي الشكوي من المختص وإبالغ صاحب الشكوي بالرد.
 إعداد تقرير سنوي عن الشكاوي وتحليل األسباب وتقديم مقترحات عن اإلجراءات الوقائية
والتصحيحية.

مادة ()6
يمكن إضافة بعض اإلختصاصات األخرى طبقا للمستجدات و بناء على تكليف من رئيس المجلس أو مدير الوحدة

مادة ()7
يرأس إجتماعات وحدة ضمان الجودة مدير الوحدة أو من ينوب عنه ويح لرئيس مجلس إدارة الوحدة دعوة أى من
أعضاء هيئة التدريس أو طلبة آخرين او إداريين لحضور اإلجتماعات
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مادة ()8
يجتمع مجلس إدارة الوحدة دوريا بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الوحدة أو مدير الوحدة

الباب الثاني
المعامالت المالية
 توفر الجامعة كل ما يتطلبه عمل وحدة ضمان الجودة بالكلية من خالم مطالبة عميد الكلية وذلم من موارد
مادية في شكل ن قات تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين أو ن قات التجهيزات المادية
للوحدة.
 تقوم الجامعة بصرف مستحقات األساتذة المنتدبين للمراجعة الخارجية للمقررات والبرنام بناءا على خطابات
موجهة من عميد الكلية الى رئيس الجامعة.
 تقوم الجامعة بصرف مخصصات مالية ثابتة لبعض اعضاء الوحدة في صورة بدم جودة باإلضافة إلى ت رغهم
لنصف الوقت للقيام بمهامهم في الوحدة.
 يقوم مدير الوحدة بإقتراة مكافأت يتم إعتمادها من عميد الكلية للمتميزين من أعضاء الوحدة ومنسقوا األقسام
لتشجيعهم على اإلستمرار في أداء عملهم.

مادة ()9
سريان الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة:
يعمل بالئحة وحدة ضمان الجودة من تاريخ اعتمادها من مجلس الكلية وتخضع للمراجعة إذا إقتضي األمر وفقا
للمستجدات.
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بعض أنشطة وحدة ضمان الجودة
 -1الدورات التدريبية فى مجال ضمان جودة التعليم و الممارسة الجيدة داخل الكلية
إسم البرنام التدريبى
Moodle & Smart Board
الممارسات و الوثائ الداعمة للدراسة الذاتية
لمؤسسات التعليم العالى
التخطيط اإلستراتيجى لمؤسسات التعليم
العالى
FUE Board
وضع الخطط البحثية للكلية
توصيف البرام و خرائط المنه
اإلرشاد األكاديمي
أخلقيات البحث العلمى
Academic Advising
المراجعة الداخلية
التعليم ال عام
الملكية ال كرية

تاريخ عقد البرنام التدريبى
يونيو 2013
سبتمبر 2013

عدد المتدربين
15
21

سبتمبر 2013

20

سبتمبر 2013
نوفمبر 2013
يناير 2014
يناير 2014
مايو 2014
سبتمبر 2014
سبتمبر 2014
سبتمبر 2014
سبتمبر 2015

32
14
6
56
25
17
27
27
50

 -2رصد بعض المتغيرات فى تطوير أداء الكلية
عدد أعضاء هيئة التدريس خالل العام الدراسى 2015/2014 -2014/2013- 2013/2012

14.00
%

11.00
%
10.00
%

أستاذ متفرغ
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس

26.00
%

16.0
0%
16.0
0%

30.0
0%
8.00
%

أستاذ متفرغ

13.00
%
17.00
%

أستاذ متفرغ
أستاذ

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
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أستاذ مساعد
مدرس

11.00
%

30.00
%

عدد أعضاء الهيئة المعاونة خالل العام الدراسى 2015/2014 – 2014/2013 -2013 - /2012

21.0
0%

17.0
0%

10.0
0%

51.0
0%

49.0

47.0
0%

0%

معيد

معيد
مدرس مساعد

معيد

مدرس مساعد

مدرس مساعد

 -3متابعة تطبيق معايير الجودة فى تصميم و تطوير البرامج التعليمية
و قد عكس التأثير اإلجابى للبرنام على ييادة نسب النجاة بين الطالب كما هو موضح
السنة الدراسية

2014/2013

2013/2012

2015/2014

المستوى الدراسى
%83.8
المستوى األوم
%92.3
المستوى الثانى
%75.8
المستوى الثالث
%94.675
المستوى الرابع
%97.4
المستوى الخامس
* يعبر عن دفعة صغيرة غير منتامة (دفعةال راغ)
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%85.9
%93.6
%94.7
*%87.75
% 97.07

%82.9
%86.4
%88.85
%91.3
*%89.4

تطور نسبة الخريجين خالل الثالث السنوات السابقة

87.00%

100.00%

85.00%

2013/2014

2014/2015

2012/2013

إتباع نظام جيد لإلرشاد أدى إلى تطور نسبة الطالب المتفوقين (مجموع تراكمى أكثر من) 3.5

25.80%
37.30%

26.80%

المستوى الخامس

المستوى الرابع
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المستوى الثالث

 .11نسبة المقررات التي تطبق أساليب التعلم
الفعالة
100%

50%

0%
%80-60

%60-40

%100-80

 .11نسبة المقررات التي تطبق أساليب التعلم
الفعالة
80%
70%
60%
50%
 .11نسبة المقررات التي تطبق
أساليب التعلم الفعالة

40%
30%
20%
10%
0%
%60-40

%80-60

%100-80
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 .11نسبة المقررات التي تطبق أساليب التعلم
الفعالة
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

 .11نسبة المقررات التي تطبق
أساليب التعلم الفعالة

%60-40

%80-60

%100-80

 .زيادة أعداد الطالب الوافدين لألعوام الجامعية 2015/2014 – 2014/2013 -2013/2012
500
450
400
350

عدد الطالب المقيدين فى الفرقة
األولى

300

250

عدد الطالب الوافدين

200
150
100
50
0
2013-2012

2014-2013

2015-2014
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الرضا الوظيفى للعاملين فى الجهاز االدارى بالكلية 2015/2014 -
أوال :مصداقية االدارة:
120%
100%
80%
60%
مرضى

40%

غير مرضى

20%
0%
تقدير االدارة اتاحة الفرصة عدم وجود ربط الحوافز
العدالة
تقدير االدارة
والمكافئات
البداء الرأى قرارات
للموظف والموضوعية لمشاكل
للعاملين
متعسفة من
فى نظام
بين الموظفين واحتياجات
قبا االدارة بمستويات
العمل
الموظفين
فى توزيع
االداء
للموظف
الخاصة
االعباء

العدالة فى
اعطاء
الجزاءات

ثانيا :المشاركة فى اتخاذ القرارات:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

مرضى
غير مرضى

اشراكى فى
االجتماعات
الدورية

اشراكى فى وضع اعطائى فرصة
القرارات الخاصة للتعبير عن رأى
بعملى والقسم تجاه القرارات
التى ال ترضينى
بالقسم
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اشراكى فى
المراجعات
السنوية لصنع
القرار

ثالثا :األعباء الوظيفية:

120%
100%
80%
60%

مرضى
غير مرضى

40%
20%
0%
يتالئم العبء الوظيفى مع يتالئم العبء الوظيفى مع يتالئم العبء الوظيفى مع
قدراتك الحقيقية
اوقات العمل
المؤهالت

رابعا :الدورات التدريبية:
90%
80%
70%
60%
50%
40%

مرضى

30%

غير مرضى

20%
10%
0%
توفير دورات تدريبية تفيد اتاحة الدورات التدريبية
على استخدام برامج
فى مجال العمل وتنمية
مختلفة فى مجال الحاسب
المهارات المهنية
االلى
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المشاركة فى تحديد
االحتياجات التدريبية

أنشطة الوحدة المختلفة

إجتماعات لجان وحدة الجودة

23

الدورات التدريبية فى مجال جودة التعليم ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

24

ورش عمل مع األداريين بالكلية

25

مناقشة نتائج تقرير التقويم الذاتي مع الهيئة المعاونة

مناقشة نتائج تقرير التقويم الذاتي مع هيئة التدريس

26

نشر ثقافة الجودة ألعضاء هيئة التدريس

نشر ثقافة الجودة للطالب

27

متابعة تكريم الطالب المتفوقين وتحفيزيهم

28

تشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة:
رئيس مجلس إدارة الوحدة

أ.د .سهام الخشن – عميد الكلية
أ.د .حنان رفعت – وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عضو

أ.د .منال قنديل – وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث
العلمى

عضو

أ.د .نبيلة المراغى -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

عضو
مديرالوحدة
عضو

أ.د .إبتسام عبد الغفار درويش
أ.د .حسين عمار -رئيس قسم التكنولوجيا الصيدلية

عضو

د .مروى رأفت -مدرس بقسم الميكروبيولوجى

عضو

د .سلوى صالح -مدرس بالجامعة وعضو وحدة ضمان
الجودة
م.م إيناس المغاوري إبراهيم

عضو
نائب مديرالوحدة

ص /يارا محمد عاطف -معيد بقسم األدوية والسموم
والكيمياء الحيوية

عضو

ص /ريهام أمير – عضو بوحدة ضمان الجودة

عضو

أ /نهلة نبيل  -المدير اإلدارى للمبنى

عضو

إسراء أشرف الجوانى – ممثل عن أوائل طالب الكلية

عضو

29

تشكيل اللجان التابعة لوحدة ضمان الجودة 2015-2014
لجنة ( : )1المراجعة الداخلية
المقرر
أ.د .ابتسام عبد الغفار

مدير وحدة ضمان الجودة

األعضاء
أ.د .خيرية يوسف

أستاذ الكيمياء العضوية

أ..د .عمرو بدوى

أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية

أ.م.د .منى العسال

أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية

د .مروة شبايك

مدرس بقسم األدوية والسموم

د.هيدى محمد عبد المجيد

مدرس بقسم التكنولوجيا الصيدلية

د .سلوى صالح

مدرس بالجامعة وعضو وحدة ضمان الجودة

م.م.إيناس المغاورى

نائب مدير وحدة ضمان الجودة

ص /ريهام أمير

عضو بوحدة ضمان الجودة

م.م /رشا البتانونى

مدرس مساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية

م.م /ندى الحوفى

مدرس مساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية

م.م /سارة زهران

مدرس مساعد بقسم الميكروبيولوجى

م.م /مى مصطفى سليم

مدرس مساعد بقسم األدوية والسموم والكيمياء
الحيوية

م.م /أسماء عبد الكريم

مدرس مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية

ص /أمنية عيد

معيدة بقسم العقاقير

ص /رغدة طالل

معيدة بقسم األدوية والسموم والكيمياء الحيوية

ص /سيف الحديدى

معيد بقسم الممارسة الصيدلية والصيدلة اإلكلينيكية

ص /يمنى إبراهيم

معيدة بقسم الكيمياء الصيدلية
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لجنة ( : )2التدريب ورفع الكفاءة
المقرر
أ.د .حسين عمار
األعضاء
م.م .أميرة محسن
م.م .ندى الحوفى
ص /إيمان المقدم

لجنة ( : )3التقويم والقياس
المقرر
م.م .إيناس المغاورى
األعضاء
د .سلوى صالح
ص  /يارا عاطف
ص /ريهام أمير
ص /مريم أبو طالب
ص /إيمان مرجان

رئيس قسم التكنولوجيا الصيدلية
مدرس مساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية
مدرس مساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية
معيد بقسم الممارسة الصيدلية والصيدلة
االكلينيكية

نائب مدير وحدة ضمان الجودة
مدرس بالجامعة وعضو بوحدة ضمان الجودة
معيدة بقسم األدوية والسموم
متابع لشئون الجودة
معيدة بقسم الكيمياء الصيدلية
معيدة بقسم الكيمياء الصيدلية

لجنة ( : )4الشكاوى والمقترحات
المقرر
د .مروى رأفت
األعضاء
أ /رامى ثروت أنور
ص /يارا عاطف
ص /دينا خالد
ص /ميريل ميشيل

مدرس بقسم الميكروبيولوجى
أمين اللجنة
عضو وحدة ضمان الجودة
معيد بقسم الممارسة الصيدلية والصيدلة
األكلينيكية
معيدة بقسم الكيمياء الصيدلية
31

تم اإلعداد برئاسة
أ.د /سهام الخشن
عمــــيــــــــد الكليـــــــة

اإلشراف على اإلعداد والمراجعة
أ.د /إبتسام درويش
مدير وحدة ضمان الجودة
اإلعداد
أ.د .م /منى إبراهيم العسال
عضو بوحدة ضمان الجودة
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