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الخطة اإلستراتيجية  8182 / 8102لكلية الصيذلة جامعة عين شمس

قرار إعتماد
إصذار  8180للخطة اإلستراتيجية  8182 / 8102لكلية الصيذلة جامعة عين شمس
نظـر مجلـس الـكلية فى جـلسته رقم ( )3المـنـعـقــدة يــوم االحد الــمـــوافــق بتاريخ /82
 8281/ 11بــشـــأن إعــتــمـــاد كـــتـاب اإلدصدار  8281للخطة اإلستراتيجية / 8212
 8283لكلية الـدصـيــدلــة جـامـعـة عـيــن شـمـــس
و بعـد المـناقشــة و االطــــــالع
قــــــــــــــــــــــــــرار
مــــــــــــــــــــــادة ( ) 1
وافـق مـجـلـس الـكلـيــة عـلــى بــشـــأن إعــتـماد كـتـاب اإلدصدار  8281للخطة
اإلستراتيجية  / 8212لكلية الـدصـيــدلــة جـامـعـة عـيــن شـمـــس
مــــــــــــــــــــــادة ( ) 8
على جميع الجهات المختدصة تعميم هذا القرار .
عميد الكلية
أ.د /.أمانى أسامة كامل

***
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الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

قرار إعيوتماد
اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الصيدلة خالل الفرتة 2023 / 2018
نـظـر مجلـس الـكلية فى جلسته رقم (  ) 11المـنـعـقــدة يــوم الــثــالثـــاء المـوافــق
بتاريخ  2019 / 12 / 24بـشـأن إعــتــمـــاد تـحـــديـــــث الـــخــطــة اإلســـــتـراتـيجــيــة
 2023 : 2018كلـيــة الـصـيـدلــة جـامـعـة عـيـن شـمـس .
و بعـد المـنـاقـشــة و اإلطــــــالع
قــــــــــــــــــــــــــرار
مــــــــــــــــــــــادة ( ) 1
وافـق مـجـلـس الـكلـيــة عـلــى إعــتـمـــاد تـحـــديــــث الـخــطـة اإلســتـراتــيــجــيـــــــــــة
 2023 : 2018كلـيــة الـصـيـدلــة جـامـعـة عـيـن شـمـس .
مــــــــــــــــــــــادة ( ) 2
على جميع الجهات المختصة تعميم هذا القرار .
عميد الكلية

األستاذ الدكتور
مها فاروق عبد الغنى
***
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الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الرؤتة والرسالة و األهداف اإلسرتاتيجية
لكلية الصيدلة جامعة عني مشس
رؤية الكلية -:
 أن تدير الكلية منظومة إبتكار فى قطاع التعليم الصيدلى والتصنيع الدوائى وخدمة المجتمع.
رسالة الكلية -:
 كلية الصيدلة -جامعة عين شمس مؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية تتبنى األبتكار وتؤهل صيادلة
ذوو مهارات مهنية وقيم أخالقية عبر تقديم برامج تعليمية قائمة على الكفاءة بما يعزز المنافسة
فى سوق العمل والبحث العلمى وخدمة المجتمع.
أهداف الكلية اإلستراتيجية -:
 )1تنمية قدرات القيادات االكاديمية واالدارية وتطوير اللوائح
 )2تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما يعزز المنافسة
واالبتكارية لسوق العمل
 )3تعزيزالبنية التحتية وتطوير البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا
 )4تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 )5االبتكار في التدريس والتعلم والتقويم
 )6رفع كفاءة الجهاز االدارى
 )7تعزيز الخدمات المجتمعية وتنمية البيئة
 )8تطوير وتعزيز خدمات الخرجين ودعمهم مهنيا
 )9تطوير نظام الجودة الشاملة وتقيم االداء
 )10تنمية وتنوع مصادر الموارد المالية والمادية الذاتية للكلية

***

-5-

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

أوال  :جلان إصدارا اخلطة اإلسرتاتيجية
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الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

تشكيل
جلنة اإلصدار الثالث يف عام 2019
إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية خالل الفرتة 2023 / 2018
ملحوظة -:
تم تـشـكـيـل اللـجـنـة بـقـــرار من مجـلـس الكلية رقم (  ) 10المنعـقـد بـتـاريخ 2019 / 6 / 26
على النحو التالى -:
رئيس اللجنة

أ.د /مها فاروق عبد الغنى

عميد الكلية

مقرر اللجنة

أ.د /محمود عبد المجيد يس

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /خالد أنور أبو شنب

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د /أمانى أسامة كامل

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.م /روال ميالد لبيب

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة للكلية

أ.م /مريام فريد عياد

نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

د /.فادية صالح يوسف

األعضاء

مدرس بقسم العقاقير

د /.منى حمدى عبد الرحمن

مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

د  /نيرمين فيكتور فارس

مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

د /.إيمان زغلول النجار

مدرس بقسم الكيمياء الصيدلية

د  /إيمان فؤاد سند

مدرس بقسم الكيمياء الحيوية

أ  /محمد ممدوح محمد

أمين الكلية

أ.د /.محى محمد حافظ

رئيس مجلس إدارة شركة دلتا فارما
رئيس لجنة الصحة بمجلس امناء ومستشاري
مدينة العاشر من رمضان
عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء
***
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تشكيل
جلنة اإلصدار الثالث يف عام 2019
إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية خالل الفرتة 2023 / 2018
ملحوظة -:
تم تــحــديــث تـشـكـيـل اللـجـنـة بـقـــرار من مجـلـس الكلية رقم (  ) 6الـمـنـعــقــد بـتـاريــــخ
 2020 / 2 / 26على النحو التالى -:
عميد الكلية

رئيس اللجنة

أ.د /مها فاروق عبد الغنى

مقرر اللجنة

أ.د /خالد أنور أبو شنب

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د /أمانى أسامة كامل

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د /محمد مبروك ابو الوفا
أ.م /روال ميالد لبيب

المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة للكلية

أ.م /مريام فريد عياد

نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
أستاذ مساعد بقسم العقاقير

د /.فادية صالح يوسف
د /.هايدى عفت
األعضاء

مدرس بقسم األدوية و السموم

د  /نيرمين فيكتور فارس

مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

د /.إيمان زغلول النجار

مدرس بقسم الكيمياء الصيدلية

أ  /محمد ممدوح محمد

أمين الكلية

أ.د /.محى محمد حافظ

رئيس مجلس إدارة شركة دلتا فارما
رئيس لجنة الصحة بمجلس امناء ومستشاري
مدينة العاشر من رمضان
عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء
***
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ثانيا  :خطاا و مراحل إعداد
اخلطة اإلسرتاتيجية
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الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

خطاا ومراحل
إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية
 حرصت لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية على إتباع الخطوات التالية -:
 )1التهيئة واإلعداد لبناء الخطة اإلستراتيجية ،والتوعية بأهمية إعداد اإلستراتيجية.
 )2تحديد خطوات بناء الخطة اإلستراتيجية وتقسيم العمل على أعضاء اللجان.
 )3مراجعة وتقويم النتائج المحققة في إطار المسودة األولى لإلطار العام إلســـتـراتيجـيـة الكلية
( .)2023 - 2018
 )4اإلتفاق على تطبيق مبدأ المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية من خــالل تحديد كافة فئات
األطــراف المعـنية داخــل الكلية و خارجهـا  ،والذين يمثلون أصحاب المصلحة  ،والمعنيين
بمخرجات الكلية .
 )5تحديد المتغــيـرات و العـوامــل المؤثــرة على المنظومات الجامعية ،وذلك في إطار توجهات
التطوير والتحديث بتلك المنظومات في ضوء التنافسية العالمية .
 )6إستخدام منهجيةٌ أفضل الممارسات  Best Practicesلتحديد الممارسات الجيدة والناجحة
في الكليات العالمية المـرمـوقــة ذات المكانة في التـصـنـيـفـات العـالمية  ،إلى جانب عدد من
الهيئات والمجالس المتخــصصـة في التعليم العالي  ،لإلقـتـــداء و اإلسترشاد بها إلستخالص
توجهات التطوير و المسـلـمـات  assumptionsاألســاســيــة ومــراعـاتها في مـسـارات
التطوير باإلستراتيجية .
 )7وضع اإلطار العام إلعداد الخطة  ،والقضايا والتوجـهــات الــرئيـسـية التي يجـب أن تتصدى
لها الكلية .
 )8إعداد الدراسات التشخيصية للبيئتين الداخلية والخارجية ببعديهما الوطني والعالمي.
 تم دراسة البيئة الداخلية للكلية من خالل-:
 إعداد إستبيان وتوزيعه على جميع الوحدات في الكلية كل حسب إختصاصه ومهامه.
 تحليل هذا اإلستبيان للتعرف على نقاط القوة والضعف بالكلية.
 التعرف على الفجوة بين توجهات الكلية العامة وواقعها الحالي.
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 تم دراسة البيئة الخارجية للكلية ببعديها الوطني والعالمي من خالل-:
 تـشـكيـل لجنة مختصة لـدراسة الفرص والتهديدات ،وتُحدد اللجنة الفرص والتهديدات
وفقا لمجاالت اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والتكنولوجية والبيئية .
 )9ترتيب عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات حسب أهميتها التي تم إستخالصها من
الدراسات الذاتية للكلية والخطط اإلستراتيجية للكليات المناظرة ومراكز البحوث والجهات
المعنية األخرى .
 )10إعداد تقرير تحليل البيئة الداخلية والخارجية ،وتحديد القضايا اإلستراتيجية،والوضع
التنافسى ،والسياسات العامة للكلية التى يُمكن أن تُحقق رؤيتها ورسالتها .
 )11بناء الرؤية والرسالة في ضوء نتائج تحليل الوضع الراهن ،والتى سوف يتم ترجمتها فى
صورة غاياتها اإلستراتيجية  ،والتى تعكس عالقة الكلية بإحتياجات التنمية المجتمعية وحركة
المستجدات على المستوى العالمى.
 )12إعادة صياغة رسالة الكلية بما يضمن التعبير عن هذه الرؤية ويمثل أبعاد البيئة المالئمة
واآلليات الكفيلة والمناسبة لإلنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف .
 )13عرض الرؤية والرسالة علي األطراف الداخلية بالكلية ( السادة أعضاء هيئة التدريس،
ومعاونيهم ،واإلداريين ،والعاملين ،والطالب)  ،وعلي المستفيدين والمؤسسات التنموية
وغيرها بالمجتمع .
 )14تحديد الغايات و األهداف اإلستراتيجية و األهداف الفرعية التي تنبثق منها .
 )15عرض الغايات واألهداف اإلستراتيجية علي األطـراف الـداخـلـيــة بالكلية (أعـضـاء هيئة
التدريس ،ومعاونيهم ،واإلداريين ،والعاملين ،والطالب)  ،وعلي المستفيدين والمؤسسات
التنموية وغيرها بالمجتمع.
 )16إختيار اإلستراتيجية التى تُمكن الكلية من تحقيق أهدافها.
 )17إعداد الخطة التنفيذية وإيضاح -:
 البرامج والمشاريع والمهام التفصيلية المطلوبة لتحقيق األهداف.
 اإلجراءات العامة للتنفيذ.
 المسؤولين.
 الموازنات.
 الزمن المطلوب.
 مؤشرات األداء الكمية والنوعية.
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 )18عرض الخطة علي مجالس األقسام ومجلس الكلية وإعتمادها.
 )19إعتمدت الخطة علي األدوات التالية لجمع البيانات-:
 ورش العمل و الحلقات النقاشية لفريق إعداد الخطة مع مختلف األطراف.
 جلسات العصف الذهني لقيادات الكلية واإلجتماعات الـدوريـة لرؤساء األقسام
وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطالب.
 مجموعة اإلستبيانات الموجهة للمستفيدين من الداخل ومن الخارج (إستبيان يُوجه
ألعضاء هيئة التدريس  ،إستبيان يُوجه لطالب الدرجة الجامعية األولى ومرحلة
الدراسات العليا ،إستبيان يُوجه لإلداريين  ،إستبيان يُوجه لجهات توظيف خريجى
الكلية).
ُ مقابلة مفتوحة مع قيادات الكلية والجامعة.
ُ مقابلة نصف مقننة مع مديرى األقسام اإلدارية.
 المقابالت الشخصية لقيادات الكلية مع ممثلي المجتمع الـمـدنى وكــذلك مع ممثلي
قــطاعات الحكم المحلي.
 المالحظات الموضوعية.
 هذا باإلضافة إلي التقارير والدراسات التي تجريها الكلية لتقييم وضعها الراهن مثل
الدراسـات الذاتية للكلية والتقارير السنوية وتقارير الزيارات الميدانية والمتابعة
وتقارير المراجعين الخارجيين لبرامج الكلية وتوصيات المؤتمرات العلمية لألقسام
وللكلية.
كما إعتمدت الخطة اإلستراتيجية علي منهج  SWOTلتحليل الوضع الراهن الداخلي والخارجي.

***
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ثالثا  :اليوتحليل البيئي الرباعي SWOT
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اليوتحليل البيئي الرباعي SWOT
 إرتكزت المنهجية المتبعة لتحليل الوضع الراهن بشقية الداخلي والخارجي علي منهجية التحـليل
الرباعي البيئي لتحديد SWOT :
نقاط القوة
نقاط الضعف
الفرص المتاحة
التهديدات الخارجية

Strength
Weakness
siitioutpoppO
stiproO

تناول التحليل العوامل الداخــلـيـة (نقاط القوة ونقاط الضعف) والخارجية (الفرص و التهديدات) التي
تؤثرعلى جودة األداء في مراحل الدورة اإلدارية من تخطيط وتنفيذ ورقابة لكل من الموارد البشرية
والهيكل التنظيمي والنظم واللوائح المعمول بها وإجراءات العمل وكذلك الموارد المالية الموظفة لدعم
األداء وقد تناول التحليل المناقشات والدراسة التي جرت في هذا اإلطار من جانب األقسام العلمية
واألقسام اإلدارية.
 خطوات التنفيذ -:
 )1تم تشكيل فريق الخطة اإلستراتيجية الذى بدأ بعمل جلسات عصف ذهنى للوقوف على موقف
الكلية من حيث البيئة الداخلية والخارجية.
 )2حضر فريق العمل ورشة عمل بالجامعة.
 )3تم عمل إستبيانات لألقسام العلمية واإلدارية بالكلية إلستيفاء نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات.
 )4تم التوصل إلى نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية وفرص وتهديدات البيئة الخارجية.
 )5تم إعتماد التحليل البيئى للكلية فى مجلس الكلية رقم (  ) 9بتاريخ .8201 / 5 /
 مصادر الحصول على المعلومات والبيانات -:
إعتمد الفريق فى تحليله على المعلومات والبيانات التى حصل عليها مما يلى -:
 )1تحليل الدراسة الذاتية للكلية للوصول إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهـديــــدات للكلية من
وجـهــة نظـر أصحاب المصلحة.
 )2تحليل الخطط اإلستراتيجية للجامعة وللكليات المناظرة0
 )3إستخدام مجموعة من األدوات المناسبة من ( إستبيانات – بطاقات مقابلة – مالحظة ...الخ ).
***
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أوال  :تحليل البيئة الداخلية
تعتمد الكلية فى تحليلها للبيئة الداخلية على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لمحوري
القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.
أوال :القدرة المؤسسية
أوال -:معيار التخطيط االستراتيجى
نقاط الضعف
نقاط القوة
 )1وجود خطة إستراتيجية للكلية معتمدة  )1لم يتم دراسة لتقييم الوضع التنافـسى للكلية
كما لـم تتـم متابعة الخريجين وإسـتطالع
()2018–2013
اراء أصحاب الـعـمـــل فى مستوى ادائهم.
 )2البدء في عمل خطة إستراتيجية جديدة
()2023–2018
 )3للكلية رؤية ورسالة معتمدة لألعوام 2018
 .2023 )4تم إستطالع رأى االطــراف المـعـنـية فى
رؤية ورسالة وأهــداف الكلية الجديدة بعد
صياغتها.
 )5وجـــود وثيقة التحـليل البيئى تتضمن تحديد
لنقاط الـقـوة والضعف والفرص والتهديدات.
 )6البدء فى عمل خطة تنفيذية لتحقيق األهداف
اإلستراتيجية الخاصة بالخطـة اإلستراتيجية
الجديدة (.)2023 -2018
ثانيا -:معيار القيادة والحوكمة
)1
)2
)3

)4
)5
)6

نقاط الضعف
نقاط القوة
نمط القيادة الديمقراطى ومناقشة المجالس  )1عدم وجود معايير محددة  -فيما عدا االقدمية
 إلخـتيار القيادات اإلدارية بالكلية.الرسمية مواضيع التعلم والتعليم.
تنمية مهارات اإلدارية للقيادات وإستطالع
رأى المتدربين ومتابعة األداء من خالل
اإلستبيانات.
وجود مصادر لتنمية الموارد الذاتية كوحدات
ذات الطابع الـخاص "وحدة البحوث
والتجارب الصيدلية المتقـدمة" وبرامج
"الساعات المعتمدة ".
العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية
والخدمية فى المجتمع.
تفعيل دور الطالب فى اللجان بالمشاركة فى
إتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليمية.
وضوح خطة تنمية مصادر التمويل الذاتى.
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ثالثا -:معيار ادارة الجودة والتطوير
نقاط الضعف
نقاط القوة
 )1وضع الخطة التنفيذية السنوية فى الدراسة  )1ال يوجد الوثائق الدالة على المراجعة الداخلية
لالمن والسالمة.
الذاتية وتحديد النقاط التى تحتاج الى تحسين
فيها.
 )2توثيق المستندات والتقارير المطبوعة بعد
اعتمادها فى مجلس الكلية
 )3يوجد هيكل تنظيمى معتمد لوحدة ضمان
الجودة.
 )4مشاركة الطالب فى اعمال وحدة ضمان
الجودة.
 )5وضع نظام العقاب والثواب.
 )6تقوم وحدة ضمان الجودة بزيارات مراجعة
داخلية مرة كل ستة اشهر .
 )7تم اعداد الدراسة الذاتية للكلية عن عام
. 2019/2018
 )8توجد خطة بالدورات التدريبية للعاملين
بالكلية .
 )9يوجد توصيف للبرامج والمقررات الدراسية
لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ،
 )10مشاركة معظم اعضاء هيئة التدريس فى
ممارسة الجودة
 )11وجود تقارير المراجعة الداخلية للوحدة
وتقارير متابعة مركز ضمان الجودة
بالجامعة
 )12ادخال نظام الجودة فى االقسام العلمية.
 )13وجود مقيم خارجي لبرنامج التصميم
الدوائي.
 )14وجود مقيم خارجي لبرنامج البكالوريوس
 )15وجود قاعدة بيانات باالبحاث العلمية
ووجودها علي موقع الكلية.
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رابعا -:معيار أعضاء هيئة التدريس
نقاط الضعف
نقاط القوة
 )1وجود خطة معتمدة من مجلس الكلية لتدريب  )1عدم االستفادة من نتائج قياس الرضا
الوظيفى.
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 )2وجود مؤشرات ايجابية لمردود تدريب  )2عدم االستفادة من نتائج تحليل االستبيانات.
 )3قلة الكفاية العددية في بعض األقسام العلمية.
اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 )3قواعد مفعلة لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم
 )4قياس مستوى الرضا الوظيفى .
 )5حصول بعض اعضاء هيئة التدريس على
مشاريع بحثية ممولة من اكاديمية البحث
العلمى ووزارة التعليم العالى .
 )6قدرة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
على تنفيذ المهام المنوطة بهم جيدا.
 )7التميز والكفاءة التدريسية والبحثية ألعضاء
هيئة التدريس و التنوع الدائم في المادة
العلمية والتحديث فيها
 )8زيادة اعداد اعضاء هيئة التدريس المستفيدين
من حافز الجامعة لدعم النشر العلمى الدولى.
 )9وجود إلتزام بالواجبات الوظيفية ألعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 )10نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس
حاصلين على درجات علمية من الخارج.
 )11عميد كلية متعاون .
 )12بعض المعامل جيدة التجهيز
 )13وجود معمل ابحاث واكتشاف الدواء .
 )14التشجيع على ممارسة االنشطة والسفر
والمهمات العلمية
 )15استخدام الميكنة فى تصحيح االمتحانات
ووجود مدرجات مكيفة واستخدام الـ
 presentationفى الشرح للطلبة .
 )16مشروع تخرج الساعات المعتمدة .
 )17تطوير المناهج باستمرار
 )18التطوير المستمر للوائح الكلية بما يعزز
نقاط القوة ويقلل من السلبيات .
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خامسا -:معيار الجهاز اإلدارى
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

نقاط القوة
وجود اليات لتحديد االحتياجات التدريبية
للجهاز االدارى  .وجود خطط تدريبية فى
المجاالت التخصيصية .
وجود اليات لقياس رضا الوظيفى مع وجود
جهاز ادارى متميز بالكلية
ادخال نظام الجودة على األقسام األدارية
ادخال نظام  MISعلى بعض األقسام
االدارية مثل شئون الدراسات العليا
البنية التحتية واالمكانيات المتاحة لموقع
الكلية يعتبر مناسبا جدا.
الرغبة في تحسين وتطوير معدل األداء
واالرتقاء داخل موقع العمل.
االسلوب الديموقراطى و العدالة واألمانة
والحيادية فى االدارة.
الالمركزية فى التعامل (رعاية الشباب ).

نقاط الضعف
 )1عدم وجود توزيع عادل للمهام
 )2عدم العمل ضمن فريق عمل
 )3عجز في بعض االدارات (رعاية الشباب-
االستحقاقات – الحسابات الخاصة – الجودة
– المركز اإلعالمي لكلية  -شئون أعضاء
هيئة التدريس).
 )4ضعف الحوافز المادية داخل الكلية في كل
االقسام
 )5عدم عدالة في توزيع المكافات
 )6عدم حصول العاملين بالكلية علي مكافات
بالساعات المعتمدة بمثيلتها بالكليات االخرى
 )7مشكلة خاصة بعقود التدريب بما يخص
المرتبات واالجازات
 )8عدم وجود ماكينات تصوير لبعض االدارات
( الخزنة-عالقات ثقافية-مركز طبي-
المكتبة -حسابات خاصة)
 )9مشكلة بخصوص بصمة االمضاء (نقل
االمراض) – ونقلها في مكان قريب من
البوابة – وتغير ميعاد الحضور الي 9
صباحا كمثيلتها في الكليات االخرى
 )10مشكلة بخصوص دورات المياه الخاصة
بوحدة تكنولوجيا المعلومات
 )11عدم توعية العاملين بالنظافة
 )12احتياج االدارات الي دورات تدريبية
متخصصة (حاسب الي)
 )13عدم وجود سلم خاص لذوى االحتياجات
الخاصة
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سادسا -:معيار الموارد المالية
نقاط القوة
 )1التسهيالت المادية الخاصة باالنشطه الطالبية
.
 )2اماكن ممارسة االنشطه .
 )3وضع خطة معتمدة لتحديد بنود ومصادر
االنفاق .
 )4توفير الموارد المالية والمادية للعملية
التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع .
 )5وضع خطة صيانة دورية لالجهزة .
 )6تطوير وتحديث قواعد البيانات المختلفة
بالكلية
 )7مبنى الكلية تتوفر به البنية التحتية والفوقية
واالمكانات المناسبة لتنفيذ العمل و وجود
معمل ابحاث واكتشاف الدواء،
 )8دخل الكلية من حصيلة الدراسات العليا
ووحدة البحوث والتجارب الصيدلية وبرنامج
الساعات المعتمدة الجديد يمثل مصدر متنوع
ودائم لسد االحتياجات الملحة والطارئة
بالكلية.
 )9تتميز الكلية بوجود أجهزة علمية ذات تقنية
عالية مثل جهاز
RT-PCR, LC mass
و بحث علمى اللذين يخدموا االبحاث
العلمية.
 )10وجود مكتبة مجهزة تحتوى على احدث
الكتب و المجالت العلمية؛ متاحة لكل
الطالب و أعضاء هيئة التدريس.

نقاط الضعف
 )1ضعف النظافة فى المنشأت وعدم وجود
الفتات تدل على عدم التدخين داخل المبانى
و سوء التهوية
 )2المرافق الصحية غير كافية لالستخدام
( عدم كفاية دورات المياه )
 )3ضعف الصيانة الدورية للمبانى وفنيو
الصيانة غير المؤهلين لممارسة المهام
الموكلة اليهم
 )4مخارج الطوارئ فى المبانى غير كافية .
 )5نحتاج تفعيل لنظام لصيانة األجهزة و
المعدات و المعامل.
 )6قصور وسائل االمان في التخلص االمن من
نفايات بعض المعامل بالكلية
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سابعا -:معيار البرامج األكاديمية
نقاط الضعف
نقاط القوة
 )1توافق البرامج التعليمية مع المعايير المتبناه  . )1 .وجود تداخل فى بعض المقررات التعليمية
داخل بعض االقسام
 )2وجود توصيف للبرامج التعليمية والمقررات
 )2وجود فجوة بين التعليم االكاديمى
الدراسية .
واالحتياجات الفعلية لسوق العمل .
 )3تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية
.
 )4ارتفاع نسبة النجاح فى الفرق الدراسية .
 )5وجود مراجعة دورية للبرانامج التعليمى .
 )6وجود لجنة مفعلة لتحديث المقررات ضم
معظم مجاالت الصيدلة االكلينيكة وامكانية
عمل زيارات ميدانية للمستشفيات،
(curriculum
development
)7
) committee
 )8تشكيل لجنة ثالثية لتقييم االمتحانات فى
االقسام العلمية
 )9تبنى المعايير االكاديمية القومية المرجعية
NARS )10
لبرنامج مرحلة البكالوريوس وبرنامج
الساعات المعتمدة و الفارم دي
 )11اثارة الوعى لدى اعضاء هيئة التدريس
بالمعايير االكاديمية المرجعية
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ثامنا -:معيار التدريس والتعلم
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

نقاط القوة
إستراتيجية موثقة للتعليم والتعلم .
وجود خطة لمواجهة دروس خصوصية .
وجود سياسات متبعة فى التعامل مع
مشكالت التعليم .
توجد برامج للتدريب الميدانى (الصيفى).
وجود اليات للتأكد من استيفاء االمتحانات
لمخرجات التعلم .
مالئمة التخصص العلمى ألعضاء هيئة
التدريس للمقرارات التى يتم تدريسها لطالب
المرحلة الجامعيةو الدراسات العليا
إهتمام المؤسسة بتنمية مهارات التعلم الذاتى
للطالب.
تنوع عملية تقييم الطالب.
وجود مراكز داخلية لتدريب الطالب (محطة
أبحاث النباتات الطبيه-معمل التصميم
الدوائى).

نقاط الضعف
 )1بعض القصور فى مصفوفة المخرجات
التعليمية المستهدفة للبرنامج ،وضعف
المستهدف من التعليم فى بعض المقررات
وعدم ربط بعض المناهج الدراسية بسوق
العمل.
 )2عدم االعتداد الكامل بتقرير المراجع
الخارجى للبرنامج.
 )3عدم وجود الية واضحة تضمن جودة الكتاب
الجامعي و تحديثه.
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تاسعا -:معيار الطالب والخريجون
نقاط الضعف
نقاط القوة
 )1ضعف عمل وحدة ربط الخريجين بالكلية.
 )1تطبيق قانون تنظيم الجامعات .
 )2عدم وجود نظام االمن والسالمة والصحة
 )2وجود دليل الطالب .
المهنية للمعامل الطالبية .
 )3وجود الية اختيار المرشد االكاديمى معتمدة .
 )4توجد الية للدعم المالى واالجتماعى والصحى  )3الدعم الطالبى غير القائم على خطة مالية
على احتياجات الطالب الفعلية وعدم وجود
للطلبة .
مكان خاص لصرف الدعم للطالب عن
 )5يوجد نظام للدعم الطالبى فى النواحى المالية
طريق قسم رعاية الشباب.
والصحية .
 )6توجد برامج الستقبال وتوعية للطالب الجدد
مثل حفل استقبال وتوزيع دليل الطالب .
 )7قرار تشكيل رابطة الخريجين ولجنة متابعتهم
 )8العيادة الطبية مجهزة ومفعلة .
 )9زيادة مشاركة الطالب فى االنشطة الطالبية
سنويا ومالءمة االنشطة الطالبية للكلية
لمتطلبات سوق العمل.
 )10ارتفاع نسب تحويل الطلبة الى الكلية .
 )11تنظيم ملتقى للتوظيف السنوى .
 )12رضا الطالب عن سياسة الكلية واعضاء
هيئة التدريس والمقررات الدراسية .
 )13تميز الكلية فى االنشطة الطالبية وحصولها
على المراكز االولى فى بعض االنشطة
 )14ارتفاع نسبة الطالب الوافدين .
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عاشرا -:معيار البحث العلمى
)1
)2
)3
)4
)5
)6

نقاط القوة
وجود خطة للبحث العلمى تتسق مع خطة )1
الجامعة .
مشاركة اعضاء هيئة التدريس بأبحاث علمية
فى مؤتمرات محلية وعالمية .
تنظيم مؤتمرات خالل السنوات الخمس
الماضية .
توجد بالمؤسسة اتفاقيات مفعلة مع الجامعات )2
االخرى لمنح درجات علمية .
حث طالب الدراسات العليا على نشر ابحاث
)3
من الرسائل قبل المناقشة .
استكمال قاعدة بيانات لالبحاث العلمية.
)4

)5
)6
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نقاط الضعف
ضعف الموازنة السنوية الخاصة بأنشطة
البحث العلمى (عدم وجود خطة واضحة
لدعم البحث العلمي مثل صرف مستحقات
الباحثين في موارد لعمل كثير من التجارب
خارج الجامعة لعدم توافر األجهزة و شراء
كيماويات البحث العلمي الالزمة).
عدم تفعيل بعض االتفاقيات والمشروعات
الممولة دوليا وضعف التواصل بين االقسام
فى المشاريع البحثية .
عدم وجود قاعدة بيانات للحاصلين على
براءات االختراع وللمحكمين فى دوريات
علمية محلية ودولية .
عدم وجود صيانة ومعايرة لالجهزة العلمية
الحساسة مع عدم توافر االجهزة الجيدة
والمتقدمة فى بعض المعامل خاصة معامل
االبحاث
عدم تطبيق نتائج األبحاث نحو خدمة
المجتمع.
عدم وجود االبحاث البينية بالدرجة الكافية.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

الحادى عشر  -:معيار الدراسات العليا
نقاط الضعف
نقاط القوة
مالئمة التخصص العلمى ألعضاء هيئة  )1عدم تفعيل جميع البرامج المعتمدة بالئحة
الدراسات العليا
التدريس للمقرارات التى يتم تدريسها لطالب
 )2عدم كفاية اعضاء هيئة التدريس لالشراف
مرحلة الدراسات العليا
الفعال والتدريس
وجود برامج للدراسات العليا تحقق رسالة
 )3عدم وجود سياسة واضحة ومعلنة لتوزيع
الكلية و أهدافها.
االشراف على الطالب الدراسات العليا
زيادة االقبال على التسجيل فى برنامج
 )4عدم وجود لجنة للحكماء على مستوى الكلية
الدراسات العليا بالكلية
للفصل فى شكاوى الخاصة ببرنامج
وجود توصيف لبرامج الدراسات العليا
الدراسات العليا.
وجود الية لتلقى المقترحات والشكاوى
الخاصة بالدراسات العليا
جارى العمل على اعتماد الئحة برنامج
الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة
وجود سياسة واضحة ومعلنة لتوزيع
االشراف على الطالب الدراسات العليا في
بعض االقسام
ميكنة جميع االجراءات الخاصة بالقيد
والتسجيل لبرنامج الدراسات العليا (دبلومة –
ماجستير – دكتوراه )
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الثانى عشر -:معيار المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع
نقاط الضعف
نقاط القوة
- )1توجد برامج للتوعية بانشطة خدمة المجتمع  )1عدم توثيق الية لتحديد االحتياجات المجتمعية
.
وتنمية البيئة على مستوى الطالب واعضاء
 )2الخطط السنوية النشطة الكلية فى مجال
هيئة التدريس .
خدمة المجتمع وتنمية البيئة غير مبنية على
 )2مشاركة االطراف المجتمعية فى مجلس الكلية
احتياجات فعلية .
وبرنامج اعداد الطالب لسوق العمل وملتقى
 )3عدم قياس رضا المستفيدين من الوحدات
التوظيف وعيد الخريجين
ذات الطابع الخاص بصورة دورية.
 )3توجد اشادة بانشطة الكلية فى الصحف
الرسمية (اليوم السابع –الوطن -االهرام –
الصحة والطفل ).
 )4تنظيم ملتقى سنوى للتوظيف .
 )5العمل علي توفير برامج جديدة تتوافق و
احتياجات البيئة( .لبرنامج الساعات المعتمدة
للدراسات العليا )
 )6وجود بحوث تطبيقية و براءات اختراع تخدم
المجتمع
 )7تتميز الكلية فى القوافل العالجية باالمداد
باإلدوية ومتابعة من االطباء.
 )8وجود مراكز داخلية لتدريب الطالب و خدمة
المجتمع مثل  :صيدلية الخير
وبقراءة الجداول السابقة يتضح أن عدد نقاط القوة للكلية يبلغ  117نقطة فى مقابل  47نقطة ضعف

على مستوى كافة جوانب القدرة المؤسسية ،والعملية التعليمية.

حد ما ،ولكن هناك العديد من نقاط الضعف التى بحاجة
وهو ما يعكس وجود بيئة داخلية مشجعة إلى ٍ

إلى إستراتيجيات وخطط وبرامج للمواجه
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ثانيا  :تحليل البيئة الخارجية
تعتمد الخطة اإلستراتيجية للكلية فى تحليل البيئة الخارجية على مجموعة من العوامل الخارجية ذات
التأثير على الجوانب المختلفة للكلية والمحددة فى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.
أوال -:معيار التخطيط االستراتيجى
)1
)2

)3
)4
)5

التهديدات
الفرص
 )1التغيرات فى األوضاع االقتصادية
تحسن مستوى األجور بصفة عامة.
واالجتماعية المتسارعة والمتالحقة وصعوبة
سمعة اكاديمية متميزة و اداء متميز العضاء
مواكبة التطور السريع فى الخارج.
هيئة التدريس والهيئة المعاونة ادت العتراف
هيئة الجودة والضمان  NAQAAبالكلية في
2011م .وتجديد االعتماد في .2017
إعتبار التعليم مشروع قومى بمصر.
توافر التواصل عبر شبكة المعلومات يرفع
من مستوى المشاركة في التحليل البيئي ،من
جانب مختلف األطراف من خارج الكلية
توافر التواصل عبر شبكة المعلومات ييسر
نشر رؤية ورسالة الكلية وأهدافها
اإلستراتيجية للمجتمع الخارجى.
ثانيا -:معيار القيادة والحوكمة

التهديدات
الفرص
 )1مرونة القواعد الحاكمة لدى المنافسين
 )1عصر المعلوماتية واإلنفتاح على العالم.
بالجامعات الخاصة.
 )2تبنى الدولة لسياسة ضمان الجودة.
 )3المرونة فى عقد برتوكوالت التعاون  )2مركزية اإلدارة ،وصدور بعض اللوائح
والقرارات التنظيمية تتصف بالعمومية والتى
والشراكة مع بعض المؤسسات الخدمية
قد ال تتآلئم وطبيعة العمل بالكلية.
واإلنتاجية بالمجتمع الخارجى.
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ثالثا -:معيار ادارة الجودة والتطوير
)1
)2
)3
)4
)5
)6

التهديدات
الفرص
االهتمام الحكومى بتطبيق معايير ونظم  )1عدم توافر الدعم المالى الكافي إلستمرارية
اإلجراءات الخاصة بضمان الجودة وتقييم
الجودة الشاملة كاحد المداخل الحديثة
األداء.
والمهمة لرفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية
نظام المراجعة الداخلية الذى يتبناه مركز
ضمان الجودة بالجامعة والذى يتم بصفة
دورية سنويا.
الدعم الفنى الذى يقدمه مركز ضمان الجودة
للوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة.
مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد.
إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واإلعتماد ،وصدور قانون الهيئة.
إعداد كوادر المراجعة الداخلية من خالل
تنظيم دورات إعداد المراجعين الداخليين.
ونظام المراجعة الداخلية الذى يقوم به مركز
ضمان الجودة بالجامعة.
رابعا -:معيار أعضاء هيئة التدريس

)1

)2
)3
)4
)5

الفرص
العالقات الجيدة التي تربط اعضاء هيئة
التدريس بالكلية والمراكز البحثية االجنبية
المناظرة مما يساعد علي تطوير البحوث
الجارية بالكلية ومواكبة التطورات العالمية
في هذا المجال والصناعات الدوائية.
وجود مشروعات ومراكز لتنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس.
وجود فرص تنافسية للبعثات والمنح
الخارجية و وكذلك دبلومات متخصصة فى
جامعات اخرى باسعار مناسبة
مشروع ربط الحوافز بضمان الجودة.
وجود جوائز الجامعة والدولة التشجيعية
والتقديرية ،وبعض الجوائز التى تمنحها
بعض المؤسسات الدولية

التهديدات
 )1جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة
التدريس و ارتفاع امكانيات الكليات المنافسة
 )2توافر فرص عمل جاذبة العداد كثيرة من
اعضاء هيئة التدريس خارج الكلية مما
سيؤدى إلى نقص شديد فى أعضاء هيئة
التدريس.
 )3عدم عودة بعض المبعوثين بعد الحصول
على الدرجات العلمية
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خامسا -:معيار الجهاز اإلدارى
الفرص
 )1توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات
اإلدارية للعاملين وللقيادات اإلدارية توفرها
إدارة الجامعة.

التهديدات
 )1توافر فرص عمل بالداخل والخارج تستقطب
الكفاءات المتميزة.
 )2القوانين واللوائح تسمح بحصول الموظفين
على "إجازة بدون مرتب" دون حد أقصى.
 -3 )3نظم التعيين الحالية وصعوبة الحصول
على درجات وظييفية.

سادسا -:معيار الموارد المالية
)1

)2
)3
)4

الفرص
تكلفة إعداد الخريجين في الجامعات
الحكومية تعتبر قليلة جدا مقارنة بالتكلفة
في الجامعات الخاصة وعليه فهناك فرصة
في زيادة الرسوم الطالبية إذا ما أقدمت
السلطة السيادية على السير في هذا االتجاه
بأي من الطرق التي تراها مناسبة في هذا
المجال .
موقع الكلية وموقع الجامعة فى منطقة
متعددة األنشطة االقتصادية تتيح فرصا
لزيادة الموارد الذاتية.
تعدد الجهات المانحة لدعم أنشطة
التطوير.
إمكانية عقد شراكة مع جامعات أجنبية فى
منح درجات علمية مشتركة.

التهديدات
 )1عدم المرونة في اللوائح المالية واإلدارية
المركزية تمثل تهديدا إضافيا لتبني الكلية
التخطيط الالمركزي في تحقيق أهدافها
االستراتيجية حيث ال تسمح بوجود مساحة
لحركة الكلية لتعديل مسارها لتحقيق
المستهدف.
 )2يمثل تزايد االنفاق التعليمى وارتفاع تكلفة
التعليم احد المعوقات الكبرى لمستقبل تطوير
العملية التعليمية .
 )3عدم قدرة الكلية على إتخاذ القرار الخاص
بتحديد أعداد الطلبة المقبولين.
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سابعا -:معيار البرامج األكاديمية
)1

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

الفرص
ما زال المعروض من خدمات التأهيل
العلمي في مجال الدواء وكذلك الخريجين أقل
من الطلب وبالتالي فإن سوق العمل لم يصل
وال يتوقع أن يصل إلى مرحلة التشبع في
المنظور القريب أو المتوسط خاصة مع
النقص الواضح في بعض مجاالت
التخصص الصيدلي وهي فرصة البد من
أستغاللها لزيادة خدمات الكلية ودخلها
المادي .
وجود فرص للتعاون الدولى بين الكلية
والجامعات العربية واالقليمية .
وجود معايير أكاديمية مرجعية وطنية
NARSتصدرها وتراجعها الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد بصفة دورية.
تبنى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واإلعتماد نشر الوعى فى المحيط األكاديمى
بالمعايير األكاديمية
الطلب المتزايد من الجهات المجتمعية
والصناعية لتطوير البرامج التعليمية.
المرونة التى تسمح بتعديل اللوائح وإنشاء
برامج جديدة لتلبى إحتياجات سوق العمل
تزايد األقبال علي برامج الدراسات العليا من
خارج الكلية ومن خارج جمهورية مصر
العربية.
اصبح من السهل توفير مصادر التعلم
الالزمة وتعديل المقررات وطرق التقويم عن
طريق بنك المعرفة المصري و سهولة
تطبيق المادة العلمية فى الحياه العملية.

التهديدات
 )1التطور العلمى والتكنولوجى فى مجاالت
التخصص وفى طرق التدريس.
 -2 )2الزيادة المطردة فى أعداد الطالب
المقبولين وعدم قدرة الكلية على التحكم فى
األعداد المقبولة سنويا
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ثامنا -:معيار التدريس والتعلم
)1
)2

)3

)4

الفرص
الزيادة فى الطلب اإلجتماعى على التعليم
المتميز بمقابل مادى.
اصبح ينظر للمعرفة على انها سلعة
معلوماتية ال غنى عنها للقطاع الخاص
والشركات الصناعية لما لها من دور اساسى
فى احداث التطوير والتحسين الكفاءة ودعم
القدرة التنافسية لتلك المؤسسات
التوجه القومى نحو ضرورة تطوير وتحسين
مؤسسات التعليم العالى فى مصر وفقا
لمعايير الجودة واالعتماد مما ينعكس على
ضرورة االرتقاء بالبرامج التعليمية وضمان
جودتها .
وجود وحدة للتعليم اإللكترونى بالجامعة
إلنتاج المقررات اإللكترونية.

التهديدات
 )1المنافسة الشديدة من قبل الجامعات الخاصة
فى الداخل وفي الجامعات المناظرة فى الدول
المجاورة مع تدهور المنظومة التعليمية
بشكل عام
 )2ظهور مجاالت علمية غير تقليدية لم تكن
الجامعات والمؤسسات البحثية مستعدة
الستيعابها :مثل :التخصصات البيئية.
والبرامج المتطورة فى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وايضا العلوم البيئية المتقدمة .
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تاسعا -:معيار الطالب والخريجون
)1
)2
)3
)4

)5

)6
)7
)8

)9

التهديدات
 )1الزيادة المستمرة و المتتالية فى قبول أعداد
الطالب الملتحقين بالكليات وهذا يمثل عبئا
على الكلية مع عدم توفير أو زيادة اإلمكانات
المواكبة لهذه الزيادة.
 )2قبول الطالب فى كلية الصيدلة يعتمد فقط
مكتب التنسيق بناءا على معيار واحد فقط
وهو مجموع الطالب دون مراعاة الرغبة او
اإلستعداد او اإلمكانيات لديه.
 )3التدهور المستمر فى مستوى الطالب
القادمين من التعليم الثانوى.

الفرص
إنخفاض مستوى جودة خريجوا الجامعات
الخاصة مع ارتفاع تكلفة التعليم بها.
النمو المتزايد فى أعداد الطالب الوافدين من
الداخل ومن الدول العربية.
الطلب المتزايد على صفات معينة للخريج
مثل الصيدلة اإلكلينيكية لزيادة كفاءة الرعاية
الصحية.
الطلب المتزايد علي الخدمات التي توفرها
الكلية والتهافت علي خريجيها عند أعلى
مستوياته حاليا حيث تحتفظ الكلية بمكانه تقع
أعلي سلم التفضيل في تنسيق القبول
 )4زيادة اعداد الخريجين مع العلم ان مساهمة
بالجامعة
األطراف المجتمعية المختلفة فى توفير
تتعدد مجاالت عمل الخريج وتتزايد أمامه
فرص العمل لخريجى المؤسسة ضعيفة.
فرص العمل خاصة في المجاالت الجديدة
التي يفرضها العلم والتقدم التكنولوجي في
الصناعات الدوائية وبالتالي فهي فرصة
مؤكدة لتطوير مناهج ومقررات الدراسة.
مشاركة فعالة من اطراف المجتمع المختلفة
فى تدريب الطالب فى الصيدليات و
المستشفيات وشركات األدوية.
لدى الكلية خريجين فى جميع انحاء العالم
من الممكن ان يرغبوا فى دعم انشطتها .
وجود بعض االشخاص والجمعيات
والمؤسسات الخيرية التى تبدى استعدادها
لتقديم الدعم المادى والمعنوى لتلبية بعض
االحتياجات للطالب
وجود جامعات خاصة تمنح الماجستير
والدكتوراه المهنية مما يجذب الطالب اليها .
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عاشرا -:معيار البحث العلمى
)1

)2

)3

)4

)5
)6
)7
)8
)9

الفرص
إقبال شركات الدواء والمراكز البحثية على
التعاون مع الكلية في مجال بحوث وتصنيع
الدواء  ،يعد فرصة واجبة االستغالل مع
إتاحة بعض فرص عمل فى اماكن متميزة،
هناك فرص محققة لزيادة التعاون مع
المراكز البحثية وأقسام الرقابة النوعية
والجودة بشركات األدوية التابعة للقطاع العام
والخاص مما يسهم في توسيع دائرة ونشاط
دراسات وبحوث
الكلية للقيام بعمل
بالمشاركة مع وزارة الصحة والجهات
الرقابية لتطوير اداء الكلية والصناعات
الدوائية في آن واحد.
هناك فرصة كبيرة في البحوث التطبيقية
المموله يمكن للكلية أن تقوم بها خاصة أن
جميع شركات األدوية ترحب بهذا الدور
للكلية.
التقدم التكنولوجي يستدعي مواجهة مخاطر
التخلف في توفير وسائل البحث والتحليل
المتقدم مع االستفادة من قواعد البيانات
الخاصة باألبحاث الدوائية على مستوى العالم
لربط الكلية بالمراكز البحثية وبالكليات
المناظرة في الدول المتقدمة.
وعى النظام السياسى بضرورة البحث
العلمى فى مختلف قطاعات التنمية .
االيمان بأن التطوير الشامل للمؤسسات
البحثية أحد المتطلبات االساسية لتحقيق
التنمية القومية الشاملة .
ازياد الوعى المجتمعى بأهمية البحث العلمى
فى حل مشكالت الحياة اليومية الملحة .
تبنى الدولة الستراتيجية جديدة للبحث العلمى
والتنمية التكنولوجية .
تنامى االهتمام الوطنى والسياسى بإنشاء
المدن البحثية واودية التكنولوجيا .

)1
)2
)3

)4

)5
)6
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التهديدات
إحجام أصحاب األعمال و الشركات عن
تدعيم البحث العلمى على مستوى البحوث
األساسية.
عدم وضع البحث العلمى فى سلم االولويات
االجتماعية .
البحث العلمى بالجامعات غير موجه لخدمة
االقتصاد الوطنى حيث ال يرتبط بخطة او
هدف وال يبحث فى الغالب عن حلول
للمشاكل الحقيقية فى االقتصاد الوطنى ومن
ثم فقدت هذه البحوث جدواها
اشتراط الجهات المانحة لنوعيات محددة من
االبحاث ال تتفق فى كثير من االحيان مع
استراتيجيات البحث العلمى للدولة وخطة
الكلية مما يعد شرطا مقيدا للباحثين .
تعجل المجتمع لنتائج البحث العلمى وصعوبة
تقبل البرامج والمشروعات البحثية طويلة
المدى مما ادي
ضعف االتصال والتنسيق بين الجامعات
والقطاعات التنموية واالنتاجية المختلفة فى
مجال البحث العلمى .
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الحادى عشر  -:معيار الدراسات العليا
التهديدات
الفرص
 )1المنافسة من قبل الجامعات االجنبية والخاصة
 )1اإلتفاقيات الدولية مثل ))DAAD
فى مجال الدراسات العليا مع
 )2النمو المتزايد فى أعداد الطالب الوافدين من
الداخل ومن الدول العربية و قوة الدبلومة فى  )2إرتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات العليا مع
انخفاض تصنيف الكلية ) (Rankingنظرا
صيدلة عين شمس عن باقى الجامعات.
الرتفاع اسعار الكيماويات مع قلة الدعم
البحثى مما يترتب علية قلة االبحاث
المنشورة،
الثانى عشر -:معيار المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع
التهديدات
الفرص
 )1ال يوجد تهديد واضح ومحدد من تأثير  )1يشير الوضع الوطنى الراهن للعلوم
والتكنولوجيا الى ضعف العالقة بين الكلية
االرتباط االجتماعي أو التكوين الطبقي و
والقطاعات االنتاجية والخدمية
العادات واالعراف االجتماعية وكذلك
التوزيع اإلقليمي للتعليم الصيدلي على دور  )2ال تبادر االطراف المجتمعية بالتواصل مع
الكلية وتحتاج العالقة الى تنميتها واستغاللها.
الكلية أو نشاطاتها
 )2وجود العديد من الهيئات والمؤسسات باإلقليم
لديها اإلستعداد لدعم األنشطة الكلية المختلفة:
تدريب الطالب ،المؤتمرات والندوات
وورش العمل.
 )3األزمات االقتصادية المحلية بدات في
التحسن نوعا ما.
وبقراءة الجداول السابقة يتضح أن عدد الفرص المتاحة للكلية يبلغ 59فرصة فى مقابل  32تهديد على
مستوى كافة جوانب القدرة المؤسسية والعملية التعليمية .وهو ما يعكس وجود بيئة خارجية مشجعة إلى
ح ٍد ما .ولكن هناك العديد من التهديدات التي بحاجة إلى استراتيجيات وخطط وبرامج للمواجهة
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البيئة الداخلية
المعيار

 -1التخطيط االستراتيجى
 -2القيادة والحوكمة
 -3ادراة الجودة و التطوير
 -4اعضاء هيئة التدريس
 -5الجهاز االدارى
-6الموارد المالية
 -7البرامج االكاديمية
--8التدريس والتعلم
 -9الطالب والخريجون
 -10البحث العلمى
 -11الدراسات العليا
 -12المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع
مجموع العوامل

عدد
عوامل
القوة
6
6
15
18
8
10
9
9
14
6
8
8
117

عدد
عوامل
الضعف
1
1
1
3
13
6
2
3
3
6
4
3
46

البيئة الخارجية
عدد
عوامل
الفرص
5
3
6
5
1
4
8
4
9
9
2
3
59

عدد
عوامل
التهديدات
1
2
1
3
3
3
2
2
5
6
2
2
32

وتأسيسا على ما سبق ذكره فى المحاور السابقة من االستراتيجية يُمكن بلورة رؤية ورسالة الكلية،
وصياغة الغايات واألهداف االستراتيجية والتى تُمثل الجسر الذى يُقلص الفجوة بين الوضع الحالى
والمرغوب :
الرؤية والرسالة
مرت عملية صياغة الرؤية والرسالة بعدة مراحل بدأت فى شهريناير سنة  2018حيث تم تنظيم العديد
من ورش العمل لمناقشة المقترحات بشأن الرؤية والرسالة .وقد اشتملت هذه الورشة على ممثلين عن
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية وأصحاب المصالح الرئيسية وطالب المرحلة
الجامعية األولى ومرحلة الدراسات العليا ،والوحدات ذات الطابع الخاص ،وكانت نتيجة ورشة العمل
صياغة رؤية و رسالة للكلية تم رفعها لمجلس الكلية من أجل الصياغة النهائية التى تم إقرارها فى م ك
( )1بتاريخ2019/9/29
وقد دارت مجموعة من المناقشات داخل مجلس الكلية بشأن هذه الصياغة على إعتبار إنها تمثل اإلطار
العام لعمل الكلية خالل السنوات القادمة  .وقد قامت الكلية بإجراء استطالع رأى ألصحاب المصالح
بشأن رسالة ورؤية الكلية وأهدافها االستراتيجية .وقد جاءت نتائج هذا االستطالع بالتأكيد على أن رسالة
ورؤية الكلية وأهدافها االستراتيجية تصلح بعد إجراء بعض التعديالت فى ضوء مقترحاتهم ،وتم
الصياغة النهائية بالفعل فى ضوء هذه المقترحات ،على أن يتم اعادة النظر في الرؤية والرسالة عام
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 2023مع بداية دورة التخطيط االستراتيجى الجديدة .وعلى ذلك ستكون عملية تحديث الرسالة والرؤية
مخرج أساسى من التحليل البيئى SWOTالذى أجرته الكلية كخطوة رئيسية فى إعداد االستراتيجية.
ووفقا للجدول الزمنى إلعداد االستراتيجية سيتم إجراء التحليل البيئى فى بداية العام األكاديمى األخير من
الخطة الحالية ( ) 2023-2018لضمان التواصل بين الخطط المتتالية ،ولضمان مرور وقت كافى لتقييم
أعمال األنشطة التنفيذية المتضمنة فى االستراتيجية الحالية.
رؤية الكلية:
أن تدير الكلية منظومة ابتكار في قطاع التعليم الصيدلي و التصنيع الدوائي و خدمة المجتمع
رسالة الكلية:
كلية الصيدلة -جامعة عين شمس مؤسسة تعليمية و بحثية و خدمية تتبني االبتكار وتؤهل صيادلة ذوو
مهارات مهنية و قيم اخالقية عبر تقديم برامج تعليمية قائمة علي الكفاءة بما يعزز المنافسة في سوق
العمل و البحث العلمي و خدمة المجتمع.
االرتباط بين رؤية ورسالة الكلية ورؤية ورسالة الجامعة
الرسالة

الرؤية

أن تصبح جامعة عين شمس ذات جامعة عين شمس مؤسسة تعليمية
جامعة عين شمس

ميزة تنافسية عالمية في إدارة وبحثية وخدمية تتبني االبتكار وتؤهل
منظومة ابتكارية في التعليم والبحث معرفيا ٌ ومهاريا ٌ خريجا ٌ قادرا ٌ على
والمعرفة وخدمة المجتمع.

المنافسة في سوق العمل وخدمة
المجتمع طبقا للمستجدات العالمية.

كلية الصيدلة
جامعة عين شمس

أن تدير الكلية منظومة ابتكار في كلية الصيدلة -جامعة عين شمس
مؤسسة تعليمية و بحثية و خدمية
قطاع التعليم الصيدلي والتصنيع
تتبني االبتكار وتؤهل صيادلة ذوو
مهارات مهنية و قيم اخالقية عبر
الدوائي و خدمة المجتمع
تقديم برامج تعليمية قائمة علي الكفاءة
بما يعزز المنافسة في سوق العمل و
البحث العلمي و خدمة المجتمع.
***
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رابعاً  :اخلطة اليوتنفيذتة و آليا امليوتابعة
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اخلطة اليوتنفيذتة وآليا امليوتابعة
تم تحديد وتفصيل الخطة التنفيذية من أجل التأكد أن الغايات واألهداف والسياسات السالف ذكرها سيتم
تحويلها إلى واقع عملى ،باإلضافة إلى التأكيد على دعمها لرؤية ورسالة الجامعة ،كذلك إعتمدت أنشطة
الخطة التنفيذية على نتائج مصفوفة التفاعل بين عوامل القوة والفرص الموضحة فى الجدول.
وتنطوى الخطة التنفيذية على توجيهات تنفيذية تؤدي إلى تصميم سلسلة من المبادرات والبرامج
واألنشطة ذات النتائج السريعة ترمي للحصول على مكاسب سهلة المنال ،إضافة إلى إصالحات على
المدى البعيد تنجز ضمن حدود زمنية قياسية وتهدف إلى الحصول على نتائج محددة من الممكن قياسها.
***
 وعند بلورة الخطة التنفيذية ،تم إيالء عناية خاصة للنواحي التالية:
 )1التشاور الوثيق مع كافة الشركاء والجهات المستفيدة من اإلستراتيجية بهدف الحصول على أكبر قدر
ممكن من الدعم منهم واإللتزام باألهداف اإلستراتيجية.
 )2تحاشي التعامل على أساس نهج الترتيب الوظيفي من أعلى الى األسفل وتعزيز مشاركة أكبر عدد
ممكن من المستويات في عملية إتخاذ القرار.
 )3السماح بمرونة مناسبة وبتغيير المسار في المراحل الالحقة.
***
 ولتيسير تنفيذ الخطة التنفيذية ينبغي إتخاذ إجراءات أخرى تشمل ما يلي-:
تنظيم عدد من ورش العمل لمناقشة االستراتيجية واالتفاق على سبل تنفيذها مع الذين من المخطط أن
يشاركوا في تنفيذها او يتأثرون بنتائج تنفيذها.
***
 وبصورة عامة سوف تتضمن عملية المتابعة والتقويم اإلستراتيجى لألداء ثالثة أبعاد هى-:
 )1التنفيذ على المستوى اإلستراتيجي :وذلك من خالل إتخاذ اإلجراءات الالزمة التى توفر وتوجه كافة
الموارد الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية فى حدود اإلطار الزمنى المحدد.
 )2المتابعة اإلستراتيجية :وذلك من خالل التأكد من أن التنفيذ على المستوى اإلستراتيجى يتم وفقآ
للخطة اإلستراتيجية .
 )3التقويم اإلستراتيجى :وذلك من خالل التأكد من صالحية الخطة اإلستراتيجية على مدى الزمن فى
ضؤء المتغيرات الداخلية والخارجية ،والتوصية باإلجراءات التصحيحية  ،والتى قد تتضمن تعديل
الخطة اإلستراتيجية ،وإعادة النظر فى إجراءات التنفيذ اإلستراتيجى.
***
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السياسا املرشدة للكلية
تمثل السياسات المرشدة الخطوط العريضة والعامة التى ترشد الكلية فى عملية تنفيذ إستراتيجيتها على
مختلف مستوياتها ،وفى الوقت ذاته تمثل السياسات العامة للكلية .ومرتكزات هذه السياسات العامة هو
تغطية كافة األنشطة التى تقوم بها الكلية لتحقيق رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية.
 سياسات عامة للكلية-:
 )1تطبيق قواعد وأساليب ضمان الجودة في جميع أوجة النشاط بالكلية من تعليم وبحث علمي وخدمة
مجتمع.
 )2التطوير المستمر لكافة أوجة النشاط بالكلية ولكافه أطراف العملية التعليمية.
 )3التطوير المستمر للنظم واللوائح واألليات الحاكمة لكافة األنشطة بالكلية.
 )4تلبية إحتياجات وتوقعات المجتمع فيما تقدمة الكلية من خدمات ومنتجات شاملة الخريج والدورات
التدريبية و الخدمات اإلستشارية وغيرها.
 )5اإلستخدام األمثل للموارد المتاحة وتعظيم سبل اإلستفادة منها ووضع أولويات إلستخدامها.
 )6التفاعل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية ،ومحاولة نقل التكنولوجيات وتطويرها.
 )7إحترام الخطط اإلستراتيجية للكلية وخططها التنفيذية ،وإتخاذ اإلجراءات واألليات التي تكفل تنفيذ
الخطط علي الوجة األكمل.
 )8المراجعة الدائمة للمقرارات واألنشطة في ضوء سياستاتها وخططها اإلستراتيجية والتنفيذية.
 )9المرونة واإلنفتاح العقلي والشفافية في الممارسات والقرارات والسياسات والخطط.
)10

تحقيق قيم العدالة والمساواة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

)11

السير على خطة علمية متقدمة فيما اليخل بالتقدم العلمي المنشود لمصر واإلصرار على إرضاء

المستفيدين النهائي بوضع العلم في مصفوفة السلع اإلستهالكية.
)12

إدارة منظومية تعتمد علي أليات وقواعد وخطط محددة لكافة األنشطة بالكلية ،وال تعتمد علي

الرؤية الفردية.
)13

إحترام القيم العامة وأخالقيات المجتمع العلمي في جميع الممارسات واألنشطة واإللتزام بدليل

أخالقيات المهنة.
)14

توثيق كافة األنشطة و عمل قواعد بيانات شاملة لها.

)15

تبني سياسات ربط الحوافز والمكافأت بالجهد المبذول وجودة األداء.
***
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 سياسات الكلية فى مجال التعليم-:
لتحقيق غاية الكلية في مجال التعليم وأهدافها اإلستراتيجية المرتبطة ،فأن الكلية تتبني مجموعات من
السياسات التي من شأنها بلوغ الغاية المساهمة في تحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجية وبلوغ غايتها .وهذه
السياسات تتمثل في -:
 )1السعى الجاد لتطبيق المعايير األكاديمية المرجعية.
 )2األخذ فى اإلعتبار المعدالت القياسية في نسب الطالب ألعضاء هيئة التدريس والتسهيالت المادية
للتعلم.
 )3المراجعة و التقويم الداخلي والخارجي للبرامج و المقررات الدراسية.
 )4تشجيع إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في وسائل وبرامج التعلم.
 )5إحتضان الطالب ذوي القدرات العالية وذوي القدرة علي التميز واإلبداع ورعايتهم.
 )6رعاية الطالب محدودي القدرات وتوفير سبل الدعم العلمي لهم.
***
 سياسات الكلية فى مجال الدراسات العليا والبحث العلمى-:
تحقيق غاية الكلية في مجال البحث العلمي وأهدافها اإلستراتيجية ،فإن الكلية تنتهج مجموعة من
السياسات التي من شأنها بلوغ الغاية المساهمة في تحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجية وبلوغ غاياتها .وهذه
السياسات تتمثل في-:
 )1تحقيق التكامل والتنسيق في المجهودات التي تقوم بها الكلية من جهة والجامعة من جهة أخري في
إطار خطة الدولة للبحث العلمي.
 )2خطط بحث علمي شاملة تضمن اإلرتباط بخطط التنمية وحاجات المجتمع ،وأهم المستجدات العلمية
العالمية ،وإحتياجات الكلية من تخصصات جديدة.
 )3تنمية الموارد المالية الالزمة لتمويل ودعم البحث العلمي.
 )4تشجيع البحوث العلمية التطبيقية التي تتعاطي مع المشكالت القومية ومشكالت المجتمع المحلي.
 )5تشجيع النشر العلمي في المجاالت العلمية الدولية المحكمة ذات معامالت التأثير المرتفعة.
 )6دعم البحث العلمي و التركيز على طلب إرساء سياسات في الدولة يكون فيها البحث العلمي أساس
رفعة البلد.
 )7تنمية ورفع قدرات الباحثين بالكلية.
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 )8توثيق كافة األنشطة البحثية و األنشطة المرتبطة ،وعمل قواعد بيانات شامله لها و نشرها.
 )9تشجيع الشراكة في البحوث العلمية بين التخصصات المختلفة أو المناظرة.
)10

توسيع نطاقات البحوث العلمية.

)11

تبادل المعلومات و المعارف مع مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي وفي العالم.

)12

التكامل مع سياسات الكلية في مجال التعليم ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
***

 سياسات الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة-:
لتحقيق غاية الكلية في مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأهدافها اإلستراتيجية ،فأن الكلية تنتهج
مجموعة من السياسات التي من شأنها بلوغ الغاية المساهمة في تحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجية
وبلوغ غايتها .وهذه السياسات تمثل في-:
 )1تحقيق التكامل و التنسيق في المجهودات التي تقوم بها الكلية من جهة و الجامعة من جهة أخري
في إطار الخطة التمويلية للدولة وخطط حماية وتنمية البيئة وخدمة المجتمع.
 )2المساهمة المستمرة في حل مشكالت البيئة و تنمية الوعي البيئي.
 )3التواصل المستمر مع المجتمع المدني والوقوف علي إحتياجاته وتوجهاته.
 )4التواصل المستمر مع الخريجين.
***
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خامساً  :اخلطة اليوتنفيذتة ليوتحقيق األهداف
اإلسرتاتيجية
( ) 2023 – 2018
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 الغايات اإلستراتيجية للكليه:
 )1االبتكار في التعليم والتعلم الصيدلي.
 )2التميز في البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا .
 )3تحسين وتطوير الخدمات المجتمعية .
 )4تنمية ورفع كفاءة الجهاز االدارى بالكلية.
 )5تطوير ادارة الجودة وتقييم األداء.
 األهداف اإلستراتيجية للكليه:
 )1تنمية قدرات القيادات األكاديمية واالدارية وتطوير اللوائح
 )2تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما يعزز
المنافسة واالبتكارية لسوق العمل
 )3تعزيز البنية التحتية وتطوير البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا
 )4تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 )5االبتكار في التدريس والتعلم والتقويم
 )6رفع كفاءة الجهاز االدارى
 )7تعزيز الخدمات المجتمعية وتنمية البيئة
 )8تطوير وتعزيز خدمات الخرجين ودعمهم مهنيا
 )9تطوير نظام الجودة الشاملة وتقييم األداء
 )10تنمية وتنوع مصادر الموارد المالية والمادية الذاتية للكلية

***
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الهدف
األول

المخرجات

األنشطة التنفيذية

االطار الزمنى
إلى
من

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

تنمية قدرات القيادات األكاديمية واالدارية وتطوير اللوائح

 -1-1-1اختيار القيادات األكاديمية وفقا لمعايير موضوعية
محددة ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص
وتداول السلطة
 -2-1-1تكوين كوادر جديدة من القيادات من أجل تنمية
قدراتها
 -1-1تنمية
قدرات القيادات
األكاديمية
واالدارية

 -3-1-1توفير ورش عمل ودورات وفقا الحتياجات
القيادات األكاديمية واالدارية
 -4-1-1تقييم أداء القيادات الجامعية واالدارية

سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

عميد الكلية
+
وكيل الكلية
لشئون خدمة
المجتمع وتنمية
البيئة
+
وحدة ضمان
الجودة

500,000

مؤشرات األداء

 وضع معايير الختيار القياداتاألكاديمية واالدارية.
 عمل دورات تدريبية للقياداتاألكاديمية واالدارية وأفرادها.
 اقبال القيادات األكاديمية واالداريةعلى دورات التنمية المهنية.

 امداد شئون أعضاء هيئة التدريسوالجهاز االداري بأجهزة الحاسب
اآللي.
 عمل دورات التدريب على الميكنة. قياس نسبة رضا أعضاء هيئةالتدريس والعاملين من خالل
استبيانات.
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الهدف
الثانى

المخرجات

تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما يعزز
المنافسة واالبتكارية لسوق العمل

 -1-2مقررات معدلة
وبرامج وتدريب ميدانى
لمرحلة البكالوريوس
لمالئمة احتياجات سوق
العمل

اإلطار الزمنى
إلى
من

األنشطة التنفيذية
 -1-1-2دراسة المعايير األكاديمية ) (NARSالخاصة
بالبرامج التعليمية مع وضع إعتبار للمستجدات وعرضها
على مجلس الكلية لتوثيقها وإعتمادها

 -2-1-2تحديث دراسة االحتياجات الفعلية لسوق العمل
بالمستجدات واتخاذ االجراءات بناء على ذلك

 -3-1-2إعداد برامج تدريب ميدانية لطلبة مرحلة
البكالوريوس وما قبلها بما يناسب إحتياجات سوق العمل
ويحاكى واقع الحياة المهنية فى الصيدليات والمستشفيات و
شركات األدوية

 -4-1-2تطوير محتويات المقررات والبرامج الحالية
ومستخرجاتها التعليمية المستهدفة ( )ILOsبمستجدات
التعليم الصيدلى دوليا ًوعمل تقرير وافى بالنتائج

سبتمبر
2018

أبريل
2018

أكتوبر
2018

أبريل
2023

المسئولون
عن التنفيذ
وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
+
وحدة ضمان
الجودة
وحدة ضمان
الجودة
+
لجنة
اإلستبيانات

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

 إعتماد المعايير األكاديميةالمتوافقة مع رسالة الكلية
وأهدافها.
 وعى الطالب بالمعاييراألكاديمية (.(NARS
 قياس نسبة رضا سوق العملعن الخريجين من خالل
إستبيانات.
450,000

مايو
2018

سبتمبر
2018
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مايو
2023

أكتوبر
2023

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب

األقسام العلمية
+
لجنة
اإلستبيانات

مؤشرات األداء

 زيادة فرص التوظيف بعدالتخرج ومواكبة الخريجين
الحتياجات السوق الفعلية
والخبرات المطلوبة.
 زيادة الوعى بالتدريبالصيفى.
 اعتماد التطوير الدائم للبرامجالتعليمية والمقررات الدراسية
بما يتناسب مع المستجدات
الدولية فى التعليم الصيدلى من
خالل مجالس الكلية.
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الهدف
الثانى

المخرجات

اإلطار الزمنى
إلى
من

األنشطة التنفيذية

بما يعزز المنافسة واالبتكارية لسوق العمل

تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا

 -5-1-2إعالن توصيف البرامج والمقررات الجديدة سبتمبر
للطالب على الموقع الخاص بالكلية وعلى هيئة شرائح 2018
عرض فى بداية المحاضرات للعام الدراسى الجديد

سبتمبر
2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

 -6-1-2وضع آلية إلكترونية دورية لإلستبيانات لتشجيع
الطلبة على إبداء آرائهم فى المقررات والبرامج التعليمية
 -1-2مقررات معدلة
وبرامج وتدريب
ميدانى لمرحلة
البكالوريوس لمالئمة
احتياجات سوق العمل

 -7-1-2تفعيل التعليم اإللكترونى

سبتمبر
2019

- 46 -

يناير
2020

المسئولون
عن التنفيذ
وحدة الجودة
+
األقسام العلمية
وحدة ضمان
الجودة +
لجنة
اإلستبيانات
وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
+
وكيل الكلية
للدراسات
العليا
والبحوث
+
وحدة
تكنولوجيا
المعلومات

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء
 -وعى الطالب بمقرراتهم.

 وجود آلية لالستبيانات. تزايد رضا الطالب و إبداءآرائهم فى االستبيانات.

 وجود مقررات إلكترونية. وجود محاضرات مسجلةوتفاعل لحظى مع عضو هيئة
التدريس.
 وجود برامج تعليمية عبرشبكة االنترنت.
 -إتاحة كتب .Online
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الهدف
الثانى

المخرجات

اإلطار الزمنى
إلى
من

األنشطة التنفيذية

تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما
يعزز المنافسة واالبتكارية لسوق العمل

 -8-1-2تعديل وتجديد البرامج التعليمية والمقررات وفقا ً
لنتائج التقارير واإلستبيانات السابقة
نوفمبر
2018

يوليو
2023

 -1-2مقررات معدلة
وبرامج وتدريب ميدانى
لمرحلة البكالوريوس
لمالئمة احتياجات
سوق العمل
 -9-1-2تجهيز إجتماع سنوى للخريجين لمناقشة
إحتياجات سوق العمل ومتطلباته وعقبات ما بعد التخرج و
كيفية توظيف المقررات لحل هذه العقبات

 -2-2برامــج
ومقررات لمرحلة
الدراسات العليا فى
ضوء احـتياجات
الطالب وسوق العمل

 -1-2-2إعداد بيان حول برامج الدراسات العليا وأعداد
المقيدين و المسجلين والمجتازين لهذه البرامج بالكلية
خالل الثالثة أعوام الماضية

سبتمبر
2018

سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

سبتمبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ
عميد الكلية
+
وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
+
وحدة ضمان
الجودة
+
األقسام العلمية
لجنة متابعة
الخريجين
+
عميد الكلية

وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

 استبيانات نتائج االمتحانات. استبيانات الطلبة. -االعتماد في مجالس األقسام.

 قياس مدي مواكبة البرامجوالمقررات للتطورات العلمية
الحديثة والمهارات الخاصة
لسوق العمل من خالل
استبيانات.
 عمل اجتماعات دورية. زيادة إستجابة الخريجيينلحضور االجتماعات وابداء
الرأي.
 قياس نسبة التحاق الطلبةببرامج الدراسات العليا بالكلية.
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الهدف
الثانى

المخرجات

اإلطار الزمنى

األنشطة التنفيذية

تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما يعزز
المنافسة واالبتكارية لسوق العمل

 -2-2-2مقارنة محتويات المقررات ونتائجها التعليمية
المستهدفة ( )ILOsباحيتاجات سوق العمل والمجتمع
وعمل مصفوفة لذلك
 -2-2برامــج ومقررات  -3-2-2قيام كل قسم بالكلية بعمل مصفوفة المضاهاة
لمرحلة الدراسات العليا للتأكد من توافق البرامج مع المعايير األكاديمية المتبناة
بالكلية والتى توافق الصادرة عن الهيئة القومية لجودة
فى ضوء احـتياجات
التعليم واإلعتماد
الطالب وسوق العمل

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2018

أكتوبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

 وجود توصيفمعتمد للمقررات
يجدد سنويا ً.

األقسام العلمية

 وجود برامج ومقرراتدراسية معتمدة وموثقة و تناسب
المعايير واألهداف المتبناة
بالكلية.

األقسام العلمية
 +وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث
300,000

 -4-2-2اجراء دراسات لحاجة سوق العمل والمجتمع من
برامج دراسات عليا و تنقية وتوصيف المقررات والبرامج
بما يسد الفجوة فى ضوء إحتياجات الطالب ورجال
األعمال والصناعة واتخاذ االجراءات بناء على ذلك

سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

وحدة ضمان
الجودة

 وجود تقرير عن االحتياجاتالفعلية لسوق العمل من خالل
إستبيانات.
 وجود لجان استشارية تضمفى عضويتها المتميزين فى
مجال التصنيع الدوائى و البحث
العلمي تكون مهمتها ابداء
المشورة فى جودة تلك
المقررات.
 وجود تقارير المراجعينالداخليين والخارجيين لبرامج
الدراسات العليا.
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الهدف
الثانى

المخرجات

اإلطار الزمنى

األنشطة التنفيذية

تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما يعزز المنافسة
واالبتكارية لسوق العمل

 -5-2-2تصميم برامج الدراسات العليا بشكل يدعم
استخدام التكنولوجيا واختيار نظم مالئمة لتنفيذ المقررات
والبرامج الكترونيا أو التدريس المباشر
أو كليهما لضمان فعاليتها في تحقيق المعايير األكاديمية
والمخرجات التعليمية المستهدفة
 -2-2برامــج ومقررات
لمرحلة الدراسات العليا  -6-2-2استحداث برامج بالشراكة مع الجامعات العربية
فى ضوء احـتياجات
واألجنبية
الطالب وسوق العمل

سبتمبر
2018

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2023

 -7-2-2تطوير آليات االشراف األكاديمي على رسائل
الماجيستير والدكتوراة
سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ
وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث

وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث
وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث
+
وحدة ضمان
الجودة

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

 وجود طرق تدريس مبتكرةلبرامج الدراسات العليا.
 وجود برامج للدراسات العلياتمنح الماجيستير والدكتوراة
المهنية.
 اقبال طالب الدراسات العلياعلى الدراسة في الخارج.

 عقد بروتوكوالت معالجامعات االقليمية والعالمية.
 اقبال الطالب من خارجاالقليم والدولة على الدراسات
العليا بالكلية.
 وضع نظام متابعة تقدم طالبالدراسات العليا ومساعدة
المتعثرين.
 وجود لجنة الدراسات العلياولجنة للحكماء لتنظيم اجراءات
التسجيل والتدخل عند اللزوم
لحل المنازعات.
 التزام برامج الماجيستيروالدكتوراة بخطة البحث العلمي
للكلية.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف الثانى

المخرجات

اإلطار الزمنى

األنشطة التنفيذية

من

إلى

المنافسة واالبتكارية لسوق العمل

تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بما يعزز

 -1-3-2تقييم المناهج والمقررات المستخدمة حاليا
ومدى فعاليتها عن طريق لجنة متخصصة

 -3-2تقييم دوري
واضح ومعتمد
للبرامج والمقررات
طبقا للمعايير
العالمية

 -2-3-2االستمرارفى التقييم الفعال لالمتحانات عن
طريق اللجان المنوطة بذلك
 -3-3-2تطوير نظام الكترونى موحد لالستبيان داخل
الكلية لتقييم كافة المقررات الكترونيا ووصول نتائج
التقييم تلقائيا الى رؤساء األقسام وعمداء الكلية ووحدة
ضمان الجودة بالكلية

 -4-3-2تعزيز اإلبتكار لدى طالب البكالوريوس
وطالب الدراسات العليا عن طريق iHUB
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مايو
2019

مايو
2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
+
وكيل الكلية
للدراسات
العليا
+
وحدة ضمان
الجودة
األقسام
العلمية

 وجود مراجع خارجي لتقييمالبرامج.
 وجود لجان مفعلة لقياس مدىرضا طالب البكالوريوس
والدراسات العليا من خالل
استبيانات.
 تطوير المناهج نابعا من التقييمالمستمر.
 وجود تقارير لتقييم االمتحانات(اللجنة الثالثية).
750,000

مارس
2019

سبتمبر
2019

وحدة ضمان
الجودة
+
وحدة
تكنولوجيا
المعلومات

مارس
2019

سبتمبر
2019

وحدة ضمان
الجودة
 +وحدة
تكنولوجيا
المعلومات

مؤشرات األداء

 اقبال الطالب وهيئة التدريسعلى التقييم االلكترونى.
 سهولة وسرعة تحليل النتائجواستخالص الحقائق.
 تقليص مشقة التعامل معاالستبيانات الورقية.
 تقليص تكلفة استخداماألوراق واألحبار ومدخلى
البيانات.
 اتخاذ القرارات التصحيحية. وجود مركز.iHUB -عقد ورش عمل.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
الثالث

المخرجات

تعزيز البنية التحتية وتطوير البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا

 -1-3تعزيز البنية
التحتية الخاصة
بالبحث العلمي
واالبتكار

 -2-3تعزيز
استخدام
التكنولوجيا في
البحث العلمي

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
من

إلى

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

 -1-1-3تطوير موقع الكلية على اإلنترنت والخدمات
المقدمة عن طريق وحدة تكنولوجيا المعلومات

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

وحدة
تكنولوجيا
المعلومات

 وجود تقارير واحصائيات توضحرضاء المستخدمين.

 -2-1-3تفعيل التعامل بالبريد اإللكتروني ألعضاء هيئة
التدريس واالدارات بالكلية

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

وحدة
تكنولوجيا
المعلومات

 وجود بريد إليكتروني مفعلألعضاء هيئة التدريس.
8,000,000

 انشاء معامل مركزية تطوير األجهزة البحثية. -زيادة األبحاث المنشورة دوليا.

 -3-1-3توفير المعامل واألجهزة البحثية حتى يتمكن
الطالب وأعضاء هيئة التدريس من تنفيذ البحث العلمي

سبتمبر
2018

سبتمبر
2019

عميد الكلية

 -4-1-3امداد مركز  iHubبالوسائل الداعمة للتفكير
اإلبداعي واالبتكاري للطالب

سبتمبر
2019

سبتمبر
2023

وحدة ضمان
الجودة

 عقد ورش عمل وندوات تثقيفيةوتعليمية.

 -5-1-3االهتمام بالنقاط البحثية الجديدة وسهولة الوصول
الي المعلومات

سبتمبر
2019

سبتمبر
2023

األقسام العلمية

 تحديث الخطة البحثية للكلية بمايحقق متطلبات االبتكار ويخدم
احتياجات التنمية المستدامة.

 -1-2-3توفير أماكن مالئمة لمعامل تكنولوجيا معلومات
جديدة تستوعب األعداد المتزايدة من طالب الدراسات
العليا

سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

عميد الكلية
+
وكيل الكلية
للدراسات
العليا و
البحوث

 تناسب بين أجهزة الحاسب وأعدادالطالب (حاسب  35 :طالب).

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
الثالث

المخرجات

األنشطة التنفيذية

تعزيز البنية التحتية وتطوير البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا

 -2-2-3التدريب على توظيف تكنولوجيا المعلومات
في البحث العلمي كاتاحة قواعد البيانات البحثية
وتوفير برمجيات المساعدة للبحث العلمي واعداد
 -2-3تعزيز استخدام األوراق البحثية وترتيب المراجع
التكنولوجيا في
البحث العلمي
 -3-2-3االهتمام بصيانة األجهزة مما يحقق أقصي
استفادة للباحثين

اإلطار الزمنى
من

إلى

سبتمبر

سبتمبر

2018

2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ
وكيل الكلية
للدراسات
العليا و
البحوث
عميد الكلية
+
وكيل الكلية
لشئون خدمة
المجتمع وتنمية
البيئة

 -1-3-3تحديد أخالقيات البحث العلمى بكل تخصص
ونشرها بما فى ذلك قوانين لحفظ حقوق الباحثين
والمعيدين والمدرسين المساعدين
 -3-3نشر الوعي
بأخالقيات البحث
العلمى و مراقبة
تطبيقها وحقوق
الملكية الفكرية

 -2-3-3وجود قواعد معلنة للمحاسبة في حالة
االخالل بحقوق الملكية الفكرية

سبتمبر
2018

 -3-3-3انشاء لجنة أخالقيات البحث العلمي وفق
القواعد واإلرشادات الدولية والضوابط المحلية
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سبتمبر
2023

وكيل الكلية
للدراسات
العليا و
البحوث

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

 عقد ورش عمل علىEKB , SciFinder, Springer
للمساعدة في البحث.
500,000
 وجود خطة صيانة و عمل عقودصيانة لألجهزة ومشتمالتها بوحدة
تكنولوجيا المعلومات بالكلية.

 -1عدم وجود أبحاث وأنشطة
علمية داخل الكلية تتعارض مع قيم
المجتمع وحريته الفكرية.
 -2وجود لجنة مفعلة لتقييم البحث
العلمي.
 -3عقد ورش عمل.
 -4القيام بأنشطة توعوية.
 -5وجود وثيقة لقوانين وأخالقيات
البحث العلمى التى توضح حقوق
وواجبات جميع األطراف.
 -6وجود آليات للتعامل مع غير
الملتزمين بأخالقيات البحث العلمى.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
الثالث

المخرجات

تعزيز البنية التحتية وتطوير البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا

-4-3تعزيز
دور البحث
العلمي في
مجاالت تنمية
المجتمع

األنشطة التنفيذية

 -1-4-3تسجيل بعض رسائل الماجستير والدكتوراة
الموجهة نحو حل مشكالت المجتمع

 -2-4-3تفعيل الماجستير والدبلومات المهنية ببعض
األقسام

اإلطار الزمنى
من

إلى

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2020

المسئولون
عن التنفيذ
وكيل الكلية
للدراسات
العليا و
البحوث
+
األقسام العلمية
وكيل الكلية
للدراسات
العليا و
البحوث
+
األقسام العلمية

 -3-4-3تطوير توصيف المقررات والبرامج بحيث
تشتمل طرق تعلم متطورة وتعلم ذاتي أكثر واقتراح
مراجع علمية عالمية يطلع عليها طالب الدراسات العليا

سبتمبر
2018

سبتمبر
2020

األقسام العلمية

 -4-4-3دعم مصادر التعلم الذاتي من كمبيوتر وشبكة
المعلومات الدولية ( )Internetوالمكتبة الرقمية

سبتمبر
2018

سبتمبر
2021

وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث
+
المشتريات
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الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

لرسائل

 وجود نتائج تطبيقيةالماجستير والدكتوراة.
 -نشراألوراق البحثية بالمجالت العالمية.

 وجود برامج دراسات عليا مهنية معتمدةومفعلة.

500,000

 زيادة عدد الطالب ومدى اقبالهم على الدراسةبالكلية.
تزايد رضا الطالب. وجود وحدات خدمية تطوير وحدة تكنولوجيا المعلومات الستخدامطالب الدراسات العليا.
تطوير المكتبة. التوازن بين أجهزة الحاسب وأعدادالمستخدمين
(حاسب  5 :طالب دراسات عليا أو عضو هيئة
تدريس).
 وجود تقارير واحصائيات توضح رضاءالمستخدمين.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
الثالث

المخرجات

تعزيز البنية التحتية وتطوير البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا

 -5-3وثيقة
باالحتياجات
البحثية للصناعات
الدوائية والمجتمع
المحيط

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
من

 -1-5-3تعزيز الشراكات مع الجهات الصناعية التي تمول
البحوث ذات الصلة بحل المشكالت والنهوض بالمستقبل

700,000
 -2-5-3اقامة شراكات مع قطاعات التنمية واالنتاج
والخدمات الجراء البحوث البيئية والتطبيقية لمواجهة
القضايا الوطنية واالقليمية

سبتمبر
2018

 -1-6-3تسويق الخدمات التعليمية والبحثية واالستشارية
والتدريبية للدول العربية واإلفريقية

 -6-3تشجيع
التعاون الداخلي
والخارجي

إلى

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

 -2-6-3الحصول على مشروعات بحثية ممولة من جهات
خارجية

سبتمبر
2023

وجود وثيقة معتمدة لإلحتياجاتالبحثية.
وجود عدد أكبر من األبحاثالتطبيقية والتي تخدم التصنيع
الدوائي.
 وجود أبحاث تخدم و تهدف لحلالمشكالت الصحية المختلفة.
 وجود بروتوكوالت تعاون. وجود بروتوكوالت شراكةمصاغة ومفعلة.
 وجود مشاريع تطبيقية. -وجود أبحاث تطبيقية.

وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث

 زيادة االنتدابات واالعارات. المشاركة في المؤتمرات. -زيادة أعداد الطالب الوافدين.

2,000,000
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مؤشرات األداء

 وجود عقود واتفاقيات تعاون معالجهات الممولة.
 زيادة المنح. زيادة االشراف المشتركوالمهمات العلمية الجراء أبحاث
الدكتوراة.
 -زيادة البعثات.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
الثالث

المخرجات

تعزيز البنية التحتية وتطوير البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا

 -6-3تشجيع
التعاون الداخلي
والخارجي

األنشطة التنفيذية

 -3-6-3دعم فرص التعاون العلمي الداخلي

 -1-7-3تهيئة البنية التكنولوجية الستيعاب
االمتحانات اإللكترونية للطالب

 -7-3تحسين
البنية التحتية
واألداء التكنولوجي
والبنية التعليمية

 -2-7-3تقديم دورات تدريبية في مجال تقنيات
االتصاالت والمعلومات
 -3-7-3إنتاج مقررات إلكترونية

اإلطار الزمنى
من

إلى

سبتمبر

سبتمبر

2018

2022

سبتمبر
2020

سبتمبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ

 زيادة نسبة المشروعات البحثية والتعاون مع جامعات أخري.
 تزايد عدد التسجيالت/األبحاثالمشتركة مع المراكز البحثية
المختلفة.

وكيل الكلية
الدراسات
العليا والبحوث
وحدة
تكنولوجيا
المعلومات
250,000
األقسام العلمية
+
وحدة
تكنولوجيا
المعلومات
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الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

 وجود بنية إلكترونية لالمتحاناإللكتروني والمقررات اإللكترونية
والخدمات الجامعية المقدمة عن
طريق شبكة االنترنت.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
الرابع

المخرجات

األنشطة التنفيذية
 -1-1-4حصر نسبة بحوث االبتكار ألعضاء هيئة
التدريس و قدرتها على رفع المعدالت الدولية للجامعة

اإلطار الزمنى
إلى
من
سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

 -2-1-4اجراء دورات تدريبية بالجامعة تدعم
المشروعات البحثية
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

 -1-4إعداد و
الكوادر
تدريب
البحثية المؤهلة
لالبتكار
 -3-1-4قياس توافر البعثات
والتكنولوجيا

 -4-1-4قياس مدى توافر الدعم الفنى ألعضاء هيئة
التدريس العداد مشروعات بحثية

 -1-2-4قياس مدى اتفاق نسبة أعداد أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة الى الطالب على مستوى
 -2-4عدد كافي المؤسسة واألقسام العلمية والبرامج التعليمية
من أعضاء هيئة
التدريس يحقق
نسبة 25:1

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

سبتمبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

 تزايد اآلبحاث المنشورة دوليا ً. توافر قواعد البيانات والبرمجياتالمساعدة.

وحدة ضمان
الجودة
وكيل الكلية
للدراسات
العليا
والبحوث
+
مركز تنمية
القدرات +
وحدة ضمان
الجودة
وكيل الكلية
للدراسات
العليا
والبحوث
عميد الكلية
+
رؤساء
االقسا+
وحدة ضمان
الجودة

وحدة ضمان
الجودة

مؤشرات األداء

 وجود دورات تدريبية على تنمية مهاراتالبحث العلمى وادارة المشروعات و
كفاءتها.
 وجود اقبال على الدورات.800,000
 وجود وثائق معتمدة لعدد المبعوثينللخارج وعدد البعثات والمهمات العلمية.

 وجود دورات تدريبية بالجامعة تدعمالمشروعات البحثية.

100,000

 تحقق نسبة  25:1بين أعضاء هيئةالتدريس والطالب.
 وجود ضوابط للتعامل مع الكثافات العدديةالزائدة للطالب فى الجداول الدراسية في
حدود المساحات المتاحة.
 تنوع طرق التدريس المستخدمة فيالمحاضرات من خالل استبيانات الطالب.
 -تقسيم الطلبة إلى مجموعات.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
الرابع

تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

المخرجات

األنشطة التنفيذية

 -3-4أعباء العمل تتيح ألعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة
القيام بالمهام التدريسية والبحثية
و االدارية وغيرها بكفاءة

 -1-3-4تحديد متوسط عبء العمل
لعضو هيئة التدريس وعضو الهيئة
المعاونة على مستوى األقسام العلمية
وعلى مستوى الكلية بما يتيح لهم أداء
كافة المهام

اإلطار الزمنى
من

سبتمبر
2018
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الى

سبتمبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ

عميد الكلية
+
وحدة ضمان
الجودة

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

100,000

مؤشرات األداء

 عمل استبيانات. عمل لقاءات متضمنة على سبيلالمثال :استقصاء عن بيئة العمل
والعدالة في توزيع العبء التدريسى
واالشراف وغيرها.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
الخامس

المخرجات

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
إلى

من

 -1-1-5إنشاء نظام دعم وإرشاد
للطالب الجدد في الكلية

االبتكار في التدريس والتعلم والتقويم

 -1-5إنشاء بيئة
صالحة للتعلم واالبتكار

 -2-1-5تطوير قاعات الدرس والمعامل
بما ينقصها من وسائل إضاءة وتهوية
 -3-1-5انشاء صيدلية تعليمية ومصنع
ومعمل للتصنيع الدوائي للطالب

 -4-1-5تفعيل عقود صيانة لألجهزة في
المعامل وأجهزة  data showبقاعات
المحاضرات

يوليو
2018

سبتمبر
2023

نوفمبر
2018

مارس
2023

نوفمبر
2018

مارس
2019

نوفمبر
2018

سبتمبر
2023
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المسئولون عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب
+
وحدة تكنولوجيا
المعلومات

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب +
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة +
وكيل الكلية لشئون
الطالب

2000,000

مؤشرات األداء
 وجود نظام ارشاد اكاديمي.وجود وثيقة ارشاد اكاديمي
 التوعية باالرشاد األكاديمي. وجود جدول معلن لالرشاداألكاديمي.
 تزايد رضا الطالب عن االرشاداألكاديمي (استبيانات).
 التوعية بحقوق وواجبات الطالب. وجود وثائق معتمدة توضح ضمانوجود الدعم المادي.
 حفل استقبال سنوي للفرق الجديدة. وجود قاعات مجهزة. وجود معامل مجهزة. استبيانات قياس رضا الطالب. المشاركة الفعالة للطلبة وأعضاءهيئة التدريس في تأسيس وتشغيل
الصيدلية.
 وجود صيدلية تعليمية. وجود مصنع للتصنيع الدوائي. -وجود أجهزة في حالة جيدة.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
الخامس

المخرجات

األنشطة التنفيذية
5-1-5ـ استكمال تجهيز المعامل بما
يلزمها من أدوات وكيماويات وأجهزة

 -1-5إنشاء بيئة صالحة للتعلم
واالبتكار

 -6-1-5تفعيل نظام لألمان والطوارئ
في المعامل والمدرجات يضمن اإلخالء
عند الضرورة

االبتكار في التدريس والتعلم والتقويم

 -7-1-5استكمال وتوفير تجهيزات
مالئمة الستخدام وحدة تكنولوجيا
المعلومات بالكلية

نوفمبر
2018
نوفمبر
2018

مارس
2019
مارس
2019

سبتمبر
2020

 -1-2-5تفعيل البرامج االلكترونية e-
learning

سبتمبر
2018

يونيو
2023

 -2-2-5التحديث المستمر للمراجع
والكتب الخاصة بالطالب وتحديثها مع
قاعدة البيانات ()EKB

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب

نوفمبر
2018

سبتمبر
2018

مارس
2019

 -قياس رضا الطالب.

 وجود الطفايات والوسائل المحتملةالطفاء الحرائق في المعامل
والكنتروالت.
 عمل تجارب االخالء بصفة دورية. قياس رضا الطالب. -عمل دورات توعية.

قسم الدفاع
المدني
وحدة
تكنولوجيا
المعلومات
+
المشتريات
عميد الكلية
+
مركزiHUB
األقسام العلمية
+
وحدة
تكنولوجيا
المعلومات

 -8-1-5انشاء مركز  iHUBلتعلم
االبتكار وريادة األعمال
 -2-5توظيف التكنولوجيا
المتطورة في عمليتي التعليم
والتعلم

اإلطار الزمنى
الى
من

المسئولون
عن التنفيذ
عميد الكلية
+
المشتريات

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

 عقد ورش عمل للطالب لتنميةاالبداع و ريادة األعمال.
 عمل مشاريع التخرج االبتكارية. تزايد رضا الطالب عن العمليةالتعليمية وتحقيقها الحتياجاتهم (من
خالل استبيان).
500,000
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 االقبال على المكتبة والدخول علىالموقع.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
الخامس

المخرجات
 -2-5توظيف التكنولوجيا
المتطورة في عمليتي التعليم
والتعلم

االبتكار في التدريس والتعلم والتقويم

 -3-5تنمية النشاط الطالبي
بما يضمن تحقيق االحتياجات
الوجدانية للطالب وتنمية
شخصياتهم

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
الى
من

سبتمبر
2018

مارس
2023

األقسام العلمية
+
وحدة ضمان
الجودة

 قياس رضا الطالب من خاللالمؤتمر العلمي للقسم.
 تقييم مدى استفادة الطالب من أساليبالتعلم الذاتي من خالل استبيانات.
 تقييم مدى استفادة الطالب من خاللالعروض التقديمية.

سبتمبر
2018

مارس
2023

قسم رعاية
الشباب

 وجود تطور ونشاط ملحوظ الذييمكن التحقق منه عن طريق استبيانات.
 -وجود زيادة وتنوع في األنشطة.

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
+
قسم رعاية
الشباب
+
وحدة ضمان
الجودة

 تزايد رضا الطالب ويمكن قياس ذلكمن خالل استبيان.
 زيادة اقبال الطالب على اشتراكالمسابقات المختلفة في المجاالت
الرياضية والفنية والعلمية والثقافية
واالجتماعية والجوالة واألسر
والرحالت.

سبتمبر
2018

مارس
2023

قسم رعاية
الشباب
+
وحدة ضمان
الجودة

 -3-2-5تطبيق طرق التعلم الذاتي

 -1-3-5توفير تمويل كافي لرعاية
الشباب من مصادر ذاتية
 -2-3-5وضع خطة لنشاط الطالب في
جميع المجاالت باستطالع آراءهم فيها

 -3-3-5االهتمام باالتحادات الطالبية
واألسر ووضع الئحة تحدد المهام

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء
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500,000

 تزايد رضا الطالب ويمكن قياس ذلكمن خالل استبيان.
 اقبال الطالب على االشتراك فياالتحاد واألسر.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
الخامس

المخرجات

 -4-5التقويم

األنشطة التنفيذية

 -1-4-5التوسع في التقويم الموضوعي
وااللكتروني والتصحيح االلكتروني

اإلطار الزمنى
الى
من

سبتمبر
2018

مارس
2023

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

وحدة ضمان
الجودة
+

مؤشرات األداء

 انشاء وحدة القياس والتقويم. عمل ورش عمل علي اعداد بنوكاألسئلة واألسئلة الموضوعية.

االبتكار في التدريس والتعلم والتقويم

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
1,000,000

 وجود عدد كافي من أجهزةالتصحيح االلكتروني.

 -2-4-5تدريب أعضاء هيئة التدريس
علي وضع االمتحانات الموضوعية
سبتمبر
2018
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مارس
2023

وحدة الجودة
+
وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
السادس

المخرجات

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
من

إلى

 -1-1-6تحديث الهيكل التنظيمى للكلية

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

 -2-1-6اجراء تقييم دوري لكفاءة
الموظفين وعقد االختبارات المناسبة لقياس
جودة األداء الوظيفي

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

يونيو
2019

يونيو
2023

 -1-6تدريب و تأهيل وتنمية
قدرات الجهاز االدارى

تطوير أداء الجهاز اإلداري

 -3-1-6توفير حوافز تشجيعية وتفعيل نظام
الثواب والعقاب لزيادة الفاعلية والكفاءة
 -4-1-6حصر االحتياجات التدريبية من
خالل إستبيان

 -5-1-6تشكيل لجان تقوم بعملية التدريب
واالهتمام بتدريب أعضاء الجهاز اإلداري
على أسس علمية

سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

المسئولون عن
التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

عميد الكلية
+
المكتب االعالمي
+
أمين الكلية
عميد الكلية
+
أمين الكلية
عميد الكلية
+
أمين الكلية
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
+
وحدة ضمان
الجودة
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
+
وحدة ضمان
الجودة

مؤشرات األداء

 -وجود هيكل تنظيمى معتمد.

 وجود قرارات لربط الترقيةأو النقل الداخلي باجتياز برامج
تدريبية محددة.

200,000

 وجودالتشجيعية.

آلية

معلنة

للمكافأت

 -زيادة رضا المتعاملين.

 زيادة عدد الموظفين الذين يملكونمهارات الكمبيوتر واللغة وغيرها من
متطلبات العمل اإلداري.
 -عقد ورش عمل لزيادة الكفاءات.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
السادس

المخرجات

األنشطة التنفيذية

6-1-6ـ تقييم أداء االداريين بعد تلقي
 -1-6تدريب و تأهيل وتنمية التدريب
قدرات الجهاز االدارى

تطوير أداء الجهاز اإلداري

 -2-6توزيع جيد وعدد كافي من
األداريين يتناسب مع إحتياجات
العمل

اإلطار الزمنى
الى
من

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

 -1-2-6وضع خطة للتفاعل مع العجز أو
الفائض أو إعادة التوزيع
سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

 -2-2-6تقييم مدي مالئمة مؤهالت
اإلداريين مع األقسام التي يعملون بها
 -3-6ميكنة الخدمات االدارية من  -1-3-6محاولة التقليص من األعمال
خالل تطبيق النظم المعلوماتية فى الورقية واستبدالها بالمميكنة لتيسير الخدمات
االدارية
الملفات
 -2-3-6توفير األجهزة التى تخدم العملية
االدارية من أجهزة الكمبيوتر والطابعة
واألدوات المكتبية

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

أمين الكلية
+
وحدة ضمان
الجودة

 رضا المتعاملين. تحسن األداء الوظيفي بنسبة التقل عن  %70كمردود.

عميد الكلية
+
وحدة ضمان
الجودة
+
أمين الكلية

 قياس رضا العاملين من خاللاستبيانات
 قياس رضا المتعاملين. وضع آليات الختيار الموظفالمثالي في مختلف االدارات.

50,000

أمين الكلية
سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

أمين الكلية
 -قياس رضا المتعاملين والعاملين.
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عميد الكلية
+
أمين الكلية

 وجود أجهزة كمبيوتر تخدمالعملية االدارية.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
السادس

المخرجات

األنشطة التنفيذية
 -3-3-6العمل على وجود دورات
متخصصة فى مجال اللغة االنجليزية و
استخدام الكمبيوترمع التفعيل المستمر
لل hardware( MISو (software

 -4-3-6توفير بريد الكتروني رسمي تابع
لكل موظف لتلقي اعالنات الدورات
واالستبيانات وغيرها
تطوير أداء الجهاز اإلداري

 -3-6ميكنة الخدمات االدارية من
خالل تطبيق النظم المعلوماتية فى
 -5-3-6تقديم خدمة سداد الرسوم الدراسية
الملفات
وغيرها من الخدمات باستخدام بطاقات الدفع
اإللكتروني

 -6-3-6إعداد أرشيف إلكتروني يشمل كافة
البيانات الخاصة بشئون الطالب والخريجين
في إطار حفظ هذه البيانات من التلف

اإلطار الزمنى
الى
من
سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

المسئولون
عن التنفيذ
أمين الكلية

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

+
وحدة ضمان
الجودة
أمين الكلية

أكتوبر
2019

مارس
2020

 زيادة الخدمات االلكترونية التييتم تقديمها للطالب والخريجين
وأعضاء هيئة التدريس.

+
وحدة
تكنولوجيا
المعلومات

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

وحدة
تكنولوجيا
المعلومات

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

وحدة
تكنولوجيا
المعلومات
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مؤشرات األداء

300,000
 تطبيق التكنولوجيا المتطورةومسايرة إتجاه الدولة للحكومة
اإللكترونية لتخفيف العبء على
الطالب.
 تطبيق خدمة السداد في أي مكانوفي أي وقت.
 تخفيف المعاناة التي يتكبدهاالطالب في سداد الرسوم.
 وجود كافة البيانات اإلداريةإلكترونيا.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
السادس

المخرجات

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
الى
من

 -1-4-6تطوير مواصفات األيزو للحصول
على األيزو اإلداري
سبتمبر
2018

 -4-6تطوير اإلجراءات
اإلدارية

سبتمبر
2020

المسئولون
عن التنفيذ
عميد الكلية
+
أمين الكلية
+
وحدة
ضمان
الجودة

تطوير أداء الجهاز اإلداري

 -1-5-6تجديد المكاتب اإلدارية

 -5-6تطوير بيئة العمل ورفع
كفاءتها

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

 الحصول على األيزو اإلداري.300,000

150,000

سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

عميد الكلية
+
أمين الكلية

مؤشرات األداء

 قياس رضا اإلداريين عن بيئةالعمل عن طريق وجود
إستبيانات.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
السابع

المخرجات

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
من

إلى

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

 -1-1-7عقد ورشة عمل عن دور الكلية في
المجتمع المحيط مع التركيز علي أهمية
تاثيرها االيجابى عليه

 تزايد مشاركة أعضاء هيئةالتدريس والطالب والعاملين
بالكلية في أنشطة خدمة
المجتمع وتنمية البيئة.
 -عقد ندوات وورش عمل.

 -1-7تفعيل دور أعضاء هيئة
التدريس والطالب و العاملين
بالكلية فى أنشطة خدمة المجتمع
 -3-1-7تطوير األنشطة الطالبية وتحفيز
و البيئة
أعضاء هيئة التدريس في اإلشراف عليها

 -2-1-7االهتمام بالتعليم الصيدلي المستمر

التوسع في خدمة المجتمع و البيئة

 -1-2-7تحديث خطة خدمة المجتمع وتنمية
البيئة وفقا ً لالحتياجات المتجددة

مؤشرات األداء

200,000

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

 وجود حمالت توعية صحيةوقوافل طبية.

وكيل الكلية
لشئون خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة

400,000

 -2-2-7نشر الوعي البيئي والثقافي
 -2-7خطة معتمدة ومفعلة
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 وجود وثيقة باحتياجاتالمجتمع المحيط.
 وجود آليات لتنفيذ الخطةوتقييمها.
 وضع نظام لتقييم نشاطخدمة المجتمع ومدي رضا
المستفيدين منه.
 عمل المزيد من المؤتمراتولقاءات الموسم الثقافي
والنشرات البيئية.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
السابع

المخرجات

التوسع في خدمة المجتمع و البيئة

 -3-7نظام يضمن استمرارية
صيانة المباني والمرافق
والتسهيالت لضمان استمرارية
تحقيق الرسالة

األنشطة التنفيذية
 -1-3-7العمل على زيادة الموارد المالية
للكلية من مصادر مختلفة
 -2-3-7إبرام تعاقدات مع شركات مختصة
بالصيانة

 -3-3-7عمل صيانة دورية لألجهزة
للحفاظ عليها وضمان صحة ودقة نتائجها

اإلطار الزمنى
من

الى

يوليو
2019

يونيو
2023

سبتمبر
2019

يونيو
2019

نوفمبر
2023

سبتمبر
2023

 -4-3-7ربط شراء أي مسلتزمات بوجود
عقود صيانة لها
يوليو
2019
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يونيو2023

المسئولون
عن التنفيذ
عميد الكلية
+
أمين الكلية
أمين الكلية
+
وكيل الكلية
لشئون خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة
أمين الكلية
+
وكيل الكلية
لشئون خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة
أمين الكلية

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

400,000

مؤشرات األداء

 تراجع أعطال األجهزةفي الكلية.
 تراجع أعطال المرافقفي الكلية.
 وجود عقود صيانةموثقة.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
الثامن

المخرجات

األنشطة التنفيذية
 -1-1-8تشكيل لجنة لمتابعة الخريجين

اإلطار الزمنى
الي
من
مارس
سبتمبر
2019
2018

 -2-1-8وضع ألئحة للعمل باللجنة

تطوير وتعزيز خدمات الخرجين ودعمهم مهنيا

 -1-8إعداد قاعدة بيانات
عن الخريجين وأماكن
عملهم تحدث بصفة دورية

 -3-1-8أستكمال قاعدة البيانات الخاصة
بالخريجين وتحديثها دوريا

 -2-8التواصل مع
الخريجين

 -1-2-8تفعيل رابطة للخريجين لضمان
التواصل مع خريجي الكليه لمعرفة احتيجات
ومتطلبات سوق العمل
 -2-2-8دراسة إحتياجات الخريجين من
تدريب وأنشطة إجتماعية
 -3-2-8وضع خطة لتلبية لكل االحتياجات
 -4-2-8االستعانه بالخريجين في تنمية
المهارات العلمية الطالب

المسئولون
عن التنفيذ
وحدة ضمان
الجودة

سبتمبر
2018

مارس
2019

وحدة ضمان
الجودة
+
وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
+
لجنة
الخريجين

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

لجنة
الخريجين

سبتمبر
2018

نوفمبر
2019

نوفمبر
2018
مايو
2019
سبتمبر
2018

ديسمبر
2018
أغسطس
2019
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مايو
2023

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

35,000

لجنة
الخريجين
لجنة
الخريجين
لجنة
الخريجين
لجنة
الخريجين

مؤشرات األداء

 وجود قاعدة بيانات عن الخريجينوأماكن عملهم.
 عقد اجتماعات دورية وأنشطة معالخريجين.

 عمل هيكل اداري. عقد اجتماعات وورش عمل. عمل استبيانات.35,000
 وجود خطة للتواصل مع الخريجين. وثائق معتمدة الشتراك الخريجين فيالتدريب في الموسم الثقافي.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
الثامن

المخرجات

 -3-8تطوير أساليب
التوظيف ودعم
الخريجين

تطوير وتعزيز خدمات الخرجين ودعمهم مهنيا

 -4-8توفير برامج
للتنمية المهنية والتعليم
المستمر وفقا
الحتياجات وتطورات
سوق العمل
 -5-8رفع قدرات
الكلية فى توظيف
خريجيها ودعمهم
مهنيا

األنشطة التنفيذية
 -1-3-8انشاء قواعد بيانات سوق العمل
لدعم الخريجين مهنيا ومساعدتهم على
تطوير مستقبلهم الوظيفى
 -1-3-8توسع و تعزيز عالقات الكلية مع
المستفيد النهائي (خدمات التوظيف التنافسى)
 -1-4-8توفير برامج تدريبية متنوعه
للخريجين

 -2-4-8توفير برامج التعليم المستمر
والتنمية المهنية وريادة األعمال
 -1-5-8انشاء قواعد بيانات سوق العمل
لدعم الخريجين مهنيا و مساعدتهم على
تطوير مستقبلهم الوظيفى
 -2-5-8دعم مهارات الخريجين فى ضوء
متطلبات سوق العمل
 -3-5-8تقديم خدمات توظيف للخريجين
وتقديم الدبلومات المهنية

اإلطار الزمنى
سبتمبر
2018
سبتمبر
2018

سبتمبر
2023
مايو

المسئولون عن
التنفيذ

الموارد
المالية
سنويا ً (ج.م)

 -وجود قواعد بيانات سوق العمل.

لجنة الخريجين

لجنة الخريجين

مؤشرات األداء

40,000

 -عقد اجتماعات دورية مع المستفيد النهائي.

2023

يناير
2019

فبراير
2019

يناير
2019

فبراير
2019

وحدة ضمان الجودة
+
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

40,000

 زيادة الرضا من المستفيد النهائي.لجنة الخريجين

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023
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 مدي االقبال علي حضور الدورات عنطريق وثائق حضور معتمدة.
 قياس رضا الخريجين عن طريقاالستيانات.

وحدة ضمان الجودة
+
وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث +
وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية
البيئة +
لجنة الخريجين

 -وجود بيانات لسوق العمل.

100,000

عقد دورات للتعليم الصيدلى المستمر.تزايد قدرات الطالب لمتطلبات سوق العملوقياس ذلك من خالل استبيانات لسوق العمل.
 تزايد قدرات الطالب لمتطلبات سوق العملوقياس ذلك من خالل استبيانات لسوق العمل.
 تفعيل الدبلومات المهنية. -عقد مؤتمر للتوظيف.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
التاسع

المخرجات

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
من

إلى

 -1-1-9تحديد صالحيات الوحدة

 -1-9تحسين أداء وحدة
ضمان الجودة بالكلية

 -2-1-9تأهيل الكوادر العاملة بالوحدة
للتدريب على نظم الجودة الشاملة وتوفيرالعدد
الكافي

تطوير نظام الجودة الشاملة وتقييم االداء

 -1-2-9انشاء قاعدة بيانات ألنشطة الجودة
تضم الخطط والتقارير السنوية
 -2-2-9وضع نظام لمناقشة التقرير السنوى
للكلية في مجلس الكلية ومناقشة مقدار
التطوير والتحسين

المسئولون عن
التنفيذ
عميد الكلية
+
وحدة ضمان
الجودة

عميد الكلية
+
وحدة ضمان
الجودة
سبتمبر
2018

أغسطس
2023
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 وجود الئحة للوحدة تحدد صالحيتهاوتحدث سنويا.

150,000

وحدة ضمان
الجودة
وحدة ضمان
الجودة
+
مجالس األقسام
+
مجلس الكلية

 -2-9انشاء نظام داخلى
مميكن الدارة الجودة

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

150,000

وجود دورات تدريبية لتنمية مهاراتالكوادر العاملة ورفع كفاءتهم.
 وجود كوادر كافية بالوحدة مدربة علىتنفيذ نظم الجودة الشاملة وموزعين علي
األعمال المختلفة وفقا لمؤهالتهم.
 وجود نظام متابعة داخلى فعالمخصص للتقييم والمتابعة يتابع تنفيذ
أنشطة الجودة.
وجود قاعدة بيانات تضم الخططوالتقارير السنوية و متابعة تنفيذ الخطط.
 تنفيذ خطط التحسين. وجود القرارات التصحيحية. عمل لقاءات و اجتماعات. التقرير السنوي للكلية. وجود تقارير مراجعة داخلية وخارجية. رضا الطالب والجهاز االدارىوأعضاء هيئة التدريس عن التعامل مع
شكواهم.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

الهدف
التاسع

المخرجات

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
الي
من

 -3-2-9وجود قاعدة لالستبيانات online
حتي يسهل اجراء االستبيانات المختلفة
سبتمبر
2018

تطوير نظام الجودة الشاملة وتقيم االداء

 -3-9تطويرالبرامج التعليمية
لتكون مالئمة لالعتماد

أغسطس
2023

 -1-3-9تطوير البرامج التعليمية بما
يتوافق مع متطلبات سوق العمل وفقا لما
تنطوي عليه رسالة المؤسسة
سبتمبر
2018

 -2-3-9مراجعة البرامج التعليمية
والمقررات الدراسية بصفة دورية
بمشاركة المراجعين الداخليين و الخارجيين

سبتمبر
سنويا
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أغسطس
2023

أغسطس
سنويا

المسئولون عن
التنفيذ
عميد الكلية
+
وحدة تكنولوجيا
المعلومات
+
وحدة ضمان
الجودة
عميدالكلية
+
وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب
+
لجنة المناهج
CDC
+
وحدة ضمان
الجودة
مجالس األقسام
+
مجلس الكلية
+
مراجعين
داخليين
وخارجين

الموارد المالية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

 تحويل االستبيانات الورقية الىالكترونية.
 -سهولة وسرعة تحليل النتائج.

200,000

عمل دورات تدريبية علي.Competency- based NARS
 وجود جدول زمنى العتماد البرامجوتوفير التمويل الالزم لها.
 حصول برنامج الساعات المعتمدةعلى االعتماد.
استمرار الكلية فى حفاظها علىاعتمادها.

 وجود تقارير تقييم المراجعينالداخليين والخارجيين للبرامج التعليمية
والمقررات الدراسية بصفة دورية.

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
الهدف
العاشر

المخرجات

األنشطة التنفيذية

اإلطار الزمنى
من

إلى

 -1-1-10العمل علي جذب الطالب
لبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة
البكالوريوس و جذب الطالب الوافدين

وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب

تنمية وتنوع مصادر الموارد المالية والمادية الذاتية للكلية

سبتمبر
2018

 -1-10توفير مصادر
تمويل متنوعة

 -2-1-10العمل علي جذب الطالب
لبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة
الدراسات العليا و جذب الطالب الوافدين

المسئولون
عن التنفيذ

الموارد المالية
الذاتية
سنويا ً (ج.م)

مؤشرات األداء

سبتمبر
2018

سبتمبر
2023

سبتمبر
2023

 -3-1-10التوسع في الوحدات البحثية و
الخدمية والوحدات ذات الطابع الخاص
سبتمبر
2018
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سبتمبر
2023

+
وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث
وكيل الكلية
للدراسات
العليا والبحوث

وكيل الكلية
لشئون خدمة
المجتمع
وتنمية البيئة
+
عميد الكلية

6,000,000

 وجود تقارير واحصائيات توضحزيادة أعداد الطالب الوافدين لبرنامجي
البكالوريوس والدراسات العليا.
 -زيادة الموارد المالية.

3,000,000

زيادة موارد الكلية الذاتية.
1,000,000

الخطة اإلستراتيجية  2023 / 2018لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

فريق إعداد و مراجعة
اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الصيدلة جامعة عني مشس 2023 / 2018
إصدار 2019

تــحـــت رعــايـــة
األستاذ الدكتور  /مها فاروق عبد الغنى
عميد كلية الصيدلة
األستاذ الدكتور  /خالد أنور أبو شنب
وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا و البحوث
األستاذ الدكتور  /أمانى اسامة كامل
وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم و الطالب
األستاذ الدكتور  /محمد مبروك أبو الوفا
وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
األستاذ المساعد  /روال ميالد لبيب
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
األستاذ المساعد  /ميريام فريد عياد
نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
األستاذ  /محمد ممدوح محمد
أمين كلية الصيدلة
اإلعداد األكاديمي-:
أ.م  /فادية صالح يوسف
د  /هايدى عفت
م.م /مريم إبراهيم أحمد السيد
م.م /.مرام محمد مبروك أبو الوفا

رئيس المعيار قسم العقاقير
عضو قسم اإلدوية و السموم
قسم العقاقير
قسم العقاقير

الجمع واإلعداد و اإلتصاالت-:
المسئول اإلدارى لوحدة ضمان الجودة
أ  /إيمان حسن عطوة
وحدة ضمان الجودة
أ  /دعاء عبد الراضي
وحدة ضمان الجودة
أ  /ريم محمد حسن
التحرير الصحفي والفني و تنسيق المادة-:
رئيس قسم المكتب اإلعالمي لكلية الصيدلة
أ  /مفيد جرجس فهيم
***
- 73 -

الخطة اإلستراتيجية  8182 / 8102لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

فريق إعذاد و مراجعة كتاب
الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيذلة جامعة عين شمس 1012 / 1028
إصذار 1012
تــحـــت رعــايـــة
األستاذ الدكتور  /أمانى اسامة كامل
عميد كلية الصيدلة
األستاذ الدكتور  /خالد أنور أبو شنب
وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا و البحوث
األستاذ الدكتور  /ريحاب عثمان احمد
وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم و الطالب
األستاذ الدكتور  /روال ميالد لبيب
وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
األستاذ الدكتور  /ميريام فريد عياد
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
األستاذ المساعد  /نوران دمحم شريف
نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
األستاذ  /دمحم ممدوح دمحم
أمين كلية الصيدلة
اإلعداد األكاديمي-:
أ.م  /فادية صالح يوسف
د  /هايدى عفت
م.م /مريم إبراهيم أحمد السيد
م.م /.مرام دمحم مبروك أبو الوفا

رئيس المعيار قسم العقاقير
عضو قسم اإلدوية و السموم
قسم العقاقير
قسم العقاقير

الجمع واإلعداد و اإلتصاالت-:
المسئول اإلدارى لوحدة ضمان الجودة
أ  /إيمان حسن عطوة
وحدة ضمان الجودة
أ  /دعاء عبد الراضي
وحدة ضمان الجودة
أ  /ريم دمحم حسن
التحرير الصحفي والفني و تنسيق المادة-:
رئيس قسم المكتب اإلعالمي لكلية الصيدلة
أ  /مفيد جرجس فهيم
***
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