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To achieving objectives

 نقص اعضاء هيئة التدريس مما يشكل أعاقة علي
العملية التعليمية .

 الكفاءة و التميز في االداء الذي يتصف به اعضاء
هيئة التدريس و الهيئة المعاونة .
 االنتهاء من اعداد دليل للطالب يتضمن معلومات كافية
عن القسم
 تم تحديث كافة برامج القسم علي ضوء نتائج
استبيانات الطالب لكي تواكب احتياجات سوق العمل و
خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
 تدعيم القسم لذوي االحتياجات الخاصة بكافة المراحل
التعليمية .
 وضع اليات للتأكد من عدالة تقييم الطالب و الية
شكاوى للنظر في تظلمات للطالب.

ل

Internal origin

 احتياج عدد من اجهزة القسم للصيانة و التحديث
مما يعيق االبحاث العلمية القائمة بالقسم

 . تم االنتهاء من توصيف المقررات الدراسية و
البرامج التعليمية الخاصة بالقسم

Attributes of organization

 احتواء القسم علي معمل واحد للطالب وايضا تم
ايقاف الحصص العملية بالمعمل نظرا العمال الصيانة
و التحديث القائمة به .

 وضوح الرؤية و الرسالة و االهداف االستراتيجية
للقسم

 االنتهاء من وضع وثيقة للخطة البحثية للقسم .

 ضعف الموارد المالية المتاحة .

 االتجاه العالمي لالهتمام بتنمية البيئة و المشاريع
البحثية التي تهدف لبيئة نظيفة خالية من التلوث و
خاصة الملوثــــا ت الميكروبية.
 يعد علم االحياء الدقيقة ( الميكروبيولوجي ) أحد أهم
مجاالت البحث العلمي حرصا علي حماية المجتمع من
انتشاراالوبئة (كالكوليرا) و االمراض الميكروبية (
كالجمرة الخبيثة ) و الفيروسية (كانفلونزا الطيور).

External origin

 رغبة الخريجين لفتح مجاالت جديدة في سوق العمل
كالتمكن من تأسيس معامل تحاليل ميكروبيولوجية و
أيضا الحصول علي فرصة عمل في معامل quality
 controlبأحدي شركات االدوية و مستحضرات
التجميل و االغذية.

Attributes of environment

. الزيادة المستمرة في أعداد الطالب الملتحقين
بمرحلة البكلوريوس مما يعيق القدرة علي االنتاج
في ظل هذه الكثافة الطالبية

 يعد القسم أحد أقسام كلية الصيدلة – جامعة طنطا
والتي تقدم خدماتها لتشمل عدد من المحافظات ليس
فقط محافظة الغربية لكن أيضا المنوفية و القليوبية و
غيرها مما يتيح لنا الفرصة في اظهار التميز في ظل
عدم قيام مؤسســــة تـقــدم خدمات مماثلة .

