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تعد جامعة طنطا أحد أهم قالع      

المعرفة بجمهورٌة مصر العربٌة حٌث 

 بتقدٌم البرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة تقوم

 التً تكسب الطالب والباحثٌن المعرفة

التً تساعد على  والمهارات والخبرات

زٌادة كفاءتهم وقدراتهم العلمٌة 

كما تشارك بفاعلٌة فً قضاٌا .والعملٌة

المجتمع حٌث أن خدمة المجتمع وتنمٌة 

البٌبة وتطوٌر التعلٌم وجودة األداء من 

التدرٌس  ًاألساسٌات المكملة لمهمت

 والبحث العلمً.

وفً إطار الحرص على التطوٌر 

والجودة قامت كلٌة الصٌدلة جامعة 

طنطا بوضع خطة إستراتٌجٌة مبنٌة 

على دراسة الواقع وعلى تحلٌالت 

عملٌة وتطبٌقٌة حددت نقاط الضعؾ 

 ونقاط القوة ولم تتجاهل التحدٌات أو

 ،بٌبة المحٌطةتهمل الفرص المتاحة بال

وهو ما ٌمثل خطوة هامة وضرورة 

ملحة فً الوقت الراهن للكلٌة حتى 

ٌتسنى لها المساهمة فً خطط التطوٌر 

 المستمر التً تتبناها الدولة والجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

وٌسعدنً أن أقدم هذه الخطة 

لكلٌة الصٌدلة، وهى  اإلستراتٌجٌة

من العام الجامعً  ا  بتداءإ) خمسٌهخطة 

حتى العام الجامعً  2015/2016

مع الخطة تفق ت (2019/2020

ة العامة للجامعة، وترتكز ٌاإلستراتٌج

محاورها األساسٌة على خدمة الطالب 

متمٌز، وتوفٌر  مهنًعداده بشكل إو

البٌبة المالبمة لكادر أكادٌمً قادر على 

العطاء العلمً والبحثً، والمشاركة 

هادفة، وتطوٌر األداء، المجتمعٌة ال

وجودته، والحرص علً استمرارٌة 

 . الذاتًالتقٌٌم 

فً كلٌة  ولعلنا نطمح جمٌعا       

 نتقالاالالصٌدلة جامعة طنطا إلى 

بالكلٌة إلً مستوى مرموق وتحقٌق 

 والخدمًالتمٌز األكادٌمً والبحثً 

 . واإلقلٌمً القومًعلى المستوى 

سًـــعالء الدٌن السٌد السٌأ.د/    
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جامعة طنطا  -رؤية ورسالة كلية الصيدلة  

: الرؤية  

 فً والدولً واإلقلٌمًلمستوى المحلى جامعة طنطا الرٌادة على ا -أن تكون لكلٌة الصٌدلة

 جودة التعلٌم والتعلم والبحث العلمً وخدمة المجتمع.

: الرسالة  

لبكالورٌوس و الدراسات ل متطورةجامعة طنطا بتقدٌم برامج دراسٌة  –تلتزم كلٌة الصٌدلة 

مداد المجتمع بخخرٌجٌن مإهلٌن للعمل فً كافة المجاالت الصٌدلٌة وإجراء أبحاث إلالعلٌا 

نٌة لالرتقاء بالرعاٌة الصحٌةمبتكرة وتقدٌم خدمات مه و خدمة المجتمع فً ظل االلتزام بالقٌم   

.األخالقٌة و المهنٌة  

الخاصة بالكلية :  القيم  

  والطالب. داريواإل األكادٌمًالتمسك بقٌمة المساواة والعدالة بٌن الطاقم 

 .التمسك بروح الفرٌق والبعد عن الفردٌة 

  والثقة واألمانة األكادٌمٌة والمهنٌة. حتراماالالتمسك بقٌمة 

  بحقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر. لتزامواال العلمًالتمسك بؤخالقٌات البحث 
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  االحتٌاجاتتحدٌد (Need Assessment)--------------------------------------------- 35 
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جامعة طنطا  –كلية الصيدلة     

 تمهيد

 نبذة تارٌخٌة عن محافظة الغربٌة: . أ

  مكانة متمٌزة بٌن محافظات  تتبوأجعلها مما  ردلتا مص وسط فًتقع محافظة الؽربٌة

 الجمهورٌة زراعٌا  وصناعٌا

  بداخله مبذنة وقبة مسجد وٌرمز هذا الشعار إلى النهضة  ذهبًالؽربٌة تتخذ شعارا  لها ترس

الصناعٌة والمعالم األثرٌة والدٌنٌة بالمحافظة وتحتفل المحافظة بعٌدها القومً فً السابع من 

 1798عام  لى الحملة الفرنسٌةأكتوبر ذكرى انتصار شعب الؽربٌة ع

  م 2015 فًنسمة  4544438 التقدٌريبلػ عدد السكان 

  وحدة محلٌة قروٌة  53أحٌاء وعدد  4مراكز إدارٌة وعدد  8تتكون محافظة الؽربٌة من عدد

  .تابع صؽٌر 16066قرٌة و  313ٌتبعها 

 ب. نبذة تارٌخٌة عن جامعة طنطا:

  لساز زئٛط انجًٕٓزٚح انًرحدج انؼستٛح زلى  طدز 2681فٙ ػاو
 تإَشاء كهٛح طة تجايؼح اإلظكُدزٚح ٚكٌٕ يمسْا يدُٚح طُطا. 2861

  لساز زئٛط انجًٕٓزٚح انًرحدج انؼستٛح زلى  طدز 2686فٙ ػاو
تإَشاء تؼض انكهٛاخ انجدٚدج فٙ تؼض انجايؼاخ ْٔٙ كهٛح  2811

انرجازج تطُطا ٔٚكٌٕ َٕاذٓا انًؼٓد انؼانٙ انرجاز٘ تطُطا انراتغ نٕشازج 
انرؼهٛى انؼانٙ، كهٛرٙ انؼهٕو ٔانًؼهًٍٛ تطُطا، ٔكهٛح انصزاػح تكفس 

انصزاػٙ تكفس انشٛخ انراتغ نٕشازج  انؼانٙنًؼٓد انشٛخ ٔٚكٌٕ َٕاذٓا ا
  انرؼهٛى انؼانٙ ٔجًٛؼٓا ذرثغ جايؼح اإلظكُدزٚح.

  انؼستٛح زلى  انًرحدجلساز زئٛط انجًٕٓزٚح  طدز 2618فٙ ػاو
ْسج ٔاإلظكُدزٚح ٔػٍٛ شًط حٛث ذى تإَشاء فسٔع نجايؼاخ انما 2711

إَشاء فسع نجايؼح اإلظكُدزٚح فٙ طُطا ٚضى كهٛاخ انطة ٔانرجازج 
 ٔانؼهٕو ٔانًؼهًٍٛ تطُطا ٔانصزاػح تكفس انشٛخ.

  تٛح تانمإٌَ زلى لساز زئٛط جًٕٓزٚح يظس انؼس طدز 2611فٙ ػاو
حٛث  2671نعُح  216انمإٌَ انعاتك زلى  ٔتإنغاءنرُظٛى انجايؼاخ  66

َض فٙ يادذّ انثاَٛح فمسج )ْـ( ػهٗ إَشاء جايؼح ٔظظ اندنرا ٔيمسْا 
لساز زئٛط انجًٕٓزٚح زلى  الحماً تًٕجة اظًٓاطُطا ٔانرٙ ذى ذؼدٚم 



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 7ت ــحــفــص

إنٗ جايؼح طُطا ٔترنك ذظثح خايط جايؼح فٙ  2611نعُح  76
جًٕٓزٚح يظس انؼستٛح تؼد جايؼاخ انماْسج ٔاإلظكُدزٚح ٔػٍٛ شًط 

 ٔأظٕٛط.

  يجهط انٕشزاء زلى لساز انُائة األٔل نسئٛط  طدز 2616فٙ ػاو
تشأٌ إَشاء كهٛح انرستٛح تًدُٚح شثٍٛ انكٕو ذرثغ جايؼح طُطا ٔتُمم  21

ذثؼٛح كهٛح انصزاػح تشثٍٛ انكٕو يٍ جايؼح ػٍٛ شًط إنٗ جايؼح 
 طُطا.

  تانالئحح  186س انؼستٛح زلى لساز زئٛط جًٕٓزٚح يظ طدز 2617فٙ ػاو
تشأٌ ذُظٛى انجايؼاخ )انثاب  2611نعُح  66انرُفٛرٚح نهمإٌَ زلى 

خايعاً( جايؼح طُطا ٔذضى كهٛاخ اٜداب ٔانرجازج ٔانؼهٕو ٔانطة  –األٔل 
)ٔٚرثؼٓا ألعاو طة األظُاٌ ٔانظٛدنح( ٔانرستٛح ٔانصزاػح تكفس انشٛخ 

لساز زئٛط يجهط انٕشزاء زلى  طدزٔانصزاػح ٔانرستٛح تشثٍٛ انكٕو، ثى 
فٙ َفط انؼاو تشأٌ ذؼدٚم َفط انالئحح ٔإضافح كهٛرٙ انُٓدظح  616

ٔانركُٕنٕجٛا تشثٍٛ انكٕو ٔانُٓدظح اإلنكرسَٔٛح تًُٕف إنٗ كهٛاخ جايؼح 
 طُطا.

  تشأٌ ذؼدٚم  2261لساز زئٛط يجهط انٕشزاء زلى  طدز 2618فٙ ػاو
َفط انالئحح حٛث أضٛفد كهٛاخ طة األظُاٌ ٔانظٛدنح ٔانحمٕق 
ٔانُٓدظح ٔانصزاػح ٔانطة انثٛطس٘ ٔانرستٛح تكفس انشٛخ ٔانًؼٓد انؼانٙ 

ٛح انطة( نجايؼح طُطا، ٔاظرمهد جايؼح انًُٕفٛح نهرًسٚض )ذاتغ نكه
فحرفد كهٛاخ انُٓدظح ٔانركُٕنٕجٛا تشثٍٛ انكٕو ٔانُٓدظح اإلنكرسَٔٛح 

 تًُٕف ٔانرستٛح ٔانصزاػح تشثٍٛ انكٕو يٍ جايؼح طُطا.

  تإَشاء  111زئٛط جًٕٓزٚح يظس انؼستٛح زلى  طدز لساز 2612فٙ ػاو
ٔفٙ ػاو  فسع نجايؼح طُطا تكفس انشٛخ ٚضى كهٛرٙ انصزاػح ٔانرستٛح،

إنٗ فسع جايؼح طُطا تكفس  طدز لسازِ تُمم كهٛح انطة انثٛطس٘ 2668
 انشٛخ.

  تإضافح  111لساز زئٛط جًٕٓزٚح يظس اانؼستٛح زلى  طدز 6266فٙ ػاو
 2668تُاخ( نجايؼح طُطا، ٔفٙ ػاو  –كهٛح انرستٛح انسٚاضٛح )تٍُٛ 

تإطداز انالئحح انداخهٛح نهًؼٓد  2882لساز ٔشٚس انرؼهٛى انؼانٙ زلى  طدز
 انفُٙ نهرًسٚض انًهحك تكهٛح انطة جايؼح طُطا.

  تإضافح  116لساز زئٛط جًٕٓزٚح يظس انؼستٛح زلى  طدز 2661فٙ ػاو
 انرستٛح انُٕػٛح نجايؼح طُطا ٔأخسٖ نفسع انجايؼح تكفس انشٛخ. كهٛح

  تاظرمالل  188لساز زئٛط جًٕٓزٚح يظس انؼستٛح زلى  طدز 1888فٙ ػاو
 انًؼٓد انؼانٙ نهرًسٚض ػٍ كهٛح انطة نٛظثح كهٛح انرًسٚض.
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 تإنغاء فسع  216لساز زئٛط جًٕٓزٚح يظس انؼستٛح زلى  طدز 1888و فٙ ػا
جايؼح طُطا تكفس انشٛخ ٔإَشاء جايؼح كفس انشٛخ حٛث نؼثد جايؼح 

 طُطا اندٔز انًحٕز ٔاألظاض فٙ إَشاء ْرِ انجايؼح انٕنٛدج.

 ٔحدج ذاخ طاتغ خاص 11كهٛح ٔيؼٓداً فُٛاً ٔ 21ٚثهغ ػدد كهٛاخ انجايؼح حانٛاً 

 :عن كلٌة الصٌدلةنبذة تارٌخٌة . ج

  قسم بكلٌة الطب جامعة طنطا .ك 1935بدأت الدراسة بكلٌة الصٌدلة فً عام 

 ة باستقالل قسم الصٌدلة وجعله كلٌ 1936سنه ل 1142رقم  صدر قرار ربٌس الوزراء

 .مستقلة

  ( طالب وطالبه.105الطالب بالكلٌة عام إنشابها ) عددبلػ 

 ًمبنى المجمع الطبً. إلىتم انتقال الكلٌة  1981عام  ف 

 (:2014/2015) محدثة طبقا للعام الجامعً  بٌانات وصفٌة. د

 : طنطا لجامعةا                   : صٌدلة             اسم الكلٌة

             31523: البرٌديالرقم  الطبً: طنطا شارع الجٌش المجمع  عنوان الكلٌة

 (040) 3335466فاكس:   (040) 3336409 - 3336003: دهاتف

 www. tanta.edu.eg:  للمؤسسة اإللكترونًالموقع 

 إدارة الكلية : 

  أ.د/ عالء الدٌن السٌد السٌسً                  عمٌد الكلٌة 

  /وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطالب                  لعشماوىاالسٌد  نهلة أ.د 

  أ.د/ فاطمة إبراهٌم سنبل         وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث 

 المهدي              وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة أحمد أ.د/ ناجح 

 السادة عمداء الكلية السابقين : 

  (1982-1933الفتاح الضوي                  ) أ.د/ محمد عبد 

  (                   1988-1982أ.د/ حامد محمود الفطاطري ) 
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 قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة .1

 قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة  .2

 قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة .3

 الصٌدلٌةقسم التكنولوجٌا  .4

 قسم العقاقٌر .5

 قسم المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة .6

 و السموم االقربازٌنقسم  .3

 قسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة .8

 

 

 

 

 

 

 



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 90ت ــحــفــص

 طالب الكلية لمرحلة البكالوريوس:

  ًم: 1023/1024عدد طالب الكلٌة للعام الجامع 
 
 

 اإلجمالً الرابعة الثالثة الثانٌة األولى اإلعدادي الفرقة

 5218 281 1225 1262 1222 1228 عدد الطالب

 1463 116 290 366 358 333 ذكور

 3351 165 935 896 864 891 إناث

 

 :(2015-2010) المقبولٌن على مدار الخمس سنوات الماضٌة أعدادوكما ٌوضح الشكل التالً 
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           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 99ت ــحــفــص

 :(2015-2010) على مدار الخمس سنوات الماضٌة الخرٌجٌنوكما ٌوضح الشكل التالً أعداد 

 

 
 :لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكيةطالب الكلية  

 م 1023/1024للعام الجامعً  فً برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة عدد طالب الكلٌة: 
 

 اإلجمالً الخامس الرابع الثالث الثانً األول المستوي

 561 43 94 153 99 164 عدد الطالب

 268 26 48 39 46 69 ذكور

 293 21 46 38 53 95 إناث
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           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 91ت ــحــفــص

 :الدراسات العلياطالب الكلية لمرحلة  

 م 1023/1024للعام الجامعً  عدد طالب الدراسات العلٌا: 
 

 عدد طالب الدراسات العلٌا
 م 1023/1024للعام الجامعً 

 العدد المسجلٌن فى الكلٌة

 202 المقٌدٌن لتمهٌدي الماجستٌر

 45 المسجلٌن لدرجة الماجستٌر

 20 الدكتوراهالمسجلٌن لدرجة 

 970 االجمالى

 691 اإلكهٍٍُكٍتدبهىو انصٍذنت انًسجهٍٍ نذرجت 

 Pharm-D 77انًسجهٍٍ نذرجت 

 909 اجًبنى انًسجهٍٍ ببنكهٍت
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           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 91ت ــحــفــص

 :وانجذول انتبنً ٌىضح تىزٌؼهى ػهى األقسبو انؼهًٍت  انًختهفت 

 انؼهًًانقسى  و
 فًػذد انًقرراث نكم برَبيج 

 انًبجستٍر تًهٍذي

 نتًهٍذيانًقٍذٌٍ 

 انًبجستٍر

انًسجهٍٍ نذرجت 

 انًبجستٍر

انًسجهٍٍ نذرجت 

 انذكتىراِ

 9 9 6 91 انكًٍٍبء انصٍذنٍت 9

 9 7 91 91 انكًٍٍبء انتحهٍهٍت 1

 - 91 91 99 انكًٍٍبء انحٍىٌت 1

 7 97 8 99 انتكُىنىجٍب انصٍذنٍت 7

 - 7 6 99 انصٍذنت انحٍىٌت 1

 9 1 8 99 انؼقبقٍر 6

 1 9 10 91 انًٍكروبٍىنىجٍب انصٍذنٍت 7

 - 9 91 91 االقرببزٌٍ وانسًىو 8

 9 1 91 91 اإلكهٍٍُكٍتانصٍذنت  9

 90 19 909 71ػذد انًقرراث )انغٍر يكررة( =  اجًإنى

 انؼذد انقسى انذرجت

 691 اإلكهٍٍُكٍتانصٍذنت  دبهىو انصٍذنت االكهٍٍُكٍتانًسجهٍٍ نذرجت 

 77 اإلكهٍٍُكٍتانصٍذنت  Pharm-D   انًسجهٍٍ نذرجت
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           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 97ت ــحــفــص

 : السنوات الخمس االخٌرةعدد الدرجات التً تم منحها خالل 

    64 :ماجستٌر                                                38  دكتوراه:        

 Pharma-D  :49           398دبلوم الصٌدلة االكلٌنٌكٌة:  

 
 كما ٌلً:العلمٌة  موزعٌن على األقسام 

 

 انًجًىع دكتىراِ يبجستٍر انتخصص

 4 - 4 انكًٍٍبء انصٍذنٍت

 21 3 9 انكًٍٍبء انتحهٍهٍت

 21 5 7 انكًٍٍبء انحٍىٌت

 23 1 22 انتكُىنىجٍب انصٍذنٍت

 21 5 7 انصٍذنت انحٍىٌت

 8 5 3 انؼقبقٍر

 27 6 22 انًٍكروبٍىنىجٍب انصٍذنٍت

 8 4 4 االقرببزٌٍ وانسًىو

 26 8 8 اإلكهٍٍُكٍتانصٍذنت 

 201 38 64 انًجًىع

 798 اإلكهٍٍُكٍتدبهىو انصٍذنت 

Pharm D 49 

 949 انًجًىع

 

64
38

798

49
ماجستٌر

دكتوراه

الصٌدلةدبلوم

ٌة اإلكلٌنٌك

Pharm-D



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 91ت ــحــفــص
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 الموارد البشرية :

 : أعداد العاملٌن بالكلٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة إجمالً

 

 

 أعضاء الهٌئة المعاونة أعضاء دهٌئة التدرٌس 

 

بتدرٌس   ٌنإجمالً القائم

 مقررات صٌدلٌة

 إناث ذكور إناث ذكور

14 21 25 00 

45 55 
إجمالً الحاصلٌن على 

أجازات أو إعارات أو 

 بعثات خارجٌة

2 0 5 20 

5 25 

 إجمالً العدد الدائم
13 13 20 50 

30 00 
  إلٌهمإجمالً  المسند 

تدرٌس مقررات غٌر 

 صٌدلٌةال
54 1 

 202 241 اإلجمالً:



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 96ت ــحــفــص

 ة التدريس و الهيئة المعاونة :هيئأعضاء  

 م1023/1024للعام الجامعً  و الهٌئة المعاونة عدد أعضاء دهٌئة التدرٌس: 
 و الجدول التالً ٌوضح توزٌعهم على األقسام العلمٌة:       

 انقسى انؼهًً

 انطبقى األكبدًًٌ

 ١٘ئخ ِؼبٚٔخ ِذسط أعزبر ِغبػذ أعزبر اإلجًبنً

 ِؼ١ذ ِذسط ِغبػذ ػبًِ ِزفشؽ ػبًِ ِزفشؽ ػبًِ ِزفشؽ

 انكًٍٍبء انصٍذنٍت

2 +2 

غ١ش 

 ِزفشؽ

2 2 0 2 1 3 8 28 

انكًٍٍبء انتحهٍهٍت 

 انصٍذنٍت
3 0 0 2 0 3 4 6 27 

 16 9 8 1 0 3 0 1 1 انتكُىنىجٍب انصٍذنٍت

 15 21 5 4 0 1 0 0 1 انؼقبقٍر

 27 6 1 1 0 3 0 4 0 االقرببزٌٍ وانسًىو

 28 9 4 2 0 0 0 1 1 انًٍكروبٍىنىجٍب انصٍذنٍت

 28 9 3 4 0 0 0 2 2 انكًٍٍبء انحٍىٌت

 27 9 1 1 0 1 0 2 2 انصٍذنت اإلكهٍٍُكٍت

اإلجًبنً حسب انذرجت 

 انؼهًٍت
14 21 12 32 68 256 

 

 

 

 

 



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 97ت ــحــفــص

 

 

  1023/1024بالكلٌة العام الجامعً العاملٌن بالجهاز اإلداري: 

 

 اإلجمالً

 إناث ذكور

223 253 

200 
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 إجمالى عدد الطاقم األكادٌمى بمختلف األقسام العلمٌة



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 98ت ــحــفــص

  ًالكلٌة )الشعب الطالبٌة(:تدرسها البرامج التعلٌمٌة الت 

 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعلٌمً م

 ِمشس 65 ثىبٌٛس٠ٛط اٌظ١ذٌخ 2

 ِمشس 75 بكالورٌوس الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 2

 

 مدة البرنامج : خمس سنوات -

 نظام الساعات المعتمدة ( : خمس مستوٌات. فًمستوٌات البرنامج ) -

  طالب مرحلة البكالورٌوس( تمنحها الكلٌة التًالدرجات العلمٌة(: 

 ةالصٌدلبكالورٌوس  -

 (.الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة  الصٌدلة ) بكالورٌوس -

  الدراسات العلٌا( تمنحها الكلٌة التًالدرجات العلمٌة(: 

 : العلـوم الصٌـدلٌــة فًدرجــة الماجستٌر  -

 الصٌدلٌة لكٌمٌاءا ماجستٌر  الكٌمٌاء التحلٌلٌة ماجستٌر 

  التكنولوجٌا الصٌدلٌة ماجستٌر   الصٌدلٌة المٌكروبٌولوجٌخخخخخاماجستٌر 

 ماجستٌر الكٌمٌاء الحٌوٌة  الصٌدلة الحٌوٌة ماجستٌر 

 االقربازٌن ماجستٌر  الصٌدلخة اإلكلٌنٌكٌخخة ماجستٌر 

 ماجستٌر العقاقٌر  

 :العلوم الصٌدلٌـة فًالفلسفة  اهدكتـوردرجـة  -

  الصٌدلٌة لكٌمٌاءادكتوراه  دكتوراه الكٌمٌاء التحلٌلٌة 

   التكنولوجٌا الصٌدلٌةدكتوراه   الصٌدلٌة المٌكروبٌولوجٌخخخخخادكتوراه 

 دكتوراه الكٌمٌاء الحٌوٌة  دكتوراه الصٌدلة الحٌوٌة 

  االقربازٌندكتوراه   الصٌدلخة اإلكلٌنٌكٌخخة دكتوراه 

 دكتوراه  العقاقٌر  

 : التخصصات اآلتٌة فًدبلوم الدراسات العلٌـا  -

 الدوابٌخخخة لرقابةا   الحٌوي الكٌمٌابًالتحلٌل 

 التكنولوجٌا الصٌدلٌة  المٌكروبٌولوجٌخخخخخا 

 



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 99ت ــحــفــص

 1023/1024 الجامعًالعام  فًالمرحلة الجامعٌة األولى  نسب الموارد البشرٌة وطالب: 

 

 

 

 

 الطالب

أعضاء 

دهٌئة 

 التدرٌس

 معاونً

دهٌئة 

 التدرٌس

مجموع 

الطاقم 

 األكادٌمً

 اإلدارٌٌن

 و الفنٌٌن

 13 21 52 34 1 الطالب

أعضاء 

دهٌئة 

 التدرٌس

 1 1.5 0.6 0.5 

 معاونً

دهٌئة 

 التدرٌس

  1 0.4 0.33 

مجموع 

الطاقم 

 األكادٌمً

   1 0.82 

 1     اإلدارٌٌن

 

 

 

 

 

 

 



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 10ت ــحــفــص

  1023/1024 الجامعًالعام  فًمرحلة الدراسات العلٌا  البشرٌة وطالبنسب الموارد: 

 

 الطالب 

أعضاء 

دهٌئة 

 التدرٌس

 معاونً

دهٌئة 

 التدرٌس

مجموع 

الطاقم 

 األكادٌمً

 اإلدارٌٌن

 3 5 9 13 1 الطالب

أعضاء 

دهٌئة 

 التدرٌس

 1 0.68 0.4 0.22 

 معاونً

دهٌئة 

 التدرٌس

  1 0.59 0.32 

مجموع 

الطاقم 

 األكادٌمً

   1 0.54 

 1     اإلدارٌٌن

 

 

 

 

 

 



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 19ت ــحــفــص

 أبرز اإلنجازات التي تمت في كلية الصيدلة منذ إنشائها:  –ج  
 

 .مصنع تعلٌمً مزود بؤحدث األجهزة فً الصناعة الدوابٌة 

 .مبنً خاص لمركز الخدمات الصٌدلٌة 

 .إنشاء مركز المعلومات الدوابٌة والسموم 

 بصرٌات (. إنشاء معمل اللؽات ) السمع 

 .إنشاء معمل الحاسب اآللً واالنترنت 

 .إنشاء نادي تكنولوجٌا المعلومات 

 . تحدٌث ومٌكنة أعمال شبون الطالب وإنشاء قاعدة بٌانات للطالب 

 ( طالب 900( مدرج بسعة )2إنشاء مبنى جدٌد للخدمات التعلٌمٌة والطالبٌة ٌضم عدد )

 لكل مدرج .

 ٌة ومعامل الطالب .إنشاء قسم جدٌد للكٌمٌاء التحلٌل 

   ألحدث المواصفات العالمٌة. إنشاء مكتبة جدٌدة طبقا 

  .ًمزرعة نباتات طبٌة تابعة لقسم العقاقٌر مطورة و محدثة تقدم خدماتها للمجتمع الدواب 

 .افتتاح وحدة ضمان الجودة بالكلٌة 

  إدارة افتتاح عدد من الوحدات األخرى: وحدة خدمة المجتمع و تنمٌة البٌبة، وحدة
 األزمات و الكوارث، وحدة متابعة الخرجٌن.

 : إنشاء مبنى جدٌد للكلٌة وٌضم مركز الخدمات الصٌدلٌة ووحداته 

 االستشارات والخدمات الصٌدلٌة  -2       الحٌويالحٌوٌة والتكافإ  اإلتاحة -1

 وثالكشؾ والسٌطرة على السموم والتل -4التحالٌل والقٌاسات الدقٌقة              -3

 المستمر الصٌدلًالتدرٌب والتعلٌم  -6بحوث التنقٌة الحٌوٌة                   -5

 الدوابً واإلعالمالتوثٌق  -8النباتات الطبٌة والعطرٌة               -3

  (اإلنشاءفوق المكتبة ) تحت  إضافٌةادوار  3 إضافةعن طرٌق  الرأسًالتوسع 

  شهادتًالحٌوٌة على  اإلتاحةحصول وحدة ISO9001  وISO17025 
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   مركز الخدمات الصيدلية:

ِشوض اٌخذِبد اٌظ١ذ١ٌخ ٘ٛ ٚؽذح راد ؽبثغ      

 خبص ٠مَٛ ِٓ خالي اٌزؼبلذ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ.

اٌّشوض  ٠َٚمذ 2997ٚ لذ ثذأ اٌؼًّ فٟ اثش٠ً      

اٌخذِبد اٌّخزٍفخ ِٓ خالي ع١ّغ ألغبَ اٌى١ٍخ 

عزؼّبٌٙب ٚ اثبِىب١ٔبرٙب ٚ رغ١ٙضارٙب اٌؾذ٠ضخ ٚ اٌّزبػ 

عزشبساد اٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٠مَٛ ثزمذ٠ُ اال

ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثبٌى١ٍخ ٚ ٠زجغ اٌّشوض اٌؼذ٠ذ ِٓ 

اٌٛؽذاد اٌّز١ّضح ٚ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ : ٚؽذح 

اٌخذِبد اٌظ١ذ١ٌخ، ٚؽذح اإلربؽخ عزشبساد ٚ الا

اٌؾ٠ٛ١خ، ٚؽذح اٌزٛص١ك ٚ اإلػالَ اٌذٚائٟ، ٚؽذح 

اٌزؾ١ًٍ ٚ اٌم١بعبد اٌذل١مخ، ٚؽذح اٌىشف ٚ اٌغ١طشح 

ػٍٝ اٌغَّٛ ٚ اٌزٍٛس، ٚؽذح ثؾٛس اٌزم١ٕخ اٌؾ٠ٛ١خ ٚ 

ِشاع، ٚؽذح اٌزذس٠ت ٚ اٌزؼ١ٍُ اٌظ١ذٌٟ ألدالالد ا

 ؼطش٠خ .إٌجبربد اٌطج١خ ٚ اٌٚؽذح اٌّغزّش، 

 أهى إَجبزاث انًركس:

  ِٓ اعشاء دساعبد اإلربؽخ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍؼذ٠ذ

األد٠ٚخ ٚرٌه ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ششوبد األد٠ٚخ اٌّؾ١ٍخ 

ٚ اٌؼشث١خ ٚ اٌؼب١ٌّخ. ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ رُ 

ػزّبد اٌّشوض ِٓ اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ ٌّشالجخ األد٠ٚخ ا

ٚرٌه فٟ  دثٛصاسح اٌظؾخ إلعشاء ٘زٖ اٌذاسعب

 .2998أغغطظ 

  اعرررشاء اٌؼذ٠رررذ ِرررٓ اٌذساعررربد اٌفبسِبوٌٛٛع١رررخ

 ٚ اإلو١ٕ١ٍى١خ اٌالصِخ ٌزغغ١ً األد٠ٚخ.

  ٓاعررررشاء اخزجرررربساد رؤو١ررررذ اٌغررررٛدح ٌٍؼذ٠ررررذ ِرررر

 اٌّغزؾؼشاد اٌظ١ذ١ٌخ.

 ػمذ دٚساد اٌزؼ١ٍُ اٌظر١ذٌٟ اٌّغرزّش ٚ دٚساد 

 د اٌٍغ٠ٛخ ٌٍذاسع١ٓ.اٌز١ّٕخ اٌّٙبس
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 : ISO9001حصىل وحذة اإلتبحت  ػهى شهبدة

بعشاء دساعبد اٌزىبفئ اٌؾ١ٛٞ ٌٍؼذ٠ذ رمَٛ ٘زٖ اٌٛؽذح ث    

ِٓ األد٠ٚخ ٚرٌه ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ششوبد األد٠ٚخ اٌّؾ١ٍخ ٚ 

عزىّبي اٌّزطٍجبد اٌالصِخ ب. ٚلبَ اٌّشوض ثاٌؼشث١خ ٚ اٌؼب١ٌّخ

ِٓ خالي خطخ رط٠ٛش  ISO 9001 ٌٍؾظٛي ػٍٝ شٙبدح 

ألعٍٛة األداء ٚ اعزخذاَ أؽذس اٌطشق فٟ رؾ١ًٍ ٚسلبثخ 

األد٠ٚخ ؽجمب ألؽذس اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ ٚٚػغ ٔظبَ ٌزٛص١ك 

 ع١ّغ اٌّغزٕذاد ٚ األٚساق اٌّزذاٌٚخ ٚ رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ.

 1001فٟ ٠ٕب٠ش  ISO 9001  حؽظً اٌّشوض ػٍٝ شٙبد    

األِش٠ى١خ ٚ ثزٌه ٠ىْٛ أٚي ِشوض ػٍٟ  ASRِٓ ششوخ 

 .ِغزٛٞ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ ٠ؾظً ػٍٟ ٘زٖ اٌشٙبدح

ٙبدح ٘ٛ ص٠بدح  لذسح أ١ّ٘خ اٌؾظٛي ػٍٟ ٘زٖ اٌش     

ػزشاف ششوبد اٌذٚاء اوزغبة رمذ٠ش ٚ اٌّشوض ػٍٟ ا

ٚ  اٌؼب١ٌّخ ٚ فزؼ أعٛاق ٌزظذ٠ش اٌذٚاء اٌّظشٞ ٌٍخبسط

اعشاء اٌذساعبد ؽجمب ألؽذس اٌّٛاطفبد ٚ ِزطٍجبد 

شاد اٌغٛدح اٌؼب١ٌّخ ِّب ٠ئدٞ اٌٝ عٌٙٛخ رغغ١ً اٌّغزؾؼ

 فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚ األعٕج١خ.

 : ISO 17025 شهبدةحصىل وحذة اإلتبحت  ػهى 

ٚافك اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٌالػزّبد )ا٠غبن(  ١ٌٛ٠1025ٛ 9فٟ 

اٌخذِبد اٌظ١ذ١ٌخ  ػٍٝ ِٕؼ ٚؽذح اإلربؽخ اٌؾ٠ٛ١خ ثّشوض

اػزّبد اٌّغٍظ ؽ١ش رُ رم١١ّٗ ؽجمب ٌٍّٛاطفبد اٌذ١ٌٚخ 

ISO/IEC 17025 :2005  ْفٟ اخزجبس ِؼذي اٌزٚثب

اٌذٚائ١خ ٚرؼزجش ٘زٖ اٌشٙبدح طبٌؾخ ٌجؼغ اٌّغزؾؼشاد 

 .١ٌٛ٠1029ٛ  8ؽزٝ 

ػٍّب ثؤْ اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٌالػزّبد ِٛلغ ػٍٝ ارفبل١خ 

اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ الػزّبد االػزشاف اٌّزجبدي ِغ ِٕظّخ 

 ( فٟ ِغبي اػزّبد ِؼبًِ اٌّؼب٠شحILAC اٌّؼبًِ )

 ٚاالخزجبس.
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 :وحدة ضمان الجودة

تعد وحدة ضمان الجودة من الوحدات التً أنشبت       

تم إنشاء الوحدة و الكلٌة ، فًنظام الجودة  إلرساءحدٌثا 

وعٌن أ. د/  18/9/2005 وتارٌخ 24 بالكلٌة بقرار رقم

أحمد أحمد عبد العزٌز مدٌر وحدة ضمان الجودة بقرار 

وتوثٌق  اعتمادوتم   21/11/2006 فًكلٌة المجلس 

للوحدة بجلسة مجلس الكلٌة  الجدٌدة الالبحة الداخلٌة

من  الكلٌة للحصول على  سعٌا   20/3/2010 بتارٌخ

االعتماد وفقا لخطة وزارة التعلٌم العالً لتطوٌر التعلٌم 

 بالجامعات المصرٌة.

 أقصًعضاء الوحدة بعناٌة لتحقٌق أ اختٌارتم 

فراد العملٌة التعلٌمٌة و القابمٌن أتواصل ممكن بٌن 

هداؾ الوحدة و التً تتمثل أعلٌها للمساعدة فً تحقٌق 

 فً:

  حصول الكلٌة على االعتماد مع بداٌة العام
 .م2016 /2015الجامعً 

  أعضاءنشر و ترسٌخ المبادئ العامة للجودة لدي 
 هٌبة التدرٌس و اإلدارٌٌن و الطالب.

  ًتطوٌر التعلٌم بالكلٌة من خالل نظم التقٌٌم الداخل
 و الخارجً.

 من آراء و خبرات خرٌجً الكلٌة و  االستفادة
العمل فً شتً المجاالت وثٌقة الصلة  أصحاب
 بالكلٌة.

 تحنٌن الخارجٌٌن فً راء الطالب و الممآ ستطالعا
 الجودة. أهداؾسٌر العملٌة التعلٌمٌة لضمان تحقٌق 
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 مكتبة الكلية:   

مترا   650تم إنشاء مبنً جدٌد للمكتبة تبلػ مساحته  

عدد من القاعات المكٌفة لخدمة الطالب و  إلىمقسمة 

 عضاء هٌبة التدرٌس و ؼٌرهم من المستفٌدٌن:أ

  المترددٌن و المستفٌدٌن  من  ستقبالالمكان
 أجهزةخدمات المكتبة و ٌحتوي على عدد من 

تصمٌمه  الحاسب اآللً المزودة ببرنامج تم
بمإسسة  ستعانةباالخصٌصا  لمكتبة الكلٌة 

 مٌكنة المكتبة.لفهرسة و  األهرام
 15طالع على الكتب تضم عدد )قاعة لإل 

 65كرسً و عدد  120منضدة و ما ٌزٌد على 
 6000دوالب للكتب تحتوى على أكثر من 

 كتاب(.
  حجرة خاصة بالدورٌات العلمٌة تحتوي على

دورٌة فً مختلؾ  192دوالب به حوالً  12
التخصصات الصٌدلٌة من سبعٌنات القرن 

 .2003 عام حتىالماضً و 
 نترنت باإلضافة قاعة خاصة بتقدٌم خدمات اإل

 تقدٌم خدمة المعلومات الدوابٌة. إلى
  قاعة الرسابل العلمٌة و هً تحتوى على أكثر

رسالة من رسابل الماجستٌر و  806من 
الدكتوراه التً تم منحها من قبل الكلٌة أو التً 

 أخريتم إهداإها إلى مكتبة الكلٌة من جامعات 
 اإلضافةلتبادل العلمً بٌن الكلٌات بفً إطار ا

إلً كشاؾ علمً ٌحتوي علً ملخصات 
الرسابل العلمٌة التً تم منحها طوال تارٌخ 

 الكلٌة.
  قاعة خاصة بالتصوٌر لتصوٌر بعض من

مقتطعات الكتب و المراجع العلمٌة و التً ال 
 .القصوىهمٌتها أل ٌسمح بإعارتها للخارج نظرا  

كما تحتوي المكتبة علً عدد من أجهزة الحاسب      

اآللً المزودة ببرنامج متطور فً البحث عن الكتب 

و ؼٌرها من أوعٌة المكتبة بؤكثر من مدخل مثل 

العنوان أو المإلؾ أو الناشر و هذا البرنامج تم 

تصمٌمه خصٌصا  لمكتبة كلٌة الصٌدلة نظرا  لكونها 

 مكتبة شدٌدة التخصص.
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 البنية األساسية و التحتية للكلية:

ُ مبنً جدٌد للخدمات التعلٌمٌة و       تم إنشاء حدٌبا

مدرج ٌسع كال  منهما حوالً  2الطالبٌة به عدد 

مدرجات أخري مزودة  3 إلىطالب باإلضافة  900

بؤحدث شاشات العرض و أحدث وسابل  جمٌعا  

االتصال لتقدٌم الدروس لطالب مرحلة البكالورٌوس 

معمالُ  20عدد و الدراسات العلٌا.كما ٌوجد بالكلٌة 

ُ باألقسام العلمٌة المختلفة لخدمة العملٌة  متخصصا

معامل ( للبحث  6خري )أمعمل( و  14التعلٌمٌة )

 العلمً.
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 :مزرعة النباتات الطبية      

فدان و هً  2و مساحاتها  1996المزرعة عام  أنشبت    

المصدر الربٌسً والوحٌد الذي ٌمد قسم العقاقٌر بالكلٌة بجمٌع 

النباتات المطلوبة الالزمة للحصص العملٌة لطالب الفرق 

 ولً و الثانٌة و الثالثة.اإلعدادي و األ

و تمد القسم بالنباتات التً تقوم علٌها أبحاث  أعضاء هٌبة 

الهٌبة المعاونة للحصول علً الدرجات العلمٌة  التدرٌس و

 المختلفة.
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 المصنع التعليمي:

المصنع التعلٌمً بالدور األرضً بالكلٌة و تبلػ      

التً ٌستفٌد منها  األجهزةمترا  وبه احدث  280مساحته 

طلبة الدراسات العلٌا  )خطوط إنتاج المستحضرات 

كما ٌتم فٌه تدرٌس  (.كاألقراصالصٌدلٌة الصلبة 

مقررات الصٌدلة الصناعٌة لطالب مرحلة 

سعً الكلٌة الدابم و ما  إلىضافة البكالورٌوس. هذا باإل

بها من أسر و جمعٌات طالبٌة بالقٌام بزٌارات مٌدانٌة 

العدٌد من مصانع األدوٌة إلكساب الطالب  ىإلدورٌة 

 الخبرة الخاصة بالصناعة الدوابٌة.
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 منهجية إعداد و تطوير الخطة اإلستراتيجية

 استمر دءوبجامعة طنطا كانت نتٌجة عمل  –الخاصة بكلٌة الصٌدلة  اإلستراتٌجٌةالخطة 

، هذا العمل قد تحملت أعباءه اللجنة العلٌا لإلستراتٌجٌة  2015 سبتمبرإلى  2015 ٌناٌرمن 

إلعداد  شكلت بقرار من السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة وتم تشكٌل لجنة تنفٌذٌة والتًبالكلٌة 

مجلس إدارة الجودة وتم اعتماد هذا بقرار من  اإلستراتٌجٌةخطة الخطة التنفٌذٌة التابعة لل

 . 8/3/2015مجلس الكلٌة بتارٌخ  فًالتشكٌل بصفة نهابٌة 

 ستراتٌجٌةاإلاللجنة العلٌا . 2

 :االسخخخخخخخخخخخخخم     :األعضاء

 أ.د/ عالء الدٌن السٌد السٌسً عمٌد الكلٌة بصفته .1

  نهلة السٌد العشماوىأ.د/  وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطالب بصفته  .2

وكٌل الكلٌة لشبون الدراسات العلٌا والبحوث  .3
 بصفته 

 سنبل  إبراهٌمأ.د/ فاطمة 

 المؽربًود مجمال محمد محأ.د/  بصفته مدٌر وحدة ضمان الجودة .4

 :اإلستراتٌجٌةلجنة إعداد الخطة  .1

 :الدرجة/الوظٌفة :األعضاء

 عمٌد الكلٌة السٌسًعالء الدٌن السٌد أ.د/  .1

 والبحوث وكٌل الكلٌة لشبون الدراسات العلٌا سنبلمحمد  إبراهٌم/ فاطمة أ.د .2

 أ.د/ نهلة السٌد العشماوى .3
رئٌس قسم الكٌمٌاء  -وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 الحٌوٌة

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبةوكٌل الكلٌة لشبون  المهديناجح أحمد /  أ.د .4

 المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌةربٌس قسم  طارق السعٌد إبراهٌم البنا / أ.د .5

 اإلكلٌنٌكٌةربٌس قسم الصٌدلة  إبراهٌم/ أسامة محمد حسن  أ.د .6

 ربٌس قسم التكنولوجٌا الصٌدلٌة الجٌزاوي/ سناء عبد الؽنى  أ.د .3

 ربٌس قسم االقربازٌن والسموم سامٌة سالم محمد سكر/  أ.د .8

 الصٌدلٌةربٌس قسم الكٌمٌاء  المصٌلحى فتحًطارق محمد /  أ.د .9

 ربٌس قسم العقاقٌر أ.م /كامٌلٌا عبد الحمٌد أبو السعود .10
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 ربٌس قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة شٌرٌن فاروق رٌاض حماد /أ.م .11

 أستاذ بقسم التكنولوجٌا الصٌدلٌة -مدٌر وحدة ضمان الجودة المؽربًجمال محمد محمود  / أ.د .12

 / أمل محمد كمال الكباشأ.م .13
أستاذ بقسم  -الجودةمدٌر وحدة ضمان نابب 

 العقاقٌر

 مدرس بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة / فتوح راشد منصورد .14

 مدرس بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة / محمد أحمد عبد الحمٌد السٌدد .15

 مدرس مساعد بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة / سماح فاروق رمضان المالم .16

 ٌوٌةمدرس مساعد بقسم الكٌمٌاء الح ؼادة محمد زكى عبد الحمٌد /م .13

 مدرس مساعد بقسم التكنولوجٌا الصٌدلٌة / منى فاروق محمود عرفة م .18

 مدرس مساعد بقسم التكنولوجٌا الصٌدلٌة م/ أمل عبد المنعم عبد هللا أحمد .19

 مدرس مساعد بقسم العقاقٌر / دعاء علٌوة محمد علٌوةم .20

 معٌد بقسم العقاقٌر / أحمد محمد محمود ٌونسص .21

 معٌد بقسم العقاقٌر / أحمد سعٌد السطوحىص .22

 معٌد بقسم التكنولوجٌا الصٌدلٌة موسى خلؾ هانًص/ محمد  .23

 معٌد بقسم التكنولوجٌا الصٌدلٌة / أحمد خالد أبو صالحةص .24

 معٌد بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة / بسمة زكرٌا محمد الخطٌبص .25

 معٌد بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة ود مجاهدم/ صفا محمد محص .26

 معٌد بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة / منى محمد سٌد أحمد ص .23

 معٌد بقسم االقربازٌن والسموم عبد الفتاح رسمً/ سارة ص .28

 معٌد بقسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة / عبٌر أنصارى محمد الشرنوبىص .29

 معٌد بقسم المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة ؼازي/ إسالم شعبان ص .30

 اإلكلٌنٌكٌةمعٌد بقسم الصٌدلة  / محمد شاهٌن على دبورص .31

 اإلستراتٌجٌة:     الخطةلجنة متابعة  .2

 المؽربً/ جمال محمد محمود أ.د 
أستاذ بقسم التكنولوجٌا  -مدٌر وحدة ضمان الجودة

 الصٌدلٌة

 أمل محمد كمال الكباشأ.م / 
أستاذ  -مدٌر وحدة ضمان الجودةنابب 

 بقسم العقاقٌر

 مدرس بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة / محمد أحمد عبد الحمٌد السٌدد 
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 مدرس مساعد بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة / سماح فاروق رمضان المالم 

 مدرس مساعد بقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة ؼادة محمد زكى عبد الحمٌد /م 

 مدرس مساعد بقسم التكنولوجٌا الصٌدلٌة / منى فاروق محمد عرفة م 

 بقسم العقاقٌرمدرس مساعد  / دعاء علٌوة محمد علٌوةم 

 اإلكلٌنٌكٌةبقسم الصٌدلة مدرس مساعد  / إٌمان مؤمون الخطٌبص 

 معٌد بقسم العقاقٌر / أحمد سعٌد السطوحىص 

 :اإلستراتٌجٌةمراجعة الخطة  .3

األداء بجامعة قامت أ.د/ وسام صالح محمد )مدٌر وحدة التخطٌط االستراتٌجً و تقٌٌم 

و أقرت أن الخطة اإلستراتٌجٌة  للكلٌة اإلستراتٌجٌةبمجهود دإوب فً مراجعة الخطة  طنطا(

 . للكلٌة تقوم على إطار منهجً سلٌم و تتمٌز بخطة تنفٌذٌة مكتملة المعالم

 :مراحل التنفٌذ .4

أسلوب التحلٌل  اعتمادمراحل وتم  3إلى  اإلستراتٌجٌةعملٌة تطوٌر الخطة  انقسمتو قد 

 هدٌداتالقوة والضعؾ والفرص والت( فً تطوٌرها للتعرؾ على نقاط SWOT) الرباعً

 بالكلٌة.  ةالخاص

العملٌات التمهٌدٌة للبدء فً تطوٌر الخطة وتشمل البت فً توزٌع األدوار  المرحلة األولى:

وإذا كان من األفضل توظٌؾ خبٌر  العملٌة،والمشاركة والمسبولٌات )من ٌفعل ماذا فً هذه 

 .اإلستراتٌجٌةو تحدٌد المعلومات التً ٌجب جمعها لتشكل أساس الخطة  الخ(، استشاري،

 إلستراتٌجٌةااللجنة العلٌا  المسئول:

مراجعة وتحدٌث رإٌة ورسالة وقٌم الكلٌة المعلنة لتتناسب مع طموحات الكلٌة  المرحلة الثانٌة:

 فً الخمس سنٌن القادمة.

 مجلس الكلٌة ووحدة ضمان الجودة. المسئول:

جمع معلومات حدٌثة حول الكلٌة من حٌث مواطن القوة والضعؾ الداخلٌة  حلة الثالثة:المر

، وجمعت المعلومات من كل  -(SWOT)  الرباعًالتحلٌل  –والفرص والتهدٌدات الخارجٌة 

تصوراتهم  الستشفاؾ التحلٌل البٌبً ستبٌاناالجهات المعنٌة الداخلٌة والخارجٌة من خالل 

 القرارات حول أولوٌات الكلٌة فً المستقبل. اتخاذت أرضٌة عند شكل التًوتوقعاتهم 

 اللجنة التنفٌذٌة المسئول:
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)الؽاٌة النهابٌة(  ستراتٌجًاإلات األساسٌة مثل تحدٌد التوجه القرار اتخاذ المرحلة الرابعة:

. كما تشمل أٌضا القرارات حول التوجهات اإلستراتٌجٌةالخطة  عملواألمور الحاكمة عند 

المطلوبة والنتابج المتوقعة منها  ستراتٌجٌاتاإلالسٌاسات أو  قتراحاوالمستقبلٌة للكلٌة من تحدٌد 

 الرباعًضوء نتابج التحلٌل  فًوتحدٌد أٌضا األهداؾ واألنشطة طوٌلة وقصٌرة المدى للكلٌة 

 خاصة بجامعة طنطا لضمان توافق الخطط بٌن الكلٌة ال اإلستراتٌجٌةبالخطة  باالستعانةوتم ذلك 

 

 فً الذهنًالعصؾ جلسات عن طرٌق المناقشات و اتخاذهاوالجامعة األم ، هذه القرارات تم 

 مجالس األقسام ومجلس الكلٌة.

 إلستراتٌجٌة واللجنة التنفٌذٌةامجالس األقسام ومجلس الكلٌة واللجنة العلٌا  المسئول:

بعد تحدٌد الرإٌة والرسالة والسٌاسات واألهداؾ واألنشطة المناسبة  المرحلة الخامسة:

ة مجلس الكلٌة ، تم جمع هذه األجزاء بمعرف فً عتمادهماوالخمس سنٌن القادمة  فًوالمستهدفة 

لكلٌة الصٌدلة   2015-2010من  اإلستراتٌجٌةإلستراتٌجٌة بالكلٌة لوضع الخطة االلجنة العلٌا 

سبٌل ذلك عمل الكثٌر من المسودات ومراجعتها للوصول إلى نسخة  فًجامعة طنطا. وتم  –

 .عتمادهااومرضٌة لعرضها على القٌادة األكادٌمٌة للكلٌة 

 إلستراتٌجٌة واللجنة التنفٌذٌةااللجنة العلٌا  المسئول:

خطة أخرى لتنفٌذها لذلك كان هدؾ المرحلة  اإلستراتٌجٌةٌلزم الخطة  المرحلة السادسة:

المعتمدة. وتتمٌز الخطة التنفٌذٌة بشمولها.  اإلستراتٌجٌةضع خطة تنفٌذٌة للخطة و السادسة

ها تحدٌد األنشطة بطرٌقة واضحة وتكون سهلة التطبٌق والمتابعة للوصول وضععند  وروعً

 إلى األهداؾ المحددة.

 إلستراتٌجٌة واللجنة التنفٌذٌةااللجنة العلٌا  المسئول:

 فًخلل  يأمرحلة مستمرة قبل وبعد المراحل األخرى وتهدؾ إلى رصد  هً ة:سابعالمرحلة ال

مواقؾ وقرارات  تخاذاو هالبٌبة المحٌط فًمتوقعة الأو التؽٌرات ؼٌر  اإلستراتٌجٌةالخطة 

من حٌث  جدٌدة اقتراحات أيو النظر فً  بشؤنها ، وتشمل أٌضا متابعة تطبٌق الخطة التنفٌذٌة

 اإلستراتٌجٌةتطوٌر الخطة  فً هاالمعمول بها أو تستخدم جٌةاإلستراتٌ الخطة فًجها ادمإ

 التالٌة.

 لتنفٌذٌة لمتابعة و تحدٌث الخطة اإلستراتٌجٌةاللجنة ا المسئول:
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 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية  

 

 

 

 

 

من العوامل الهامة لضمان فاعلٌة  Stakeholdersٌعتبر تحدٌد األطراؾ أصحاب المصلحة    

الخطة حٌث أن مقابلة احتٌاجات وتوقعات تلك األطراؾ من أولى الضمانات التً توضح مدى 

الخطة المقترحة وتمٌز الخدمة التعلٌمٌة والبحثٌة ومدى المساهمات التً تقدمها الكلٌة  واقعٌة

 على النحو التالً :لخدمة المجتمع والبٌبة وٌمكن تحدٌد األطراؾ أصحاب المصلحة 

 وزارة التعلٌم العالً. -1

 . جامعة طنطاإدارة  -2

 المعاونة والعاملون . التدرٌس والهٌبة ةأعضاء هٌب -3

 الطالب . -4

 أولٌاء األمور . -5

 خرٌجً الكلٌة -6

 الصٌادلة بمنطقة وسط الدلتا . ابةنق -3

 صٌدلٌات مستشفً الجامعة التابعة لكلٌة طب طنطا. -8

 مستوى الجمهورٌة .كلٌات الصٌدلة المناظرة على  -9

 شركات ومصانع األدوٌة المختلفة على مستوي الجمهورٌة. -10

 .أصحاب الصٌدلٌات األهلٌة -11
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  Need Assessmentتحديد االحتياجات  

  

    

الالزمة والتً ٌمكن  حتٌاجاتاالللخطة من الالزم تحدٌد وتقٌٌم لتوفٌر مقومات النجاح    

 توضٌحها فٌما ٌلً : 

إستراتٌجٌة تكاملٌة متطورة تسعى للتؽٌٌر والتحسٌن المستمر بؤسلوب مبادر إتباع   -1

بالجودة والشفافٌة والمساءلة  لتزاماالع بهدؾ إرضاء جمٌع األطراؾ ذات المصلحة م

 والمسبولٌة وتحقٌق التمٌز فً األداء .

ت تنفٌذها نشر ثقافة الجودة والمعرفة والتمٌز فً األداء وتطبٌق فلسفتها وأدواتها وآلٌا  -2

 فً إدارة الكلٌة ووحداتها المختلفة .

 

وزٌادة الرضاء  واالنتماءتنمٌة القٌم التً تتعلق بالعمل الجماعً والثقة والوالء   -3

 الوظٌفً لدى جمٌع العاملٌن بالكلٌة .

وضع دلٌل للجودة ٌشمل الخطط والهٌاكل التنظٌمٌة والسٌاسات واإلجراءات والقواعد   -4

الالزمة للتنفٌذ ونظام لتوثٌق  إجراءات الجودة وتبسٌط إجراءات العمل مع التركٌز 

 المستفٌد من الخدمة . حتٌاجاتاعلى العملٌات الهامة والحٌوٌة بحٌث توجه لتلبٌة 

الزم توافرها فً أعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن والعمل تحدٌد المهارات والقدرات ال  -5

 على تنمٌة تلك المهارات والقدرات للمستوٌات المطلوبة عن طرٌق التدرٌب المستمر .

توفٌر كٌان إداري مسبول عن تطبٌق الجودة وتقٌٌم األداء فً الكلٌة وهو الممثل فً   -6

 وحدة ضمان الجودة بالكلٌة .

وضع نظام داخلً للمتابعة والمراجعة لتقٌٌم جهود الكلٌة فً مجال ضمان الجودة   -3

إجراءات تصحٌحٌة عند  واتخاذومقارنة األداء بمعاٌٌر الجودة والمعاٌٌر األكادٌمٌة 

 وجود انحرافات فً األداء .

تطوٌر نظام فعال لالتصاالت والمعلومات بحٌث ٌتم جمع وتبادل البٌانات والمعلومات   -8

صورة منتظمة إلجراء الدراسات وتحلٌل النتابج وتحدٌد كفاءة وفاعلٌة الخطط ب

  .والتنفٌذ

 وضع نظام لتشجٌع ومكافؤة التمٌز فً األداء ونشر التجارب الناجحة .  -9

 جهود التحسٌن والتطوٌر بالكلٌة . فً االستمرارٌةتوفٌر الدعم الالزم لتحقٌق  -10
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  Risk Assessment  المخاطرتحديد  

لتحقٌق النجاح فً تطوٌر وتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة بالكلٌة ٌجب تحدٌد وتقٌم      

الخطوات  تخاذاللٌة تصمٌم وتطوٌر وتنفٌذ الخطة المخاطر والعقبات المرتبطة بعم

الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات  وتوفٌر الدعم ومقومات النجاح للخطة وٌمكن 

 المخاطر والعقبات فٌما ٌلً : توضٌح تلك 

 عدم كفاٌة الدعم من جانب اإلدارة العلٌا أو التؽٌر فً أولوٌاتها واتجاهاتها . -1

 عدم كفاٌة الموارد الالزمة للتنفٌذ . -2

 عدم تكامل الخطة وشمولها. -3

اإلجراءات التصحٌحٌة  تخاذالبعة تنفٌذ وتطبٌق آلٌات الجودة عدم توفر نظام لمتا -4

 .المناسبة

 والمعلومات . تصاالتاالام كفاءة وفاعلٌة نظ انخفاض -5

 عدم اإلعداد والتهٌبة الالزمة مع الخوؾ ومقاومة التؽٌٌر للعاملٌن . -6

 استنفاذ الوقت والبطء فً التنفٌذ . -3

 عدم تفاعل جمٌع العاملٌن فً جهود التحسٌن والتطوٌر التً تسعى الكلٌة إلى تحقٌقها . -8
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 أولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة  

 

 

  

 

ضرورة تؤهٌل الكلٌة للتقدم لالعتماد األكادٌمً والعمل على التطوٌر والتحسٌن المستمر لجودة  .1

 العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة والعملٌات المساندة بالكلٌة.

لتحقٌق تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة من خالل تحسٌن المصادر والتسهٌالت المتاحة للتعلم  .2

 للطالب. ( ILOsالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة )

األطراؾ المعنٌة وسوق  حتٌاجاتابرامج للتمٌز ذات تخصصات جدٌدة متفاعلة مع ضافة إ .3

 العمل .

 .تطوٌر الدراسات العلٌا نشطة العلمٌة وبالبحث العلمً واأل االرتقاء .4

 وتوفٌر الموارد والبنٌة الالزمة لتحقٌق ذلك . التعلٌم االلكترونً  استخدامالتوسع فً  .5

تفعٌل والتوسع فً عقد اتفاقٌات للعالقات الثقافٌة مع المإسسات التعلٌمٌة والبحثٌة على  .6

المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة إلنشاء برامج مشتركة على مستوى مرحلة 

 البكالورٌوس ومرحلة الدراسات العلٌا .

بقضاٌا البٌبة والمجتمع والعمل على  هتمامواالٌة االستشارٌة والبحثٌة الكل تسوٌق خدمات .3

المساهمة الفاعلة فً التنمٌة المستدامة عن طرٌق التوسع فً البحوث واالهتمام بالبحوث 

 متعددة التخصصات وإسهامات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة .

لتدرٌس والهٌبة المعاونة والعاملٌن لرفع االهتمام بالتدرٌب المستمر للقٌادات وأعضاء هٌبة ا .8

 الكفاءة والفعالٌة وتحقٌق التمٌز فً األداء الجامعً والبحثً وخدمة المجتمع والبٌبة .

االهتمام بتحسٌن البنٌة التحتٌة للكلٌة والعمل على التصدي لمشكلة الزٌادة المطردة فً أعداد  .9

 الطالب .

  و تفعٌل نظام الرٌادة العلمٌة. التوسع فً األنشطة والرعاٌة الطالبٌة .10

 تقدٌم خدمات ممٌزة للخرٌجٌن و تحقٌق التواصل معهم. .11
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 تحديد للمصادر المتاحة المختلفة لتوفير التمويل.
 

 

 

 

 

 CIQAPتموٌل األنشطة بعد انتهاء الدعم  والتموٌل المقدم من  فًتستطٌع الكلٌة االستمرار      

 و ذلك من خالل:

 الجامعة.مٌزانٌة  -1

 برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة الجدٌد )نظام الساعات المعتمدة(. -2

 وحدة اإلتاحة الحٌوٌة. -3

برامج الماجستٌر  فًملة البكالورٌوس على التسجٌل تشجٌع الخرٌجٌن من ح -4

 والدكتوراه بالكلٌة.

 التبرعات المحتملة من شركات األدوٌة. -5

 .المركزيالدورات التدرٌبٌة والمعمل  -6

 مزرعة النباتات الطبٌة. -3

 برامج الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة.-8

 المشروعات التنافسٌة.-9
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جمع البيانات  أدوات  
     

 

 أوال : البٌانات الوثائقٌة:

  –بالكلٌة: إدارة شبون الطالب  المتوفرةعلً الوثابق  باالطالعتم تجمٌع العدٌد من البٌانات  

 –إدارة الشبون المالٌة  –إدارة رعاٌة الشباب  –إدارة شبون العاملٌن  –إدارة الدراسات العلٌا 

مكتب عمٌد الكلٌة  -إدارة أمانة مجلس الكلٌة  – العامةإدارة العالقات  –إدارة الشبون الهندسٌة 

 –الكلٌة لشبون الدراسات العلٌا والبحوث مكتب وكٌل  –مكتب وكٌل الكلٌة لشبون الطالب  –

 مكتب أمٌن الكلٌة.  –مكتب وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة  

بشؤن تنظٌم الجامعات، وقانون خمسة لترقٌة  1932لسنة  49كما تم اإلطالع على قانون 

 .2003لسنة  13للعاملٌن بالدولة، وقانون رقم  38لسنة  43القٌادات اإلدارٌة، وقانون 

دلٌل الجودة بالكلٌة، ووثابق إدارة الجودة بالكلٌة، ودراسة أثر مشروعات التطوٌر  إلىإضافة 

بالكلٌة والجامعة، وتقارٌر المراجعة الداخلٌة لنظام إدارة الجودة بالكلٌة، وتقارٌر متابعة جودة 

 2009-2008ام هٌبة التدرٌس، وتوصٌؾ وتقارٌر المقررات الدراسٌة للع ألعضاءاألداء 

، الحالًالبكالورٌوس والدراسات العلٌا. كما تمت مراجعة الموازنة المالٌة للعام  لمرحلتً

 وخطط العمل وتقارٌر قسم الصٌانة وسجالت المكتبة. 

 ثانٌا : البٌانات المٌدانٌة :

 عن طرٌق عقد ورش عمل بالمإسسة التعلٌمٌة لألطراؾ المعنٌة مثلجلسات العصف الذدهنً: [ 1]

ثم دراسة أرابهم من خالل استمارات استبٌان  األمورأولٌاء  –أصحاب المصالح  –والنقابات  االتحادات

 الخرٌجٌن(. –أصحاب شركات األدوٌة  –

 Focusتم عقد اللقاءات والمجموعات النقاشٌة  :المتعمقةالمقابالت واللقاءات الجماعٌة [ 2]

Group Discussion   الهٌبة  –مع مختلؾ الفبات من مجتمع الكلٌة : )أعضاء هٌبة التدرٌس

الكلٌة(؛ بهدؾ تحدٌد  خرٌجًالمعاونة( والمستهدفٌن وعٌنة من طالب الكلٌة؛ وعٌنة أخرى من 

 نقاط القوة ونقاط الضعؾ، وكذلك ما ٌمثل فرصا، وما ٌمثل تهدٌدات. 

 وللمقابالت عدة أنواع :

 خ٠ٚزُ اعشاإ٘ب ثٛاعطخ شخض ٠ؼٍُ ثذلخ ِب١٘خ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛث انًقببالث انًهٍكهت : -

 ٠ٚىْٛ ٌذ٠خ لبئّخ ِؾذدح ثبألعئٍخ اٌّطٍٛة ٚاإلعبثخ ػٕٙب  .

ػبِخ ِٚفزٛؽخ ؽٛي لؼب٠ب  ِؼ١ٕخ دْٚ اٌزم١ذ  أعئٍخرٛعٗ ف١ٙب   انًقببالث انغٍر يهٍكهت : -

 ثّٕؾ أٚ شىً ِؾذد ٌألعئٍخ .

 األفشادِمبثٍخ ػذد وج١ش ِٓ  اٌٝ خعجخ ػٕذِب رىْٛ ٕ٘بن ؽبعرؼزجش ِٕب انًقببالث انهبتفٍت : -

 ِٕبؽك عغشاف١خ ِزجبػذح . فٟ

 خٚرٛفش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّضا٠ب ِٓ ؽ١ش اٌزىٍف ٌٟػجش اٌؾبعت ا٢ نكتروٍَت :انًقببالث اإل -

 ٚاٌٛلذ .
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تم استطالع رأ  أعضاء دهٌئة التدرٌس وفئات المستفٌدٌن بتطبٌق العدٌد من اإلستبانات: [ 3]

تطبٌق العدٌد من اإلستبانات الستطالع رأى فبات المستفٌدٌن؛ بهدؾ تحدٌد نقاط القوة ونقاط 

 (. 2الضعؾ، وكذلك ما ٌمثل فرصا، وما ٌمثل تهدٌدا للكلٌة )مرفق 

تم  :اإللكترونًاستطالع رأ  أعضاء دهٌئة التدرٌس وفئات المستفٌدٌن عن طرٌق البرٌد [ 4]

أى فبات أعضاء هٌبة التدرٌس والمستفٌدٌن؛ بهدؾ تحدٌد نقاط تطبٌق العدٌد من استطالع ر

 القوة ونقاط الضعؾ، وكذلك ما ٌمثل فرصا، وما ٌمثل تهدٌدا للكلٌة

المٌدانٌة التً  الزٌارةتم تحلٌل تقرٌر النظراء المراجعٌن )خالل  تقرٌر المراجعٌن النظراء:[ 5]

هدؾ الوقوؾ علً نقاط القوة ونقاط ( ب2003أكتوبر  31-28)من  الفترةتمت للكلٌة خالل 

 الضعؾ.

(: تم تحلٌل 2009)مسودة أؼسطس  معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد[ 6]

معاٌٌر الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد والمعاٌٌر األكادٌمٌة القومٌة المرجعٌة 

NARS  القوة ونقاط الضعؾ بالكلٌة.الخاص بكلٌات الطب بهدؾ الوقوؾ علً نقاط 

تم تحلٌل تقرٌر وحدة التخطٌط  تقرٌر وحدة التخطٌط اإلستراتٌجً بجامعة طنطا:[ 3]

اإلستراتٌجً بجامعة طنطا والمتضمن نقاط القوة ونقاط الضعؾ لكلٌات جامعة طنطا بهدؾ 

 الوقوؾ علً نقاط القوة ونقاط الضعؾ بالكلٌة.
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البياناتمصادر جمع  تحديد    

   

 

 

 تحذٌذ انبٍبَبث انًطهىبت : .9

ٌتوقؾ حجم ونوع البٌانات المطلوب توفٌرها على طبٌعة وأبعاد الخطة اإلستراتٌجٌة             

المخصصووة لجمووع  أوتؽطٌهووا والموووارد المتاحووة  التووًالزمنٌووة  والفتوورةالمطلوووب صووٌاؼتها 

 البٌانات .

موظفون  –طالب  –)أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم الموارد البشرٌة بالكلٌة بصفة عامة  -

 مإقتٌن(. –عمال  –

 -األبحواث المنشوورة   –الدراسات العلٌا )عودد التسوجٌالت لودرجات الماجسوتٌر والودكتوراه  -

 المإتمرات(.

 الخدمات المجتمعٌة. -

 األنشطة الطالبٌة. -

 الخرٌجٌن. –سوق العمل  –المشارٌع  –الموارد المادٌة  -

 لبٌانات :مصادر جمع ا .1

تم الرجوع إلى كافة المصادر الوثابقٌة المتاحة بالكلٌة   المصادر الوثائقٌة المتاحة بالكلٌة: -1

إدارة شبون  –إدارة الدراسات العلٌا   –والمتمثلة فً المصادر التالٌة : إدارة شبون الطالب 

إدارة  –هندسٌة إدارة الشبون ال –إدارة الشبون المالٌة  –إدارة رعاٌة الشباب  –العاملٌن 

مكتب وكٌل الكلٌة لشبون  –مكتب عمٌد الكلٌة  -إدارة أمانة مجلس الكلٌة  – العامةالعالقات 

مكتب وكٌل الكلٌة لشبون  –مكتب وكٌل الكلٌة لشبون الدراسات العلٌا والبحوث  –الطالب 

مكتب أمٌن الكلٌة وذلك بهدؾ تحدٌد نقاط القوة ونقاط  –خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة  

 ا، وما ٌمثل تهدٌدا للكلٌة. الضعؾ، وكذلك ما ٌمثل فرص

أراء أعضاء هٌبة التدرٌس )أستاذ  استطالعتم : المعاونةأعضاء دهٌئة التدرٌس والهٌئة  -2

معٌد( بؤكثر من  -)مدرس مساعد  المعاونةمدرس( والهٌبة  -أستاذ مساعد  –عامل ومتفرغ 

ثل فرصا، وما ٌمثل لتحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعؾ، وكذلك ما ٌم اتجاهطرٌقه وفً أكثر من 

 تهدٌدا. 

أراء عٌنة من إداري وموظفً الكلٌة بؤكثر من  استطالعتم اإلدارٌٌن والموظفٌن بالكلٌة:  -2

لتحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعؾ، وكذلك ما ٌمثل فرصا، وما  اتجاهطرٌقه وفً أكثر من 

 ٌمثل تهدٌدا فً كافة مرافق الكلٌة وأقسامها اإلدارٌة المختلفة. 
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 اتجاهأراء عٌنة كافٌة من طالب الكلٌة بؤكثر من طرٌقه وفً أكثر من  استطالعتم الطالب:  -4

لتحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعؾ، وكذلك ما ٌمثل فرصا، وما ٌمثل تهدٌدا فً كافة مرافق الكلٌة 

 وأقسامها العلمٌة واإلدارٌة المختلفة وما تقدمه الكلٌة من برامج وخدمات. 

أراء عٌنة كافٌة من خرٌجً الكلٌة بالتخصصات المختلفة بؤكثر من  استطالعتم الخرجٌن:  -5

لتحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعؾ، وكذلك ما ٌمثل فرصا، وما ٌمثل  اتجاهطرٌقه وفً أكثر من 

 تهدٌدا فما تقدمه الكلٌة من برامج تعلٌمٌة وخدمات. 

راد المجتمع المحلً لتحدٌد نقاط القوة أراء عٌنة من أف استطالع: تم أفراد المجتمع المحلً -6

ونقاط الضعؾ، وكذلك ما ٌمثل فرصا، وما ٌمثل تهدٌدا فما تقدمه الكلٌة من برامج تعلٌمٌة 

 وخدمات. 

المٌدانٌة  الزٌارةتم الرجوع إلى تقرٌر النظراء المراجعٌن )خالل  تقرٌر المراجعٌن النظراء: -3

 ( والمتضمن نقاط القوة ونقاط الضعؾ2003أكتوبر  31-28)من  الفترةالتً تمت للكلٌة خالل 

( تم الرجوع إلى 2009)أؼسطس  معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد -8

معاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة لمعاٌٌر الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد وكذلك ا

 الخاص بكلٌات الطب NARSالقومٌة 

تم الرجوع إلى تقرٌر وحدة التخطٌط لتخطٌط اإلستراتٌجً بجامعة طنطا: تقرٌر وحدة ا -9

 .اإلستراتٌجً بجامعة طنطا والمتضمن نقاط القوة ونقاط الضعؾ لكلٌات جامعة طنطا

 :البٌانات التً تم التوصل إلٌها 

تم مراجعة جمٌع البٌانات التً تم التوصل إلٌها والتؤكد من صحتها والمتضمنة : أقسام     

تقدمها الكلٌة والدرجات العلمٌة التً تمنحها بمرحلة البكالورٌوس  التًالبرامج التعلٌمٌة  -الكلٌة 

ارٌٌن أعداد اإلد – المعاونةأعداد أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة  -ومرحلة الدراسات العلٌا

مقررات البرامج  –وإمكانات مبنً الكلٌة  –الهٌكل التنظٌمً للكلٌة  –والفنٌٌن العاملٌن بالكلٌة 

ومكتبة الكلٌة؛ ثم تحدٌد عناصر القوه والضعؾ فً  – واإلكلٌنٌكً العملًالتدرٌب  –الدراسٌة 

 .ص والتهدٌدات فً البٌبة الخارجٌةالبٌبة الداخلٌة وعناصر الفر
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 SWOT analysis) التحليل البيئي الرباعي  

 

          

هو تحلٌل البٌبة الداخلٌة والبٌبة الخارجٌة للكلٌة عن طرٌق تحدٌد اإلٌجابٌات  البٌبًالتحلٌل 

كل منهما ، بالنسبة للبٌبة الداخلٌة تم تحدٌد اإلٌجابٌات )نقاط القوة(  فًوالسلبٌات الموجودة 

والسلبٌات )نقاط الضعؾ( وبالنسبة للبٌبة الخارجٌة تم تحدٌد اإلٌجابٌات )الفرص( والسلبٌات 

 (.هدٌدات)الت

 تحدٌد عناصر البٌئة الداخلٌة والخارجٌة.       

 
 :تانذاخهٍ تتحذٌذ ػُبصر انبٍئ .9

 ةداخل المإسس ةمجموعة الظروؾ والمتؽٌرات والموارد الموجود ةالداخلٌ بالبٌبةٌقصد 

عناصر  فًالتعلٌمٌة وتوثر تؤثٌرا مباشرا على أدابها وٌمكن إٌجاز هذه المتؽٌرات الداخلٌة 

 أساسٌة :

 وٌشًم : انتُظًًٍانهٍكم  .9.9

 

 ٚفظً ٚاػؼ ث١ٓ اٌغٍطبد ٚاٌّغئ١ٌٛبد. ٌالخزظبطبدرٛط١ف دل١ك  -

 اٌّزخظظخ ٌذػُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.اإلداساد  -

 ر١ّٕخ لذساد اٌؼب١ٍِٓ ثبإلداسح. -

 ٚؽذح اداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس. -

 .اٌٛظ١فٟاٌزٛط١ف  -   اٌغٛدح.ػّبْ ٚؽذح  -

 ثشاِظ اٌزذس٠ت اٌّغزّش ٌٍؼب١ٍِٓ. -  .األوبد١ّ٠خاخز١بس اٌم١بداد  -

 اٌم١بداد اإلداس٠خ ٌٍؼب١ٍِٓ. أداءٔظبَ رم١١ُ  -

( 49جاء بقانون تنظٌم الجامعات ) ٌمً للكلٌة موثق ومعتمد. وٌطابق ماالهٌكل التنظ     

فً ضوء  1/4/2014مجلس الكلٌة بتارٌخ  فًواعتماده  تحدٌثهبهذا الشؤن وتم  1932لسنة 

)أنظر  وتنفٌذٌا   لتصبح وحدة ضمان الجودة وحدة أساسٌة تنظٌمٌا   عتمادواالمعاٌٌر الجودة 

 الشكل(.
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عضو من أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة وعضوٌن من الخارج 18وٌشكل من مجلس الكلٌة: 

 ٌمثالن المجتمع المدنً.

 :انًىارد انبشرٌت.1.9

 

اٌّؼبٚٔخ ٚاٌّٛظف١ٓ  ١ٙئخأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌ فٟاٌمٜٛ اٌؼبٍِخ : ٠ٛعذ ٔمض  -

 ٚاٌؼّبي )ٔغجخ اٌطالة : أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ(.

اٌزذس٠ت ٚاٌزؤ١ً٘ ٚاٌز١ّٕخ : رٛعذ خطخ ٌذٜ اٌغبِؼخ ٌزذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  -

ػٓ ؽش٠ك اٌخطخ  أ٠ؼب  ٚ FLDPِٚؼب١ُٔٚٙ ٚوزٌه اٌّٛظف١ٓ ِٓ خالي ِششٚع 

 اٌزذس٠ت ثٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح. خاٌزذس٠ج١خ اٌّؼذح ِٓ لجً ٌغٕ

 

 وانًؼهىيبتٍت :ت انُظى اإلدارٌ. 1.9

 

خ ٌٍؼب١ٍِٓ ِضً ١جٍاٌغ االٔؾشافبدٔظُ ٌٚٛائؼ اٌؼًّ : رٛعذ ٔظُ ِجذئ١خ ٌىشف  -

 اٌؼب١ٍِٓ. ٚأظشاف١خ ٌّزبثؼخ ؽؼٛس ٔاإلٌىزشٚ خاٌّبو١ٕ

ػٍٝ ِغزٜٛ ِٕبعت ِٓ اٌزم١ٕخ  ػزّبدااٌج١بٔبد : ٠ٛعذ  ٚاعزشعبعاٌزٛص١ك ٚاٌزؾ١ًٍ  -

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٕذ اٌؾبعخ.
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وخدمة المجتمع واألنشطة  العلمًوالتعلم والبحث  سبنٍب تقذٌى انخذيت )انتؼهٍىأوأدواث . 7.9

 الطالبٌة  ( :

أدٚاد ٚرغ١ٙضاد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ : لبػبد اٌّؾبػشاد ثؾبعخ اٌٝ رٛعغ. اٌّؼبًِ ال  -

 أ١ِٕخ. ؽز١بؽبدا٠ٚذح ِٓ اٌطالة ٚثؾبعخ اٌٝ رغ١ٙضاد اٚاٌّزض حرغغ األػذاد اٌىج١ش

 .اٌّبدٞثؾبعخ شذ٠ذح اٌٝ اٌذػُ  اٌؼٍّٟاٌجؾش  -

 رٛعذ خطخ ٚاػؾخ السرجبؽ اٌّئعغخ ثبٌّغزّغ. -

 ٠زُ رٛص١ك اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّغزّغ. -

 

 انًىارد انًبنٍت :. 1.9

 ِغ ؽغُ إٌشبؽ. ٠زالءَػذَ وفب٠خ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ثّب  -

ػ١ٍٙب ِٓ ٚرؼظ١ُ االعزفبدح ِٕٙب ٚاٌّؾبفظخ اٌّزبؽخ  اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ  اعزغالي٠زُ  -

 خالي اٌظ١بٔخ اٌّغزّشح.

 انقٍى انًشتركت :. 6.9

 رٍزضَ اٌّئعغخ ثؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚإٌشش. -

 .رطجك اٌّئعغخ اٌّّبسعبد اٌؼبدٌخ ٚػذَ اٌز١١ّض -

 رٍزضَ اٌّئعغخ ثبألخالل١بد ا١ٌّٕٙخ. -

 

 َظى انجىدة انذاخهٍت :. 7.9

 إلداسح اٌغٛدح. داخ٠ٍٟٛعذ ٔظبَ  -

)ِٓ خالي  اٌزارٟاألداء ٔز١غخ االعزفبدح ِٓ اٌزم٠ُٛ  ف٠ٟؾذس رغ١١ش ٍِّٛط  -

 اٌطالة(. عزج١بٔبدا

 

 تحذٌذ ػُبصر انبٍئت انخبرجٍت : .1

تإثر بشكل مباشر أو ؼٌر  التًٌقصد بالبٌبة الخارجٌة مجموعة القوى والمتؽٌرات      

 التعلٌمٌة وتخرج عن نظام سٌطرتها . المإسسةقرارات وأنشطة  فًمباشر 

 :التعلٌمٌة  المؤسسة  فًتؤثر  التًدهناك نوعٌن من القو  الخارجٌة 

 النوع األول : .2.1

التعلٌمٌة بشكل مباشر  ةالمإسس أنشطة فًال تإثر  التًالقوى العامة وهى  باسمٌعرؾ      

 من قرارات  : ةولكنها تإثر فٌما تتخذ المإسس

ومن أمثلتها قوانٌن حماٌة البٌبة ، التشرٌعات  لقو  السٌاسٌة  والقانونٌة :. ا2.2.1

 .الجدٌدة ، القوانٌن المنظمة لقبول الطالب ، وقوانٌن التوظٌؾ وؼٌرها
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ومعدالت البطالة  القومًالناتج  إجمالً اتجاهاتتشمل   : االقتصادٌةالقو  . 1.2.1

 .  الفرديجور واألسعار ومتوسط الدخل األ واتجاهاتسوق العمل  واحتٌاجات

ومن أمثلتها التركٌبة السكانٌة ومعدالت الموالٌد  والحضارٌة : االجتماعٌةالقو  . 2.2.1

 تنظم القٌم التًللسكان والتوقعات المهنٌة ومجموعة العوامل  الجؽرافًوالتوزٌع 

 واألخالقٌات والتقالٌد .

نفاق على البحوث والتطوٌر ومن أهمها معدالت اإل القو  التكنولوجٌة : .3.2.1

نحو أنماط تعلٌمٌة ؼٌر  تجاهالاونظمة المعلومات أو االتصاالتات وسابل وتطور

 تواجه المإسسة التعلٌمٌة. التًٌعتبر أحد التحدٌات  تقلٌدٌة

 :   الثانًالنوع .1.1

المإسسة  توقراراعمال أالمباشر على  التؤثٌرذات  أوتؽٌرات الخاصة مال باسمٌعرؾ      

هذه القوى المستفٌدٌن من خدمات المإسسة التعلٌمٌة وأولٌاء األمور  أهمالتعلٌمٌة ومن 

 فًوالمإسسات التعلٌمٌة المنافسة وأصحاب المصالح األخرى  واالتحاداتوالنقابات 

 المجتمع المحٌط بالمإسسة التعلٌمٌة.

                                                                                                                                   َظبو انتؼهٍى يب قبم انجبيؼت : 9.1.1

           اٌّجبششح ػٍٝ أداء اٌى١ٍخ ٚرّضً ظب٘شح اٌذسٚط اٌخظٛط١خ  شادصاٌّئ٠ّضً أؽذ   

 أُ٘ ِؼٛلبد ٘زا إٌظبَ ٌٚزٌه ٠ؼزجش رٙذ٠ذا  ٌٍّئعغخ.

رئد٠ٙب  اٌزٟػٓ اٌخذِبد  األِٛسسػبء أٚ ػذَ سػبء أ١ٌٚبء  ونٍبء األيىر :. أ1.1.1

 اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ؼزجش فشطخ أٚ رٙذ٠ذا  ٌٍّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

ط١ذ١ٌبد  –١ٍ٘خ رٕٛع عٛق اٌؼًّ ِٓ ؽ١ش : اٌظ١ذ١ٌبد األ سىق انؼًم :. 1.1.1

٠خ ششوبد األد٠ٚخ ثّب ف١ٙب ِٓ رخظظبد ِخزٍفخ ِضً اإلٔزبط ٚاٌذػب –اٌّغزشف١بد 

 اٌذٚائ١خ ٠ّضً فشطخ. خٚاٌشلبث

رّضً لٛا١ٔٓ اٌزٛظ١ف أؽذ اٌّؼٛلبد اٌؾب١ٌخ ٌٍّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽ١ش  انؼبيهىٌ :. 7.1.1

أدد اٌٝ ٔمض اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚال ٠ٛعذ ِٓ ٠ؾً ِؾً اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ رُ اؽبٌزُٙ ٌٍّؼبػ 

 أٚ اٌّزٛف١ٓ. 

رّضً فشطخ أٚ رٙذ٠ذ ثبٌٕغجخ ٌٍّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزٌه ٠ؾك   : واالتحبداثانُقبببث . 1.1.1

 اٌى١ٍخ. خش٠غِٟٓ  اؽز١بعبرُٙل١بط ِذٜ سػبئُٙ ػٓ اٌخش٠ظ ٚوزٌه ِؼشفخ 

رّضً اٌغبِؼبد اٌخبطخ أؽذ اٌزٙذ٠ذاد ٌٍّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  انجبيؼبث انًُبفست :. 6.1.1

 ١ّخ األخشٜ.اٌّئعغبد اٌزؼ١ٍ فٌٟزٌه ٠غت ػٍٝ اٌّئعغخ أْ رؾذد ِٛلؼٙب 
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 ٠ّضً فشص أٚ رٙذ٠ذا ٌٍّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي : انًجتًغ :. 7.1.1

                       اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ )رٙذ٠ذ(. فٟاٌّغزّغ اٌىبف١خ  صمخػذَ  -       

 (.خرفؼ١ً اٌّغزّغ ٌجؼغ اٌزخظظبد دْٚ األخشٜ )فشط -   

رئد٠ٙب اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚػٓ  اٌزٌٟزٌه ٠غت ل١بط سػبء اٌّغزّغ ػٓ اٌخذِبد  -     

فّضال  رمذَ اٌى١ٍخ خذِبد اٌخش٠ظ ٚأْ رىْٛ ٕ٘بن خطخ ٚاػؾخ ٌشثؾ اٌّئعغخ ثبٌّغزّغ 

ِغبّ٘خ اٌطالة  –ِشوض اٌّؼٍِٛبد اٌذٚائ١خ  –ػٓ ؽش٠ك ٚؽذح اإلربؽخ اٌؾ٠ٛ١خ  ِز١ّضح

ثؼغ اٌخذِبد اٌّغزّؼ١خ ِضً اٌمٛافً اٌطج١خ ٚثشاِظ  فٟٚثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

                                                           اٌّغزّش.   اٌظ١ذٌٟاٌزؼ١ٍُ 

: مٌزانٌة الجامعة و المشارٌع التنافسٌة قد تعتبر فرصة أو تهدٌد أما  انتًىٌم.8.1.1

   تقلص الموازنات المخصصة للمإسسات التعلٌمٌة الحكومٌة ٌعتبر تهدٌدا .
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 تحدٌد لعناصر القوة و الضعف فً البٌئة الداخلٌة

: البٌئة الداخلٌة. 2  

 أوال : القدرة المؤسسٌة:ـ

 َقبط انضؼف َقبط انقىة انًؼٍبر

انتخطٍظ  .9

 االستراتٍجً

  فٟ أِبوٓ  ِؼٍٕخاٌى١ٍخ ٌٙب سعبٌخ ٚ سإ٠خ

ِزفشلخ فٟ ؽشَ اٌى١ٍخ ٚ ػٍٟ اٌّٛلغ 

 اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغبِؼخ ٚ اٌى١ٍخ.

  ٚ ٚعٛد خطخ اعزشار١غ١خ ِٛصمخ ٚ ِؼٍٕخ

 .َ 22/8/1025ثزبس٠خ  ِؼزّذح

  اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ثٙب خطخ رٕف١ز٠خ

األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍّئعغخ رؾمك 

ِزؼّٕخ اٌّخشعبد ٚ األٔشطخ اٌّطٍٛثخ 

 ٚ ِئششاد إٌغبػ.

  اٌى١ٍخ ٌٙب ع١بعزٙب اٌخبطخ فٟ ِغبالد

اٌزؼ١ٍُ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ  ٚ خذِخ اٌّغزّغ 

 ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚ ع١بعبد ِب١ٌخ.

  ٚ افزمبد اٌشإ٠خ اإلعزشار١غ١خ

خبطخ أفشاد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ 

فى١ش ٚ ٌغ١بة صمبفخ اٌز

 اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ.

 انهٍكم .1

 -:انتُظًًٍ 

 ١خ ِٛصك ٚ ِؼزّذٍٚعٛد ١٘ىً رٕظ١ّٟ ٌٍى 

ٚ ِؼٍٓ ِغ ػذَ َ 20/21/1023ثزبس٠خ 

ٚعٛد رذاخً فٟ االخزظبطبد ث١ٓ 

 اإلداساد ٚ األلغبَ.

  ًٌسمح الهٌكل التنظٌمً بالتفوٌض ف

السلطات و الالمركزٌة )التفوٌض ألقدم 

وجود العمٌد من الوكالء فً حالة عدم 

 خالل خطابات التفوٌض(.

 بتارٌخ  ٌوجد توصٌؾ وظٌفً معتمد

 ومعلن.م  14/9/2010

  الكلٌة بها وحدة إلدارة الجودة )وحدة

ضمان الجودة( لها هٌكل تنظٌمً ممتاز 

م 12/1/2014بتارٌخ والبحة معتمدة 

 العشر وخبرة فً أعمال الجودة تتجاوز

 سنوات.

 

 

  عدم استكمال تشكٌل اإلدارات
من القٌادات اإلدارٌة و 
 العاملٌن فً كل إدارة.
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  لوحدة عن تقارٌر مدٌر ا ستكمالاٌتم

 مناقشات مجلس الكلٌة لمواضٌع الجودة

 

. القٌادة و 2

 -: الحوكمة

  وجود مركز الخدمات الصٌدلٌة كوحدة

قدم خدمات متمٌزة تذات طابع خاص 

لألطراؾ المجتمعٌة فً مجاالت 

 .التخصص المختلفة

 عمل استبٌان لتقٌٌم نمط القٌادة فً  تم

الكلٌة من وجهة نظر أعضاء هٌبة 

 التدرٌس ومعاونٌهم والعاملٌن.

  توجد خطة للتدرٌب وتنمٌة المهارات

اإلدارٌة للقٌادات األكادٌمٌة تتضمن 

االحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة وتؽطً 

 معظم المهارات القٌادٌة.

  ٌوجد نظم لحفظ وتداول واستدعاء

 الوثابق.

  البدء فً تنفٌذ قواعد البٌانات للمإسسة

بالتنسٌق مع وحده نظم المعلومات 

 بالجامعة.

  لكترونً لقواعد النظام اإل استكمالتم

 البٌانات و نظم المعلومات.

  حصر عدد الحاصلٌن علً الدورات تم

التدرٌبٌة لتنمٌة المهارات اإلدارٌة من 

 القٌادات األكادٌمٌة.

 ٌث خطة تنمٌة الموارد ٌتم مراجعة وتحد

 الذاتٌة للمإسسة بصورة دورٌة.

 المشاركة الطالبٌة فٌما ٌخص  زٌادة

اتخاذ القرارات الخاصة بالعملٌة 

 من خالل اتحاد الطالب. التعلٌمٌة

  بروتوكول التعاون العلمً مع

جامعة  -كلٌة الصٌدلة 

 مرسٌلٌا ؼٌر مفعل.

  بروتوكول التعاون العلمً مع

اث العلمٌة مدٌنة مبارك لألبح

 ؼٌر مفعل.

  نظام حفظ وتداول واستدعاء

الوثابق ٌدوي ٌحتاج إلً 

 تحدٌث.

  / متوسط عدد البرامج

الدورات التدرٌبٌة التً تم 

تنفٌذها للقٌادات األكادٌمٌة 

 .ٌحتاج إلى تكثٌؾ
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المصداقٌة  .3
و 

 األخالقٌات

  ِٓ رظٍّبد اٌطالة  ٜٚ ٚب ًِ ِغ شى ِؼٍٕخ ٌٍزؼب  ٚ عذ آ١ٌخ ِطجمخ خٛر إٌٙبئ١  ٚ س٠خ ِٓ ٔزبئظ االِزؾبٔبد اٌٚذ ٚأ   رذس٠ظ ِمشس 

 رٛعذ آ١ٌخ ِطجمخ ِٚؼٍٕخ ٌٍزؼبًِ ِغ شىبٜٚ  اي

ة ِٓ رذس٠ظ ِمشس أٚ ِٓ ٚرظٍّبد اٌطال

 .اٌذٚس٠خ ٚإٌٙبئ١خ ِزؾبٔبداالٔزبئظ 

 ٌوجد مٌثاق معتمد لحقوق الملكٌة الفكرٌة. 

 .ًٌوجد مٌثاق معتمد ألخالقٌات البحث العلم 

  وثابق بالتوزٌع العادل ألعباء العمل وجود

بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس و العاملٌن 

 بالكلٌة.

  ػذَ رفؼ١ً ٌغٕخ

اٌشىبٚٞ ٌزمَٛ ثذٚس٘ب 

ػٍٝ اٌٛعٗ األِضً فٟ 

ؽً اٌّشبوً اٌزٟ ٠زمذَ 

 ثٙب اٌطالة.

 

 

  ٘زٖ األػجبء اٌزذس٠غ١خ

غ١ش ِؼزّذح ِٓ ِغٍظ 

 اٌى١ٍخ.

الجهاز  .4

 -:اإلداري 

  الوظٌفً للعاملٌن عمل تقٌٌم للرضاء

 بالكلٌة.

  مشاركة الجهاز اإلداري فً لجان الكلٌة

المختلفة بما فٌها اللجان المتعلقة بؤنشطة 

 الجودة.

 مبدأ التفوٌض فً اإلدارة ٌتٌح للكلٌة  عتمادا

العمل بسرعة وبكفاءة وال تختل اإلدارة 

بؽٌاب اى عنصر من عناصرها نتٌجة 

 وجود البدٌل المناسب.

  ٌتم توفٌر الدورات التدرٌبٌة الالزمة

من خالل المختلفة اإلدارات  فًللعاملٌن 

تعامل مع الوسابل لتؤهٌلهم للخطة تدرٌبٌة 

 اإللكترونٌة الحدٌثة.

  إمداد اإلدارات المختلفة وكذلك سكرتارٌات

األقسام باألجهزة الحدٌثة المطلوبة ألداء 

 -طباعات -المهام المكلفة بها )كمبٌوترات

 كٌناتما

  ٌوجد نقص فً عدد

اإلدارٌٌن والعمال فً 

 نظرا   بعض اإلدارات

ن الموارد البشرٌة أل

ؼٌر موزعة وفقا 

لالحتٌاجات الفعلٌة 

 .للكلٌة

  بعض العاملٌن بالكلٌة

ٌعانون من نقص 

مهارات التعامل مع 

الوسابل االلكترونٌة 

 الحدٌثة.

  ٌوجد نقص فً كفاءة

الفنٌٌن فً بعض 

 .اإلدارات واألقسام
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 سكانرات وأجهزة فاكس(. -تصوٌر

  الكثٌر من اإلدارٌٌن من ذوي الخبرة

 والكفاءة.

ألخذ آراء  ٌتم عمل استبٌانات

لنمط القٌادة ومقترحات العاملٌن بالكلٌة 

 وبحث شكاواهم.و الدورات التدرٌبٌة 

 

الموارد  .5
المالٌة 

 المادٌة:و

  توجد خطة لصٌانة المبانً والتسهٌالت

طبقة بالفعل لضمان استمرار التعلٌمٌة م

 .تهافاعلٌ

  توجد خطة لتنمٌة الموارد الذاتٌة

 للمإسسة.

  وجود موقع إلكترونً للكلٌة متصل

 الدعاٌة فًبموقع الجامعة ٌساهم 

 واإلعالم والتواصل.

  تصاالتاالالمإسسة تتوافر بها وسابل 

الحدٌثة ) تلٌفونات / فاكسات/ برٌد 

 إلكترونً(.

  المتاحة سنوٌا الموارد المالٌة

ال تكفً لتحقٌق رسالة الكلٌة 

الكاملة وؼاٌتها وأهدافها 

 اإلستراتٌجٌة.

  مساحة المبانً ال تتناسب

واحتٌاجات الكلٌة نظرا 

 لوجود كثافة طالبٌة كبٌرة.

  عدم وجود خطة معتمدة تحدد

بنود مصادر اإلنفاق لتؽطٌة 

خطة الكلٌة فً المجاالت 

 األكادٌمٌة.

 

المشاركة  .5

المجتمعٌة 

وتنمٌة 

 -المجتمع:

  خدمة المجتمعلتوجد خطة معتمدة 

 .م15/9/2015بتارٌخ 

 عتماداوزمات والكوارث ألا وحدةنشاء إ 

 تشكٌلها من مجلس الكلٌة.

 عضوٌن ه  مجلس الكلٌة ٌضم فً تشكٌل

ٌمثالن المجتمع المدنً ودعوة رإساء 

دارة بعض الشركات بصفة إمجلس 

مستمرة فً مجالس الكلٌة ومساهمة 

الشركات المالٌة والعٌنٌة فً أنشطة 

  مع القطاعات  تصالاالقنوات

كالمصانع و  اإلنتاجٌة

تحتاج فً المجتمع  الشركات 

 .إلى تفعٌل أكثر 

  قٌاس مستوي استبٌانات

رضاء منظمات سوق العمل 

لمجتمع المدنً عن مستوي وا

 تحتاج إلى تحدٌث. الخرٌجٌن
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 الكلٌة.

 

 

  الكلٌة لها خبرة طوٌلة  فً المشاركة

وتعاونها مع كلٌة  شتراكهاابالمجتمعٌة 

الطب وطب األسنان وإدارة جامعة 

طنطا فً برامج مفعلة منذ زمن كنظام 

 القوافل الطبٌة.

  الكلٌة بها سجل بٌبً لتوثٌق األنشطة

 المقدمة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة.

  ًٌشارك أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة ف

دورات التعلٌم المستمر للصٌادلة 

 بالتعاون مع نقابة الؽربٌة والمنوفٌة.

  ٌوجد مكتب لمكافحة الكوارث وٌجرى

اآلن تجهٌزه ووحدة إلدارة األزمات 

 والكوارث.

  ٌوجد دلٌل لمواصفات األمن والسالمة

فً المعامل كما توجد لوحات إرشادٌة 

 ل وقاعات الدرس.فً المعام

  للقرى القوافل الطبٌة  عدد من  تنظٌمتم

 .المجاورة للكلٌة

  ًتم تنظٌم الٌوم البٌبً األول والثان

 للتوعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة.

ٌتم عقد ملتقى سنوي للتوظٌؾ تتواجد 

فٌه عدد من شركات األدوٌة مما ٌساهم 

فً توفٌر فرص تدرٌب وعمل لطلبة 

 الكلٌة.وخرٌجً 
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 الطالب و-0

 -:الخرٌجون

  الكلٌة لدٌها سٌاسات وإجراءات للقبول

 وللتحوٌل تتمٌز بالشفافٌة والوضوح.

 علمٌة لدعم  ةالكلٌة بها نظام رٌاد

 . الطالب موثق ومعتمد

  ألعضاء هٌبة التدرٌس و الهٌبة

المعاونة دور بارز فً األنشطة 

 الطالبٌة و الجمعٌات و األسر.

  الكلٌة رأى الطالب فً اختٌار تراعى

المواعٌد المناسبة للمحاضرات 

والدروس العملٌة واالمتحانات وتؽٌٌر 

المواعٌد أو عقد مواعٌد أخرى للطالب 

توجد سٌاسة  حٌث  المتضررٌن

واضحة خاصة بعمل وإعالن جداول 

الن النتابج فً االمتحانات وكذلك إع

 .األوقات المناسبة

 لممارسة  تتوافر األماكن المناسبة

 األنواع المختلفة لألنشطة الطالبٌة.

  ًالكلٌة توفر دلٌل الطالب مشتمال عل

المعلومات الكافٌة الخاصة بالكلٌة و 

 برامجها التعلٌمٌة.

  جٌن .ٌالخر متابعةوجود وحدة 

 جد قاعدة بٌانات فعلٌة للخرٌجٌن و تو

بعمل  قٌاس التوجه الوظٌفً لهمٌتم 

لورٌوس استبٌانات لطالب مرحلة البكا

 .سنوٌا

  ٌتم عقد ملتقً توظٌفً بشكل دوري

 للربط بٌن الخرٌج و سوق العمل.

 تباع بعض قواعد الجامعة إ

التً من شؤنها التؤثٌر على 

مستوى الخرٌجٌن بالسلب 

 )مثل قواعد الرأفة(.

 آلٌة لجذب  لم ٌتم تفعٌل

الطالب الوافدٌن للمرحلة 

 الجامعٌة األولى.

  قٌاس مستوى استبٌانات

الطالب عن سٌاسات  رضاء

القبول والتحوٌل والدعم 

و األكادٌمً أو اإلرشادي أ

بحاجة إلى  األنشطة الطالبٌة

 تحدٌث.

  البرامج التدرٌبٌة المقدمة

إلعداد الخرٌج لسوق العمل 

 محدودة جدا.
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  ٓرٛعذ آ١ٌخ ِٛصمخ ٌذػُ اٌطالة اٌّزفٛل١

 ػ١ٍّب.

  ٓرٛعذ آ١ٌخ ِٛصمخ ٌذػُ اٌطالة اٌّزؼضش٠

 دساع١ب.

  رٛفش اٌى١ٍخ اٌذػُ اٌّبدٞ فٟ طٛسح

ِىبفآد ٌزشغ١غ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ فٟ 

األٔشطخ اٌطالث١خ وّب رمذَ اٌذػُ 

اٌّؼٕٛٞ ِٓ خالي اٌزىش٠ُ ٚاػالْ 

 أعّبء اٌّزفٛل١ٓ.

  ٜٚاٌى١ٍخ رٛفش ثؼغ اٌخذِبد ٌز

اٌخبطخ ِضً اعزؼّبي  ؽز١بعبداال

اٌّظؼذ ٚٚعٛد ِذخً خبص 

 ثبٌّذسعبد اٌىجشٜ.

  ٠زُ رٛف١ش اٌىزبة اٌغبِؼٟ ِغبٔب ٌٍطالة

رٜٚ اٌؾبالد اٌخبطخ وّب ٠زُ رمذ٠ُ 

ُ ِٓ خالي اٌذػُ اٌّبدٞ ٚ االعزّبػٟ ٌٙ

 ػب٠خ اٌشجبة.س

 

انًؼبٌٍر -9

و  األكبدًٌٍت

 انبرايج

 -:انتؼهًٍٍت

  اٌى١ٍخ رزجٕٝ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌم١بع١خ

 (. NARSاٌم١ِٛخ )

  األوبد١ّ٠خ ٠زُ اٌزؾمك ِٓ رطج١ك اٌّؼب١٠ش

ِٓ خالي رمش٠ش اٌجشٔبِظ ٚاٌذساعخ 

 اٌزار١خ اٌغ٠ٕٛخ.

  رجزي اٌى١ٍخ عٙٛدا ٚاػؾخ ٌٍزٛػ١خ

ثبٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ِٓ خالي ٚسػ 

ػًّ ٚٔذٚاد ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 .ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ

  ٚعٛد رمبس٠ش ِزبثؼخ داخ١ٍخ ٚ خبسع١خ
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 وبد١ّ٠خ.ٌٍّؼب١٠ش األ

 

المعاٌٌر -5

و  األكادٌمٌة

 البرامج

 -:التعلٌمٌة

 للتؤكد  لتقٌٌم الورقة االمتحانٌة توجد آلٌة

مع محتوى  متحاناتاالمن مدى توافق 

المقررات والمخرجات التعلٌمٌة 

 .(ILO's)المستهدفة 

  توصٌؾ البرامج والمقررات الدراسٌة

لمرحلة البكالورٌوس موثق ومعلن 

 و NARSر القومٌة ٌومتوافق مع المعاٌ

النتابج التعلٌمٌة المستهدفة تراعى أنماء 

القدرات المعرفٌة والمهارات الذهنٌة 

 والمهنٌة والعامة.

  فًتمت مراجعة وتحدٌث المصفوفات 

 توصٌؾ المقررات.

 تباع نظام الفصل الدراسً الواحد كامال.إ 

  ًتتم االستفادة من تقارٌر المقررات ف

 تحدٌث وتطوٌر األداء داخل األقسام.

 تقٌٌم الطالب للمقررات  ناتستبٌاا

الدراسٌة مستوفاة ومفعلة فً تحسٌن 

 وتطوٌر المقررات الدراسٌة.

 ملفات المقرر الدراسً لمعظم  ستكمالا

المقررات الدراسٌة بمختلؾ األقسام 

 العلمٌة بالكلٌة.

  تعدٌل البحة مرحلة البكالورٌوس بناء

 على استبٌانات الطالب.

 مقدمة الكتاب  فًتوصٌؾ المقرر  إدراج

طالع الطالب على توصٌؾ إ و الدراسً

المقرر الدراسً فً بداٌة الفصل الدراسً 

 فً جمٌع المقررات.

  عدم تفعٌل دور لجنة

 تطوٌر المناهج.

  ضعؾ اإلمكانٌات قد ٌفٌق

أحٌانا تحقٌق بعض 

المخرجات التعلٌمٌة خاصة 

فٌما ٌتعلق بالجوانب 

التطبٌقٌة و الزٌارات 

 المٌدانٌة.

 وجود مراجع خارجً  عدم

 لمقررات.بعض ال
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التعلٌم و -20

التعلم و 

التسهٌالت 

 -المادٌة :

  التعلٌم و التعلم ستراتٌجٌةإ توجد 

 معتمدة و معلنة.

 الفعال لموارد الكلٌة لكً  ستخداماال

 ٌلبى حاجات عدد كبٌر من الطالب.

  المقررات الدراسٌة بها أسالٌب

 متنوعة لتنمٌة التعلٌم الذاتً.

  جمٌع قاعات المحاضرات ٌتوفر بها

Data Show  و كمبٌوتر والكلٌة

وخدمة  إنترنتبالكامل بشبكة  مؽطاة

موفرة فً بعض  سلكًالال اإلنترنت

 أجزاءها.

  تكنولوجٌا المعلومات  نادي إنشاءتم

لتوفٌر عدد من أجهزة الحاسب 

 للطالب. اآللً

 ةمقررات الكترونٌ 3 فعٌلتم ت. 

 من حٌث  جدا  ناسبة مكتبة الكلٌة م

المساحة و محدثة جدٌدا لتتوافق مع 

 .Normsمعاٌٌر ال

 .وجود قاعدة كاملة لبٌانات المكتبة 

  هناك تقٌٌم دوري باإلضافة إلى

التقٌٌم النهابً ألداء الطالب كما 

تتعدد أسالٌب تقٌٌم الطالب من 

اختٌارات عملٌة وشفهٌة وتحرٌرٌة 

 وأبحاث وأنشطة.

  تتمٌز بالتنوع االختبارات التحرٌرٌة

حل –والبعد عن الحفظ ) اختبارات 

دراسة  -أسبلة مقاالت –مشكالت 

 حالة (.

  ًضعؾ المشاركة الخارجٌة ف

إعداد إستراتٌجٌة التعلٌم و 

 التعلم.

  ًعدد أجهزة الحاسب اآلل

المتاحة ال تتناسب مع إجمالً 

 عدد الطالب.

  اإللكترونًلم ٌتم تفعٌل التعلم 

بالكامل وتوفٌره للطالب وإن 

كان بعض المحاضرات ٌتم 

 توفٌرها فً صورة إلكترونٌة.

  عدم وجود مركز معتمد

للحصول علً شهادة الرخصة 

الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً 

 بالكلٌة.

  عدم وجود موارد مالٌة لزٌادة

فاعلٌة التدرٌب المٌدانً فً 

 تحقٌق نتابج التدرٌب المستهدفة.

 ٌفً للطالب ٌحتاج التدرٌب الص

إلى آلٌة واضحة للمتابعة و 

 التقٌٌم.

  عدم استكمال خطة الكلٌة لتنمٌة

 الموارد الذاتٌة.

  ال توجد ضوابط أو معاٌٌر

إلصدار الكتاب الجامعً كما 

ءة داتتصؾ بعض الكتب بر

 الجذب. مالطباعة و عد
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  الكلٌة بها لجان للممتحنٌن و نظام

 للممتحنٌن الخارجٌٌن.
 

أعضاء -22

دهٌئة التدرٌس 

:- 

 

  وجود خطة للتعامل مع العجز

الواضح فً أعضاء هٌبة التدرٌس 

 موثقة و معتمدة.

  الكلٌة تدعم مشاركة أعضاء هٌبة

التدرٌس ومعاونٌهم فً المإتمرات 

 المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.

 رضاء الوظٌفً التقٌٌم  استٌفاء

 للعاملٌن بالكلٌة.

  توجد خطة معتمدة لتدرٌب أعضاء

والهٌبة المعاونة وفقا هٌبة التدرٌس 

 .التدرٌبٌة لهم حتٌاجاتااللدراسة 

  ضعؾ النسبة بٌن أعضاء هٌبة

 التدرٌس والطالب.

  ضعؾ النسبة بٌن الهٌبة المعونة

 والطالب.

  عدم تفعٌل المقترح المعتمد

ربط الحوافز الخاص ب

 والمكافآت بمستوٌات األداء.

  ستبٌاناتالم ٌتم االستفادة من 

الرضا الوظٌفً ألعضاء هٌبة 

 التدرٌس بصورة ملموسة

البحث -21

العلمً و 

األنشطة 

التعلٌمٌة 

 -األخر :

  توجد خطة موثقة للبحث العلمً على

 مستوى األقسام.

  توجد آلٌة لمتابعة تنفٌذ الخطة

 ةتقارٌر سنوٌالبحثٌة عن طرٌق 

من األقسام لوحدة الجودة لما تم 

 انجازه من الخطة المقترحة.

  ٌجرى العمل حالٌا على قاعدة بٌانات

 للبحوث العلمٌة.

  ارتفاع نسبة أعضاء هٌبة التدرٌس

 .المشاركٌن فً البحث العلمً

  ًوجود مشروع بحثً مقدم إل

صندوق العلوم و التنمٌة التكنولوجٌة 

 لًإبوزارة البحث العلمً باإلضافة 

 ستة مشروعات ممولة من جامعة 

  ال توجد برامج محددة لتنمٌة

مهارات البحث العلمً للهٌبة 

 المعاونة.

  الموازنة السنوٌة المخصصة

 للبحث العلمً ضعٌفة جدا.

  ضعؾ مساهمة القطاع الخاص

والقطاعات اإلنتاجٌة فً دعم 

 أنشطة البحث العلمً.

  ال توجد بالكلٌة مجلة علمٌة

خاصة أو دعم مادي للنشر فً 

إجراءات  يأدورٌات علمٌة أو 

لمساعدة الباحثٌن فً نشر 

األبحاث العلمٌة محلٌا ودولٌا 

 المكافؤة المقدمة من. ستثناءاب
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طنطا و واحد ممول من منظمة 

الصحة العالمٌة خالل الخمس سنوات 

 األخٌرة.

  المنشورة محلٌا نسبة عدد األبحاث

وعالمٌا مرتفعة بالنسبة ألعضاء 

 هٌبة التدرٌس.

  قاعدة بٌانات البحوث  استكمالتم
العلمٌة المنشورة بواسطة نظام 

MIS .بالجامعة 

  الكلٌة بها الكثٌر من األبحاث

المشتركة بٌن األقسام العلمٌة داخل 

وخارج الكلٌة ومن داخل وخارج 

 الجامعة.

 جهزة تم توفٌر عدد كبٌر من األ

واألدوات الالزمة للعملٌة البحثٌة من 

 .CIQAPخالل مشروع الخ

  تم تطبٌق نظام المكتبة الرقمٌة

وٌستطٌع أعضاء هٌبة التدرٌس 

ومعاونٌهم اإلطالع على الدورٌات 

 On Line.العلمٌة 

  مكتبة الكلٌة ٌتوفر بها عدد كبٌر من

الكتب والدورٌات لخدمة البحث 

 العلمً.

 ركزي مطور و وجود نواة لمعمل م

مجهز بؤحدث األجهزة حنً ٌصبح 

وحدة ذات طابع خاص لخدمة عدد 

أكبر من الباحثٌن داخل و خارج 

 الكلٌة.

 

 الدولًالجامعة للنشر العلمً 

 الممٌز.

  عدم كفاٌة أجهزة ومعدات

المعامل وحاجة الكثٌر منها 

 للتحدٌث.

  ال ٌوجد بالكلٌة نظام لتسوٌق

 البحوث العلمٌة المطبقة.
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الدراسات -22

 -:العلٌا 

  وجود البحة موثقة و معلنة

 للدراسات العلٌا تم تحدثٌها مإخرا.

  المعتمدةتطبٌق نظام الساعات 

بالدراسات العلٌا و تفعٌل بعض 

 .Pharm Dبرامج الدبلومات و ال 

  توصٌؾ برامج و  استكمالتم

 مقررات الدراسات العلٌا.

  العلٌا  تالدراساتتم مراجعة برامج

 من خالل المراجعٌن الخارجٌٌن.

  توجد آلٌة لمتابعة المقٌدٌن بالدراسات

العلٌا من خالل تقرٌر سنوي ٌقدمه 

المشرؾ الربٌسً للجامعة عن مدى 

عقبات  أيالتقدم الدراسً وعن 

 تحول دون إتمام النقطة محل البحث.

  الب فً تقٌٌم البرامج مشاركة الطتتم

 بٌانات.و المقررات من خالل االست

  ٌوجد دلٌل موثق لبرامج الدراسات

العلٌا ٌشمل إجراءات التسجٌل 

والتحوٌل والمقررات الدراسٌة فً 

 جمٌع التخصصات.

  توجد آلٌة لتلقى تظلمات طالب

الدراسات العلٌا وان كانت ؼٌر معلنة 

 بالقدر الكافً.

  ٌتم التسجٌل لطالب الدراسات العلٌا

القسم فً النقاط البحثٌة الواردة بخطة 

 المختص.

  عدم وجود مرجعٌة خارجٌة

لبرامج و مقررات الدراسات 

 العلٌا.

  عدم تفعٌل عدد من البرامج

المنصوص علٌها فً الالبحة 

 الدبلومات. بعض مثل

 ٌة لجذب الطالب ال توجد آل

الوافدٌن لبرامج الدراسات 

 العلٌا.

 

 لٌة محددة لمراقبة ال توجد آ

كفاءة األقسام العلمٌة و دورها 

فً التدرٌس لطلبة الدراسات 

 العلٌا.

  ًعدم اإلقبال على التسجٌل ف

فً كثٌر من  الدكتوراهدرجة 

 العلمٌة بالكلٌة. األقسام
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 ن على برامج ٌٌوجد إقبال من الخرٌج

الدراسات العلٌا بالكلٌة خاصة ببعض 

األقسام العلمٌة التً تلبً احتٌاجات 

 سوق العمل.

  الدراساتأسالٌب التدرٌس لطالب 

 العلٌا تنمى مهارة التعلم الذاتً.

 .ًوجود آلٌة لتنمٌة موارد البحث العلم 

 

 إدارة-23

الجودة و 

التقوٌم 

 -:المستمر

  توجد عالقة فعالة وتعاون ملموس بٌن

وحدة ضمان الجودة ومركز الجودة 

 بالجامعة.

  تتوافر التجهٌزات الكافٌة و المالبمة

لوحدة ضمان الجودة لممارسة 

 نشاطها.

 .رٛعذ آ١ٌبد ٌٍّشاعؼخ اٌخبسع١خ 

  إدارة فعالة للجودة بالكلٌة تتلقً الدعم

المادي و المعنوي من إدارة الكلٌة و 

ٌشارك فً أنشطتها أعضاء من الهٌبة 

جمٌع المعاونة متفرؼٌن تماما الستٌفاء 

 نشطة الجودة.أ

  و  استكمال الدراسة الذاتٌة للمعاٌٌرتم

 تحدٌثها سنوٌا

  عملٌة تقوٌم األداء للمإسسة بصفة تتم

 .التقرٌر السنوي دورٌة من خالل

 

  ػذَ ٚعٛد ِب ٠ش١ش اٌٟ ِمبسٔخ

رم٠ُٛ األداء اٌىٍٟ ٌٍى١ٍخ ػجش 

 فزشاد ص١ِٕخ ِخزٍفخ.

 

  ٓػؼف رفؼ١ً اٌٍٛائؼ ٚ اٌمٛا١ٔ

اٌخبطخ ثبٌّغبءٌخ ٚ اٌّؾبعجخ 

 ٌزؾغ١ٓ اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 

  عدم تفعٌل آلٌة متابعة األقسام

بتنفٌذ  لتزاماالاإلدارٌة لضمان 

سٌاسات و إجراءات نظم 

الجودة الداخلٌة بالشكل 

 المناسب.

 

  داء تصحٌحٌة لأل إجراءاتتخاذ اٌتم

 الكلً للمإسسة فً ضوء نتابج التقوٌم.

  توجد آلٌات لتوجٌه ومتابعة األقسام

األكادٌمٌة لضمان تنفٌذ سٌاسات 
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 وإجراءات نظم الجودة الداخلٌة.

  األجندة السنوٌة ألنشطة تم  إصدار

 بالكلٌة الجودة باألقسام األكادٌمٌة

 ونشرها بؤقسام الكلٌة المختلفة.

  ٌساهم النظام الداخلً إلدارة الجودة

 .علً نشر ثقافة الجودة 

 ستٌفاء تقارٌر تقٌٌم العاملٌن فً ا

 .الكلٌة

  تطوٌر توجد خطة تحسٌن لتعزٌز و

 الفاعلٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.

 

 تصميم مصفوفة التحليل الكمي للبيئة الداخلية
علً نتابج استبٌان التحلٌل  ا  من خالل تحلٌل البٌبة الداخلٌة لكلٌة صٌدلة جامعة طنطا بناء      

التنفٌذٌة جنة لالعصؾ الذهنً للجلسات بقاعدة بٌانات الكلٌة و نتٌجة  ستعانةاالالبٌبً و أٌضا 

لتحدٌث و مراجعة الخطة اإلستراتٌجٌة و المعتمدة فً مجلس الكلٌة المنعقد بتارٌخ 

م لتحدٌد الممارسات ذات الصلة بعناصر كل معٌار من معاٌٌر القدرة المإسسٌة  13/9/2011

و الفاعلٌة التعلٌمٌة و أعقب ذلك جمع البٌانات و تحلٌلها و من ثم تحدٌد نقاط القوى و الضعؾ 

على هذه النتابج حٌث تم إعطاء كل عامل من نقاط القوى و الضعؾ وزن نسبى علً ا  ناءب

 حسب شدة تؤثٌره علً الكلٌة و ذلك كما هو موضح بالمصفوفة فً الشكل التالً:

 

 الترتٌب الوزن الداخلٌةعوامل البٌئة 
النقاط 

 المرجحة
 التعلٌق

 نقاط القوة :-أ

 .Brand Nameسمة متمٌزة  0.8 4 0.2 . عّؼخ اٌى١ٍخ.2

 ّٔؾ اٌم١بدح.. 1

 
0.05 3 0.15 

بالتطوٌر و التحسٌن و  االهتمام

 نظم الجودة. تفعٌل
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. اٌّٛاسد اٌزار١خ 3

 ٌٍى١ٍخ.
0.1 3 0.3 

نظام الساعات المعتمدة و مركز 

 الخدمات الصٌدلٌة.

١٘ئخ اٌزذس٠ظ  أػؼبء.وفبءح 4

 ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ.
0.1 4 0.4 

تعلٌمٌة أكادٌمٌة و ذو كفاءة 

 إدارٌة عالٌة.

 مإهل علمٌا بشكل جٌد. 0.15 3 0.05 . مستوي الخرٌج.5

  1.8  0.5 إجمالً نقاط القوة :

ف:نقاط الضع-ب  

ال رغزٛػت اٌىضبفخ اٌؼذد٠خ اٌىج١شح  0.25 2 0.25 .اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍى١ٍخ.2

 ٌٍطالة.

اٌّشعٛ فٟ  االسرمبءٌٍزؾم١ك  0.1 1 0.2 .اٌزغ١ٙضاد اٌّؼ١ٍّخ.1

 اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍطالة.

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ  أػؼبء.أػذاد 3

 ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ.

 األوربد٠ّٟاٌطربلُ  اػرذاداٌؼغض فٟ  0.3 1 0.25

إٌغررررررجخ  اٌرررررر٠ٝؼررررررٛق اٌٛطررررررٛي 

 اٌّشعؼ١خ.

 . اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ.4

 

٠ؾزبط اٌٝ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّزبثؼخ ٚ  0.2 2 0.2

 اٌزٕغ١ك ِغ و١ٍخ اٌطت عبِؼخ

 ؽٕطب.

  0.75  0.5 ٔمبؽ اٌؼؼف: اعّبٌٟ

 1.11 2 انًجًىع  

 

 الخارجٌةفً البٌئة  التهدٌداتو  الفرصتحدٌد لعناصر 

البٌئة الخارجٌة. 1  

 هدٌداتالت الفرص

العوامل 

 الجغرافٌة :

  منطقوة  فوًلجامعة طنطا  الجؽرافًالموقع

مصور  فوًتعتبر ثالث أعلى كثافة سوكانٌة 

 النسوبًبعد شبرا الخٌمة والقاهرة وبعودها 

عن الجامعات المنافسوة خاصوة الجامعوات 

 الخاصة.

  الصٌدلة جامعوة كفور الشوٌخ  بكلٌةبدء الدراسة

 ومنافستها  للكلٌة .

  موقع الكلٌة البعٌود عون مواقوع شوركات الودواء

فووووووً مصوووووور والمتمركووووووزة فووووووً القوووووواهرة 

 أكتوبر. 6مدٌنة و واإلسكندرٌة
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 هدٌداتالت الفرص

 العوامل

 االجتماعٌة

و 

 الحضارٌة:

 

  تحتفظ الكلٌة بمكانة تقع أعلى سلم التفضٌل

تنسووٌق  القبووول بالجامعووة ممووا ٌضوومن  فووً

على مسوتوى  لها مجا أكثر الطالب تفوقا  

 مصر كل عام.

  و البروتكوالت  االتفاقٌاتإبرام العدٌد من
 مع شركات و مصانع األدوٌة.

  التعلٌم عدم ثقة المجتمع الكافٌة فً مإسسات
 العالً.

 الخصوصٌةظاهرة الدروس  انتشار. 

  و  لالعتمادإمكانٌة تقدم الجامعات المناظرة
 الحصول علٌه.

العوامل 

 :االقتصادٌة

 

  وصوول  الووذيعلووى الوورؼم موون حالووة التشووبع

مجووال  فووًمصوور  فووًإلٌووه سوووق العموول 

الصووووٌدلٌات العامووووة الزال هنوووواك نقووووص 

بعوووض مجووواالت التخصوووص  فوووًواضوووح 

 عتمووادابوموون الممكوون تؽطٌتهووا  الصووٌدلً

 برامج متخصصة أخرى.

  الجامعوووات الحكومٌوووة  فوووً الدراسوووةتكلفوووة

 فووووًمقارنووووة بالتكلفووووة  تعتبوووور قلٌلووووة جوووودا  

 الجامعات الخاصة. 

  علوى بورامج الدراسوات العلٌوا  اإلقبالتزاٌد

الماجستٌر و خاصة درجة  للعلوم الصٌدلٌة

  سوق العمل. احتٌاجات ةلتلبٌ

  إنشاء الهٌبة القومٌوة لضومان جوودة التعلوٌم

حٌووث أن الحصووول علووى االعتموواد ٌحقووق 

 للكلٌة مٌزة تنافسٌة كبٌرة. 

  ًإقبال المجتمع وسوق العمول علوى خرٌجو

برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة مما ٌإدي إلى 

بووه وزٌووادة موووارد الكلٌووة  لتحوواقاالزٌووادة 

 .ستمراراب

 ٌهوا الكلٌوة قلة المووارد المالٌوة التوً تحصول عل

 من الجامعة

 معدالت البطالة بٌن الصٌادلة مما ٌإثر  ارتفاع

بكلٌووووة  االلتحوووواق فووووًعلووووى رؼبووووة الطووووالب 

 الصٌدلة. 

  توووافر فوورص عموول جاذبووة ألعووداد كثٌوورة موون

أعضاء هٌبة التدرٌس خوارج الكلٌوة مموا أدى 

 إلى نقص شدٌد فً أعضاء هٌبة التدرٌس.

 

 

 

 المٌزانٌووووة المخصصووووة موووون  عوووودم تحصووووٌل

 .بالمعدل المناسب الجامعة

العوامل 

 التكنولوجٌة:

  هنوواك فرصووة محققووة لزٌووادة التعوواون مووع

النوعٌووة  الرقابووة وأقسووامالمراكووز البحثٌووة 

التابعوة للقطواع  األدوٌوةوالجودة بشوركات 

  ًعوودم القوودرة علووى مواكبووة التطووور الكبٌوور فوو

 اإلمكانٌووات لضووعؾأسووالٌب التعلووٌم و الووتعلم 

 .أحٌاناالمتاحة 
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 هدٌداتالت الفرص

توسووٌع  علووىالعووام والخوواص ممووا ٌسوواعد 

دابوورة نشوواط الكلٌووة للقٌووام بعموول دراسووات 

وبحووووث بالمشووواركة موووع وزارة الصوووحة 

والجهووووات الرقابٌووووة لتطوووووٌر أداء الكلٌووووة 

 آن واحد. فًوالصناعات الدوابٌة 

  نحوو  الحوالًاالتجواه  فًالمرونة الواضحة

مووع توووافر الوودعم  الجووامعً األداءتطوووٌر 

هووذا االتجوواه ٌمثوول  فووً داريواإل المووادي

عظٌمووة ٌمكوون اسووتؽاللها لتطوووٌر  فرصووة

 الكلٌة. 

 بتعوووواث وتشووووجٌع موووون نظووووام اإل سووووتفادةاال

طوالب الدراسوات العلٌوا للسوفر فوً بعثوات 

ٌضووٌؾ للكلٌووة خبوورات  تعلٌمٌووة خارجٌووة

 .علمٌة متجددة

  وجود قنوات مفتوحوة موع الكلٌوات العالمٌوة

ذات السووووووومعة المتمٌوووووووزة فوووووووً ضووووووووء 

 مشروعات مشتركة من خالل التعاون و 

 . TempusوFP7 التبادل العلمً مثل 

 

 تصميم مصفوفة التحليل الكمي للبيئة الخارجية

التحلٌل من خالل تحلٌل البٌبة الخارجٌة لكلٌة صٌدلة جامعة طنطا بناء علً نتابج استبٌان      

جنة التنفٌذٌة لتحدٌث و مراجعة الخطة اإلستراتٌجٌة و لالعصؾ الذهنً ل جلسات  البٌبً و نتٌجة

م لتحدٌد الفرص و التهدٌدات و التً ال  13/9/2011المعتمدة فً مجلس الكلٌة المنعقد بتارٌخ 

لهذه المتؽٌرات  نه ٌمكن الحكم على مدي استجابة الكلٌةإتملك الكلٌة القرار فً تؽٌٌر أي منها ف

عطاء كل عامل من الفرص و التهدٌدات وزن نسبً على حسب شدة استجابة الكلٌة إحٌث تم 

 :موضح بالمصفوفة فً الشكل التالً لهذه المإثرات و ذلك كما هو
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 الترتٌب الوزن عوامل البٌئة الخارجٌة
النقاط 

 المرجحة
 التعلٌق

 الفرص-أ

 اٌغغشافٟ. اٌّٛلغ 2

 .ٚاٌغىبٟٔ
0.2 4 0.8 

منطقة تعتبر ثالث أعلى كثافة 

جمهورٌة مصر سكانٌة فً 

 العربٌة.

 . اٌششاوبد ٚ االرفبل١بد1

 
0.1 3 0.3 

القدرة على استقطاب الموارد 

الذاتٌة فً مجال إجراء البحوث 

 العلمٌة .

 0.3 3 0.1 .رطٛس رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ3ُ١ٍ

مواكبة التطور فً أسالٌب 

 األنماطنحو  تجاهاالو  التعلٌم

التعلٌم مثل الؽٌر تقلٌدٌة 

 اإللكترونً .

 0.4 4 0.1 .. المشروعات التنافسٌة4
مصدر تموٌل هام لتحقٌق 

 أولوٌات الكلٌة.

  1.8  0.5 إجمالً الفرص :

 التهدٌدات-ب

 0.1 1 0.2 اٌذسٚط اٌخظٛط١خ02
٠ٙذد اٌؼ١ٍّخ  ِٕزششح ثشىً وج١ش

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 0.2 1 0.05 اٌغبِؼبد إٌّبفغخ01
عزة صمخ اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ 

 .االػزّبدٌؾظٌٛٙب ػٍٝ 

 ػذَ اعز١ؼبثٗ ألػذاد اٌخش٠غ١ٓ . 0.1 1 0.2 عٛق اٌؼ03ًّ

 0.45 3 0.25 . اٌىضبفخ اٌؼذد٠خ ٌٍطالة4
 اٌزؾز١خػذَ ِالئّزٙب ٌٍج١ٕخ 

 ٌٍى١ٍخ.

.رٛف١ش ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخظظخ 5

 ِٓ اٌغبِؼخ
 .ػذَ رؾظ١ٍٙب ثبٌّؼذي إٌّبعت 0.1 1 0.2

  2.25  0.5 :اعّبٌٟ اٌزٙذ٠ذ

 1.91  2 :انًجًىع  

. 
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 SWOTتنمية اإلستراتجيات البديلة باستخدام مصفوفة  

 إستراتجٌات )نمو و توسع( الفرص)ف( مجاالت القوة )ق(

جراء مركز الخدمات الصٌدلٌة إل

دراسات اإلتاحة الحٌوٌة للعدٌد من 

األدوٌة وذلك للعدٌد من شركات 

  األدوٌة المحلٌة و العربٌة و العالمٌة 

إجراء العدٌد من الدراسات  و

الفارماكولوجٌة و اإلكلٌنٌكٌة الالزمة 

إجراء  أٌضالتسجٌل األدوٌة و 

اختبارات تؤكٌد الجودة للعدٌد من 

 المستحضرات الصٌدلٌة.

زٌادة التعاون مع المراكز البحثٌة 

النوعٌة والجودة  الرقابة وأقسام

التابعة للقطاع  األدوٌةبشركات 

 .العام والخاص

 

بروتوكول العمل علً تفعٌل 

التعاون العلمً مع كلٌة الصٌدلة 

بروتوكول وجامعة مرسٌلٌا  -

مع مدٌنة مبارك  التعاون العلمً

باإلضافة إلً  لألبحاث العلمٌة

عقد اتفاقٌات وشراكات تشجٌع 

جدٌدة تزٌد من الموارد الذاتٌة 

توسٌع دابرة  علىٌساعد و للكلٌة

نشاط الكلٌة للقٌام بعمل دراسات 

وبحوث بالمشاركة مع وزارة 

الصحة والجهات الرقابٌة لتطوٌر 

أداء الكلٌة والصناعات الدوابٌة 

 آن واحد. فً

 سمعة الكلٌة.

 

 .والسكانً الجؽرافًالموقع 

 

 Brand Nameالسمة متمٌزة 

منطقة تعتبر ثالث  مع كونها

جمهورٌة أعلى كثافة سكانٌة فً 

مصر العربٌة ٌكسب الكلٌة وضع 

تنافسً جٌد بٌن الكلٌات 

 المناظرة.
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 إستراتجٌات )نمو و توسع( الفرص)ف( مجاالت القوة )ق(

برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة )نظام 

 الساعات المعتمدة(

بعض  فًواضح النقص ال 

ومن  الصٌدلًمجاالت التخصص 

برامج  باعتمادالممكن تؽطٌتها 

 متخصصة أخرى.

 

تؽطٌة احتٌاج سوق العمل فً 

بعض المجاالت الحدٌثة مع 

محاولة التوسع فً اعتماد برامج 

 جدٌدة.

 

 إستراتٌجٌات )تطوٌر و تحسٌن( الفرص)ف( مجاالت الضعف )ض(

تتناسب مع التجهٌزات المعملٌة ال 

 الكثافة العددٌة للطالب.

المشروعات التنافسٌة كمصدر 

تموٌل هام فً تسٌر العملٌة 

 التعلٌمٌة على الوجه األمثل

ٌد المعامل بما زوالعمل علً ت

ٌنقصها من تجهٌزات  معملٌة 

 لتطوٌر و تحسٌن األداء.

و  االتفاقٌاتإبرام العدٌد من  التدرٌب الصٌفً

مع شركات و  البرتوكوالت

 مصانع األدوٌة.

فتح مجاالت جدٌدة لتدرٌب 

الطالب بخالؾ التدرٌب النظري 

 فً مستشفٌات جامعة طنطا.

 أسالٌب اتجاهجمود الخطة الدراسٌة و 

التعلٌم المتبعة لقٌاس قدرات الحفظ و 

القدرة على  اختباردون  االسترجاع

 .االبتكارالتحلٌل و اإلبداع و 

ع الكلٌات وجود قنوات مفتوحة م

العالمٌة ذات السمعة المتمٌزة فً 

ضوء مشروعات مشتركة من 

خالل التعاون و التبادل العلمً 

 . TempusوFP7 مثل 

تطوٌر الخطة الدراسٌة وفقا  

للهٌبة  األكادٌمً االعتمادلمعاٌٌر 

 العالمٌة. للمنظماتالقومٌة و 
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 (استقرارإستراتٌجٌات )ثبات و  التهدٌدات )ت( مجاالت القوة )ق(

انتشار ظاهرة الدروس  .كفاءة أعضاء هٌبة التدرٌس

 .الخصوصٌة

حث أعضاء هٌبة التدرٌس على 

أسالٌب تعلٌم مختلفة  استخدام

تشجع الطالب على التعلم الذاتً 

مع مراعاة التجدٌد المستمر فً 

المقررات الدراسٌة لمحاربة هذه 

 الظاهرة.

 

هٌبة التدرٌس فً وجود بعض أعضاء 

 جامعات عالمٌة متمٌزة.

عدم ثقة المجتمع الكافٌة فً 

 مإسسات التعلٌم العالً.

أفضل العلماء و  استقدام

 لالستفادةالمتمٌزٌن لمدد قصٌرة 

منهم و تشجٌع نشر البحوث 

 العلمٌة.

اإلدارة بالتطوٌر و التحدٌث  اهتمام

 المستمر و تحقٌق الجودة الشاملة.
إمكانٌة تقدم الجامعات المناظرة 

 و الحصول علٌه. لالعتماد

األكادٌمً  لالعتمادتؤهٌل الكلٌة 

بالتطوٌر المستمر للقدرة  

 المإسسٌة و الفاعلٌة التعلٌمٌة.
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 (انكماشإستراتٌجٌات ) التهدٌدات )ت( مجاالت الضعف )ض(

البنٌة التحتٌة للكلٌة من مدرجات و 

 معامل.

 لاللتزامالتنسٌق مع الجامعة  العددٌة للطالب.الكثافة 

بنسبة المحولٌن و التً ال تتعدي 

 % من إجمالً المقبولٌن.10

ٌعوق  األكادٌمًالطاقم  إعدادالعجز فً 

 الوصول الى النسبة المرجعٌة.

تم إنشاء العدٌد من كلٌات 

الصٌدلة فً عدة مدن خلٌجٌة ، 

و ٌعد هذا عامل جذب كبٌر 

التدرٌس نظرا ألعضاء هٌبة 

 .الرتفاع مستوى األجور

تحسٌن مستوي األجور ألعضاء 

هٌبة التدرٌس مع التحكم فً نسبة 

اإلعارات و األجازات التً 

تضمن وجود عدد مناسب ٌساعد 

النسبة المرجعٌة  إلىفً الوصول 

 المرجوة.

عدم القدرة على التوسع فً المبانً و 

 المنشآت.

المٌزانٌة  عدم تحصٌل

 ن الجامعةالمخصصة م

 .بالمعدل المناسب

 

الموارد من خالل  استؽاللحسن 

تعظٌم االستفادة منها و تقلٌل 

الفاقد و المحافظة علٌها من خالل 

 الصٌانة المستمرة.
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 سياسات الكلية
 

 

 اإلمكاناتممكنة من  ستفادةاتهدؾ إلى تحقٌق أقصى  كلٌةال فً السٌاسات المتبعة حالٌا  

 :محاور 5على  ختصارباسوؾ نعرضها  المتاحةوالطاقات 

 2. سٌاسات القبول و التحوٌل

 مر حلة البكالورٌوس

أن ٌكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها وٌكون القبول بترتٌب 

لما ٌقرره مكتب تنسٌق  لجامعة طنطا وفقا   الجؽرافًالتوزٌع  مراعاةدرجات النجاح مع 

 القبول بالجامعات.

 بالنسبة لقواعد تحوٌل الطالب المستجدٌن فً الفرقة اإلعدادٌة:

حصول الطالب على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي تم قبوله داخل القطاع 

الصٌدلً وأن ٌكون الطالب مستوفٌا لشروط التوزٌع الجؽرافً المقررة فً هذا الشؤن 

 للقبول بالجامعات. الربٌسًعن طرٌق مكتب التنسٌق  مركزٌا   وٌتم التحوٌل

 بالنسبة للضوابط الخاصة بالتحوٌل من الكلٌات المتناظرة:

 على مستوى كل جامعة. أن ٌكون التحوٌل بٌن الكلٌات المتناظرة بالجامعات مركزٌا  

 فً الكلٌة المحول منها. علًأإلى فرقة  ومنقوال   كون الطالب ناجحا  ٌأن 

 .الجؽرافًلشروط التوزٌع  ٌكون الطالب مستوفٌا   نأ

% من عدد الطالب المقٌدٌن بالفرقة المطلوب التحوٌل 20أال تزٌد نسبة المحولٌن عن 

 لقواعد عامة معلنة بكل كلٌة. وفقا   إلٌها وذلك

 أن تكون األولوٌة للتحوٌل من بٌن المتقدمٌن للطالب الحاصلٌن على أعلى المجامٌع.

 بالنسبة للطالب الراغبٌن فً نقل القٌد:

ٌجوز نقل قٌد الطالب من كلٌة إلى أخرى ؼٌر مناظرة فً ذات الجامعة أو جامعة 

الكلٌتٌن بشرط أن ٌكون حاصال على المجموع الذي قبلته الكلٌة  مجلسًأخرى بموافقة 

للشروط المإهلة للقبول بالكلٌة فً تلك  سنة حصوله على الثانوٌة العامة ومستوفٌا  

 السنة.
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 الطالب الحاصلٌن علً الشهادات المعادلة:

ٌجوز قبول تحوٌل الطالب الحاصلٌن على الشهادات المعادلة بٌن الكلٌات المتناظرة فً 

الجامعات المصرٌة بنفس شروط الطالب الحاصل على الثانوٌة العامة المصرٌة فً 

 من المجلس األعلى للجامعات.  والصادرةحدود القواعد المنظمة لذلك 

 مرحلة الدراسات العلٌا

 الدرجات العلمٌة:

 العلوم الصٌدلٌة فً الماجستٌرة درج 

جٌد على  تراكمًٌقبل الطالب الحاصل على درجة البكالورٌوس العلوم الصٌدلٌة بتقدٌر 

 إلى باإلضافة ا من المجلس األعلى للجامعاتالجامعات المعترؾ به األقل من إحدى

ٌحددها مجلس  التًمقرر أو متوسط مقررات التخصص  فًتقدٌر جٌد جدا على األقل 

 القسم المختص 

  العلوم الصٌدلٌة فًالفلسفة  دكتوراهدرجة 

ٌقبل الطالب الحاصل على دراجة الماجستٌر فً العلوم الصٌدلٌة من إحدى الجامعات 

 فًالجامعات المعترؾ بها  إحدىأو من  المجلس األعلى للجامعات المعترؾ بها من

 الدول العربٌة.

 دبلوم الدراسات العلٌا 

الجامعات المعترؾ  العلوم الصٌدلٌة من إحدى فً ل على درجة البكالورٌوسوصالح

الدول  فًالجامعات المعترؾ بها  إحدىأو من  للجامعاتا من المجلس األعلى به

 العربٌة.

  درجة دكتور الصٌدلهPharm D 

  جٌد على األقل تراكمًبتقدٌر   العلوم الصٌدلٌة فً ل على درجة البكالورٌوسوصالح

الجامعات  إحدىأو من  للجامعاتا من المجلس األعلى الجامعات المعترؾ به من إحدى

الدول العربٌة كما ٌشترط حصول الطالب على تقدٌر جٌد جدا على  فًالمعترؾ بها 

 ٌحددها مجلس القسم. التًأربعة مقررات على األقل من مقررات التخصص  فًاألقل 
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 التعلٌم مجاالت فًسٌاسات الكلٌة  .1

  العددٌة الزائدة للطالب الكثافةمشكلة سٌاسة الكلٌة للتغلب على: 

 ومجموعات أصؽر فً  النظرٌةفً الدروس  ةتقسٌم الطلبة إلى مجموعات صؽٌر

 .العملٌةالدروس 

 من الساعة الثامنة صباحا  الدراسًالٌوم  متداداواألمثل للقاعات والمعامل  ستخداماال

 السادسة مساء.حتى 

 ًلكترونًاإلنحو تفعٌل التعلٌم  السع. 

  ظادهرة الدروس الخصوصٌةسٌاسة الكلٌة للتغلب على: 

 وتطبٌق  المعاونة والهٌبةهٌبة التدرٌس  ءلصؽار أعضابؤخالقٌات المهنة  لتزاماال

 القانون فً حاله ممارسة أحدهم لهذا النشاط.

 لكترونٌة.إأو  ةضرات من األساتذة مباشرة فً صورة ورقٌاتوفٌر المح 

  فً االمتحانات وعدم االعتماد فقط على قٌاس الحفظ والعمل على قٌاس  األسبلةتنوع

 المهارات.

  تسجٌل حضور وؼٌاب الطالب فً الدروس العملٌة ومحاولة ربط الطالب

 بالمحاضرات.

  الرٌادة العلمٌةوتفعٌل نظام الساعات المكتبٌة. 

  تكلٌفهم ببعض الواجبات أثناء المحاضرات.حث الطالب على التعلم الذاتً من خالل 

 أن على األولى الساعة بعد المحاضرة إٌقاؾ على بالكلٌة التدرٌس هٌبة أعضاء حث 

 التدرٌس هٌبة عضو من لكل الذهنٌة الراحة لتوفٌر وذلك بالمدرج الطالب ٌظل

 .جدٌد من الذهنً نشاطه استعادة للطالب ٌتسنى حتى والطالب

 الٌوم فً المحاضرات لعدد األقصى الحد ٌكون أن الدراسً الجدول وضع عند ٌراعى 

 .محاضرات 3 عدد الواحد

 

 



           بــطــُــت طــؼــبيــج -تــذنــٍــصــت انــٍــهــك -ـتـٍــجـــٍــراتــتـسـت اإلــطــخـان          

 909ٍ ــي 71ت ــحــفــص

 

 وٌطبق فٌه  البقةبصوره  األقسامكتاب جامعً معتمد من مجالس  بإصدار االلتزام

بإصداره فً  االلتزامالفكرٌة والنشر وٌعرض بسعر مناسب مع الملكٌة سٌاسة حقوق 

 مٌعاد مناسب من الفصل الدراسً.

  ضعف المواردسٌاسة الكلٌة للتغلب على: 

: تنمٌة الموارد من خالل الكلٌة على تحرص  

  ذات الطابع الخاص من خالل التوسع فً أنشطتها والتروٌج لها ةالوحد دخلزٌادة. 

 العمل على إنشاء المزٌد من الوحدات ذات الطابع الخاص. 

 فً برنامج جدٌد وهو برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة بدء الدراسة. 

 .تطبٌق البحة الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة 

  بمشروع  الكلٌةاشتراكSSDIP (من الصٌدلً العمل سوق احتٌاجات تلبٌة 

  (البكالورٌوس مرحلة لطالب والعملٌة المهنٌة المهارات

 بدور الكلٌة. زٌادة المساهمة المجتمعٌة من خالل التعرٌؾ 

  من خالل التسوٌق لبرامج الكلٌة لمرحلتً البكالورٌوس  الوافدٌن بعدد الطالزٌادة

 والدراسات العلٌا فً الدول العربٌة واآلسٌوٌة.

 فً أعداد أعضاء دهٌنة التدرٌس سٌاسة الكلٌة للتغلب على النقص: 

 تتمثل سٌاسة الكلٌة لمعالجة النقص فً أعضاء هٌبة التدرٌس فً:

  عن طرٌق زٌادة عدد المعٌدٌن المقبولٌن المعٌدٌنتعدٌل الخطة الخمسٌة للكلٌة لتعٌٌن 

 .و تجدٌدها لخمس سنٌن أخرى

  تشجٌع الدراسات العلٌا والعمل على إزالة المعوقات التً تواجه المعٌدٌن والمدرسٌن

 .الدكتوراهالمساعدٌن للحصول على 

  بنسبة المحولٌن من الكلٌات  االلتزام عن طرٌقتقلٌل أعداد الطالب لتحسٌن النسبة

 .األخرى
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  أعضاء هٌبة التدرٌس من خارج الكلٌة على أن ٌتمتع المنتدب  نتدابابتقوم الكلٌة

وذلك فً التخصصات التً بها  الطٌبة والسمعةوالكفاءة المهنٌة  بالمإهالت العلمٌة

 عجز أو لٌس لها مثٌل فً الكلٌة. 

 عدد من الصٌادلة المشهود لهم بالكفاءة وذلك للمساعدة فً  نتدابالك تتبع سٌاسة ذوك

 .العملٌةالدروس 

  توفٌر الدعم المادي للطالبسٌاسة الكلٌة للتغلب على: 

  للطالب ؼٌر القادرٌن فً صورة كتاب جامعً  المادي لدعماتلتزم الكلٌة بتوفٌر- 

 .حتٌاجاتاالتوفٌر  -مرتب شهري

  الذاتً:سٌاسة الكلٌة لتشجٌع التعلٌم 

 وتشجٌعه الذاتً التعلم إلى االتجاه. 

 االنترنت بشبكة متصلة آلً حاسب قاعات إنشاء. 

 ورقٌه صوره فً بالمكتبة الكتب من الحدٌثة المراجع توفٌر. 

 بالطال تقٌٌم تجاه الكلٌة سٌاسة: 

 التعلٌمٌة للعملٌة المستهدفة المخرجات جمٌع لتحقٌق التقٌٌم أسالٌب بتنوع الكلٌة تلتزم. 

 التقٌٌم فً  الداخلٌة الالبحة بتطبٌق الكلٌة تلتزم. 

 دورٌه بصوره الطالب بتقٌٌم الكلٌة تلتزم. 

ٌتم مراجعة سٌاسات الكلٌة فً مجاالت التعلٌم مرة كل ثالث  لٌة للمراجعة الدورٌة:آ

رأي  ستطالعابسنوات. تقوم لجنة شبون الطالب ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة 

 متحاناتاالث سٌاسات التعلٌم وذلك فً ضوء مجالس األقسام بخصوص مقترحاتهم لتحدٌ

تقوم لجنة شبون الطالب ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة بدراسة ثم . ستبٌاناتواال

 علً نتابج المناقشات تقوم لجنة  ا  بناء و عام جتماعااتها فً مقترحات األقسام ثم عرضها ومناقش
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ٌتم اعتماد النص  و شبون الطالب ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتحدٌث سٌاسات التعلٌم

 المستحدث من مجلس الكلٌة.

 سٌاسة البحث العلمً .2

ترتكز سٌاسة الكلٌة فً مجال البحث العلمً على ثالث محاور هً: تشجٌع النشر العلمً 

بجودة األبحاث العلمٌة بالكلٌة ورفع قدرات أعضاء هٌنة  رتقاءاالٌضمن  والذيالمتمٌز 

 التدرٌس وصؽار الباحثٌن ودعم مصادر التموٌل الذاتً التً تخدم العملٌة البحثٌة.

 بجودة األبحاث العلمٌة وتشجٌع النشر العلمً المتمٌز رتقاءاال: 

:بؤنشطة البحث العلمً للكلٌة عن طرٌق رتقاءاالتسعى الكلٌة إلى   

  المجتمعٌة  حتٌاجاتاالوضع خطة بحثٌة عامة للكلٌة تعتمد على. 

  األهداؾ  للبحث العلمً خاصة بها محددة هخمسٌدفع األقسام العلمٌة إلى وضع خطط

 لتزامواال اتوالمسبولٌات والمخرجات ومن أهمها نشر البحوث والمشاركة فً المإتمر

 بتنفٌذها. 

 البحث  بؤخالقٌات لتزامهماالباحثٌن ومتابعة بتوعٌة أعضاء هٌبة التدرٌس و هتماماال

 العلمً. 

 ألعضاء هٌبة التدرٌس  والماديبالتعاون مع جامعة طنطا بالدعم المعنوي  لتزاماال

 وفً المإتمرات. النشٌطٌن فً مجال النشر العلمً فً المجالت المصنفة عالمٌا  

  مجال البحث فًرفع قدرات أعضاء دهٌئة التدرٌس وصغار الباحثٌن: 

 ًمنها  ستفادةاالتخدم العملٌة البحثٌة وتعظٌم  توفٌر األجهزة العلمٌة الحدٌثة الت

  .بالتدرٌب المتخصص

  هٌبة التدرٌس وصؽار الباحثٌن فً الدورات التدرٌبٌة وورش  اشتراك أعضاءتدعٌم

 العمل الخاصة بالبحث العلمً. 

   وطالب السنوات  أعضاء هٌبة التدرٌس بمعاونً كما تولى الكلٌة اهتماما خاصا

 ومبادئالنهابٌة بمرحلة البكالورٌوس وتعمل على إكسابهم مهارات الكتابة العلمٌة 

 األجهزة العلمٌة.  ستعمالاالبحث العلمً وتدرٌبهم على 
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 شتراكاالء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم على كما تعمل الكلٌة على تحفٌز وتدعٌم أعضا 

 فً المإتمرات العلمٌة المحلٌة والعالمٌة. 

  التطورات العلمٌة عن طرٌق تفعٌل  أحدثطالع على ر مصادر اإلٌعلى توفالعمل

 وتحدٌث محتوٌات المكتبة الورقٌة. نظام المكتبة الرقمٌة 

 أعضاء هٌنة التدرٌس والمعاونٌن على السفر فً مهمات علمٌة وبعثات ومنح  تشجٌع

 رات متطورة فً مجال البحث العلمً.مها كتساباوشخصٌة 

 دعم مصادر التموٌل الذاتً التً تخدم العملٌة البحثٌة: 

 ذات الطابع الخاص  ةالكلٌة بتنمٌة الموارد من خالل زٌادة مساهمة الوحد اهتمام. 

  التوسع فً أنشطتها والتروٌج لها وبدء الدراسة فً برنامج جدٌد وهو برنامج

  .الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

  تطبٌق البحة الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة. 

  زٌادة المساهمة المجتمعٌة من خالل التعرٌؾ بدور الكلٌة. 

  من خالل التسوٌق لبرامج الكلٌة لمرحلتً  الوافدٌنالطالب العمل على جذب

 البكالورٌوس والدراسات العلٌا فً الدول العربٌة واآلسٌوٌة.

 وعلى  فً المشارٌع الممولة خارجٌا   االشتراكس على أعضاء هٌنة التدرٌ تشجٌع

جراء البحوث إمع المإسسات البحثٌة األخرى وشركات األدوٌة فً  االشتراك

 .شراؾ على الرسابل العلمٌة واإل

  على تشجٌع دور المراكز البحثٌة والتً تقدم خدمات بحثٌة وتطبٌقٌة وتسهم العمل

 .العلمًالبحث  ودعم المالٌةفً رفع الموارد  اعابداته

تتم مراجعة سٌاسات البحوث العلمً مرة كل ثالث سنوات. تقوم  آلٌة للمراجعة الدورٌة:

لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بمراجعة سٌاسات البحث العلمً بالكلٌة مع وضع تصور 

تقوم لجنة الدراسات العلٌا و على التؽٌرات فً البٌبة الداخلٌة والخارجٌة ا  مستحدث بناء

العلمً بالكلٌة  والبحوث باستطالع أراء األقسام العلمٌة بخصوص التحدٌث فً سٌاسات البحث

و أخٌرا   لنهابٌةاتها ؼاألقسام العلمٌة ووضع النص المستحدث فً صٌاو دراسة مقترحات 

 سٌاسات الكلٌة فً مجال البحث العلمً المستحدثة من مجلس الكلٌة. عتمادا
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 تنمٌة البٌئةسٌاسة خدمة المجتمع و  .3

فً إطار تحقٌق رسالة الكلٌة فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة تتبع الكلٌة سٌاسات 

كل خمس سنوات  راجعبنٌت على تحدٌد االحتٌاجات المجتمعٌة مبنٌة على آلٌة موثقة ومعلنة وت

ن خدمة من خالل وحدة شبو حتٌاجاتباالفً التحدٌث والتطوٌر للوفاء  وٌستفاد من هذه الدراسة

 .المجتمع وتنمٌة البٌبة

 وسبل  إعداد خطة عمل فً بداٌة كل عام جامعً تتضمن الندوات وحمالت التوعٌة

ذات الطابع  ةوتطوٌر أنشطة الوحد نتاجٌة والخدمٌةالتعاون مع المإسسات اإل

 الخاص وتطوٌر أسالٌب اإلعالن عن األنشطة فً الكلٌة.

 .رات تدرٌبٌة إلكسابهم مهارات تتوافق مع تفعٌل التواصل مع الخرٌجٌن بتنظٌم دو

األطراؾ المجتمعٌة فً إٌجاد حلول للقضاٌا المختلفة  وإشراكمتطلبات سوق العمل 

 بالكلٌة.

   تقدٌم خدمات مجتمعٌة متمثلة فً القٌام بقوافل طبٌة بالتعاون مع كلٌة الطب وطب

 .الؽربٌةالجامعة لقرى محافظة  وإدارةاألسنان 

   والسالمة لألفراد وحماٌة وصٌانة المنشآت والحفاظ على البٌبة طبقا تحقٌق األمن

 للمعاٌٌر الدولٌة.

تتم المراجعة كل ثالث سنوات وهناك متابعة لتنفٌذ هذه السٌاسة  آلٌة للمراجعة الدورٌة:

تقوم بها لجنة شبون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌنة. ٌتم تشكٌل لجنة للقٌام بدراسة لتحدٌد 

المجتمعٌة واستقصاء رأى ومدى رضا المستفٌدٌن من الخدمات التً تقدمها الكلٌة  االحتٌاجات

تقوم لجنة شبون خدمة فق مستواه مع متطلبات سوق العمل و وعن مستوى الخرٌج ومدى توا

نمٌة البٌبة طبقا  المجتمع بدراسة المقترحات وتعدٌل سٌاسة الكلٌة فً مجال خدمة المجتمع وت

تم اعتماد سٌاسة الكلٌة فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌبة من مجلس ٌ لهذه المقترحات و

 الكلٌة.

 السٌاسات المالٌة .5

فً توجٌه  الكلٌة، فً أنها االستخدام أو التنظٌم الذي تستعمله المالٌةٌكمن مضمون السٌاسة 

 الكلٌة.، وفقا لألهداؾ التً تضعها النفقاتٌرادات أو والتً تشمل اإل االقتصادٌةبرامجها 
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 بإعداد لجنة الموازنة كلؾتوالكلٌة  مجلس ٌعتمدها سنوٌة تقدٌرٌة مالٌة موازنة كلٌةلل ٌعد  -1

 علً لعرضها المالٌة السنة انتهاء من شهور ثالثة خالل الختامً والحساب المالً الكلٌة مركز

 .العتمادهامجلس الكلٌة 

 .المعتمدة البنوك من الكلٌة مجلس ٌختاره الحكومٌة البنوك حدأ فً خاص حساب كلٌةلل ٌفتح  -2

 : من الكلٌة موارد تتكون  -3

 جامعة طنطا –كنصاب لكلٌة الصٌدلة  الجامعة تقرردها التً المبالغ. 

الجدٌد فً نهاٌة ٌونٌو سنوٌا  و  المالًلجنة موازنة الكلٌة قبل بداٌة العام  اجتماعٌتم         

للمطالبة بنصاب كلٌة الصٌدلة مع تحدٌد فً بداٌة ٌناٌر  الجامعة  إلً االجتماعإرسال محضر 

المبالػ المطلوبة من مٌزانٌة الجامعة السنوٌة  مع إرفاق بنود الصرؾ و دراسات الجدوى 

مبالػ التً تحتاجها الكلٌة من الخطة و أٌضا  ٌتم إرسال ال ٌات الترمٌم العاجلةلالالزمة لعم

 أليمع إرفاق بنود الصرؾ و دراسات الجدوى الالزمة   م2015  -2010الخمسٌة للجامعة 

 .عملٌات ترمٌم أو بناء بعٌدة المدى

 : ًالموارد الذاتٌة للكٌة و التً تتلخص ف 

 (.العلٌا، برنامج الدراسات نظام الساعات المعتمدة )برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة 

 بع الخاص )مركز الخدمات الصٌدلٌة(.ذات الطا الوحدات 

ا على الالبحة الداخلٌة لكال  من مركز الخدمات الصٌدلٌة و  و ٌتم التصرؾ فٌها بناء 

 الزمنًكذلك برنامج الساعات المعتمدة لتنفٌذ الخطة التنفٌذٌة للكلٌة على حسب الجدول 

إذا  جدوىٌدة و بالتالً ٌتم عمل دراسة متؽٌرات جد أيأو حسب األهمٌة إذا طرأت 

 اعتمادهاالمدرجات مع إقرار هذه الدراسة و  أوكانت هناك ترمٌمات مطلوبة للمعامل 

 من مجالس الكلٌة.

 :بناءا  على الالبحة الداخلٌة لمركز الخدمات الصٌدلٌة 

 الموازنة الجامعة. إلى% من موارد مركز 20تإول نسبة  -

 حو التالً:ٌوزع صافً الربح على الن -

 للقابمٌن بالعمل. مكافؤة% 30

 للصرؾ منه فً التموٌل الذاتً لإلحالل و التجدٌد و الصٌانة. احتٌاطً% 15

 للعاملٌن بالمركز.اجتماعٌة % رعاٌة 10

 لطالب الكلٌة. اجتماعٌة% رعاٌة  5
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  لبرنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةبناءا  على الالبحة الداخلٌة: 

 لتؽطٌة األعباء اإلدارٌة المتعلقة بالبرنامج. % حصة الجامعة و ذلك5 -
مكافآت ساعات التدرٌس و لجان االمتحان ورصد الدرجات،  مكافآت% )50 -

عٌدٌن و المدرسٌن المساعدٌن و اإلدارٌٌن، مقابل استهالك التشؽٌل الٌومً الم
 للمعامل.(

ٌة،إنشاء % )تطوٌر المعامل و المكتبات التعلٌمٌة،تطوٌر البنٌة األساسٌة للكل45 -
 برامج ساعات جدٌدة، تحسٌن أداء أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة.(

  برامج الماجستٌر  فًتشجٌع الخرٌجٌن من جملة البكالورٌوس على التسجٌل

 والدكتوراه بالكلٌة.

 .التبرعات المحتملة من شركات األدوٌة 

 :ٌلً ما الصرؾ وأوجه كلٌةال نفقات تشمل -4

  م.2010/2015الخطة التنفٌذٌة  الخمسٌة للكلٌة  تنفٌذمتابعة 

  ببرنامج الساعات  للعاملٌن تصرؾ التً حكمها فً وما والحوافز المكافآت و األجور

 المعتمدة.

 تلفة خألنشطة الجودة الم والتقٌٌم المتابعة عملٌات نفقات. 

ا شٌكات بموجب المعتمد بالبنك المودوعة الكلٌة أموال من الصرؾ ٌكون -5  من علٌها موقع 

 . بالجامعة المالً المسبول

 العمل مجموعة تتولى و كٌةبال المحاسبً العمل طبٌعة مع تتفق سجالت و دفاتر إمساك ٌتم -6

لجنة  على للعرض تمهٌدا الختامً الحساب إعداد و الصرؾ و المراجعة بؤعمال القٌام بالحسابات

 .الموازنة بالكلٌة

تقوم لجنة حٌث  مرة كل ثالث سنواتمالٌة سٌاسات الالتتم مراجعة  آلٌة للمراجعة الدورٌة:

على التؽٌرات فً البٌبة  ا  بالكلٌة مع وضع تصور مستحدث بناء السٌاسات المالٌةبمراجعة  الموازنة 

و باستطالع أراء األقسام العلمٌة بخصوص التحدٌث  موازنة الكلٌةتقوم لجنة و الداخلٌة والخارجٌة

 عتماداو أخٌرا   لنهابٌةاتها اؼااألقسام العلمٌة ووضع النص المستحدث فً صٌ دراسة مقترحات

 .المستحدثة من مجلس الكلٌة السٌاسات المالٌة
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 تحديث رؤية ورسالة الكلية

نوات عتمد مجلس الكلٌة تحدٌث الرإٌة والرسالة لتتناسب مع طموحات الكلٌة فً الخمس سا

الرإٌة والرسالة الجدٌدٌن فً الكلٌة والموقع  بإعالنوأمر م،  2015 / 8/ 11 بتارٌخ القادمة

 .بها علما   طواالٌحنسخة منها إلى إدارة جامعة طنطا  إرسالو اإللكترونً

 بعد التحدٌث قبل التحدٌث 

جامعة طنطا الرٌادة على  -ن تكون لكلٌة الصٌدلةأ 

المستوى المحلً و اإلقلٌمً فً جودة التعلٌم 

 . وخدمة المجتمعوالبحث العلمً 

جامعة طنطا الرٌادة على  -أن تكون لكلٌة الصٌدلة

المستوى المحلى واإلقلٌمً والدولً فً جودة 

 التعلٌم والتعلم والبحث العلمً وخدمة المجتمع.

 الرؤٌة

 

تقدٌم برامج دراسٌة متطورة للبكالورٌوس  

والدراسات العلٌا لتؤهٌل صٌادلة وباحثٌن قادرٌن 

المنافسة داخل وخارج الوطن فً تقدٌم على 

رتقاء بالتعلٌم الصٌدلً صٌدلٌة واالالخدمات ال

والبحث العلمً ودعم وتطوٌر صناعة الدواء. كما 

تسعى الكلٌة إلى تنمٌة الكوادر البشرٌة من عاملٌن 

وطالب وخرٌجٌن والمشاركة الفاعلة فً خدمة 

 نٌة.لتزام بالقٌم األخالقٌة والمهالمجتمع فً ظل اال

جامعة طنطا بتقدٌم برامج  –تلتزم كلٌة الصٌدلة 

لبكالورٌوس و الدراسات العلٌا ل متطورةدراسٌة 

مداد المجتمع بخخرٌجٌن مإهلٌن للعمل فً كافة إل

المجاالت الصٌدلٌة وإجراء أبحاث مبتكرة وتقدٌم 

و خدمة   خدمات مهنٌة لالرتقاء بالرعاٌة الصحٌة

 ٌم األخالقٌة و المهنٌة.المجتمع فً ظل االلتزام بالق

 

 

سالة
 الر

 

 آلٌات التحدٌث و المراجعة:

وسٌتم سٌتم مراجعة و تحدٌث الرسالة و الرإٌة كل خمس سنوات من خالل لجنة مراجعة 

و تحلٌله،  تحدٌث الخطة اإلستراتٌجٌة بعد  طرح استبٌان لجمٌع األطراؾ المجتمعٌة المستفٌدة

بناءا  على التؽٌرات التً قد ي تعدٌل فبل الخمس سنوات إذا طرأت أي ظروؾ جدٌدة أ وقد ٌتم

وضع النص المستحدث فً ، و بعدها ٌتم تستوجب ذلكتطرأ فً البٌبة الداخلٌة أو الخارجٌة و

 . مجلس الكلٌةٌعتمد من و  لنهابٌةصٌاؼته ا
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 ستراتيجيةالمبادئ الحاكمة عند وضع الخطة اإل

بشؤن تنظٌم  1932لسنة  49قرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة بالقانون رقم  - أ

 الجامعات.

بخصوص مشروع الخ  واالعتمادالعقد الموقع مع الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم  - ب

CIQAP. 

 الالبحة الداخلٌة للكلٌة. - ت

 

 التوجهات اإلستراتيجية )الغايات النهائية( للكلية

بما ٌتفق مع التؽٌرات الثقافٌة والمجتمعٌة والبٌبٌة  اإلستراتٌجٌةتم تحدٌد التوجهات 

:الرباعًكما بٌنها التحلٌل  واالقتصادٌة  

 .للكلٌة دعم وتنمٌة القدرة المإسسٌة .1

 .تحقٌق التمٌز فً التعلٌم والتعلم .2
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 .المختلفة 

 جعة:آلٌات التحدٌث و المرا

كوووول خمووووس سوووونوات موووون خووووالل لجنووووة األهووووداؾ اإلسووووتراتٌجٌة سووووٌتم مراجعووووة و تحوووودٌث 

و تحووودٌث الخطوووة اإلسوووتراتٌجٌة بعووود  طووورح اسوووتبٌان لجمٌوووع األطوووراؾ المجتمعٌوووة مراجعوووة 

ظوووووروؾ  أيتعووووودٌل فبووووول الخموووووس سووووونوات إذا طووووورأت  يأو إجوووووراء و تحلٌلوووووه أ المسوووووتفٌدة

ووضوووع الووونص  تسوووتوجب ذلوووكبنووواءا  علوووً التؽٌووورات فوووً البٌبوووة الداخلٌوووة و الخارجٌوووة جدٌووودة 

.فووووووووووووً مجلوووووووووووس الكلٌووووووووووووة اعتموووووووووووادهو  لنهابٌوووووووووووةصووووووووووووٌاؼته االمسوووووووووووتحدث فوووووووووووً 
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 تحليل الفجوة بين األهداف اإلستراتيجية والوضع الراهن  

.تطوٌر و صٌانة البنٌة األساسٌةالهدف االستراتٌجً األول :   

 تحلٌل الفجوة : 

الٌا هناك عدد من القاعات الكبٌرة و المتوسطة ، لكنها ال تتناسب مع أعداد الطالب و لذلك ح

سعت إدارة الكلٌة إلى حل هذه المشكلة بتقسٌم كل فرقة دراسٌة إلى مجموعتٌن لتحسٌن البٌبة التعلٌمٌة 

 للمساعدة فً تحقٌق المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة. 

ال تتناسب مع أعداد الطالب خاصة و أن البعض منها ٌخضع المعامل الدراسٌة المتوفرة 

أن التجهٌزات المعملٌة من نقاط الضعؾ التً تواجهها الكلٌة  االستبٌاناتألعمال الصٌانة و قد أكدت 

%(، و جاري ترمٌم المعامل باإلضافة إلى ذلك شرعت الكلٌة فً إضافة ثالثة أدوار  53.3)نسبة 

 ام العلمٌة و سٌتم تجهٌز معمل طالبً فً كل دور.فوق المكتبة و ستخصص لألقس

: رفع كفاءة وتطوٌر الجهاز اإلداري والفنً . الثانًالهدف االستراتٌجً   

 تحلٌل الفجوة : 

ال تتصؾ المعاٌٌر الحالٌة الختٌار و ترقٌة القٌادات اإلدارٌة بالموضوعٌة حٌث ٌعلن عن 

قسام اإلدارٌة ؼالبا باألقدمٌة مما ٌإدي إلى إهدار وظٌفة المدٌر العام فقط و ٌتم اختٌار رإساء األ

الكفاءات. و حالٌا ال ٌتم ربط الحوافز بؤداء العاملٌن و لكنها تخضع لقواعد داخلٌة مثل نسب الؽٌاب 

الشهري ، أما بالنسبة للمكافآت فإنها تتم بمعٌار عادل و تصرؾ للعاملٌن المتمٌزٌن و لكن بصفة ؼٌر 

 المتاحة.  دورٌة حسب اإلمكانات

و ٌوجد نظام حالٌا لتقٌٌم العاملٌن من رإسابهم فً اإلدارات المختلفة. و ٌجب تطوٌر 

 االستبٌاناتاإلجراءات اإلدارٌة للتعٌٌن و الترقٌات و زٌادة التدرٌب اإلداري للموظفٌن حٌث أسفرت 

 %(. 50.5عن عدم الرضا عن أداء و كفاءة اإلدارٌٌن )نسبة 
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: تنمٌة قدرات أعضاء دهٌئة التدرٌس ومعاونٌهم . الثالثالهدف االستراتٌجً   

 تحلٌل الفجوة : 

تعانً الكلٌة من ضعؾ النسبة المبوٌة )أعضاء هٌبة التدرٌس إلى الطالب( و وضعت الكلٌة 

لتعٌٌن المعٌدٌن كنواة ألعضاء هٌبة التدرٌس. كما تقوم الكلٌة بانتداب أعضاء هٌبة  خمسٌهخطة 

 درٌس لسد العجز. ت

و تقوم وحدة الجودة بتقٌٌم أداء السادة أعضاء هٌبة التدرٌس كل فصل دراسً من خالل 

استبٌانات و جاري العمل على إجراء هذه االستبٌانات إلكترونٌا بطرق سهلة و متاحة لجمٌع الطالب. 

 تقٌٌم و تطوٌر أدابها. كما أنشؤت إدارة الكلٌة صندوق شكاوى الطلبة و التً تعتبره الكلٌة وسٌلة ل

تنمٌة الموارد الذاتٌة من الوحدات الخاصة والبرامج التعلٌمٌة.:  الرابعالهدف االستراتٌجً   

 تحلٌل الفجوة : 

 لمواجهة مشكلة ضعؾ الموارد، اعتمدت إدارة الكلٌة لوضع عدد من السٌاسات من ضمنها:

  أكدت االستبٌانات أن برنامج الساعات االعتماد على موارد البرامج الممٌزة كمصدر تموٌل و

 %(. 69المعتمدة من نقاط القوة الممٌزة للكلٌة )نسبة 

  على أنه من  االستبٌاناتتفعٌل دور الوحدات الخاصة مثل مركز الخدمات الصٌدلٌة و أسفرت

 %(. 69.3نقاط قوة الكلٌة )نسبة 

البكالورٌوس والدراسات العلٌا  : تطوٌر البرامج الدراسٌة لمرحلتً الخامسالهدف االستراتٌجً 

سوق العمل  . حتٌاجاتالبرامج جدٌدة تبعاً  استحداثو  

 تحلٌل الفجوة : 

إلى التؽٌٌر بما ٌتوافق  باالستجابةالبرامج التعلٌمٌة الحالٌة بالمرونة الكافٌة و التً تسمح تتصؾ 

مع المعاٌٌر األكادٌمٌة. و تم استحداث برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة و تخرٌج أول دفعة من الصٌادلة 

 اإلكلٌنٌكٌٌن القادرٌن على شؽل هذه الوظٌفة بالداخل و الخارج .
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فاءة و و تم تحدٌث البحة برنامج بكالورٌوس الصٌدلة لتخرٌج صٌدلً على درجة أكبر من الك

التمٌز، و تم تفعٌل نظام المراجعة الداخلٌة و الخارجٌة للبرامج الدراسٌة بهدؾ التقوٌم و ما ٌتبع ذلك 

أن حداثة البرامج التعلٌمٌة هً أحد النقاط  االستبٌاناتمن تحدٌث و تطوٌر للبرامج، و أظهرت 

 %(. 52.8اإلٌجابٌة الممٌزة للكلٌة )نسبة 

عض السٌاسات لحل مشكلة الدروس الخصوصٌة و منها: كما سعت الكلٌة إلى تبنً ب  

 على طرق حدٌثة و متطورة للتعلٌم. االعتماد 

  االمتحاناتتدرٌب الطالب على نظم. 

 تطبٌق نظام اإلرشاد األكادٌمً و الرٌادة العلمٌة. 

 .تطوٌر الكتاب الجامعً و حصوله على رقم إٌداع قبل السماح بتداوله بٌن الطالب 

 كررة مع الطالب.عقد لقاءات مت 

 .قٌام كل قسم بعقد مإتمر علمً سنوي 

فً برامج  المقٌدٌنبالنسبة لبرامج الدراسات العلٌا، قد لوحظ مإخرا تزاٌد أعداد الطالب 

 الدراسات العلٌا بمعدل كبٌر و ذلك ٌدل على قدرة الكلٌة التعلٌمٌة و ثقة طلبة الدراسات العلٌا بها.

و ٌتم التعرٌؾ ببرامج الدراسات العلٌا عن طرٌق موقع الكلٌة و دلٌل طالب الدراسات العلٌا. و 

ٌطبق معاٌٌر قٌاسٌة أكادٌمٌة على برامج الدراسات العلٌا و تخضع للمراجعة بواسطة مراجعٌن 

 خارجٌٌن. 

الحصول على االعتماد األكادٌمً والمؤسسً.:  السادسالهدف االستراتٌجً   

 تحلٌل الفجوة : 

إدارة الكلٌة ضمان التطوٌر المستمر و متابعة األقسام العلمٌة فً ضمان الجودة و االلتزام تدعم 

بالمعاٌٌر األكادٌمٌة. و تتم عملٌة تقوٌم ذاتً للكلٌة من خالل وحدة ضمان الجودة بصفة دورٌة. و هناك 

وات و أسالٌب مناسبة لجمع و تحلٌل ممارسات فعلٌة لتحسٌن و تطوٌر األداء من خالل استخدام أد

ضمان الجودة بالكلٌة بمتابعة تحقٌق الخطة اعلٌة نظام الجودة. و تقوم وحدة البٌانات و التً تحقق ف

أن سمعة  االستبٌاناتبقدراتها التنافسٌة. و قد أسفرت  االرتقاءالتنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة و 

 69.2%  و  84.3الجامعات من نقاط القوة الممٌزة للكلٌة )نسبة  بٌن الكلٌة و وضع الكلٌة التنافسً

 %، على الترتٌب(.
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.واالمتحانات ٌمرفع جودة أسالٌب التعلٌم والتعلم وتطوٌر نظم التقو:  السابعالهدف االستراتٌجً   

 تحلٌل الفجوة : 

إلى التكامل و  ٌتم تدرٌس المقررات باستخدام أسالٌب متنوعة لتحقٌق أهداؾ المقرر و الوصول

التدرج من العلوم األساسٌة إلى التطبٌقٌة و بالتالً التكامل المتدرج من المعارؾ إلى المهارات و من 

هذه األسالٌب : المحاضرات، الدروس المعملٌة، السٌمٌنارات، التعلم على أساس حل المشكالت و 

 حثٌة، و التدرٌب الصٌفً.دراسة الحالة، ورش العمل، المقررات اإللكترونٌة، المشروعات الب

و تسعى األقسام العلمٌة إلى تطوٌر برامجها التعلٌمٌة و مقرراتها الدراسٌة بصورة مستمرة، 

معتمدة فً ذلك على نتابج تقٌٌم الطالب للمقررات و تتم عملٌة مراجعة هذه النتابج بصورة أساسٌة و 

ا و تحسٌنها و كذلك تحدٌد نقاط القوة دورٌة للوقوؾ على نقاط الضعؾ و القصور فً البرامج لتقوٌته

 لتدعٌمها.

شمولٌة حٌث ٌتم تقٌٌم مستوى و التً تتمٌز بال لطالباتقٌٌم لوسابل تعتمد األقسام العلمٌة على 

االمتحانات العملٌة ، االمتحانات التحرٌرٌة، االمتحانات الدورٌة الطالب بطرق متعددة تشمل:

، و االمتحانات الشفهٌة ) باستخدام مقٌاس التدرج للتقٌٌم (، ةحل المشكالت ودراسة الحال، والمعملٌة

 .بمعرفة المدرب وٌراجع وٌجاز من المشرؾ مدى اجتٌاز التدرٌب وسجل المتدرب الذي ٌمأل

حل مشاكل البٌئة  فًتنفٌذ الخطة البحثٌة للكلٌة وتوجٌهها للمسادهمة :  الثامنالهدف االستراتٌجً 

 وصناعة الدواء.

 تحلٌل الفجوة : 

عن  المجتمع واحتٌاجاتتطوٌر دابم لخطة البحث العلمً بالكلٌة وربطها برإٌة الكلٌة ٌوجد 

تم  لعرض ما سنوٌاعقد مإتمر علمً للقسم . كما ٌتم البعثات الخارجٌة لخدمة رإٌة الكلٌة هتوجٌ طرٌق

وإعطاء فرص للدارسٌن  هالخطة البحثٌة فً مشروعات الماجستٌر والدكتورا منانجازه وتنفٌذه 

 . قسامبعرض المشاكل التً تعوق البحث وٌوثق ذلك فً مجالس األ

الموازنة المخصصة للبحث العلمً ال تحقق الكفاٌة المادٌة الالزمة لتموٌلها و ٌعتمد العاملون 

و  فً مجال البحث العلمً فً تموٌل أبحاثهم العلمٌة على صندوق البحوث بالجامعة و المشارٌع البحثٌة

 أموالهم الخاصة. و لذا ٌوجد توجه باألقسام العلمٌة على تحفٌز المشاركة فً المشارٌع البحثٌة و التً 
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ٌمكن تحقٌقها بواسطة التعاون المشترك بٌن األقسام المختلفة للحصول على الدعم المالً لهذه 

من نقاط قوة الكلٌة )نسبة المشارٌع. و قد أظهرت نتابج االستبٌانات أن المشروعات التنافسٌة للكلٌة 

63.8 .)% 

توجٌه  المشاركة الفعالة فً خدمة المجاالت الصٌدلٌة عن طرٌقو تقوم األقسام العلمٌة ب

ث العلمً ومحاولة ربط مشاكل الصناعات الدوابٌة بالبحو  بحاث العلمٌة لخدمة الصناعات الدوابٌةاأل

 بحاث التطبٌقٌة.األ إلىتوجٌه نقاط البحث بالكلٌة و  إٌجاد حلول لها

وهو وحدة ذات  ، العدٌد من الخدمات واالستشارات الصٌدلٌة مركز الخدمات الصٌدلٌةكما ٌقدم 

 .طابع خاص معتمدة من قبل مركز تحدٌث الصناعة

ٌن بالكلٌة فً تطوٌر قدرات وإمكانات أعضاء دهٌئة التدرٌس والباحث:  التاسعالهدف االستراتٌجً 

  األبحاث العلمٌة فً مجالت عالمٌة ذات مردود قٌاسً.نشر تشجٌعهم على البحث و مجال

 تحلٌل الفجوة : 

تنفٌذ برامج تدرٌبٌة تلبً االحتٌاجات التدرٌبٌة، مثل: ٌتم  

 .ًحضور دورات مركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌبة التدرٌس و دورة إعداد المعلم الجامع 

  كل عضو هٌبة تدرٌس حضور دورات وورش عمل فً الجامعات المصرٌة األخرى لتدرٌب

 فً تخصصه.

 .حضور المإتمرات المحلٌة و العالمٌة فً كافة المجاالت الصٌدلٌة 

 .ابتعاث طالب الدراسات العلٌا إلى الخارج للحصول على درجة الدكتوراه 

  ابتعاث أعضاء هٌبة التدرٌس إلى الخارج من خالل منح ما بعد الدكتوراه )مهمات علمٌة( مما

 خبراتهم. ٌزٌد من كفاءتهم و

نشر األبحاث العلمٌة فً دورٌات ومجالت علمٌة و هناك توجه باألقسام العلمٌة على تحفٌز 

ً. و قد أٌدت نتابج االستبٌانات سٌاسة الكلٌة لرفع كفاءة أعضاء تؤثٌر عال ذات معاملمحكمة دولٌة 

  %(.  63.3هٌبة التدرٌس و التً أسفرت أنها من نقاط قوة الكلٌة )نسبة 
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و الحفاظ على قٌم و الفكرٌة  الملكٌةحقوق  بضوابط حماٌة االلتزام:  العاشرالهدف االستراتٌجً 

ً.البحث العلمأخالقٌات   

 تحلٌل الفجوة : 

ه فً مجال البحث العلمً للحفاظ حماٌة الملكٌة الفكرٌة و تطبٌقتحرص الكلٌة على تؤكٌد مفهوم 

هناك عدد من الدورات التً تنظمها الجامعة فً هذا المجال ٌحرص أعضاء  على أخالقٌات المهنة. و

 هٌبة التدرٌس على االستفادة منها.

.لمجتمعٌةتوثٌق التعاون مع المجتمع وزٌادة الوعً بالمشاركة ا:  الحادي عشرالهدف االستراتٌجً   

 تحلٌل الفجوة : 

المقدمة فً  ستشاراتاال ٌة عن طرٌقفً خدمة الصناعات الدواب من الكلٌةمساهمة فعالة هناك 

. كما ٌقدم ذوي الخبرة بالكلٌةدوٌة من خالل السادة أعضاء هٌبة التدرٌس مختلؾ مجاالت صناعة األ

. و قد وضحت االستبٌانات أن العدٌد من الخدمات واالستشارات الصٌدلٌةمركز الخدمات الصٌدلٌة 

 %(. 66.3مركز الخدمات الصٌدلٌة من نقاط القوة )نسبة 

تصدر من مركز المعلومات الدوابٌة و السموم لزٌادة التوعٌة العلمٌة  نشرة دورٌةو هناك 

 و حمالت تبرع بالدم طبٌةالقوافل عدد من التنظٌم و تقوم الكلٌة ب الخاصة بمجال الصٌدلة و الدواء. 

أوضحت االستبٌانات  و هما من نقاط القوة الممٌزة للكلٌة كما المناطق المحٌطة بالجامعة أهالًلخدمة 

 %، على الترتٌب(. 88.8% و  65.8)نسبة 

التوسع فً األنشطة والخدمات الطالبٌة .:  الثانً عشرالهدف االستراتٌجً   

 تحلٌل الفجوة : 

كلٌة بالتشجٌع على زٌادة التفاعل بٌن الطالب و أعضاء هٌبة التدرٌس من خالل تفعٌل تقوم ال

العلمً و األسر الطالبٌة. و توفر الكلٌة رعاٌة صحٌة و اجتماعٌة دور المرشد األكادٌمً و الرابد 

للطالب من خالل العٌادة الطبٌة و رعاٌة الشباب. و تحرص الكلٌة على إشراك الطالب فً األنشطة 

الرٌاضٌة المختلفة و إتاحة المالعب للطالب بصورة دابمة و منتظمة، كما تحرص على مشاركة 

فٌة مع المفكرٌن و األدباء. و تقوم الكلٌة بتنظٌم برامج ترفٌهٌة و رحالت و الطالب فً اللقاءات الثقا

 معسكرات من خالل اتحاد الطلبة و األسر الطالبٌة.
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الصٌدلً المستمر بما ٌضمن رفع كفاءة  تطبٌق نظام التعلٌم:  الثالث عشرالهدف االستراتٌجً 

 .الصٌادلة فً المجاالت المختلفة 

 تحلٌل الفجوة : 

ص الكلٌة على التواصل و التعاون مع ممثلً النقابات و شركات األدوٌة لزٌادة التفاعل مع تحر

الكلٌة و خدمة الخرجٌن لمداومة االتصال بهم و تبادل اآلراء و األفكار. و تقوم الكلٌة بتنظٌم عدد من 

مستواهم العلمً المحاضرات و الندوات فً النقابات الفرعٌة لضمان التعلٌم المستمر للخرٌجٌن و رفع 

 لخدمة مهنة الصٌدلة.

إستراتيجية الكلية والجامعةارتباط    

لجامعة بعناصرها وقد أخذ فً االعتبار توجهات اهناك توافق بٌن الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة و

 الجامعة فً أثناء عمل الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة.

 الكلٌة الجامعة 

 الرؤٌة

محلٌا وإقلٌمٌا تسعً جامعة طنطا إلً التمٌٌز 

ودولٌا وأن تكون رابدة فً مجاالت التعلٌم 

والتعلم والبحث العلمً وخدمة المجتمع وتنمٌة 

  .البٌبة

جامعة طنطا الرٌادة  -أن تكون لكلٌة الصٌدلة

على المستوى المحلى واإلقلٌمً والدولً فً 

جودة التعلٌم والتعلم والبحث العلمً وخدمة 

 المجتمع.

 الرسالة

جامعة طنطا علً بناء بٌبة أكادٌمٌة فاعلة تحرص 

من خالل التطوٌر المستمر للبرامج األكادٌمٌة 

للعدٌد من التخصصات فً ضوء متطلبات خطط 

 التنمٌة وتلبٌة احتٌاجات الطالب المعرفٌة و

المهارٌة فً إطار من قٌم المجتمع وتقالٌده وكذا 

إتاحة فرص التعلٌم والتنمٌة المهنٌة للخرٌجٌن فً 

شتً القطاعات لتواكب التقدم وتحقق طموحات 

سوق العمل . كما تتعهد الجامعة بتوفٌر مقومات 

اإلبداع فً مختلؾ مجاالت البحث العلمً المنهجً 

 الجاد لتطوٌر العلوم والمعرفة والتنمٌة المستدٌمة و

 .حل المشكالت المجتمعٌة

جامعة طنطا بتقدٌم  –تلتزم كلٌة الصٌدلة 

لبكالورٌوس و ل متطورةبرامج دراسٌة 

مداد المجتمع بخخرٌجٌن إلالدراسات العلٌا 

مإهلٌن للعمل فً كافة المجاالت الصٌدلٌة 

وإجراء أبحاث مبتكرة وتقدٌم خدمات مهنٌة 

و خدمة المجتمع   لالرتقاء بالرعاٌة الصحٌة

 فً ظل االلتزام بالقٌم األخالقٌة و المهنٌة.
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لمنبثقة منها :
 

 

رفع كفاءة القدرة المؤسسٌة  الغاٌة األولى :

  .لتحسٌن الوضع التنافسً

مبانً و منشوآت استكمال وتطوٌر واستحداث  .1
  الجامعة.

و علومووووووات لمدعووووووم منظومووووووة تكنولوجٌووووووا ا .2
 االتصاالت.

و دعم وتنمٌة قودرات أعضواء هٌبوة التودرٌس  .3
 الهٌبة المعاونة و القٌادات األكادٌمٌة.

الجهاز اإلداري و القٌوادات دعم ورفع قدرات  .4
 اإلدارٌة.

و اإلمكانٌوووات المادٌوووة الذاتٌوووة  الموووواردتنمٌوووة  .5
  للجامعة. 

 

دعم وتنمٌة القدرة  : األولىالغاٌة 

 .للكلٌة المؤسسٌة

 تطوٌر و صٌانة البنٌة األساسٌة. .1

رفع كفاءة وتطوٌر الجهاز اإلداري  .2
 .والفنً

التدرٌس تنمٌة قدرات أعضاء هٌبة  .3
 .ومعاونٌهم

تنمٌة الموارد الذاتٌة من الوحدات  .4
 الخاصة والبرامج التعلٌمٌة.

 

بالمنظومة التعلٌمٌة ورفع  رتقاءالا الغاٌة الثانٌة :

 .ب والخرٌجٌنالالجدارات التنافسٌة للط

رامج التعلٌمٌة وفقا بال واستحداثتطوٌر   .1
 .ستحدثات العلمٌةلمحتٌاجات سوق العمل واال

جودة أسالٌب التعلٌم والتعلم وتطوٌر رفع  .2
 .متحاناتاال و ٌمنظم التقو

و  بالرفع وتنمٌة القدرات التنافسٌة للط  .3
 الخرٌجٌن.

حصول على لجودة والتمٌز والحقٌق ات .4
 االعتماد المإسسً.

تحقٌق التمٌز فً التعلٌم  : الثانٌةالغاٌة 

 .والتعلم

تطووووووٌر البووووورامج الدراسوووووٌة لمرحلتوووووً  .1
لٌوووووووووا والدراسوووووووووات العالبكوووووووووالورٌوس 

حتٌاجوات واستحداث برامج جدٌدة تبعا ال
 .سوق العمل

الحصوووول علوووى االعتمووواد األكوووادٌمً و  .2
 المإسسً.

رفووووع جووووودة أسووووالٌب التعلووووٌم والوووووتعلم  .3
 .متحاناتاال و ٌموتطوٌر نظم التقو

 

 العلمًمنظومة البحث الغاٌة الثالثة: تطوٌر 

بتكار.الواوتحقٌق التنافسٌة والتمٌز   

بالجامعة  العلمًبط منظومة البحث ر .1
 واالجتماعٌة االقتصادٌةالتنمٌة بخطط 

 ة.بالدول
لتطوٌر  الالزمةة التحتٌة ٌطوٌر البنت .2

عة ودعم امجلبا العلمًمنظومة البحث 
إنشاء وتطوٌر مراكز و وحدات التمٌز 

( فً تخصصةالمالبحثٌة )المراكز  البحثً
 مختلؾ المجاالت.

عضاء هٌبة تطوٌر قدرات وإمكانات أ .3

 : االرتقاء بالبحث العلمً.الثالثة الغاٌة 

تنفٌذ الخطة البحثٌة للكلٌة وتوجٌهها  .1
للمساهمة فً حل مشاكل البٌبة 

 وصناعة الدواء.

تطوٌر قدرات وإمكانات أعضاء هٌبة  .2
 فً مجالٌن بالكلٌة التدرٌس والباحث

األبحاث نشر تشجٌعهم على البحث و
العلمٌة فً مجالت عالمٌة ذات مردود 

  قٌاسً.

 الملكٌةحقوق  االلتزام بضوابط حماٌة .3
و الحفاظ على قٌم و أخالقٌات الفكرٌة 
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 ٌن بالجامعة فً مجالالتدرٌس والباحث
 للمعاٌٌر القومٌةطبقا  العلمًالبحث والنشر 

  .والدولٌة
سسات العامة المإقات مع التوثٌق الع .4

والتعاون مع بالمجتمع المحلً  والخاصة 
 اإلنتاجٌة المختلفة.القطاعات 

الفكرٌة  الملكٌةدعم قضاٌا حقوق  .5
البحث  أخالقٌاتوقٌم  المهنٌةوالضوابط 

 ً.العلم
نظمة للبحث مدٌث اللوابح والقواعد التح .6

 بالجامعة. العلمً

 ً.البحث العلم

الشراكة  االتتعزٌز محاور ومج : الرابعةالغاٌة 

لقطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة لتحقٌق 

 .التنمٌة المستدامة

الجامعة فً تحدٌد دعم وتعزٌز دور   .1
 االحتٌاجات المجتمعٌة.

دور الجامعة فً تقدٌم الخدمات دعم وتطوٌر   .2
 .االستشارٌة

والشراكات  الجامعة  بٌندعم وتفعٌل التعاون  .3
 اإلنتاج.والدولٌة من أجل  ةالمجتمعٌ

المستدامة فً لتحقٌق التنمٌة  الجامعةوجه ت .4
 المجتمع.

 الجامعة بٌنتعزٌز التعاون والتواصل  .5
 المجتمع الدولً.ومإسسات 

 تعزٌز المشاركة المجتمعٌة : الرابعةالغاٌة 

 ة.ئوتنمٌة البٌ

توثٌق التعاون مع المجتمع وزٌادة  .1
 .الوعً بالمشاركة المجتمعٌة

 الطالبٌةالتوسع فً األنشطة والخدمات  .2

. 

تطبٌق نظام التعلٌم الصٌدلً المستمر  .3
بما ٌضمن رفع كفاءة الصٌادلة فً 

 .المجاالت المختلفة 
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جامعة طنطا  –السمات المميزة لكلية الصيدلة    
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 . اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ ٠ؾظً ػٍٟ ٘زٖ اٌشٙبدح ٜاألِش٠ى١خ ٚ ثزٌه ٠ىْٛ أٚي ِشوض ػٍٟ ِغزٛ

 . 1025فٟ ػبَ  ISO17025وزٌه اٌٛؽذح ؽظٍذ ػٍٝ شٙبدح ٚ 

  اٌش٠بدح ٚاٌغجك فٟ ِغبي اٌظ١ذٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ فٟٙ أٚي و١ٍخ ِٓ ث١ٓ و١ٍبد اٌظ١ذٌخ فٟ ِظش

عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ٚ لذ ؽزا ؽزٚ٘ب ٚ اعزؼبْ ثالئؾزٙب  رٕشئ لغّب  ٌٍظ١ذٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ فٟ

 ػذدا  ِٓ و١ٍبد اٌظ١ذٌخ األؽذس ِٕٙب.

  ؽ١ش لذ ؽظً اٌجؼغ ػٍٝ عٛائض اٌذٌٚخ رٛافش اٌىفبءاد اٌّز١ّضح ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

(، H-indexاٌزشغ١ؼ١خ ٚ ٠ٛعذ اسرفبع فٟ ِؼبًِ اٌزؤص١ش اٌخبص ثؤػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ )

 .اٌٝ اشزشان ثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثفظٛي فٟ وزت ػب١ٌّخ ِزخظظخ ثبإلػبفخ

  رٛافش ثشاِظ ؽذ٠ضخ رٍجٝ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ِضً ثشٔبِظ اٌظ١ذٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ ٔظبَ اٌغبػبد

 اٌّؼزّذح فٟ اٌّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ.

 اٌزىٌٕٛٛعٟ.ِمشساد( ٌّٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼ 4ثبٌى١ٍخ ) اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّمشساد ِٓ ػذد ٚعٛد ٚ ٍّٟ 

  ٚعٛد ػذد ِٓ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّمذِخ ٌٍطالة ِٓ خالي ٚؽذح رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبدIT 

Unit).) 

  ٚعٛد الئؾخ ؽذ٠ضخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ِٓ خالٌٙب رّٕؼ اٌى١ٍخ دسعبد

 .اٌّبعغز١ش ٚ اٌذوزٛساٖ ٚ اٌذثٍِٛبد فٟ اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ
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جامعة طنطا  –لكلية الصيدلة  الوضع التنافسي    

 ٌـرّٕؼ اٌى١ٍخ دسعخ اPharm D   خالي ثشٔبِظ اٌغبػبد اٌّؼزّذح فٟ الئؾخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ

 اٌؾذ٠ضخ.

 .ّٟٚعٛد ٚؽذاد رؼ١ّ١ٍخ ٚثؾض١خ ٚأزبع١خ ِضً ِضسػخ إٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌّظٕغ اٌزؼ١ٍ 

  ٚ ٟاٌذٚائٟ ٚعٛد ِشوض اٌّؼٍِٛبد اٌذٚائ١خ ٌزمذ٠ُ وبفخ االعزشبساد اٌذٚائ١خ ٚٔشش اٌٛػٟ اٌطج

 .ثبطذاس دٚس٠بد رؾزٛٞ ػٍٟ ِؼٍِٛبد دٚائ١خ 

   ٌٟٚعٛد ٔبدٞ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ٚ ِؼًّ ٌٍؾبعت ا٢ٌٟ ٌزض٠ٚذ اٌطالة ثّٙبساد اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢

ٚ اٌّشبسوخ فٟ خذِخ اٌّغزّغ ِضً: اٌزمذ٠ُ اإلٌىزشٟٚٔ ٌطالة اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ فٟ ِشاؽً اٌزٕغ١ك 

 اٌّخزٍفخ .

  اٌؼاللخ اٌّّزبصح ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ ششوبد األد٠ٚخ ٔظشا الٔزّبئُٙ ٌٍى١ٍخ، وّب أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ أػؼبء

 .١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػب١ٍِٓ وبعزشبس١٠ٓ ٌششوبد ٚ ِظبٔغ األد٠ٚخ 

  اٌمذسح ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ِٓ خالي ػمذ ثشٚرٛوٛالد ِغ دٚي ِخزٍفخ العزمطبة ؽالة

 .ٚافذ٠ٓ

 

  

 

 

 تتناول هذه الوثٌقة تحلٌال للوضع التنافسً التً تواجه الكلٌة و ٌنقسم هذا الجزء إلى قسمٌن :

 

ٌتناول نقاط التماٌز  والقسم الثانً:ٌحدد أهم أبعاد الوضع التنافسً محلٌا وإقلٌمٌا ودولٌا ،  القسم األول:

 بٌن كلٌة الصٌدلة جامعة طنطا وكلٌات الصٌدلة األخرى.

 

 

 

  -تنافس كلٌة الصٌدلة جامعة طنطا على المستو  المحلى: .2.2

ى جذب كلٌات الصٌدلة فً الجامعات الخاصة الجدٌدة و التً تحمل أسماء أجنبٌة و تعمل عل        

أعضاء هٌبة  التدرٌس المإهلون واستقطاب الطالب األوابل على مستوى الجمهورٌة و الطالب 

 الوافدٌن من خالل المنح الدراسٌة و الوعود بالسفر ومنافستهم على فرص سوق العمل المحلٌة.

 

 

 

 الوضع التنافسً محلٌا وإقلٌمٌا ودولٌا-2
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  -تنافس كلٌة الصٌدلة جامعة طنطا على المستو  اإلقلٌمً: .1.2

العدٌد من كلٌات الصٌدلة فً دول الخلٌج العربً على الرؼم من قلة العدد حتى نهاٌة القرن  .1.2.1

إنشاء العدٌد من كلٌات الصٌدلة فً عدة مدن خلٌجٌة ، و ٌعد هذا عامل  الماضً إال أنه تم حدٌثا  

فً جذب كبٌر ألعضاء هٌبة التدرٌس نظرا الرتفاع مستوى األجور، أما كلٌات الصٌدلة الخاصة 

 األردن وسورٌا فإن خرٌجوها ٌحصلون على نصٌب من سوق العمل فً دول الخلٌج العربً.

التوطٌن أو التوظٌؾ  ل الخلٌج بدأت االعتماد على نظاموهذا باإلضافة إلى أن معظم دو . 2.2.1

 الوطنً )مثل السعودٌة( مما ٌقلل فرص العمل بالمستقبل للصٌادلة المصرٌٌن.

  -ة الصٌدلة جامعة طنطا على المستو  الدولً:تنافس كلٌ. 2.2     

كلٌات الصٌدلة فً دول شرق األقصى مثل الهند و التً ٌؤخذ خرٌجوها بعض الفرص فً سوق 

 العمل فً منطقة الخلٌج العربً.

 

 

 

القوة التً تمٌز كلٌة الصٌدلة جامعة طنطا ككلٌة حكومٌة عن كلٌات هناك العدٌد من نقاط . 1.2

الصٌدلة  األخرى الؽٌر الحكومٌة حٌث أن بالرؼم من توافر الموارد المالٌة و المرونة فً تحدٌد معاٌٌر 

قبول الطالب و المعٌدٌن و القدرة على اجتذاب أعضاء هٌبة التدرٌس بسبب الرواتب العالٌة التً 

ات الصٌدلة الخاصة على المستوى المحلى  واإلقلٌمً إال أن لدٌها الكثٌر من مواطن الضعؾ تقدمها كلٌ

 مثل :

األكادٌمٌة  افتقار معظم الكلٌات سواء على المستوى المحلى أو اإلقلٌمً إلى الخبرات . 1.1.2

 التً ٌتم استقطابها من مصر.

 بحث العلمً.افتقار هذه الكلٌات لدافع اإلنفاق على ال.  2.1.2      

بها   عاما لبناء قدرتها العلمٌة و األكادٌمٌة الخاصة  15احتٌاج هذه الكلٌات إلى حوالً .  3.1.2 

 من خالل خرٌجها و أبنابها .

و لٌسوا من  المعارٌنمعظم أعضاء هٌبة التدرٌس و الهٌبة المعاونة من المنتدبٌن و . 4.1.2

 العمالة الدابمة.

 ردن وبعض دول الخلٌج عل الخبراتفً بعض الدول مثل األ المنافسٌن اعتماد. 5.1.2

 على االستمرارٌة و التطوٌر الذاتً. القدرةاألوروبٌة و األمرٌكٌة مما ٌفقدها 

 

 

نقاط التماٌز بٌن كلٌة الصٌدلة جامعة طنطا و كلٌات الصٌدلة األخرى -2  
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اٌزىٍفخ اٌّب١ٌخ ٚ اٌزٕبفغ١خ ٌٍطالة فٟ اٌى١ٍبد اٌخبطخ أػٍٟ ثىض١ش ؽ١ش رذػُ . 6.2.1

 ى١ِٛخ.اٌذٌٚخ اٌّظش٠خ اٌزؼ١ٍُ ٚ األثؾبس فٟ اٌغبِؼبد اٌؾ

جامعة طنطا وٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً : - ٌقابل ذلك نقاط جذب وقوة تختص بها كلٌة الصٌدلة. 2.2  

 .Brand Nameٚ اٌغّؼخ اٌّز١ّضح  االعُ.2.1.1

ِٛلغ اٌى١ٍخ اٌغغشافٟ ثٛعؾ اٌذٌزب ٚل١بِٙب ثزٛف١ش اٌخذِبد اٌظ١ذ١ٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ .1.1.1

 اٌّغزّغ.ٚاٌج١ئ١خ ٌمطبع وج١ش ِٓ 

اٌظ١ذٌخ . و١ٍخ اٌظ١ذٌخ اٌٛؽ١ذح ػٍٟ ِغزٛٞ اٌغّٙٛس٠خ اٌّبٔؾخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش فٟ 3.1.1

 اٌؾ٠ٛ١خ.

ٚعٛد ِشوض اٌخذِبد اٌظ١ذ١ٌخ ٚ٘ٛ ٚؽذح راد ؽبثغ خبص ِؼزّذح ِٓ لجً ِشوض رؾذ٠ش . 4.1.1

ٚؽذح ٚلذ ؽظٍذ  2997اٌظ١ذ١ٌخ ِٕز ػبَ  ٚاالعزشبساداٌظٕبػخ رمذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد 

 ASRِٓ ششوخ  1001فٟ ػبَ  ISO9001-2000ٍّشوض ػٍٝ شٙبدح اٌزبثغ ٌاإلربؽخ اٌؾ٠ٛ١خ 

  . 1025فٟ ػبَ  ISO17025وزٌه اٌٛؽذح ؽظٍذ ػٍٝ شٙبدح ٚ  األِش٠ى١خ.

اٌش٠بدح ٚاٌغجك فٟ ِغبي اٌظ١ذٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ فٟٙ أٚي و١ٍخ ِٓ ث١ٓ و١ٍبد اٌظ١ذٌخ فٟ . 5.1.1

 اإلو١ٕ١ٍى١خ فٟ عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ.ِظش رٕشئ لغّب  ٌٍظ١ذٌخ 

رٛافش اٌىفبءاد اٌّز١ّضح ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ع١ّغ اٌزخظظبد اٌؾذ٠ضخ ٚع١ّؼُٙ .6.1.1

 ِٓ اٌؼّبٌخ اٌذائّخ.

رٛافش ثشاِظ ؽذ٠ضخ رٍجٝ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ِضً ثشٔبِظ اٌظ١ذٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ ٔظبَ . 7.1.1

 اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ .اٌغبػبد اٌّؼزّذح فٟ اٌّشؽٍخ 

ِٕؼ ع١ّغ اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ ٚ ِشؽٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ . 8.1.1

 . Pharm D اٌـ ؽذس اٌزخظظبد ِٕٙب ِضً: دسعخأاٌذوزٛساٖ ٚ اٌّبعغز١ش ٚ اٌذثٍَٛ فٟ 

رضا٠ذ أػذاد ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ خش٠غٟ و١ٍبد اٌظ١ذٌخ ِٓ ع١ّغ أٔؾبء . 9.1.1

 اٌغّٙٛس٠خ.

 أزبع١خ ِضً ِضسػخ إٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌّظٕغ اٌزؼ١ٍّٟ. ثؾض١خ ٚ ٚعٛد ٚؽذاد رؼ١ّ١ٍخ ٚ.20.1.1

ٚؽذح اداسح  –ٚعٛد ػذد ِٓ اٌٛؽذاد اٌّغزؾذصخ ِضً ٚؽذح خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ .22.1.1

 ٚؽذح ِزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ. –األصِبد ٚاٌىٛاسس 

اٌذٚائ١خ ٚٔشش اٌٛػٟ اٌطجٟ  االعزشبسادٚعٛد ِشوض اٌّؼٍِٛبد اٌذٚائ١خ ٌزمذ٠ُ وبفخ  .21.1.1

 ٚاٌذٚائٟ ثبطذاس دٚس٠بد رؾزٛٞ ػٍٟ ِؼٍِٛبد دٚائ١خ.
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 اعزخذاَٚعٛد ٔبدٞ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ٚ ِؼًّ ٌٍؾبعت ا٢ٌٟ ٌزض٠ٚذ اٌطالة ثّٙبساد  .23.1.1

 . ا٢ٌٟاٌؾبعت 

ؽ١ش أْ اٌىض١ش ِٓ   ٌٍى١ٍخ ، الٔزّبئُٙاٌؼاللخ اٌّّزبصح ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ ششوبد األد٠ٚخ ٔظشا . 24.1.1

 ِذ٠شٞ ٚ سإعبء اٌششوبد األعٕج١خ ٚ اٌّؾ١ٍخ ِٓ خش٠غٟ اٌى١ٍخ .

اٌمذسح ػٍٝ اعزمطبة اٌّٛاسد اٌزار١خ ِٓ خالي اٌزؼبًِ ِغ ششوبد األد٠ٚخ فٟ ِغبي . 25.1.1

 اعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ .

 


