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المعيار األول :التخطيط االستراتيجى
األداء ادلطلوب

التدخل ادلناسب

االطار الزمٍت

مشاركة األطراف اجملتمعية ىف
صياغة رؤية ورسالة الكلية

 نشر الرؤية والرسالة منخالل الوسائل ادلختلفة
داخل وخارج ادلؤسسة .

 2013/12/1إىل
2014/1/1

 عمل استبيان لالطرافاجملتمعية عن مدى وضوح
ومالئمة الرؤية والرسالة.
تقومي ومراجعة اخلطة
االسًتاتيجية دوريا

 حتديد الية دلراجعة اىدافاخلطة االسًتاتيجية دوريا
متضمنة حتديد ادلسئول،

 2013/12/1إىل
2013/12/13

االطار الزمٍت ،مرجعيات
التحديث
صياغة األىداف االسًتاتيجية

 -اعادة صياغة األىداف

 2013/12/1إىل

طبقا لالوليات و حتليل
الفجوة واالىداف

االسًتاتيجية طبقا لالولويات
و حتليل الفجوة واالىداف.
 وضع انشطة لتحقيق كافةالنقاط ادلذكورة بتحليل

2014/1/1

الفجوة.
متابعة اخلطة التنفيذية
لتحقيق اخلطة االسًتاتيجية

 تتابع اللجنة ادلشكلةلتنفيذ اخلطة ادلراجعة مع
حترير تقاريرمؤرخة مبا مت
اجنازه.
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 2014/1/1إىل
2014/5/1

__________________________________________________________________________

المعيار الثالث:القيادة و الحوكمة
األداء ادلطلوب

االطار الزمٍت

التدخل ادلناسب

توضيح معايَت اختيار او ترشح

 -اعتماد معايَت واضحة ومعلنة

 2013/12/1إىل

مدير وحدة اجلودة

ومعتمده لعملية اختيار مدير
وحدة اجلودة

2014/1/1

تقييم أداء القيادات االكادميية

 -استطالع سنوى يوضح رضا

 2013/12/1إىل

اعضاء ىيئة التدريس عن اداء
القائد

2014/1/1

 االستمرار ىف خطة التدريبادلعلنة واحلرص على جودهتامن
حيث التنظيم واحملتوى والتوقيت
 -مقارنة عدد الدورات التدريبية

 2013/12/1إىل
2014/5/1

دورات تدريبية لتنمية ادلهارات
االدارية للقيادات االكادميية

السنوية اىل امجاىل الدورات الىت
تضمنتها اخلطة
 تقيييم فعالية الربامج التدريبيةوفقا دلؤشرات زلددة ومعتمدة
معايَت اختيار رائد احتاد الطالب

 نشر وتوضيح شفافيةوشروط اختيار رائد احتاد
الطالب ىف الوسائل ادلختلفة
 وثائق تفيد اجراء انتخاباتاالحتادات الطالبية ىف مواعيد
زلددة ومعلنة
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معايَت

 2013/12/1إىل
2014/1/1

__________________________________________________________________________

األداء ادلطلوب

المعيار الرابع:المصداقية و األخالقيات
التدخل ادلناسب

االطار الزمٍت

االستمرار ىف توعية اعضاء ىيئة

 -عقد دورات توعية بثقافة

 2014/1/1إىل

التدريس واذليئة ادلعاونة و
الطالب واجلهاز االدارى بثقافة
ادللكية الفكرية

ادللكية الفكرية للجهاز االدارى
والطالب
 مراجعة مناذج التعهد ادلوقعةعند تصوير الكتب وادلراجع من

2014/3/1

واحملفوظة مبعرفة

مكتبة الكلية
امُت ادلكتبة
استطالع رأى مجيع االطراف

 -عمل استبيان وحتليل

ادلعنية بالكلية حول فاعلية
االجراءات الىت تتبعها الكلية
للمحافظة على حقوق ادللكية

االجراءات الالزمة

ه واختاذ

 2013/12/1إىل
2014/1/1

الفكرية
 2013/12/1إىل
2013/12/15

تفعيل آلية لتلقى شكاوى
الطالب عن طريق صناديق

 توعية الطالب بصناديقالشكاوى وجلنة فحص الشكاوي

الشكاوى

بالكلية مبا يضمن للطالب السرية
و وجدية البت يف الشكوى مع
عدم التعرض لألذى

وضع الية تراقب تطبيق
االخالقيات ادلهنية بُت افراد
الكلية

 عمل دراسة تبُت مدى االلتزامباخالقيات ادلهنة

 2013/12/1إىل
2013/12/15

 -وضع االلية وتفعيلها

 2013/12/1إىل

متابعة اعمال جلنة اخالقيات
البحث العلمى

 تواصل اللجنة دورىاواجتماعاهتا ىف مناقشة

2014/3/1

الربوتوكوالت ادلقدمة ذلا من جلنة
الدراسات العليا
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 2013/12/1إىل
2014/5/1

__________________________________________________________________________

 توفَت صور من زلاضر اجتماعاللجنة
زيادة الثقة بُت االدارة و العاملُت
بالكلية

 عمل لقاءات دورية معالعاملُت و االدارة
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 2013/12/1إىل 2014/5/1

__________________________________________________________________________

األداء ادلطلوب

المعيار الخامس:الجهاز اإلداري
التدخل ادلناسب

االطار الزمٍت

سد عجز اجلهاز االدارى ىف

 -تعيُت اخصائى رياضى و

 2013/12/1إىل

االماكن الشاغرة ىف بعض
االدارات

اخصائى نفسى برعاية الشباب
 تعيُت عمالة مدربة باالدارةاذلندسية
لالزمة
 -توفَت العمالة ا

2014/5/1

للخدمات ادلعاونة واعمال
النظافة يف األقسام األكادميية
معايَت اختيار القيادات االداريو

 -نشر ادلعايَت واستطالع راى

 2013/12/1إىل

وتقييم اداء العاملُت بالكلية

االداريُت فيها
 -تفعيل العمل هبذة ادلعايَت

2014/1/1

قياس الرضا الوظيفى لالداريُت
ودعمهم

 عمل استبيان سنوى لقياسالرضا الوظيفى وتوضيح القرارات
الىت مت اخذىا لتحسُت مستوى
الرضا الوظيفى

 2014/1/1إاىل
2014/3/1

 عمل لقاءات دورية مع اجلهازاالدارى وتكرمي ادلتميزين منهم
وتقدمي حوافز مادية ومعنوية
االستمرار ىف اخلطة اخلمسية
والسنوية لتدريب االداريُت

 تنفيذ الدورات وقياس مردودالتدريب على كفاءة االداء
 -تنظم الكلية ادلزيد من الدورات

 2013/12/1اىل
2014/5/1

للجهاز االدارى مبا يتالئم مع
متطلباهتم
نظام ميكنة االدارة MIS

 -تطبيق نظام ميكنة االدارة

 2013/12/1اىل

 MISو االستفادة منو لرفع
كفاءة العمل باالدارات ادلختلفة

2014/5/1

6

__________________________________________________________________________

المعيارالسادس  :الموارد المالية
األداء ادلطلوب
زيادة ادلوارد ادلالية للكلية

التدخل ادلناسب

االطار الزمٍت

وضع عمل اعالنات لًتويج الوحداتذات الطابع اخلاص لكي تدر عائد للكلية.
زيادة ادلسامهة اجملتمعية من خالل التعريفبدور الكلية

– 2013/12/1
2014/1/1

زيادة عدد الطالب الوافدين من خاللالتسويق لربامج الكلية دلرحليت البكالوريوس
و الدراسات العليا يف الدول العربية و
االسيوية.
دعم تنمية و صيانة البنية
التحتية

 متابعة اخلطة السنوية اخلاصة بدعم تنميةو صيانة البنية التحتية للكلية و كتابة تقرير
مفصل

– 2013/12/1
2014/4/1

 متابعة اخلطة اخلاصة مبعاينة مجيعاالقسام االدارية واالكادميية دوريا دلعرفة
الالزم و كتابة تقرير مفصل يوجو للشئون
اذلندسية الختاذ الالزم
 سلاطبة وحدة األزمات والكوارث لوضعخطة وتنفيذىا

– 2013/12/1
2014/2/1

 سلاطبة اإلدارة اذلندسية لفحص دواليبالغازات باألقسام ادلختلفة والعمل على
إصالحها

– 2013/12/1
2014/2/1

 وضع خطة لصيانة األجهزة العلميةباألقسام العلمية وادلعمل ادلركزى

– 2013/12/1
2014/1/1

 -العمل على توفَت دواليب كافية لتخزين

– 2013/12/1

أوراق االمتحانات بالكنًتوالت
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2014/2/1

__________________________________________________________________________

المعيار السابع  :المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
األداء ادلطلوب
وضوح أىداف خطة الكلية

التدخل ادلناسب
 -إعاد صياغة األىداف

ألنشطة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

– 2013/12/1
2014/1/1

مشاركة األطراف اجملتمعية ىف حتديد  -عمل استبيانات لألطراف اجملتمعية لتحديد
االحتياجات اجملتمعية

االطار الزمٍت

االحتياجات
 عمل استبيان لقياس رضا األطراف اجملتمعية عناخلدمات

– 2013/12/1
2014/3/1

تضمُت األطراف اجملتمعية ىف
اللجان ادلنبثقة من رللس الكلية

 دراسة تضمُت األطراف اجملتمعية ىف اللجانادلنبثقة من رللس الكلية

– 2013/12/1
2014/3/1

توضيح دور ادللتقى التوظيفى ىف
اجياد فرص عمل للخرجيُت

 سلاطبة شركات األدوية ادلختلفة ومطالبتها بافادةعن خرجيى الكلية الذين مت توظيفهم مؤخرا
وتسكينهم الوظيفى

– 2013/12/1
2014/2/1
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__________________________________________________________________________

األداء ادلطلوب
سياسات جذب الطالب الوافدين

المعيار الثامن  :الطالب والخريجون
التدخل ادلناسب
 العمل على تفعيل اتفاقية الكلية معماليزيا
 -إنشاء مكتب خاص برعاية الطالب

االطار الزمٍت
– 2013/12/1
2014/5/1

الوافدين
حتسُت خدمات العيادة الطبية
واالسعافات األولية

 سلاطبة االدارة الطبية وإدارة ادلستشفياتاجلامعية لندب طبيب دائم للعمل بالعيادة

– 2013/12/1
2014/1/1

 التأكد من جتهيز مجيع ادلعامل مبستلزماتاالسعافات األولية
دعم ورعاية الطالب ادلتعثرين

 نشر وتوعية الطالب بربنامج رعايةالطالب ادلتعثرين وتفعيلو أكادمييا
 تفعيل العمل بالساعات ادلكتبية ألعضاءىيئة التدريس

– 2013/12/1
2014/3/1

 توثيق حاالت تظهر التحسن الدراسىللطلبة ادلتعثرين
تفعيل نظام الريادة العلمية

 -إعالم مجيع الطالب بنظام الريادة العلمية

– 2013/12/1

من خالل احملاضرات وادللصقات وادلطويات
 التأكد من إعالن الساعات ادلكتبية علىأبواب أعضاء ىيئة التدريس
 -تفعيل التواصل بُت الطالب وعضو ىيئة

2014/1/1

التدريس
رعاية اخلرجيُت

 العمل على ادتام تأسيس مجعية خرجيىكلية الصيدلة جامعة طنطا
 عمل استبيان لقياس التوجو الوظيفىللخرجيُت
 تفعيل قنوات االتصال مع اخلرجيُت منخالل " لقاء اخلرجيُت"
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– 2013/12/1
2014/3/1

__________________________________________________________________________

المعيار التاسع  :المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
التدخل ادلناسب

األداء ادلطلوب

مراجعة توصيف ادلقررات  -مراجعة توصيف وتقرير ادلقررات والربامج وتعديل
أى قصور فيها للتأكد من تناسب سلرجات ادلقرر مع
احملتوى
تقارير ادلقررات

 عمل تقارير ادلقررات اخلاصة بالًتم األول والًتم الثاين  2014/2013و مناقشتها يف
رلالس األقسام

احصائيات نتائج الطالب

 عمل احصائيات نتائج الطالب اخلاصةبادلقررات الدراسية للعام اجلامعي
 2014/2013و كتابة تقرير يناقش يف رلالس
األقسام

استبيانات ادلقررات و
أعضاء ىيئة التدريس
القائمُت بالتدريس

 توزيع استبيانات أعضاء ىيئة التدريس و حتليلنتائجها و مناقشتها يف رلالس األقسام
 توزيع استبيانات تقييم ادلقررات على الطالب وكذلك على ادلمتحنُت من اخلارج و حتليل
نتائجها و مناقشتها يف رلالس األقسام

الية تقييم الورقة االمتحانية  -اعالم اعضاء ىيئة التدريس القائمُت بوضع
االمتحان بادلعايَت ادلطلوبة للورقة االمتحانية
 تقييم الورقة االمتحانية لالمتحانات 2014/2013واعالم اعضاء ىيئة التدريس
القائمُت بوضع االمتحان بنتيجة التقييم و ذلك
للوصول للمعايَت ادلطلوبة يف الورقة .
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االطار الزمٍت
– 2013/12/1
2013/3/1

__________________________________________________________________________

المعيار العاشر  :التعليم والتعلم
التدخل ادلناسب

األداء ادلطلوب

االسًتاتيجية اخلاصة بالتعليم  -مراجعة آليات االسًتاتيجية اخلاصة بالتعليم
والتعلم تتماشى مع آليات اخلطة والتعلم حبيث تتماشى مع آليات اخلطة التنفيذية
التنفيذية للخطة االسًتاتيجية
للكلية
ادلقررات االلكًتونية

التدريب الصيفى

– 2013/12/1
2014/1/1

للخطة االسًتاتيجية للكلية
 -تفعيل ادلقررات الىت مت النتهاء من تصميمها

– 2013/12/1

االنتهاء من عمل مقررات الكًتونية ىف أقسام
أخرى

2014/4/1

 متابعة الطالب ىف التدريب الصيفى من خاللتقارير التدريب

توحيد استخدام منوذج الورقة
االمتحانية

االطار الزمٍت

– 2013/12/1
2014/1/1

 سلاطبة األقسام ادلختلفة بضرورة االلتزامبالنموذج ادلوحد للورقة االمتحانية ادلعد من قبل

– 2013/12/1
2014/12/31

وحدة ضمان اجلودة
زيادة وعى أعضاء ىيئة التدريس  -العمل على زيادة وعى أعضاء ىيئة التدريس
باسًتاتيجية التعليم والتعلم من خالل عقد
باسًتاتيجية التعليم والتعلم

– 2013/12/1
2014/2/1

ندوات وتوزيع مطويات
اعالن نتيجة االمتحانات
الدورية والعملية

 سلاطبة األقسام ادلختلفة بضرورة اعالن نتيجةاالمتحانات الدورية والعملية للطالب
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– 2013/12/1
2013/12/31

__________________________________________________________________________

المعيار الحادي عشر  :أعضاء هيئة التدريس
األداء ادلطلوب

التدخل ادلناسب

االطار الزمٍت

زيادة أعداد أعضاء ىيئة
التدريس

 وضع خطة مخسية جديدة لتعيُت أعداد دلعيديناليت تتناسب مع الزيادة ادلطلوبة

– 2013/12/1
2014/5/30

زيادة الرضا الوظيفي العضاء
ىيئة التدريس و اذليئة ادلعاونة

 توفَت ادلوارد ادلالية و التجهيزات الالزمة للبحثالعلمي  ،و جتهيزات معامل الطالب و ادلكاتب .
 -توفَت العمالة الالزمة من الفنيُت و ادلساعدين.

– 2013/12/1
2014/5/30
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__________________________________________________________________________

المعيار الثاني عشر :البحث العلمي و األنشطة العلمية
األداء ادلطلوب

التدخل ادلناسب

االطار الزمٍت

أن تكون اخلطة البحثية مرتبطة

 -تعديل اخلطة البحثية للكلية حبيث تتناسب مع

– 2013/12/1

باالحتياجات اجملتمعية و
التوجهات البحثية للجامعة

االحتياجات اجملتمعية احمليطة و التوجهات البحثية
للجامعة

2013/12/30

متابعة اخلطة البحثية للكلية

 -وضع الية مناسبة دلتابعة اخلطة البحثية بطريقة

– 2013/12/1

دورية مع كتابة تقرير عن مدى تنفيذىا.
قاعدة بيانات الكًتونية مكتملة  -استكمال قاعدة البيانات االلكتونية اخلاصة
باالحباث ادلنشورة من خالل أعضاء ىيئة التدريس
لألحباث ادلنشورة

2014/5/30
– 2013/12/1
2014/5/30

بالكلية.
زيادة دتويل البحث العلمي

 تفعيل القرار اخلاص بتخصيص نسبة منايرادات الكلية من الوحدة ذات الطابع اخلاص و
برنامج الصيدلة االكلينيكية لتمويل البحث العلمي
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– 2013/12/1
2014/5/30

__________________________________________________________________________

المعيار الثالث عشر  :الدراسات العليا
األداء ادلطلوب

التدخل ادلناسب

االطار الزمٍت

توصيف ادلقررات يف الالئحة
القدمية

 مراجعة توصيف ادلقررات اخلاصة بالالئحةالقدمية و عمل مصفوفة مناسبة لربط ادلخرجات
اخلاصة بادلقررات مع سلرجات الربنامج

– 2013/12/1
2013/12/30

مقررات الالئحة اجلديدة

 استكمال ملفات ادلقررات (الالئحة اجلديدة) ( )2013-2012و (.)2014-2013
مراجعة توصيف ادلقررات و عمل مصفوفة

– 2013/12/1
2014/5/30

مناسبة لربط ادلخرجات اخلاصة بادلقررات مع
سلرجات الربنامج.
قواعد بيانات طالب الدراسات  -استكمال قواعد البيانات اخلاصة بطالب
الدراسات العليا حبيث حتتوي على مجيع البيانات
العليا
ادلطلوبة (ادلتابعة الدورية للطالب ،و نتائج ما مت
اداءه من االمتحانات)

– 2013/12/1
2014/7/30

الية االشراف االكادميي

 االعالن عن الية االشراف االكادميي لطالبالدراسات العليا حبيث يتم تفعيلها

– 2013/12/1
2013/12/30

زيادة عدد الطالب الوافدين

 االعالن عن برامج الدراسات العليا بالكليةبطريقة الكًتونية لزيادة عدد الطالب الوافدين

– 2013/12/1
2014/5/30

الية تقييم الورقة االمتحانية

 اعالم اعضاء ىيئة التدريس القائمُت بوضعاالمتحان بادلعايَت ادلطلوبة للورقة االمتحانية
 وضع الية مناسبة لتقييم الورقة االمتحانية و -اعالم اعضاء ىيئة التدريس القائمُت بوضع

– 2013/12/1
2014/1/31

االمتحان بنتيجة التقييم و ذلك للوصول للمعايَت
ادلطلوبة يف الورقة .
توفَت مكان امن وثابت للكنًتول  -العمل على توفَت مكان ثابت و امن للكنًتول
توفَت نظام الكًتوين للرصد .
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المعيار الرابع عشر  :ادارة الجودة
األداء ادلطلوب

التدخل ادلناسب

االطار الزمٍت

تشكيل ىيكل الوحدة

 اعادة تشكيل ىيكل الوحدة حبيث تتناسب معادلرحلة احلالية من ادارة اجلودة

– 2013/12/1
2013/12/12

الدعم ادلايل لوحدة ضمان

 -تفعيل القرار اخلاص بتخصيص  %2من دخل

– 2013/12/1

اجلودة

الوحدات ذات الطابع اخلاص الدتام انشطة الوحدة

2014/5/30

اجتماعات رللس االدارة و
اللجان ادلنبثقة

 حترير زلاضر باالجتماعات اليت جيريها رللساالدارة و كذلك اللجان ادلنبثقة

– 2013/12/1
2014/5/30

استطالع الرأي لتقييم أداء
األقسام االدارية بالكلية و قياس
الرضا الوظيفي للعاملُت

 عمل ادلزيد من االستبيانات لتقييم اداءاالقسام االدارية بالكلية
 -عمل استبيانات لقياس الرضا الوظيفي لكل

– 2013/12/1
2014/5/30

العاملُت بالكلية
التوعية الطالبية

 تكثيف التوعية الطالبية عن نظام الريادةالعلمية.

– 2013/12/1
2013/12/30

 توعية الطالب باىداف ادلقررات و ادلهاراتادلطلوبة من كل مقرر.
خطة زلددة جبدول زمٍت للعمل  -وضع خطة للعمل باجلودة و ان تكون اخلطة

– 2013/12/1

زلددة جبدول زمٍت يتيح متابعة سَت العمل وفقا
ذلذه اخلطة دوريا .

2013/12/30

باجلودة
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