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مقدمة
--تسـتمر مسـيرة كلية الصـيدلة  -جامعة كفر الشـيخ حوو التمي والتطوير المسـتمر دعد مروث اماح
سـنوا لل دد الدثاسـة د ا  ،دفضـ مج ودا بدناه ا م بلضـا ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة
والج ـا اإلداثى والعمـ المخل والـدبون حوو توقيط رفرة حقيقيـة ا البرامل التعليميـة لل
مســـتوى درامل البكالوثيوس والدثاســـا العليا لل الرمن م التوديا العديدة الت واج ر ار
العم إال بن الكلية حجور ا بق م  4سـنوا من احشـا حماد داىل للجودة ا توقيط العديد م
االحجا ا مث احشــا درامل تعليمية ممي ة او الوصــوى لل مشــرولا تعليمية ودوثية لضــمان
اســــتمراثيـة ال تمويـ ودلن العمليـة التعليميـة والبوثيـة الممي ة وتكللـر مج ودا الكليـة لتكون بوى
كلية تتقدد لاللتماد األكاديمي اوث تخريل بوى داعة دثاســـية من ا  ،وتورل الكلية لل التوا ـ ـ
الداهن مع المسـتفيدي وقطالا المجتمع المختلفة للمسـائمة ا وضـع الولوى للمشـكال المجتمعية
والبي ية المويطة د ا لتكتم لنا ر ثسالت ا الرهيسية التعلين والبوث العلم وىدمة المجتمع .
ومع قرن احت ـا الخطـة االســــتراتيجـي ة األول لكليـة الصــــيـدلـة ينـاير  -2015ديســــمبر 2019
حر ـر إداثة الكلية لل البد ا إلداد ىطت ا الخمسـية الجديدة يناير  -2020ديسـمبر  2024م
ىالى من جية واضـــوة ومعلنة ومبنية لل بســـاس للم ســـلين وم ىالى ار لم تشـــم كااة
األرراف المسـتفيدة واضـعة حصـع بلين ا قيم ا الجوئرية و موضـولية التقيين ال ات وح ائت م
بجـ دنـا ىطـة واقعيـة توقط مـايـا الكليـة وبئـداا ـا م ىالى تعمين االســــتفـادة م حقـار القوة
واالسـتالالى األمث للفرل وث ـد حقيق للنقار الت توتا ال توسـي ووضـع االليا الت تسـائن
ا التاللع لل التوديا المتوقعة وا سـبي لل حر ـر الكلية ك الورل لل توااط ىطت ا مع
الخطـة االســــتراتيجيـة للجـامعـة وثبيـة مصــــر  2030وكـ ا االســــتفـادة م االرالا لل الخط
االســـتراتيجية للكليا المماالة لل المســـتوى المول واإلقليم والدول م بج توديد االتج ا
الوديثة واستشراف االحتياجا المستقبلية الت قد تطرب ا مجاى الصيدلة .
إن احت ا الخطة السـادقة اسـتراتجية النمو والتوسـع يضـع لل لاتقنا الوفاى لل المسـتويا
الت و ــلر ل ا الكلية ا الفترة الســادقة والســع حوو التمي وتوقيط الجودة الفاهقة ا الخدما
المقدمة م الكلية ل ا يسعدحا بن حقدد ئ ه الخطة االستراتيجية الخمسية لكلية الصيدلة – جامعة كفر
الشــــيخ والت ترتك موـاوثئـا األســــاســــيـة لل تطوير البرامل التعليميـة لتتوااط مع المتاليرا
التشــــريعية واالحتياجا الفعلية لســــو العم وتطوير قدثا الضــــا ئي ة التدثيو وت ويدئن
دـددوا واســــتراتيجيـا التعلن الوـديثـة ودلن حقـ التكنولوجيـا واألدوـام البينيـة م ىالى تواير دي ـة
حاضـــنة للكوادث البوثية الممي ة وك ل االحدما الفعل مع القطالا االحتاجية والصـــنالية لتقدين
الولوى واالســتشــاثا الت تســائن ا تطوير البي ة المويطة دالكلية مع الورل لل اســتمراثية
التقيين الـ ات لددا وقـد حرل اريط إلـداد الخطـة لل الوفـاى لل مروحـة الخطـة الســــتيعـان
االحتياجا الجديدة وىط التوسي المطلودة .
وا الن اية تتقدد لجنة إلداد الخطة االســتراتيجية دالشــكر الواير لك م ســائن ا إلداد ئ ه
الخطة بملي بن تسـائن الخطة االسـتراتيجية ا توقيط ثبية وثسـالة الكلية وتوقيط المسـت دف م
بحشطت ا م بج العم لل ثاعة الكلية والور وهللا م وثا القصد وئو ي دى سوا السبي .
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قاهمة الموتويا
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع

م

رقم
الصفحة

2

حب ة ل كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ .

4

3

اريط إلداد الخطة االستراتيجية .

5

4

المواثد البشرية واإلمكاحا المادية

7

5

من جية إلداد الخطة االستراتيجية .

16

6

حتاهح التولي البي

2019

31

8

األئداف االستراتيجية للكلية وتولي الفجوة .

71

الربية والرسالة والقين

72

10

المصادث المتاحة لتواير التموي .

86

11

الخطة التنفي ية

87

14

السياسا لمرشدة للكلية

118

15

بلية مواج ة المخارر (ضمان التنفي ).

124

16

بلية توديث الخطة

126

17

المراجع .

127
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نبذة عن كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ
• اسم الكلية :كلية الصيدلة – جامعة كفر الشيخ
• نوع المؤسسة :كليـة
• اسم الجامعة التابعة لها الكلية :جامعة كفر الشيخ
• نوع الجامعة :حكومية
• الموقع الجغرافي:
• المحافظة :كفر الشيخ
• المدينـــة :كفر الشيخ
• تاريخ التأسيس 2013 :بالقرار الجمهوري رقم ( )52لسنة 2013م وبدأت الدراسة بها طبقا لقرار المجلس
األعلى للجامعات رقم ( )573بتاريخ 2012/7/7م للعام .2013/2012
• مدة الدراسة :خمس سنوات
• لغة الدراسة :اللغة اإلنجليزية
• القيادة األكاديمية للكلية:
القيادة

االســــــــــم

عميد الكلية

أ.د /رمضان أحمد عبد الفتاح الدوماني

وكيل الكلية لشؤون التعليم
والطالب

أ.م .د /عبدالعزيز السيد العشماوي

الدرجة العلمية
أستاذ
أستاذ مساعد
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• الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة:
✓ بكالوريوس الصيدلة.
✓ بكالوريوس الصيدلة (الصيدلة االكلينيكية).
✓ ماجستير العلوم الصيدلية في التخصصات التالية- :
 -3األدوية والسموم

 -1التكنولوجيا الصيدلية

 -2العقاقير

 -5الكيمياء الصيدلية

 -6الكيمياء التحليلية  -7الكيمياء الحيوية

 -4الميكروبيولوجيا والمناعة
 -8الصيدلة اإلكلينيكية

✓ دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية- :
 -3األدوية والسموم  -4الميكروبيولوجيا والمناعة

 -1التكنولوجيا الصيدلية

 -2العقاقير

 -5الكيمياء الصيدلية

 -6الكيمياء التحليلية  -7الكيمياء الحيوية

 -8الصيدلة اإلكلينيكية

✓ الدبلومات فى التخصصات التالية- :
 -1التكنولوجيا الصيدلية
 -5تصميم األدوية

 -2طب األعشاب
المكمل والبديل
 -6رقابة األدوية
وتأكيد الجودة

 -3األدوية والسموم  -4الميكروبيولوجيا والمناعة
 -7الكيمياء الحيوية

 -8الصيدلة اإلكلينيكية

✓ درجة دكتور الصيدلة .Pharm D
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فريق إعداد الخطة االستراتيجية
تشكل لجنة إلعداد الخطة االستراتيجية الخمسية  2024 -2020للكلية من االتي أسمائهم:
أوال :اللجنة العليا لإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية
 -1أ.د /رمضان أحمد الدومانى

عميد الكلية

 -2أ.م .د/عبد العزيز السيد العشماوي

وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

 -3د /شيرين زكريا محمد

مدير وحدة ضمان الجودة

ثانيا :لجنة إعداد الخطة االستراتيجية:
 -1ممثلي ل السادة بلضا ئي ة التدثيو
أ.م .د/أحمد محمد عبد المجيد
د /شادي نجيب عالم
د /وجدي محمد الدهنة
د /أحمد أمين على
 -2ممثلي ل ال ي ة المعاوحة

أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية
مدرس األدوية والسموم
مدرس الكيمياء الصيدلية
مدرس الصيدلة اإلكلينيكية

د /عبد هللا عبد الرحمن الجزار
د /معتز أحمد إبراهيم
د /جالل مجدي مصطفى
د /ريم عابدين حجازي
د /عبير أنصاري محمد
 -3ممثلي ل الج ا اإلداثي

مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معيد
أمين الكلية
رئيس قسم رعاية الشباب
رئيس قسم شئون الطالب

أ.اسماعيل محمد هالل
أ .وليد السيد الشربيني
أ .محمد عبد هللا عتمان
 -4ممثلي ل الطالن
أميرعبدالمجيد أبو النضر
حسان درغام محمد
 -5ممثلي ل النقادة
نقيب صيادلة القليوبية
د .مجدي ثابت
نقيب صيادلة كفر الشيخ
د .محمد فهمي
المراجع الداخلي  :أ.د /محمد أبو القمصان أستاذ إدارة األعمال بكلية التجارة  -جامعة كفر الشيخ.
المراجع الخارجي :أ.د /إيفان سعـد إبراهيم أستاذ الفارماكولوجى وعميد كلية الصيدلة باألكاديمية
البحرية باإلسكندرية.
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الموارد البشرية واإلمكانات المادية

بوال :المواثد البشرية
❖ إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي :2017/2016
القسم

عدد أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل

المنتدبون

إجمالي

7

مدرس

استاذ مساعد

استاذ

قسم الكنولوجيا الصيدلية

2

1

-

4

قسم العقاقير

1

-

-

4

5

قسم الصيدلة اإلكلينيكية

2

-

-

2

4

قسم الكيمياء الحيوية

-

-

1

-

1

قسم الكيمياء التحليلية

2

-

-

1

3

قسم الكيمياء الصيدلية

2

-

-

3

5

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

-

-

1

1

2

قسم األقربازين والسموم

2

1

-

1

4

األقسام األخرى

-

-

-

7

7

11

2

2

23

38

المجموع

❖ إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي :2018/2017
القسم

أعداد أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل
استاذ
استاذ مساعد
مدرس

المنتدبون

إجمالي

قسم الكنولوجيا الصيدلية

2

1

-

4

7

قسم العقاقير

1

-

-

4

5

قسم الصيدلة اإلكلينيكية

2

-

-

2

4

قسم الكيمياء الحيوية

-

-

1

1

2

قسم الكيمياء التحليلية

2

-

-

1

3

قسم الكيمياء الصيدلية

3

-

-

3

5

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

-

-

1

2

3

قسم األقربازين والسموم

3

-

-

1

4

األقسام األخرى

-

-

-

19

19

13

1

2

37

53

المجموع
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❖ إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي :2019/2018
القسم

أعداد أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل

المنتدبون

إجمالي

8

مدرس

أستاذ مساعد

أستاذ

قسم الكنولوجيا الصيدلية

2

1

-

5

قسم العقاقير

1

-

-

4

5

قسم الصيدلة اإلكلينيكية

2

-

-

1

3

قسم الكيمياء الحيوية

-

-

1

3

4

قسم الكيمياء التحليلية

1

1

-

1

3

قسم الكيمياء الصيدلية

3

-

-

9

12

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

-

-

1

3

4

قسم األقربازين والسموم

2

1-

-

1

4

-

-

12

20

2

2

39

63

األقسام األخرى
المجموع

9

❖ إحصائية بأعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس:
2016/2017

القسم

2018/2019

2017/2018

مدرس
معيد

مدرس
مساعد

قسم الكنولوجيا الصيدلية

3

-

3

4

-

4

قسم العقاقير

4

1

4

4

1

5

6

قسم الصيدلة اإلكلينيكية

2

-

2

3

-

3

4

-

قسم الكيمياء الحيوية

2

2

4

1

3

4

1

4

5

قسم الكيمياء التحليلية

2

-

2

3

-

3

3

2

5

قسم الكيمياء الصيدلية

1

2

3

2

2

4

4

4

8

قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

2

1

3

3

1

4

4

1

5

قسم األقربازين والسموم

3

1

4

3

1

4

3

2

5

18

7

25

23

8

31

30

16

46

معيد

إجمالي
مساعد

المجموع

إجمالي

معيد

مدرس
مساعد

5

1

6

2

8
4

إجمالي
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❖ إحصائية بعدد العاملين بالجهاز اإلداري :2019/2018
ذكور

إناث

إجمالي

البيان
عدد العاملين بالجهاز اإلداري الدائمين

12

16

28

عدد العاملين بالجهاز اإلداري الموسميين

0

7

7

العمال الدائمين

2

10

12

العمال الموسميين

1

0

1

15

33

48

اإلجمالي

 -1عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى (للعام الجامعي  )2019/2018وتوزيعهم على الفرق
المختلفة:
ذكور

إناث

اإلجمالي

الفرقة
األولى الئحة 2016

128

185

313

الثانية الئحة 2016

71

178

249

الثانية الئحة 2012

96

224

320

الثالثة الئحة 2012

148

342

490

الرابعة الئحة 2012

180

188

368

623

1117

1753

اإلجمالي
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 -2عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى (للعام الجامعي  )2018/2019برنامج الصيدلة
اإلكلينيكية:
ذكور

إناث

عدد الطالب

العام الجامعي
المستوى األول

70

80

150

المستوى الثاني

73

77

150

المستوى الثالث

62

56

118

اإلجمالي

205

213

418

❖ بيان إحصائي بأعداد الطالب عن الفترة من عام  2016حتى عام 2019م:
العام الجامعي

البيان
2016/2017

2018/2019

2017/2018

الفرقة

ذكور

إناث إجمالي ذكور

إناث

إجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

أولى حديث

117

244

361

110

188

298

128

185

326

األولى الئحة 2012

166

353

519

102

231

333

---

---

---

الثانية الئحة 2016

-

-

-

---

---

---

71

178

249

الثانية

135

237

372

156

346

502

96

224

320

الثالثة

79

210

289

133

239

372

148

342

490

الرابعة

43

166

209

77

207

284

180

188

368

اإلجمالي

1750 1210 540

572

1766 1194

623

1117

1753
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 -1نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب على مستوي برنامج الصيدلة االكلينيكية:
عدد أعضاء هيئة التدريس
العام الجامعي

عدد الطالب

اإلجمالي

المنتدبين

من
الكلية

من داخل
الجامعة

من خارج
الجامعة

اإلجمالي

نسبة أعضاء هيئة
التدريس إلى الطالب

2016/2017

125

12

4

2

6

15

1: 8

2017/2018

268

12

12

4

16

20

1: 13

2019/2018

447

13

13

21

17

30

1: 15

2

 -2نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوي برنامج الصيدلة االكلينيكية:
العام الجامعي

عدد الطالب

نسبة معاوني أعضاء

عدد معاوني أعضاء هيئة التدريس

هيئة التدريس إلى الطالب

من الكلية

من خارج الكلية

2016/2017

125

12

4

1:9

2017/2018

268

31

7

1:7

2019/2018

447

47

9

1:8

 -3نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب على مستوي البرنامج العام الئحة :2012
عدد أعضاء هيئة التدريس
العام الجامعي

عدد الطالب

نسبة أعضاء هيئة
اإلجمالي

المنتدبين

من

التدريس إلى
الطالب

الكلية

من داخل
الجامعة

من خارج
الجامعة

اإلجمالي

2016/2017

1750

14

9

18

14

28

1: 63

2017/2018

1474

15

20

19

20

35

1: 33

2019/2018

1178

13

1

33

17

30

1:39
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 -4نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب علي مستوي المؤسسة:
العام الجامعي

عدد الطالب

عدد معاوني أعضاء هيئة التدريس

نسبة معاوني أعضاء هيئة
التدريس إلى الطالب

من الكلية

من خارج الكلية

2016/2017

1870

25

7

1: 64

2017/2018

2035

39

21

1: 41

2019/2018

2200

47

14

1:36

 -5نسبة أعضاء هيئة التدريس الى أعداد الطالب ببرامج الدراسات العليا:

عدد أعضاء هيئة التدريس

عدد الطالب

النسبة

البرنامج
دبلوم الصيدلة االكلينيكية

6

127

21: 1

دكتور الصيدلة ((Pharm D

6

50

8: 1

ماجستير عقاقير

7

2

1: 4

ماجستير صيدلة اكلينيكية

7

1

1: 7

دكتوراه العقاقير

3

1

1: 3

دكتوراه الميكروبيولوجى

2

1

1: 2

دكتوراه الكيمياء الحيوية

3

3

1: 1

دكتوراه الكيمياء الصيدلية

3

1

1: 3

دكتوراه االدوية والسموم

4

1

1: 4
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 - 6نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب على مستوي المؤسسة:
عدد أعضاء هيئة التدريس

العام الجامعي

نسبة أعضاء

المنتدبين

عدد الطالب
من الكلية

من داخل

من خارج

الجامعة

الجامعة

اإلجمالي

هيئة التدريس
إلى الطالب

اإلجمالي

2016/2017

1870

14

9

18

14

28

1:67

2017/2018

2035

16

19

42

31

47

1:43

2019/2018

2200

13

17

46

32

45

1:49
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ثانيا :اإلمكانات المادية:
ب-المدثجا :
تمتلك الكلية بنية تحتية مميزة حيث يوجد عدد  5مدرجات مزودة بالتجهيزات السمعية
والبصرية المالئمة وعدد  4قاعات لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية وقاعة للسيمنار وأخرى للمؤتمرات.
ن-المعام والمكتبة:
يوجد بالكلية  8أقسام علمية يحتوى كل منهم على  6معامل طالبية و معمل بحثى مزودين
باألجهزة والكيماويات المطلوبة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية كما هومعلن بالـNORMS
كما يوجد بالكلية مصنع تعليمى وصيدلية نموذجية ومزرعة للنباتات الطبية وبيت للحيوان كما يوجد
بالكلية مكتبة مجهزة بالمراجع المتخصصة وعدد من الحواسيب األلية للدخول على بنك المعرفة
وبالكلية عدد  3معامل حاسب آلى مزودة ب  75حاسب الى .
الوحدا والمراك :يوجد بالكلية وحدة لضمان الجودة ووحدة القياس وتقييم األداء واخرى لتكنولوجيا المعلومات
ومركز للمعلومات الدوائية ومعمل لزراعة األنسجة وحديثا تم الموافقة على إنشاء مركز للخدمة العامة
.
د-المواثد المالية:
بخالف الميزانية المخصصة للكلية من قبل الجامعة  ،يتم دعم شراء األجهزة والكيماويات من
خالل الموارد الذاتية المتمثلة فى برنامج الساعات المعتمدة المميز( Pharm D. Clinical
 ) Pharmacyوكذلك برامج الدراسات العليا وحاليا حصلت الكلية على عدد من المشروعات البحثية
المدعمة من صندوق دعم العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمى ومركز ربط األكاديميات
بالصناعة  ،كما تم تجهيز الدواليب الخاصة بالطالب مقابل قيمة سنوية يدفعها الطالب وتتقدم الكلية
بعدد من المشروعات بشكل مستمر لضمان استمرار التدفقات المالية.
ئــ  -الكنتروى وإداثة االىتباثا :
يوجد غرفة كنترول مخصصة لكل فرقة مجهزة بجهاز حاسب آلى و مؤمنة بباب حديدى
ومراقبة بالكاميرات ومزودة بوسائل األمان الضرورية كما يوجد غرفة للتصحيح وأخرى للتصحيح
اإللكترونى .
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و-األقساد العلمية:
يوجد غرف مخصصة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مجهزة باألثاث والحواسيب
اآللية.
األقساد اإلداثية:يوجد غرفة مخ صصة ومالئمة المساحة والتهوية لكل قسم إدارى بنظام البلوكات لضمان
استغالل المساحة ومزودة بالحواسيب اآللية.
ح-التج ي ا الدالمة لدحشطة الطالدية:
يوجد بالكلية قاعة لالستذكار الهادئ واخرى لممارسة األنشطة الترفيهية وتتوفر بالجامعة عدد
من المالعب المتاحة للرياضات المختلفة.
ر -قوالد البياحا والووكمة الرقمية:
يوجد بالكلية نظام  MISمتكامل لشؤون التعليم والطالب والدراسات العليا والموارد البشرية
كما استحدثت الكلية نظام لألرشفة االلكترونية فى وحدة ضمان الجودة واخر للمخازن والمكتبة وتطبق
الكلية نظام التحصيل االلكترونى واطلقت نسخة تجريبية لنظام الكترونى لتوزيع ومتابعة المهام .
ى-موقع الكلية ومكتع الخريجي :
للكلية موقع على شبكة االنترنت الدولية باللغتين العربية واالنجليزية وكذلك صفحة على مواقع
التواصل االجتماعى وأطلقت الكلية مكتب الخريجين على موقعها لضمان التواصل مع خريجيها
وتزويدهم بفرص العمل المتاحة بالشركات
• http://www.kfs.edu.eg/pharmacy/
• http://www.kfs.edu.eg/engpharmacy/
• http://serv.kfs.edu.eg/graduate_job
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االوى

من جية إلداد الخطة االستراتيجية
يناير  – 2020ديسمبر 2024
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مقدمة
صدرت أول دراسة ذاتية لكلية الصيدلة في عـام  2015واستمر تحديثها سنويا حتى تاريخه وبدأ
بعد ذلك إعداد الخطة االستراتيجية للكلية بجميع مكوناتها  ،بدأ بالتحليل البيئي ومرورا برسالة ورؤية
وأهداف استراتيجية للكلية وختاما بخطة تنفيذية لتحقيق الخطة االستراتيجية الموضوعة  ،وقد أعدت
الكلية خطة تنفيذية للفترة .2019 – 2015
وسوف يتناول هذا الجزء من الخطة الخطوات والطرق والمنهجية التي اتبعتها الكلية إلعداد
الخطة االستراتيجية الثانية يناير  – 2020ديسمبر .2024
وايما يلي تتادع الخطوا التي تن إتبال ا إللداد الخطة االستراتيجية:
 .1مرحلة التخطيط والتجهيز واإلعداد.
 .2مرحلة إجراء تحليل بيئي وصفي وكمي موسع للكلية باستخدام أسلوب التحليل الرباعي للبيئة
الداخلية والخارجية.
 .3مرحلة تحديد الفجوة بين الوضع المأمول والوضع الحالي.
 .4مرحلة تقييم توافق رؤية ورسالة الكلية مع الوضع الراهن والمستقبلي.
 .5مرحلة تحديد االستراتيجيات البديلة باستخدام مصفوفة .TOWS
 .6مرحلة وضع الغايات واألهداف االستراتيجية والسياسات.
 .7مرحلة تصميم الخطة التنفيذية لتحقيق الخطة االستراتيجية.
 .8مرحلة وضع آليات التقييم ومتابعة التنفيذ للخطة التنفيذية.

بوال :مرحلة التخطي والتج ي واإللداد
روعي في إعداد خطة الكلية االستراتيجية األخذ في االعتبار بأن تتوافق بشكل كامل مع خطة
الجامعة االستراتيجية  ،وأن تتسق هذه الخطة أيضا مع توجهات الدولة لرفع جودة التعليم الجامعي
الحكومي وكذلك الغايات النهائية لرؤية مصر  2030ذات الصلة برؤية ورسالة الكلية.
وتم االعتماد في إعداد الخطة االستراتيجية علي تحديد المستفيدين من الخطة االستراتيجية ومن
ثم تطبيق عميق لمنهج المشاركة من كافة فئات مجتمع الكلية التي شملت؛ أعضاء هيئة التدريس،
أعضاء الهيئة المعاونة ،العاملين بإدارات الكلية وأقسامها ،والطالب ،كما تضمنت األخذ في االعتبار
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بآراء الشركاء المعنيين من المجتمع الخارجي الممثلين في نقابة الصيادلة  ،وخريجي الكلية العاملين
فى الصيدليات العامة والمستشفيات الحكومية وشركات األدوية وغيرها من المراكز ذات الصلة
.Stake holders
قائمة المستفيدين من الخطة االستراتيجية
 -1و اثة التعلين العال .
 -2جامعة كفر الشيخ .
 -3كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ .
 -4الطالن دالفر الدثاسية المختلفة .
 -5الخريجون .
 -6المجتمع المول لمواامة كفر الشيخ .
 -7منمما سو العم الصيدل المختلفة .
وقد تولت لجنة إعداد التحليل البيئى المنبثقة من لجنة إعداد الخطة االستراتيجية المساعدة فى
تنظيم عمليات المراجعة للمقترحات األولية لمكونات الخطة والتواصل المستمر مع كافة أطراف الكلية
وعدد من الخبراء في مجاالت جودة التعليم بالكلية وخارجها ،للحصول علي تغذية راجعة للمقترحات
األولية لمكونات الخطة ،بما انعكس على توفير مشاركة واسعة في إعداد الوثيقة النهائية الحالية وكان
تشكيلها كالتالى:
تشكل لجنة لمساعدة لجنة إعداد الخطة االستراتيجية فى إعداد التحليل البيئى للكلية من اآلتى
أسمائهم:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االســــــــــــــم
د /رفيدة عبد المعطى جاب هللا سالم
د /احمد فريد عبدالحكيم احمد
د /ايمان احمد ابراهيم مزيد
م.م /مروه فتحى حسن بلحه
م.م /نسمة ماجد القمرى
م.م /سمرالسباعى
م.م /جالل مجدى مصطفى محمد جالل
ص /آيه رفعت محمد
ص /هاجر عبدالناصر المكاوى

الصفة
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
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تشكيل لجنة لمساعدة لجنة إعداد الخطة االستراتيجية فى إعداد التحليل البيئى للكلية من اآلتى
أسمائهم (تابع):

االســــــــــــــم

م
10
11
12
13

أ.اسماعيل محمد هالل
أ.هدير متولى ابراهيم
الطالبة /هدير أحمد فؤاد
د.سماسم محمد أبو الفتوح (الصيادلة الحكوميين)

 14د.شريف عبدالفتاح حمادة ( الخريجين)

الصفة
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

ااحيا :مرحلة إجرا التولي البي ي الو في والكمي
 .1جمع البياحا والتولي البي ي الو في
بدأت الكلية جهودها لتحليل منهجي لبيئتها الداخلية والخارجية من خالل استخدام SWOT
 Analysisالكلية منذ نهاية عام  2018بتبنيها منهجية المشاركة المباشرة والمشاركة بالتمثيل بتشكيل
لجنة تضم ممثلين عن أقسام وإدارات الكلية لتضمن اندماج كافة فئات مجتمع الكلية للعمل مع فريق
التخطيط االستراتيجي في إعداد الخطة االستراتيجية  ،وتم دعم عمل اللجنتين من خالل عقد إدارة
الكلية اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى والطالب لتعريفهم بأهمية
المشاركة وإبداء اآلراء ومليء استبيانات التحليلي البيئى بموضوعية وأن دقة نتائج التحليل البيئى
سوف تساهم فى وضع اليد على االحتياجات الحقيقية للكلية وتساهم فى تحديد التوجهات القادمة لها
خالل الخمس سنوات القادمة.
وحيث أن الوضع الحالى للكلية قد تغير كثيرا كما أوضحت مقارنة الدراسة الحالية للعام 2019
باألولى فى  2015ومع األخذ فى االعتبار مالحظات تقرير زيارة االعتماد والتى تمت للكلية فى الفترة
من  11إلى  13مارس  2018والمؤرخ فى يوليو  2018فقد تم وضع خطة لتحديث التحليل البيئى
والغايات واألهداف والخطة التنفيذية وكذلك استبيان مجتمع الكلية عن اذا كان ما يلزم تحديث الرؤية
والرسالة.
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وارتكز هذا التحليل علي المعايير التي وضعتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باالعتماد
طبقا للدليل الصادر عن الهيئة في يوليو  2015العتماد مؤسسات التعليم العالي وتشمل العوامل والتي
استند عليها التحليل اثنا عشر معيارا:

معاييرااللتماد
• التخطي االستراتيجي.

• المعايير األكاديمية والبرامل التعليمية.

• القيادة والوكومة.

• التدثيو والتعلن.

• إداثة الجودة والتطوير

• الطالن والخريجون.

• بلضا ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة • .البوث العلمي واألحشطة العلمية.
• الج ا اإلداثي.

• الدثاسا العليا.

• المواثد المالية والمادية.

• المشاثكة المجتمعية وتنمية البي ة.

وبناء عليه تم عمل تحليل بيئى جديد بطريقة العصف الذهنى واالجتماعات والمناقشات  ،مع
األخذ فى االعتبار الدراسة الذاتية المحدثة و خطة التحسين المنبثقة من المالحظات التى وردت فى
تقرير الهيئة القومية بخصوص المعايير المختلفة  ،وكذلك تم تصميم استمارة استبيان الستطالع رأى
جميع األطراف المعنية ( أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة و طالب البكالوريوس والدراسات العليا
إداريين- -أطراف مجتمعية )  ،وتم تحليل نتائج هذا االستبيان واستنباط أهم نقاط القوة والنقاط التىتحتاج الى تحسين والفرص والتهديدات ،ثم تم إعداد مصفوفة البيئة الداخلية والخارجية.
وسعت لجنة إعداد الخطة لتوعية مجتمع الكلية بعملية التخطيط االستراتيجي شمل ذلك إدراج
كتيب عن مصطلحات جودة التعليم فى دليل الطالب المتاح على موقع الكلية  ،وتم عقد ورشة عمل
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للتعريف بالتخطيط االستراتيجي ومكونات الخطة االستراتيجية وأخرى للتحليل البيئى وأدواته المختلفة
على مستوى األقسام واإلدارات بحضور أكثر من  %80من مجتمع الكلية  ،وقد أعقب كل ندوة من هذه
الندوات مناقشة واستطالع آراء الحضور .تبع ذلك استطالع رأى كافة فئات مجتمع الكلية واألطراف
المعنية ( أعضاء هيئة التدريس ،الطالب  ،الجهاز اإلدارى ،أعضاء مجلس الكلية من الخارج  ،أعضاء
رابطة خريجي الكلية والهيئات الخارجية ) عن جوانب القوة والضعف الموجودة في الكلية  ،حيث بلغ
عدد االستمارات المطبقة أكثر من  500استمارة من كافة العناصر السابق ذكرها لمجتمع الكلية
واالطراف المستفيدة .
تمت معالجة البيانات التي جرى جمعها باستخدام استمارات استبيان أعضاء هيئة التدريس
والعاملين والمعنيين إلعداد المسودة األولى من التحليل البيئى الوصفي رباعى األبعاد .ثم عرضت
النتائج األولية للتحليل البيئي رباعى األبعاد على األقسام واإلدارات من خالل ممثليهم ،وأيضا من خالل
ورشة عمل للتعريف بنتائج التحليل البيئى وكيفية صياغة األهداف االستراتيجية للكلية.
تم عرض المسودة النهائية للتحليل البيئي فى جلسة عصف ذهنى من خالل وحدة ضمان الجودة
وذلك من أجل تصنيف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات طبقا للوزن النسبى لها وكذلك تحديد
األولويات التى ستشكل بعد ذلك الهيكل الرئيسى للخطة التنفيذية و بعد إجراء التعديالت الالزمة من قبل
الل جنة تم اعتماد التحليل البيئى من قبل السيد رئيس الجامعة نيابة عن مجلس الكلية (النتائج معروضة
بالكامل في الجزء الخاص بنتائج التحليل البيئي الوصفي).

 .2التولي البي ي الكمي
تم تطبيق منهج للتحليل الكمي لبيئة الكلية الداخلية والخارجية للكلية بإستخدام "مصفوفة تقييم
العوامل الداخلية والخارجية" *(Internal/External Factors Evaluation )IFE &EFE
والذى تم فيه االعتماد على بيانات تم الحصول عليها من خالل جلسة عصف ذهنى شملت القيادات
األكاديمية واإلدارية للكلية وأعضاء هيئة التدريس ذوي الدراية بأوضاع الكلية.

االثا :مرحلة توديد الفجوة دي الوضع المدموى والوضع الوالي
وفي هذه المرحلة تم إجراء تحليل للوضع الراهن وتوصيفه ثم توصيف الوضع المأمول وذلك
اعتمادا على نتائج التحليل البيئى المحدث .

ثادعا :مرحلة تقيين توااط ثبية وثسالة الكلية مع الوضع والمستقبل
21 | P a g e

الخطة االستراتيجية 2024 -2020

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

لقد تبنت إدارة الكلية منهج المشاركة الكاملة في صياغة الرؤية والرسالة مع مختلف األطراف
داخل وخارج الكلية حيث تم استخدام نواتج التحليل البيئي السابق إجراءه وكذلك تحليل الفجوة لصياغة
الرؤية والرسالة المعتمدة للكلية فى عام  2015والمحدثة فى عام  2017بعد إطالع أعضاء فريق لجنة
الخطة االستراتيجية على الدراسة الذاتية السابقة وكذلك التقرير السنوى األخير ونتائج التحليل بيئي
وفحص نتائج المناقشات واستبيانات قياس مدى وعى األطراف ذات الصلة برؤية ورسالة الكلية
الحالية ومدى فعالية ألية النشر الحالية ؛ ارتأت اللجنة تناسب الصياغة الحالية مع الوضع الراهن
والتطلعات المستقبلية خالل الخمس سنوات الحالية مع التوصية باستمرار قياس وعى مجتمع الكلية
واالطراف المستفيدة برؤية ورسالة الكلية.

ىامسا :مرحلة توديد االستراتيجيا البديلة داستخداد مصفواة TWOS
بعد أن تم االنتهاء من التحليل البيئي واالستقرار على االستمرار فى رسالة ورؤية الكلية ،تم
تصميم مصفوفة  TWOSلتطوير االستراتيجيات البديلة والتى يمكن للكلية تبنيها لتعظيم اإلستفادة من
الفرص وتعزيز نقاط القوة للكلية.
وفى النهاية تم استنتاج عدد من االستراتيجيات كما هو موضح في جزء النتائج ،ثم تم فرز تلك
االستراتيجيات واختيار المناسب منها طبقا لإلمكانات المتاحة لكى يتم تطبيقها أثناء تنفيذ الخطة
االستراتيجية والتي انعكست بدورها على صياغة الغايات واألهداف االستراتيجية التى تم اعتمادها
للكلية.

سادسا :مرحلة وضع الالايا واألئداف اإلستراتيجية والسياسا .
باستخدام نواتج التحليل البيئى المعتمدة واالخذ في االعتبار االستراتيجيات البديلة السابق توليدها
وكذلك تحليل الفجوة تم وضع مسودة الغايات االستراتيجية للكلية بغرض تحقيق رسالة الكلية تلى
ذلك ترجمة الغايات االستراتيجية الي أهداف استراتيجية حيث قام فريق اإلعداد بوضع وصياغة
األهداف االستراتيجية من الغايات السابق التوصل اليها
وايما يل ىطوا وضع الالايا االستراتيجية:
 −لقد لدد م االجتمالا للفريط إلجرا اآلت :
• مراجعة األدبيات ونتائج التحليل البيئي وتحليل الفجوة ورؤية ورسالة الكلية المعتمدة
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• صياغة مسودة أولية للغايات االستراتيجية بناء على ما سبق.
 −لرض المسودة األولية لل جميع األرراف السادط لكرئا وتجميع مقترحات ن وآثاه ن
دشدح ا.
 −إلادة تعدي الالايا االستراتيجية اي ضو المقترحا السادط تجميع ا ولرض ا لل ك
األرراف مرة بىرى وتجميع اآلثا المتعلقة دتل التعديال مرة بىرى.
 −إلداد النسخة الن اهية والتمادئا
 −توايط الالايا االستراتيجية وحشرئما
تل لل وضع األئداف االستراتيجية التي تمر م ىالى الخطوا التالية:
 −لقد لدد م االجتمالا للفريط إلجرا اآلتي:
• مراجعة األدبيات ونتائج التحليل البيئي وتحليل الفجوة ورؤية ورسالة الكلية المعتمدة
والغايات االستراتيجية السابق إعدادها
• صياغة مسودة أولية لألهداف االستراتيجية بناء على ما سبق.
 −لرض المسودة األولية لل جميع برراف مجتمع الكلية والشركا وتجميع المقترحا
واآلثا المتعلقة دالتعديال المطلودة للي ا.
 −إلادة

يامة األئداف االستراتيجية اي ضو المقترحا السادط تجميع ا ولرض ا لل

ك األرراف مرة بىرى وتجميع مقترحات ن وآثاه ن دشدح ا مرة بىرى.
 −إلداد النسخة الن اهية والتمادئا.
 −توايط األئداف االستراتيجية وحشرئا.
تن إلداد سياسا للكلية ا ضو تولي ثسالة الكلية لل االم مستويا بساسية وئي:
 −سياسات التعليم وانتاج الخدمة التعليمية
 −سياسات البحث العلمي
 −سياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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وتم تطوير تلك الســــياســــات بعقد عدة اجتماعات لفريق الخطة االســــتراتيجية مع وكيل الكلية
المختص ورؤســـاء اللجان المنبثقة من مجلس الكلية عن كل محور من المحاور الســـابق ذكرها ثم تم
التوصــل لصــورة أولية لكل الســياســات ثم عرضــها على مجتمع الكلية واألطراف الخارجية وتجميع
المقترحات وإعادة صــــياغتها في صــــورتها النهائية في وجود وكيل الكلية المختص ثم اعتمادها من
مجلس الكلية وتبع ذلك توثيقها ونشرها.

سادعا :مرحلة تصمين الخطة التنفي ية
تم إعداد الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية لتغطي فترة السنوات الخمس التي تمتد من يناير
 2020حتى ديسمبر  ، 2024حيث روعى في إعداد تلك الخطة سد الفجوات المطلوب تغطيتها في
كافة جوانب األنشطة الرئيسية بالكلية وأولوياتها ،والتي تحددت وفق التحليل الرباعي لبيئة الكلية
بشكل كيفى وكمى وفق أكثر من منهج ،أخذا في االعتبار بما يلي:
 −الخبرات التى اكتســبتها الكلية خالل تنفيذها أنشــطة الخطة الســابقة وكذلك ما لم يتم تنفيذه من
أنشطة الخطة االستراتيجية السابقة
 −نتائج التحليل البيئي الرباعي  SWOTوترتيب األولويات
 −اإلنجازات المسـتهدف تحقيقها في إطار الخطة التنفيذية الجاري تنفيذها لتحقيق رؤية ورسـالة
الكلية،
االنش طة المختلفة طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضـمان
 −المعايير المطلوب تطبيقها في جوانب ـ
جودة التعليم واالعتماد،
 −الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية.
 −تصميمها على النموذج المعد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
وقـد روعي في الخطـة التنفيـذيـة أن ترتبط بـالغـايـات واألهـداف االســــتراتيجيـة ونظـامـا لألولويـات
لألنشــــطة والمهام المطلوب تنفيذها مع تحديد واضــــح ودقيق لمســــئوليات تنفيذ األنشــــطة والمهام
المتضــمنة بالخطة .وتم ربط الخطة بإطار زمني محدد شــهريا ،مع إدراج مؤشــرات التقييم بصــورها
المختلفـة في الخطـة مع ربطهـا بـالمخـاطر المحتملـة ،كمـا تم إعـداد موازنـة مـاليـة موازيـة ،مع عرضــــهـا
علي إدارة الكليـة بغرض اعتمـاد التحـديـث المقترح فور الموافقـة عليهـا من كـافـة األطراف المعنيـة .و قـد
تم اعتماد الخطة االســــتراتيجية و كذلك الخطة التنفيذية الخمســــية المعتمدة لها من يناير  2020حتى
ديسمبر  2024دقراث مجلو الكلية ثقن  3دتاثيخ .2019/12/10
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اامنا :مرحلة تصمين آليا تقيين ومتادعة التنفي
تتم عمليـة متـابعـة وتقييم الخطـة التنفيـذيـة بغرض التحقق من أن مـا تم انجـازه من نتـائج فعليـة
لألداء يتفق مع مـا تم تخطيطـه اســــتراتيجيـا ،ويحقق رســــالـة وغـايـات المؤســــســــة وكـذلـك أهـدافهـا
االســتراتيجية وتبرز أهمية هذ المرحلة فى قدرتها على تحديد فعالية االســتراتيجية المتبناة فى تحقيق
األهداف المنشــودة وتكشــف اذا ما كان هناك قصــور يســتدعى ضــ رورة التدخل لمعالجته من خالل
قرارات تصحيحية.
بئداف التقيين والمتادعة:
يتمثل الهدف العام لتقييم ومتابعة الخطة االستراتيجية فى مساعدة االدارة على التأكد من أن األداء
الفعلي يتم وفقا للخطط الموضوعة .كما أن هناك بعض األهداف الفرعية للتقييم والرقابة والتي من
بينها ما يلى:
 −تحقيق التوافق مع المتغيرات البيئية.
 −تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية.
 −ترشيد التكاليف.
 −توحيد التصرفات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية.
 −المساعدة فى التخطيط االستراتيجي لفترات زمنية الحقة.
 −تقليل مخاطر األخطاء عند وضع الخطط.
 −متابعة التقدم فى المراحل المختلفة لتنفيذ االستراتيجية.
 −تحقيق التعاون والتكامل بين القطاعات واالدارات واألقسام التى تشارك فى التنفيذ.
وفي إطار تنفيذ استراتيجية الكلية يناير -2020ديسمبر  2024تم وضع آلية لمتابعة تنفيذ األنشطة
وإنجاز المخرجات لتحقيق أهداف الكلية االستراتيجية  ،من خالل اإلجراءات المؤسسية التالية :
 -1تقسيم الخطة التنفيذية الخمسية الي خطط سنوية تبدأ وتنتهي مع بداية ونهاية العام الميالدى.
 -2عرض الخطط السنوية علي األستاذ الدكتور عميد الكلية إلدراج االنشطة الخاصة بقطاعات
شئون التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في خطة القطاع السنوية.
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 -3مراجعة جميع الخطط السنوية بالكلية من خالل لجنة المراجعة بوحدة ضمان الجودة للتأكد من
اتساقها مع الخطة االستراتيجية (للعام األكاديمي محل التقييم).
 -4مناقشة خطط القطاعات الثالثة التى تم اعتمادها من مجلس الكلية لتحديد الموازنة وبنود
الصرف سواء من موازنة الدولة أو من موارد الكلية الذاتية.
 -5تشكيل لجان سنوية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية منبثقة من مجلس الكلية تختص كل لجنة
بفحص أنشطة أحد قطاعات الكلية الثالث.
 -6إعداد تقارير عما تم إنجازه (نقاط االستيفاء بالخطة) وما لم يتم إنجازه (الفجوة بين الوضع
الراهن والمستهدف) وتحديد أسباب عدم اإلنجاز بشكل نصف سنوى.
 -7فحص الوثائق لتحديد األدلة والشواهد كمعدالت موضوعية على حسن سير اعمال الخطة من
خالل لجان المراجعة الخارجية ووحدة ضمان الجودة بالكلية.
 -8تحديد قائمة التحسينات بالكلية كانعكاس لتنفيذ استراتيجية الكلية خالل العام السابق.
 -9اتخاذ اإلجراءات الالزمة من جانب فريق عمل الخطة االستراتيجية لتعديل الخطة التنفيذية في
ضوء المستجدات وفي ضوء تقرير المتابعة السنوي مع عرض الخطة التنفيذية المحدثة على
المجالس الرسمية للمناقشة واالعتماد.

26 | P a g e

الخطة االستراتيجية 2024 -2020

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

وفيما يلى يلخص الجدول التالى التوقيتات الزمنية ألنشطة المنهجية الرئيسية إلعداد الخطة على
مدار العام 2019
ثقن

.1

.2
.3

اآللية

تشكيل لجنة لإلشــــراف ولجنــة إلعداد الخطة االستراتيجية
تضم أعضاء هيئــة تدريس يمثلون األقسام العلمية باإلضافة
إلي ممثلين عن الفئات اآلتية  :معاوني أعضاء هيئة التدريس
 ،العاملين ،الطالب ،نقابة الصيادلة  ،صيادلة في صيدليات
عامة و في مستشفيات  ،شركات األدوية.
اإلﻃالع علي الــخــطــة االستراتيجية للجامعة والــخــطــط
االستراتيجية لكليات الصيدلة المحلية واإلقليمية ورؤية مصر
.2030
توعية مجتمع الكلية بأهمية التخطيط االســـتراتيجي والتحليل
البيئي.

دداية التنفي

ح اية التنفي

2019/1

2019/2

2019/2

2019/3

2019/3

2019/4

.4

جمع البيانات وإجراء التحليـل البيئى بـاســــتخـدام أســــلوب
 SWOTلتحليــل البيئــة الــداخليــة والخــارجيــة من خالل
االستبيانات الموجهة لألطراف ذات الصلة.

2019/4

.5

إجراء ورش عمل باستخدام اسلوب العصف الذهـنـي وعقد
إجتماعات للعرض والمناقشة وإجراء تصويت الختيار طبيعة
الخطة من بين البدائل المتابعة.

2019/4

2019/6

.6

تحليل النتائج وتحديد الفجوة وصياغة األهداف األستراتيجية.

2019/6

2019/7

.7

إعداد وصياغة مسودة الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية.

2019/7

2019/8

.8

مراجعة الخطة بواسطة مراجع داخلى.
مراجعة الخطة بواسطة مراجع خارجى.

2019/8

2019/10

.9

صياغة الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية النهائية.

2019/10

2019/11

2019/11

2019/12

 .10اعتماد الخطة االستراتيجية من المجالس المختصة.

2019/6
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الثاح

حتاهل التولي البي

2019

وتوديد االستراتيجيا البديلة
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الخطة االستراتيجية 2024 -2020

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

أوال :نتائج التحليل البيئى
SWOT
 -1بدوا جمع البياحا -:
اعتمدت الخطة علي األدوات التقليدية لجمع البيانات مثل:
• ورش العمل والحلقات النقاشية لفريق إعداد الخطة مع مختلف األطراف.
• جلســات العصــف الذهني لقيادات الكلية واالجتماعات الدورية لرؤســاء األقســام وإدارة الكلية
وأعضاء هيئة التدريس والطالب.
• مجموعة االستبيانات الموجهة للمستفيدين من الداخل ومن الخارج.
• المقابالت الشـخصـية لقيادات الكلية مع ممثلي المؤسـسـات الصـيدلية وكذلك مع ممثلي قطاعات
المجتمع المختلفة.
• المالحظات الموضوعية.
هذا باإلضـافة إلي التقارير والدراسـات التي تجريها الكلية لتقييم وضـعها الراهن مثل الدراسـات الذاتية
للكلية والتقارير الســـنوية وتقارير الزيارات الميدانية والمتابعة وتقارير المراجعين الخارجيين لبرامج
الكلية وتوصـيات االقسـام العلمية للكلية  ،واخيرا تقرير الهيئة القومية لضـمان جودة التعليم واالعتماد
بعد الزيارة فى مارس .2018
 -1جدوى يوضح ا ة وحسبة المشاثكي اي استبياحا التولي البي ي داى مجتمع الكلية:
العدد الكل
للف ة

لدد
المشاثكي

حسبة المشاثكة للف ة

األقسام العلمية

61

61

%100

األقسام اإلدارية

28

28

%100

2200

300

%13

الف ة المشاثكة

طالب البكالوريوس
المجموع الكلى للمشاركين

389
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 -2جدوى يوضح ا ة وحسبة المشاثكي اي استبياحا التولي البي ي م ىاث الكلية:
لدد المشاثكي

حسبة المشاثكة للف ة

الف ة المشاثكة
شركات األدوية

5

%4.9

المستشفيات والصيادلة الحكوميين

47

%46

الصيدليات عامة

40

%39.2

نقابة الصيادلة

10

%9.8

المجموع الكلى للمشاركين

102

 -3جدوى يوضح ا ة وحسبة المشاثكي ا لقا إداثة الكلية مع باراد ممثلي للج ا المجتمعية
لا الصلة الستقصا آثاه ن دخصول التولي البي
الف ة المشاثكة

لدد المشاثكي

شركات األدوية

5

صيدليات عامة

10

صيادلة حكوميين

5

نقابة الصيادلة

6

المجموع الكلى للمشاركين

26
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 - 4جدوى يوضح ا ة وحسبة المشاثكي اي اجتماا لجنة الخطة االستراتيجية لمناقشة حتاهل تولي
استبياحا التولي البي ي وتوديد حقار القوة والضعف للبي ة الداىلية والفرل والت ديدا للبي ة
الخاثجة:
لدد المشاثكة

حسبة المشاثكة

الف ة المشاثكة
أعضاء هيئة التدريس

8

16.6

معاونى أعضاء هيئة التدريس

20

41.67

الطالب

5

10.4167

ممثلين عن شركات األدوية

2

4.166

صيادلة حكوميين

4

8.33

صيدليات عامة

7

14.58

نقابة الصيادلة

2

4.167

المجموع الكلى

48

31 | P a g e

الخطة االستراتيجية 2024 -2020

 -2حتاهل التولي البي

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الكيف SWOT

 1/2التحليل البيئى الداخلى (نقاط القوة والضعف):
ويم ر الجدوى التال حتاهل التولي البي

الدىل :

المعياث

حقار القوة

حقار الضعف

 -1التخطي االستراتيج

 .1يوجد دالكلية اريط لم للتخطي اإلســتراتيج
وآليــا لعمليــة التخطي تتمثــ ا االجتمــاا
الدوثى إلداثة الكلية مع ثبسـا األقسـاد العلمية
واإلداثية.
 .2للكلية ثســالة وثبية واضــوة معتمدة ومعلنة،
وتعكو ثســــالـة الكليـة شــــخصــــيت ـا ودوثئـا
التعليمي ،ومس وليت ا المجتمعية ،وتطلعات ا اي
البوـث العلمي دمـا يتفط مع احتيـاجـا المجتمع
والتنمية.
 .3ثســــالة الكلية وثبيت ا تعكو ثســــالة وثبية
الجامعة.
 .4تقود الكلية دنشـــر الربية والرســـالة م ىالى
وساه متعددة.
 .5تقود الكليـة دقيـاس مـدى ول مجتمع الكليـة
دربيت ا وثسالت ا.
 .6تراجع الكليـة ثبيت ـا وثســـــالت ـا اي ضــــو
المتاليرا المولية والدولية.
 .7للكليـة ىطـة اســــتراتيجيـة متوااقـة مع ىطـة
الجامعة.
 .8تورل الكليـة لل االســــتعـاحـة دنتـاهل التوليـ
ــــيــامــة وتـوــديــد بئــدااـ ــا
الـبـيـ ـ باـنــا
االستراتيجية
 .9للكليـة بئـداف اســــتراتيجيـة معتمـدة ومعلنـة م
ىالى الوساه المختلفة.
.10وجود تقاثير دمعدال االحجا الخا ة ددحشطة
الخطة التنفي ية.
 .11احت ــا الكليــة م تنفي ـ بحشــــطــة ىطت ــا
التنفي ية الخمسية دنسع تتعدى اى % 85
.12وجود ىط ىمســــيـة للتعلين والتعلن والبوـث
العلم وىدمة المجتمع.
.13وجود ىط للتوســــي المســــتمر ومواج ـة
األ ما

.1ضــعف مســتوى المشــاثكة
اي التولي البي ي م جاحع
مختلف األرراف م ىــاث
الكلية.
.2ضــعف مســتوى المشــاثكة
يامة الربيـــــــــــــــــــــة
ا
والـــرســــــالـــة واألئـــداف
االســــتراتيجيــة م جــاحــع
مختلف األرراف م ىــاث
الكلية.
.3لـدد قـدثة الكليـة لل احجـا
لــدد م احشــــطــة الخطــة
التنفيـ ية الســــادقة دســــبع
قصــــوث التمويـ والروتي
اإلداثى.
.4لدد توديد مســــ وى التنفي
ل األحشــــطــة ا الخطــة
التنفي ية الســـنوية مما ي ار
لل الية المواســبة وتوديد
اوج القصوث.
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حقار القوة

 -2القيادة والووكمة

 .1للكليــة ئيكـ تنميم ثســــمي و مالهن لوجن .1
وحوا بحشــــطت ـا ،ويضــــم توقيط ثســـــالت ـا
وبئداا ا االستراتيجية.
 .2يتضـــم ال يك اإلداثا األســـاســـية الال مة
لـتـقــديـن ىــدمــا الــدلـن لـلـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة.2 ،
والـدثاســـــا العليـا ،والبوـث العلمي ،وإداثا
وبقسـاد وحدا مسـتوداة ولل لتلبية احتياجا
موـددة حـاتجـة ل التاليير والتطوير ,مثـ وحـدة
ضــــمـان الجودة ووحـدة حمن المعلومـا ووحـدة .3
القياس وتطوير األدا
 .3وجود لجنة لد ما والكواثم درهاســــة لميد
الكلية.
 .4مشـــــاثكـة وحـدة ضــــمـان للجودة للكليـة اي .4
مجالو الكلية مشاثكة اعالة وقوية
 .5وجود تو ــــيف وتوايط لجميع وىـاهف الكليـة
وتوديد دقيط للمس وليا .
 .6مشــاثكة ممثلي ل المســتفيدي م المجتمع .5
المول ا اللجان والمجالو الرسمية.
 .7للم ســــســــة قين جوئريـة معلنـة ومتـاحـة لل
.6
موقع الكلية
 .8دلن الكليــة لنمــاد الووكمــة الرقميــة م ىالى
مشــــروا ( )MISدـالجـامعـة وحمـاد األثشــــفـة .7
االلكتروح لوحــدة ضــــمــان الجودة والمخــا ن
والمكتبة وحماد التوصي االلكتروح .
 .9توجـد مصـــــادث لتنميـة التمويـ الـ ات دـالكليـة .8
ويخصــ ـ حســــبة م ئ ه المصــــادث ا دلن
األحشــطة األكاديمية تفو المخصــصــا المالية
الوكومية السنوية.
.10تضــع إداثة الكلية ىط للتعام مع مشــكال
التعلين والتعلن مث الدثوس الخصو ية .

حقار الضعف
لــدد وجـود وكـيــ لـلـكـلـيــة
لشــــ ون الـدثاســـــا العليـا
والبووم وكــ لــ لشــــ ون
البي ة وىدمة المجتمع.
ا دوا المســــ وليـا وتول
دعض بلضـــا ئي ة التدثيو
بكثر م منصـــع مما قد ي ار
لل متادعة تنفي األحشطة.
مودودية إســتخداد التو ـيف
الـوىـيـفـي اـي حــاال الـتـعـيـيـ
والنقــ واالحتــدان للوىــاهف
المختلفة ا الج ا اإلداثى.
مـوــدوديــة تـطـبـيـط مـعــايـيـر
إلىتيــاث القيــادا األكــاديميـة
لقلة لدد االســات ة واالســات ة
المسالدي دالكلية
مودودية االستفادة م تقاثير
تقيين الربسـا المباشـري ا
تطوير الخط التدثيبية
لدد اكتماى ال ياك الخا ة
دبعض األقساد العلمية .
معدال ول
الوـاجة ال ثاع ـ
الـطـالن ـد وـقـو الـمـلـكـيــة
الفكرية .
لــدد وجود قــالــدة ديــاحــا
لـلـوــا ـــــلـيـ لـلـ دوثا
تدثيبية.
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حقار القوة

حقار الضعف

 -2القيادة والووكمة

 .11تطـادط المعلومـا المنشــــوثة ل الكليـة مع
الواــاهط واألليــا المعتمــدة م المجــالو
الرسمية.
 .12يوجد دلي ألىالقيا الم نة.
 .13وجود لجنـة دـالكليـة تخت دـدىالقيـا البوـث
الـعـلـمـي مـع لـرض جـمـيـع بدـوــام الـتـرقـيــة
والماجستير الدكتوثاة للي ا.
 .14تو يع بلبا اإلشـراف والتدثيو ,وتخصي
البعثا تتسن دالعدالة ولدد التوي .
 .15ضــــمـان العـدالـة ولـدد التوي دي الطالن,
وللـ ا إرـاث اللواهح الت تســــتوجـع تجنـع
التعاثض ا المصالح.
 .16يوجد حماد وآلية لتلق الشـكاوى والمقترحا
م الطالن ,وآليا للمتادعة.
 .17وجود آليـا إلتخـال القراثا التصــــويويـة
لمعالجة المماثسا مير العادلة.
 .18إقتنـاا القيـادة األكـاديميـة للكليـة وتشــــجيع ـا
لعملية التطوير وتبني مفائين الجودة.
 .19تشـــجيع لنا ـــر شـــادة دمجتمع الكلية للي
تولي مس وليا قيادية.
 .20وجود قيادا بكاديمية قادثة لل التطوير.
 .21تتبع القيـادة النمـاد الـديموقرار ا اإلداثة
وسياسة البان المفتوح.
 .22منـاقشـــــة مشـــــاكـ التعلين والتعلن م ىالى
اجتمالا دوثية دي االقساد ولميد الكلية
 .23وجود ىطــة التــدثيبيــة للقيــادا وإلــداد
الكوادث المستقبلية.
 .24ال يادة المطردة ا ثضـا العاملي دالكلية ل
القيادا األكاديمية واإلداثية
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حقار القوة

 - 3إداثة الجودة

 .1يوجـد دـالكليـة وحـدة لضــــمـان جودة التعلين .1
مدلمة دالتج ي ا المادية والكوادث البشــرية
المدثدة.
 .2الـ ـيـكــ الـتـنـمـيـمـ لـلـوحــدة مـعـتـمــد ومـعـلـ .2
والوحدة ج م ال يك التنميم للكلية.
 . .3يوجـد للوحـدة الهوـة داىليـة ىطـة تنفيـ يـة .3
ضـم جدوى مني ،مع تواير اآلليا الخا ـة
دمتادعة التنفي واتخال االجرا ا التصويوية.
 .4يوجـد لالقـة وريـدة واعـالـة دي وحـدة ضــــمـان .4
الجودة ومرك ضمان الجودة دالجامعة.
األكاديميـة لوحـدة ضــــمـان الجودة
القيادة ـ
 .5دلن ـ
ومنـاقشــــت ـا لقضـــــايـا الجودة ا المجـالو .5
واالجتمالا الرسمية.
 .6وجود قوالـد ديـاحـا ألحشــــطـة وحـدة ضــــمـان
.6
الجودة
 .7تقود الوحدة دالمتادعة الدوثية لتقاثير البرامل
والـمـقـرثا  ،ومـلـفــا الـمـقـرثا  ،والـبـوــث
العلم وىدمة المجتمع .
 .8وجود آلية للمراجعة الداىلية يقود د ا بلضـا .7
ئي ـة التـدثيو الـ ي تن تـدثيب ن ا دوثا
مراجعة لدقسـاد ىالى دوثا الترق للدثجا
.8
العلمية .
 .9منســــقي الجودة دـاألقســـــاد ممثلي للوحـدة
ددقسام ن.
 .10مشــــاثكـة األرراف المعنيـة اي لمليـة التقيين
الشام .
.11اتخال إجرا ا تصـويوية دالم سـسـة تتن اي
ضو حتاهل التقيين
 .12وجود إجرا ا لتوســــي وتع ي الفـالليـة
التعليمية.

حقار الضعف
ميـان النصــــول القطعيـة
دــمســـــ ــولــيــا الــوحــدة
المرتبطة دالتقوين وبثكاح .
لـدد تواار ىطـة لمراجعـة
األقساد اإلداثية.
لــدد وجـود مـوا ــــفــا
ومعـايير للوكن لل اعـاليـة
بحشطة الج ا اإلداثى
لـدد وجود منســــط إداثي
دي بلضــا ئي ة التدثيو
والطالن.
إســــتمراث مقــاومــة دعض
بلضـــــا ئي ــة التــدثيو
لفكرة التقوين دشك لاد.
لــدد تواير حســــبــة م
بلضـــــا ئي ــة التــدثيو
المنتـددي لمتطلبـا الجودة
ا لملية التدثيو والتعلن.
الـوــاجــة لـ يــادة تـولـيــة
الطالن دمصـطلوا الجودة
وبئميت ا.
موـدوديـة منـاقشـــــة حتـاهل
االستبياحا مع الطالن
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الخطة االستراتيجية 2024 -2020

المعياث

حقار القوة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار الضعف

 - 4بلضا ئي ة التدثيو

 .1مالهمـة التخصــــ العلمي أللضـــــا ئي ـة  .1حســــبــة بلضــــــا ئي ــة
التـدثيو وال ي ـة المعـاوحـة
الـتــدثيـو لـلـمـقـرثا الـتـي يشــــــاثكـون اـي
إلـ الـطـالن ال تـتـفـط مـع
تدثيس ا.
المعدال المرجعية.
 .2لـدى الكليـة ىطـة وآليـا مواقـة للتعـامـ مع
العج /الفاهض اي بلضــــا ئي ة التدثيو ا  .2ال يوجد بلية واضــوة لرد
الوواا دمســــتويا األدا
دعض التخصصا .
أللضـــــا ئي ـة التـدثيو
 .3وجود ىطة ىمسية لتعيي المعيدي دالكلية
ومعاوحي ن.
 .4توجـد ىطـة لتـدثيـع بلضـــــا ئي ـة التـدثيو
دــالكـلـيــة
ـ
ومعـاوحي ن واقـا لالحتيـاجـا  ,دخالف الـدوثا  .3ال تـوجــد آلـيــا
لـقـيــاس مـردود واـعــالـيــة
المطلودة الترقيا .
الــدوثا التــدثيبـيــة التـ
 .5يوجد دالكلية حخبة م بلضـــا ئي ة التدثيو
يوصـ للي ا بلضـا ئي ة
لوى الكفا ة والتمي وتنوا المداثس العلمية
الـتــدثيـو ومـعــاوحـيـ ـن مـ
 .6توجـد آليـا لتقيين األدا التعليم أللضـــــا
ىالى مرك تنميــة قــدثا
ئي ة التدثيو م ىالى اإلستبياحا الطالدية.
بلضـــــا ئي ـ ة التــدثيو
 .7حصـوى العديد م بلضـا ئي ة التدثيو لل
ومعاوحي ن ()FLDP
جواه الجامعة.
 .8تعمـ إداثة الكليـة لل تكرين بلضـــــا ئي ـة
التدثيو وال ي ة المعاوحة الممي ي
 .9ال يــادة المطردة ا ثضــــــا ئي ــة التــدثيو
وال ي ـا المعـاوحـة كمـا توضــــح اســــتبيـاحـا
الرضا الوىيف .
 -10التقيين المسـتمر ألدا بلضـا ئي ة التدثيو
م ىالى التقيين الـ ات وتقيين الســــيـد لميـد
الكلية .ويتن مناقشت ا مع ن.
 -11تســــتفيـد الكليـة م حتـاهل التقيين ا اتخـال
اإلجرا ا التصــويوية وتطوير بدا بلضــا
ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة الممي ي .
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المعياث

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار الضعف

حقار القوة
 .1دـيـ ــة وىـروف الـعـمــ مـتـمـيـ ة ومـالهـمــة  .1النق
للمتطلبا الوىيفية.

اــ الــجــ ــا اإلداثى لــ

 .2التو يف الوىيف واضح ومعل .
 .3لـالقــا

ا بلــداد العــاملي

دـيـ ـيــة مـتـمـيـ ة دـيـ الـربســــــا

والمربوسي .

الواجة الفعلية.
 .2احقراض الخبرا اإلداثيــة,
ولــدد وجـود ىـطــة لـإلحـالى

 .4وجود ىطـة متكـاملـة لتـدثيـع الج ـا اإلداثى
واقا ً لإلحتياجا التدثيبية.

وتدئي الصف الثاح .
 .3دثجة الرضــــا ل الرواتع

 .5توجــد معــايير واضــــوــة ومعلنــة إلىتيــاث
القيادا اإلداثية.

والوواا ضعيفة.
 .4لـدد قـدثة دعض بلضـــــا

 -5الج ا اإلداثي

 .6وجود بلية لقياس بثا الج ا اإلداثى.

الـجـ ــا اإلداثى لـلـ تـقـبــ

 .7تعم ـ الكليــة لل تكرين بلضـــــا الج ــا

التووى الرقم .

اإلداثى الممي ي
 .8يادة مطردة ا مســــتوى الرضــــا الوىيف
للج ا اإلداثى.
 .9وجود بلية مطوثة لتقيين بدا الج ا اإلداثى
وكـ لـ م ىالى اســــتبيـاحـا متلق الخـدمـا
دخالف التقرير السرى التقليدى.
.10يتن منـاقشــــة حتـاهل التقيين مع المعنيي ويتن
االستفادة من ا م بج تطوير األدا .
.11اســــتخــداد قوالــد البيــاحــا

والمعــامال

االلكتروحية ا بملع بحشطة الج ا اإلداثى.
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المعياث

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار القوة

 - 6المواثد المالية والمادية

 .1يوجـد دـالكليــة درحـامل تعليمي متمي دنمــاد .1
ـدث كبير ا
الســــالـا المعتمـدة ،تســــائن دق ر
تددير ج م المواثد ال اتية للكلية.
دقدث كبير ا
 .2ثســود الدثاســا العليا تســ ن ر
.2
تـددير ج م المواثد الـ اتيـة لـدلن العمليـة
البوثية.
 .3حصــــوى الكليـة لل مشــــرولـا تعليميـة
ودوثية.
 .4تواار ىدمة االحترحر األثضــ ـ والالســــلك .3
وىــدمــا الــدلـن الـفـنـ مـ ىـالى وحــدة
تكنولوجيا المعلوما
.4
 .5وجود دنيـة توتيـة ممتـا ة يتواار د ـا المنـا
الصـو م حيث الت وية واإلضـا ة ،وتواار .5
العالما اإلثشــادية المناســبة وحماد لإلرفا
ال ات .
.6
 .6وجود مصنع تعليم و يدلية حمولجية.
 .7قــالــا الموــاضــــرا م ودة دــالتج ي ا
السمعية والبصرية المالهمة.
 .8الـمـعــامــ مـ ودة دــاألجـ ـ ة والـكـيـمــاويــا
الال مة.
 .9ميكنة لدد كبير م بقسـاد الكلية مث شـ ون
الطالن والدثاسا العليا والمخا ن
 .10يتواار دــالكليــة بمــاك لممــاثســــــة دعض
األحشطة الثقااية والفنية والعلمية.
 .11وجود بليـة للصــــيـاحـة الـدوثيـة والتشــــاليـ
للمعام واألج ة
 .12وجود لجنة للصوة والسالمة الم نية.
 .13التنفي الدوثى لسيناثيو اإلىال .
 .14ت ايـد حجن المواثد الـ اتيـة للكليـة ا الخمو
سنوا السادقة.

حقار الضعف
لـدد كفـايـة المواثد المـاليـة
المتاحة دالمي احية ســــنويا ً
أللـبــا لـمـلـيــة الـتـطـويـر
والتوديث دالكلية.
لــدد تواار لـ دد كــاف م
الواســـبا اآللية دالنســـية
إلجـ مــالــي لــدد الــطــالن
وبلضـــــا ئي ـة التـدثيو
والعاملي
لـدد االحت ـا م تســــلين
معام الدوث الثالث والرادع
م الكلية.
ضــــعف شــــبكـة االحترحـر
الالسلكية.
لدد توار حســــخ كااية م
الـمـراجـع الـتـخصــــصــــيــة
دالمكتبة.
موـدوديـة االســــتفـادة م
الــوحــدا لا الــطــادــع
الخال .
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المعياث

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار القوة

 -7المعايير األكاديمية

 .1تتبن الكليـة المعـايير األكـاديميـة المرجعيـة
القومية (.2009 )NARS
 .2يوجد حسـبة كبيرة م بلضـا ئي ة التدثيو
لل ول دالمعايير األكاديمية.
 .3البرامل التعليميـة التي تقـدم ـا الكليـة متفقـة
مع ثسالت ا وبئداا ا االستراتيجية.
 .4وجود الهوة موداة ــــممر دنا لل بثا
المسـتفيدي وتتسـن دمروحة الموتوى العلمي
للمقرثا الدثاســـية دما يســـمح داإلضـــااة
والتوديث.
 .5يوجـد تو ــــيف موـدم للبرامل التعليميـة
والمقرثا الدثاسية التي تقدم ا الكلية.
 .6تورل الكلية لل بن توقط مخرجا التعلن
المست داة للبرامل التعليمية الت تقدم ا.
 .7تـوـرل الـكـلـيــة لـلـ بن تـلـبـي الـبـرامـل
التعليميــة التي تقــدم ــا ،م حيــث تنول ــا
وموتوائا احتياجا سو العم .
 .8تتواار تقــاثير المقرثا والبرحــامل م ودة
دإحصـاهيا مواقة تتعلط دتطوث لدد الطالن
الملتوقي دك درحامل تعليمي وحسبة النجاح
اي الفر الدثاســية المختلفة اي ك درحامل
تعليمي وتطوث حســــبــة الخريجي اي كــ
درحامل تعليمي ىالى السنوا السادقة.
 .9يتن منـاقشــــة تقـاثير المقرثا ا المجـالو
المختصة.
 .10وجود ىط للتوســــي دنــا ا لل تقــاثير
المراجعة الداىلية والخاثجية وبثا الطالن.

حقار الضعف
.1

.2

.3

.4

.5

لـدد تبن الكليـة للمعـايير
األكــاديـمـيــة الـمـرجـعـيــة
القومية .2017
موـدوديـة توااط البرحـامل
الوـال مع حمـاد الكفـايـا
المقرث تطبيق ـ ا قطــاا
الصيدلة.
موـدوديـة لـدد بلضـــــا
ئي ــة التــدثيو المــدثدي
لـلـ تـو ــــيـف الـبـرامـل
والـمـقـرثا الـمـبـنـيــة لـلـ
حماد الكفايا .
لدد الت اد دعض بلضـــا
ئي ـة التـدثيو المنتـددي
دــإلــالن الــمــخــرجــا
التعليمية المست داة
اســــتـمـراث الـوــاجــة إلـي
تــفــعــيــ دوث الــمــوــكــن
الخاثجي لبرحامل الصيدلة
اإلكلينيكية.
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المعياث

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار القوة
 .1وجود اسـتراتيجية موداة ومعتمدة للتدثيو
والـتـعـلـن مـتـوااـقــة مـع بئــداف الـكـلـيــة
االستراتيجية.
الكلي ة لل تواير ارل التعلن للطالن
ـ
 .2تعمـ
ومصــــــادث التعلن ال ـ اتي والتي تتال د مع
بحمار التعلن المســـتخدمة (اإلحترحر /المكتبة
اإللكتروحية /مشرولا التخر ).
 .3تشــــجع الكليـة اســــتخـداد بحمـار تعلن مير
تقليدية
 .4تعم ـ الكليــة لل دمل الطالن ا العمليــة

 - 8التدثيو والتعلن

البوثية.
 .5تـقـود الـكـلـيــة دـتـقـويـن الـ ـط الن دـعــدالــة
وموضولية.

حقار الضعف
 .1لـدد تفعيـ دعض األقســـــاد
أللـيــة مـكــااـوــة الــدثوس
الخصو ية.
 .2الوـاجـة المســــتمرة لتطوير
دـرامـل تــدثيـبـيــة تـوــاكـ
احتياجا سو العم .
 .3لدد توااط دعض االىتباثا
اـ دــعــض األقســــــاد مــع
مخرجا التعلن المست داة.
 .4ال يوجد مقرثا الكتروحية
 .5موـدوديـة تطبيط االىتبـاثا
االلـكـتـروحـيــة ولــدد وجـود
دنوك لدس لة.
 .6لــدد مــنــاقشــــــة حــتــاهــل
االمتوـاحـا مع الطالن لـدلن
تعلم ن.

 .6تدلن الكلية الكتان الجامعي ويوجد إشـــراف
للقسن العلمي لل الكتع الت يتن استخدام ا
كدحد المراجع العلمية للمقرث الدثاسي.
 .7ت تن الكليـة دوجود آليـا اعـالـة لتوايط حتـاهل
االمتواحا .
 .8يتن إلالد الطالن دنتــاهل التقوين المختلفــة
لبر الوساه المناسبة.
 .9تستخدد الكلية حماد الممتوني الخاثجيي
 .10وجود وثقة امتواحي موحدة ومعتمدة.
 .11تقود الكلية داستخداد التصويح اإللكتروحي.
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المعياث

حقار القوة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار الضعف

 .12تضــــع الكليــة قوالــد مواقــة للتعــام ـ مع
تملما الطالن م حتـاهل االمتوـان ،وتعلن ـا
ـ
وتراقع تطبيق ا.
 .13يتن إجرا اسـتقصـا لقياس ثبى الطالن اي
المقرثا الدثاسية.
 .14قالا المواضـــرا والفصـــوى الدثاســـية
والمعـامـ مالهمـة للعمليـة التعليميـة م حيـث
الوســــاه الســــمعية والبصــــرية ،الخاما
ومستل ما تشالي المعام .
 .15تنـاســــع قالا الموـاضــــرا والفصــــوى
الدثاسية مع بلداد الطالن.
 .16تقود الكليـة دتوليـ حتـاهل تقوين الطالن لل
المستويا المختلفة.
 .17وجود بليــة الكتشــــــاف الطالن المتعثري
ومسالدت ن لتطوير بداه ن الدثاس .
 .18وجود بلية معتمدة للتدثيع الصـــيف ورر
تقيين الطالن م ىالى الكلية والم ســـســـة
الصيدلية.
 .19يتن اســـتبيان الطالن ل مدى ثضـــائن ل
التدثيع الصيف .
 .20حصــــوى رالن الفرقـة الرادعـة لل مراك
متقـدمـة ا االىتبـاث المعرا الموحـد لقطـاا
الصيدلة.
 .21وجود مســــتشــــف جــامع مج لتنفي ـ
التدثيع اإلكلينيك .
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المعياث

حقار القوة

 -9الطالن والخريجون

 .1وجود قوالــد واضــــوــة ومعلنــة تتســــن
دـالشــــفـاايـة للقبوى دبرامل الكليـة المختلفـة
وللتوويال .
 .2تصـــــدث الكليـة دليـ الطـالـع ويتن توـديثـ
دصــــفــة دوثيــة ومـتــاح لـجـمـيـع الـطـالن،
داإلضــــااة إل موقع الكلية اإللكتروح د ما
كااة المعلوما الخا ة دالقبوى والتوويال
 ،ويتن إلـداد وتنمين درامل تعريفيـة للطالن
الجدد.
 .3توار الكليــة حمــام ـا ً متكــامالً لــدلن الطالن
بكاديميا ً وماديا واجتماليا و وياً.
 .4المشاثكة الفعالة أللضا ئي ة التدثيو ا
األحشطة الطالدية.
 .5توجد ليادة ربية دالكلية داإلضـااة إل قرن
مســــتشــــف الطلبـة داىـ الورد الجـامع
وقريبة جدا ً م الكلية.
 .6يوجـد حمـامـا ً لإلثشـــــاد األكـاديم دـالبرحـامل
الخال (دنماد السالا المعتمدة).
 .7يـوجــد حـمــاد لـلـريــادة الـعـلـمـيــة دـبـرحــامـل
البكالوثيوس.
 .8توار الكليــة األحشــــطــة الطالديــة العلميــة
والثقـاايـة والريـاضــــيـة واالجتمـاليـة للطالن
وتورل لل يادة حســبة مشــاثكة الطالن
اي ا مع حصــــوى الكلية لل مراك متقدمة
اي األحشطة الطالدية المختلفة مولياً.
 .9تورل الكليــة لل االئتمــاد دــدوث اتوــاد
الطالن والعمـ لل تفعيـ مســـــائمـاتـ ا
مجاى األحشطة الطالدية.
 .10يوجـد حمـاد لتقـدير ومكـااـدة المتفوقي ا
األحشطة الطالدية.

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار الضعف
 .1لــدد مالهمــة بلــداد الطالن
الـمــقــبــولـيـ مـع الـمــواثد
المتاحة للكلية.
 .2تدح حســبة الطالن الواادي
لمرحلة البكالوثيوس.
 .3موــدوديــة اعــاليــة الترويل
لـلـكـلـيــة لـجــ ن الـمـ يــد مـ
الطالن الواادي .
 .4ال تقدد الكلية منوا ً دثاســـية
للطالن المتفوقي
 .5مـوــدوديــة تـطـبـيـط بلـيــة
اكتشاف الطالن المتعثري
 .6الـوــاجــة الـ تـولـيــة بكـبـر
دــدوث الــراهــد الــعــلــمــ
والمشـرف األكاديم ا ح
مشـــكال الطالن األكاديمية
واالجتمالية.
 .7موـدوديـة قيـاس مســــتوى
ثضـــــا ســــو العمـ ل
مستوى الخريجي .
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المعياث

حقار القوة

 -10البوث العلمي واألحشطة العلمية األىرى

 .11وجود بلية لدلن الطالن المتفوقي واكتشاف
الطالن المتعثري .
 .12اثتفاا المطرد ا حســـع ثضـــا الطالن ل
الفـالليـة التعليميـة والخـدمـا المقـدمـة م
الكلية.
 .13يوجــد موقع الكتروحي ىــال دــالخريجي
وتعد الكلية قالدة دياحا لتيســـير التوا ـ ـ
مع ن.
 .14توار الكليـة درامل متنولة إللداد الخريجي
لسو العم وتنمن ملتق توىيف سنوي.
 .15يوجد لجن للتوجي الم ني.
 .1وجود ىطــة معتمــدة للبوــث العلمي مرتبطــة
دخطـة الجـامعـة دـالتوج ـا القوميـة واحتيـاجـا
المجتمع الموي  ،وتلت د الكلية د ا.
 .2تتن االسـتفادة م البووم العلمية وحتاهج ا ا
تع ي العملية التعليمية  ،ويشــاثك الطالن ا
الولقا النقاشــية والم تمرا العلمية ودعض
المشرولا البوثية التطبيقية.
ســــنوى للـمـ ينــاق
ـ
 .3تنـمـن الكـلـيــ ة م تمـر
القضايا العلمية الصيدلية.
 .4وجود بدوام للمية مشتركة دي األقساد ودي
ار البوث المولية والدولية.
 .5ينشــــر بلضـــــا ئي ـة التـدثيو العـديـد م
دـوـواـ ـن اـ الـمـجـال والــدوثيــا الـعـلـمـيــة
الدولية.
 .6تواار قوالد دياحا للبووم العلمية دالكلية.
 .7يوجد دعض المشـــرولا البوثية الممولة م
م سسا دوثية مولية  ،دولية.
 .8يشـاثك دعض بلضـا ئي ة التدثيو ا توكين
بدوام ومشرولا دولية.

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار الضعف

 .1لــدد كـفــايــة الـمـيـ احـيــة
المخصصة للبوث العلم .
 .2ال يتن قيــاس وتقيين مردود
المخصـصـا المالية المنفقة
لل البوث العلم دالكلية.
 .3ال يـوجــد دوثيــة لـلـمـيــة
موكمة ادثة م الكلية.
 .4ال يوجد م تمر دول موكن
 .5موـدوديـة مشــــاثكـة القطـاا
الـــخـــال اـــي الـــبـــوـــوم
اإلحتاجية والخدمية.
 .6موـدوديـة تفعيـ المجمولـا
البوثية ا الكلية.
 .7الواجة إل تســويط البووم
واالســــتفـادة م مخرجـا
األدوام التطبيقية.
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المعياث

حقار القوة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار الضعف

 .9وجود لدد م االتفاقيا العلمية المشــتركة
مع مراك دوثيـة وجـامعـا وئي ـا موليـة
وبجنبية.
 .10وجود لجنة بىالقيا البوث العلمي .
 .11وجود لجنة لدلن البوث العلم واالدتكاث
 .12وجود بليـة ل يـادة م ـاثا الضـــــا ئي ـة
التـدثيو البوثيـة والتولية ددىالقيا البوث
العلم .
 .13تموي تج ي ا المعام البوثية م البرامل
الممي ة.
 .14حصــوى بلضــا ئي ة التدثيو لل جواه
مولية ودولية.
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المعياث
.1

.2
.3

 -11الدثاسا العليا

.4

.5
.6
.7
.8

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار القوة

حقار الضعف

قيـاد دعض األقســـــاد العلميـة دتبني معـايير
بكـاديميـة مرجعيـة[ ]ARSكمعـايير قيـاســــيـة
( )Benchmarkلبعض درامل الماجستير.
ــــيف مـوــدم ل ــمقـرثا ودـرامل
وجـود تـو ـ
الدثاسا العليا.
وجود تقـاثير للمراجعـة الـداىليـة والخـاثجيـة
لمقرثا ودرامل الدثاسا العليا.
تنوا بســــــاليــع التــدثيو والتعلن والتقوين
لمال مــة حواتل التعلن المســــت ــداــة لمعمن
مقرثا درامل الدثاسا العليا.
وجود تس ـ يال دالمة ومواثد مادية ومالية
لدلن رالن البوث العلمي.
تطبيط حمــاد اإلثشــــــاد األكــاديمي لبرامل
الماجستير والدكتوثاه والددلود المفعلة.
إتاحة التسجي اإللكتروحي للدثاسا العليا.
قيـاس بثا رالن الـددلود ومنـاقشـــــة حتـاهل
االســــتبيـاحـا وســــمـاا مقترحـات ن وبثا ئن
والرد للي ا.

 .1قلــة لــدد الطالن الوااــدي
دبرامل الدثاسا العليا.
 .2الوـاجـة ال ىطـة لتســــويط
والتعريف دبرامل الدثاسـا
العليا.
 .3لـدد تفعيـ لـدد م درامل
الدثاسا العليا دالكلية.
 .4إجرا ا متـادعـة وتقيين بدا
الــبــاحــثــيـ قــبــ وباــنــا
التســــجيـ للـدثجا العلميـة
مير كااية.
 .5موـدوديـة االســــتفـادة م
حتـاهل المراجعـا الـداىليـة
والـــخـــاثجـــيـــة لـــبـــرامـــل
ومقرثا الدثاسا العليا.
 .6ال يوجـد لـدى الكليـة توليـ
لمعــدال ت ايــد بو تنــاق
بلــداد الـطـالن الـمـلـوـقـيـ
دبرامل الدثاسا العليا.
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المعياث

حقار القوة

 -12المشاثكة المجتمعية وتنمية البي ة

 .9يتواار لـدى الكليـة قوالـد ديـاحـا تتعلط دـدلـداد
وبحواا الــددلومــا والــدثجــا العلميــة الت
منوت ا لبر سـلسـلة منية ماضـية ،ومصـنفة
واقا للداثســـي م الداى (بلضـــا ال ي ة
المعاوحة) والخاث .
 .10تسـتخدد الكلية بسـاليع متنولة لتقوين رالن
الدثاسا العليا.
 .11تشــــجع األقســـــاد العلميــة دــالكليــة رالن
الــدثاســــــا العليــا لل حشــــر األدوــام
المستخرجة م الرساه العلمية.
 .12تـعـلـ الـ ـك لـيــة لـ إجـرا ا الـتســـــجـيــ
واإلشــــراف اي الدثاســــا العليا  ،وتوتفظ
دقوالـد ديـاحـا لطالن الـدثاســـــا العليـا
المسجلي لدي ا.
 .13وجود آليـة لمتـادعـة رالن الـدثاســــا العليـا
وتقيين بداه ن ل رريط ).)logbook
 .1يوجـد ىطـة معتمـدة لخـدمـة المجتمع وتنميـة
البي ـة اي ضــــو توج ـا الكليـة وىطت ـا
االســــتـراتـيـجـيــة والـتـي ثالــر احـتـيــاجــا
وبولويا المجتمع.
 .2مشـــــاثكـة ممثلي ل النقـادـة ا المجـالو
واللجان الرسمية.
 .3التمـاد من جيـة إللـداد ىطـة ىـدمـة المجتمع
وتنمية البي ة.
 .4اسـتودام لجان ووحدا لدلن ىدمة المجتمع
وتنمية البي ة وضم ا لل يك التنميمي.
 .5قيـاس بثا األرراف المجتمعيـة واالســــتفـادة
م النتاهل.

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار الضعف

 .1موـدوديـة التمويـ الخـال
داألحشطة.
 .2مـوــدوديــة اـعــالـيــة مـركـ
الـمـعـلـومــا الــدواهـيــة اـ
التوليـة دـاالســــتخـداد األم
للدوا .
 .3لـــدد وجـــود ىـــدمـــا او
اسـتشـاثا مقدمة م مرك
الخدمة العامة حمرا لوداات .
 .4موــدوديــة االســــ تفــادة م
حتــاهل االدوــام العلميــة ا
حــ مشـــــكـال الـمـجـتـمـع
المول .
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كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

حقار الضعف

حقار القوة
 .6تنمين العـديـد م القوااـ الطبيـة اي المنـارط
الريفية.
 .7مشــاثكة بلضــا ئي ة التدثيو والطالن ا
حمال التولية للتبرا دالدد.
 .8تنمين العـديـد م النـدوا التولويـة ودوثا
التعلين المستمر.
 .9المســـــائمـة ا تـدثيـع ودلن رالن مـداثس
المتفوقي .STEM
ــــيـامـة
 .10اشــــراك االرراف المجتمعيـة ا
البرامل التعليمية.
 .11لضــــويـة دعض بلضـــــا ئي ـة التـدثيو
دمجالو إداثا المجتمع المول .
 .12اســــتوــدام مرك للخــدمــة العــامــة واىر
للمعلوما الدواهية.
 .13وجود آلية لقياس ثضــا األرراف المجتمعية
ل جودة الخدما الت تقدم ا الكلية.

وبقراءة الجدوو اسا د د د دددد قاط د د د ددة يب غدو قدد اسق ة س
ضد ددى غت قاد ددا ن دل ل ا
اس د ددي ا

س يئ اسواخ

اسى

اساى

د ق

( ،اسناد د

 171قطد ى ققدددد  68قطد
 )2.51وه قد يىكس وضد د

ل ق املا س د د  ،وسكن هندك اسىوقو قن قد اسض د ددى اس دحدل

إل اسي ا ج دت وخط وبراقج س

اله .
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كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

شك ( )1الوضع االستراتيجي الداىلي دنا لل لدد حقار القوة والضعف المتوققة
دكلية الصيدلة – جامعة كفر الشيخ
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كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

 2/2نتائج تحليل البيئة الخارجية
تشتم لل قاهمة حقار الفرل والت ديدا مقسمة ربقا لمعايير الدثاسة ال اتية:

الفرل

المعياث

-1التخطي االستراتيجي
-2القيادة والووكمة

.1
.2

وجود ال ي ة القومية لضمان الجودة وااللتماد ،ويمك
تعاون ممثلي م الج ا المســتفيدة ا وضــع الخطة
االستراتيجية للكلية.
تبني الـدولـة التجـاه تطوير التعلين وجودـت المتضــــم
دربية مصر .2030
تطوير الم ســســا الطبية لتتالهن مع البرامل التعليمية
الوديثة ا الصيدلية.

.1

يادة االئتمـاد للي المســــتوي القومي دكفا ة وااللية
األدا المرتك للي التو يف الوىيفي.
اســــتوـدام جـاه ة التمي الوكوم لـدلن التنـااو دي
القيادا ا توقيط معدال لالية م الجودة.
تعدد وســاه النشــر ووجود قوالد البياحا الت تســ
الكشف لل السطو لل الملكية الفكرية.
تواير العـديـد م ارل التـدثيـع لـدلن م ـاثا القيـادا
وإلداد الكوادث الشادة م قب الدولة والج ا الدولية.

.3
.4

.2
.3
.4

 -3إداثة الجودة

.1دلن ال يـ ة القوميـة لضــــمـان جودة التعلين وااللتمـاد اي
يادة جودة القدثة الم سسية والفاللية التعليمية.
 .2حصـــوى ال ي ة القومية لضـــمان جودة التعلين وااللتماد
لل االلتماد الدول ا القطاا الطب .
 .3تـنـمـيـن دوثا إلــداد الـمـراجـعـيـ الــداىـلـيـيـ وحـمــاد
المراجعة الداىلية م قب ال ي ة.
 .4وجود العــديــد م ارل التمويـ م إداثة دلن التمي
دو اثة التعلين العال لراع كفا ة العملية التعليمية.

الت ديدا
.1التاليرا الســــريعــة والمســــتمرة اي
األوضـــــاا االقتصـــــاديـة واالجتمـاليـة
والتطوثا التكنولوجية.
.2الوضــــع التنـااســــي للكليـا المنـاىرة
والمعتمدة.

ـــعودة تددير دثجا مالية للوىاهف
.1
اي ال ياك التنميمية.
 .2لــدد وجود معــايير مرتبطــة دكفــا ة
األدا ومتفط للي ـا الىتيـاث القيـادا
األكاديمية (ثبسا األقساد) واستمراث
االلتمــاد لل األقــدميــة المطلقــة اي
تعيين ن واقا ً للواهح.
 .3التعقيدا اإلداثية الخا ــــة دإحشــــا
وحدا متخصصة دالكلية.
 .4رـبـيـعــة الـمـجـتـمـع الـمـوـيـ وداهـرة
الـعـالقــا االجـتـمــالـيــة والـمـعــاثف
وتدايرات الســلبية لل تجنع تعاثض
المصالح.
 .1اثتفاا معايير التقيين العالمية دالنســــبة
للمستوى المولي.
 .2تقييد حمن المســا لة والمواســبة دقاحون
تنمين الجامعا .
 .3التطوث المســــتمر ال ـ ي يفرض التالير
المتكرث اي حمـال مشــــروا ضــــمـان
الجودة وال ي ـة القوميـة لضــــمان جودة
التعلين وااللتماد.
 .4لــدد تواار الــدلن المــالي الســــتمراث
العمليا الخا ـة دضـمان الجودة وتقيين
األدا .
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المعياث

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الفرل
.1

-4بلضا ئي ة التدثيو

.2
.3
.4
.5

اســــتعـاحـة المجال العـالميـة دمراجعي ىـاثجيي لددوـام
م الكلية.
يادة البعثا والم ما والمنح العلمية م و اثة التعلين
العالي.
وجود مشــــرولا ومراك لتنمية قدثا بلضــــا ئي ة
التدثيو.
مشروا ثد الوواا ن ضمان الجودة.
وجود جواه الجـامعـة والـدولـة التشــــجيعيـة والتقـديريـة
ودعض الجواه الت تمنو ا دعض الم سسا الدولية.

الت ديدا
 .1مرتبــا بلضـــــا ئي ــة التــدثيو ال
تتوااط مع االثتفاا المسـتمر اي تكلفة
مستوى المعيشة.
 .2حق التموي ـ ال ـ ي يتيح اســــتقــداد
بسـات ة متمي ي م الخاث لالسـتفادة
د ن اي إراث تبادى الخبرا .
 .3اســــتقطــان الجــامعــا الخــا ــــــة
والجـامعـا العرديـة أللضـــــا ئي ـة
التدثيو وىا ة الكفا ا المتمي ة
 .4لـدد لودة دعض المبتعثي دعـد احت ـا
دعثات ن
 .5ضــعف تموي مشــاثكة بلضــا ئي ة
التدثيو اي الم تمرا الدولية.

-5الج ا اإلداثي

 .1حمن التعيي الوالية و عودة الوصوى
 .1االئتماد م قب الدولة دتطوير بدا الج ا اإلداثي.
لل دثجا وىيفية.
 .2االتجاه حوو الووكمة الرقمية وتعمين االســـتفادة م دوث
.2الـقـواحـيـ والـلـواهـح الـوــالـيــة تســــمـح
نالة القراث.
التكنولوجيا كدداة مسالدة ا
دوصــــوى الموىفي لل إجا ة ددون
 .3دوث قاحون الخدمة المدحية لعاد .2018
مرتع ودون حد بقص .
 .4دوث قراث حماد التعاقد الوىيفي الم قر.

-6المواثد المالية والمادية

 .1توار العـديـد م الشــــركـا الموتملي ا موي الكليـة .1
والجامعة تتيح ار ا ً ل يادة المواثد ال اتية.
 .2توار العــديــد م ارل التموي ـ م الج ــا المــاحوــة .2
المولية والدولية.
.3
 .3المنح والتبرلــا م المجتمع المول ل يــادة المواثد
المالية للكلية.
.4

الخــا ــــــة

لــدد كفــايــة الموا حــا
دالم سسا التعليمية.
لـدد قـدثة الكليـة لل االلت اد دقراثا
توديد بلداد الطالن المقبولي .
اشــــترار ال ي ــا المــاحوــة التمــاد
الكليا للوصوى لل التموي .
قـيـود الـلـواهـح والـقـراثا الـو اثيــة
الخا ـــة دعمليا شـــرا واســـتيراد
األج ة م الخاث .
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الفرل

المعياث

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الت ديدا

-7المعايير األكاديمية

.1وجود المعايير األكاديمية القياســية لقطاا الصــيدلة كإراث .1التطوث العلمي والتكنولوجي الســــريع
اـي مـجــاال الـتـخصــــ واـي رـر
مرجعي لوضع المعايير األكاديمية لبرحامل البكالوثيوس.
التدثيو.
.2وجود حمول مرجعي للمعايير األكاديمية للدثاسا العليا.
.2التاليرا الســـريعة اي متطلبا ســـو
.3احت ا القطاا الطب حماد التعلن المبن لل الكفايا .
العم .
.4وجود الهوة موحدة لكااة كليا الصيدلة.
 .3يادة المنااسـ ة لل المســتوى المولي
واإلقليمي.

.1

-8التدثيو والتعلن

.2
.3
.4
.5
.6

احشـــا وتطوير دن المعراة ال ى يتيح العديد م المواد .1مودودية التموي و ـــعودة الوصـــوى
لـلـ الـتـكـنـولـوجـيــا الـوــديـثــة لـتـطـويـر
الدثاسية للطالن.
المعام .
االتجـاه العـاد لتقليـ بلـداد رالن الصــــيـدلـة وئو مـا ي ار
.2احتشـاث اقااة الدثوس الخصـو ـية ا
داإليجان لل مستوى الخريل
المجتمع.
االتجــاه العــاد حوو بحمــار مير تقليــديــة للتعلن التفــاللي
.3لدد ائتماد الم ســــســــا الت يتدثن
واإللكتروحي والتعلن ل دعد.
اي ا الطالن دالبرامل التدثيبية للطالن.
تعاىن دوث المرك القومي للقياس والتقوين
االتجاه العاد حوو االمتواحا اإللكتروحية.
االتجاه حوو لقد اىتباث موحد لتقيين ىريجي الصيدلة.

-9الطالن والخريجون

 .1وجود بحشــطة رالدية ومســادقا للمية تنمم ا الجامعة
دالمشاثكة مع األرراف المجتمعية.
 .2اثتفاا تكلفة التعلين دالجامعا الخا ة.
 .3التطوث التكنولوجي والتقني الســــتوـدام مجـاال جـديـدة
اي القطاا الصو مما يتيح ارل لم للخريجي .
 .4الثوثة التكنولوجيـة الت تتيح اســــتمراث التوا ــــ مع
الخريجي وتتبع مساثئن الوىيف .
 .5المدن الجديدة والمنارط الصـــنالية دشـــماى شـــر الدلتا
(المنصـوثة الجديدة) تفتح سـو لم يسـتولع ىريج
الكلية لسنوا قادمة.
 .6وجود ارل لتمويـ الشــــركـا النـاشــــ ـة المتعمـدة لل
مشرولا التخر .

 .1لـدد قـدثة الكليـة لل اتخـال القراثا
الخـا ــــة دـدلـداد المقبولي ممـا ي دي
إل تشبع السو .
 .2وجود كليا منااســـة قادثة لل ج ن
الطالن الواادي .
 .3التالير اي األوضـــــاا الســــيـاســــيـة
واالقتصـــادية التي قد ت ار ســـلبا لل
بلداد الطالن الواادي .
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الفرل

المعياث

 -10البوث العلمي
واألحشطة العلمية األىرى

.1
.2
.3
.4
.5

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الت ديدا

 .1االحخفاض الشديد للمي احية المخصصة
دوث قاحون حواا العلود والتكنولوجيا واالدتكاث
م الدولة للبوث العلمي.
اتجـاه الـدولـة لـدلن األدوـام البينيـة والمجـاال الجـديـدة
 .2المنااســــة الشــــديدة لالميا ً اي مجاى
الصالدة مث الناحوتكنولوج وال كا اال طنالي
البوث العلمي وتطويره.
وجود درامل دوليـة وج ـا مـاحوـة قـادثة لل تمويـ
 .3وجــود دــعــض الــلــواهــح اإلداثيــة
المشرولا البوثية مث االتواد األوثودي.
والقراثا التي تعو البوث العلمي
تشجيع لجان الترقيا للنشر الدولي.
احشـــــا وتطوير دنـ المعراـة الـ ى يتيح الـدىوى لل  .4لــدد االســــتفــادة م حتــاهل البووم
وضعف الطلع للي ا.
العـديـد م االدوـام العـالميـة ويســــمح دتوـديـد الوضــــع
التنااس البوث واالستراتيجية البوثية المستقبلية.

 -11الدثاسا العليا

 .1يــادة الطلــع لل التعلين العــال م جــاحــع الطالن  .1تعنر دعض ج ا التوىيف ا تيسـير
التوـا العـاملي د ـا م الصــــيـادلـة
الواادي م الدوى العردية.
دالدثاسا العليا.
 .2تواجـد ارل لمـ موليـة وىـاثجيـة اي التخصــــصــــا
 .2اثتفـاا تكـاليف ومتطلبـا الـدثاســـــا
الدقيقة توتا لدثاسا متقدمة.
العليا.
 .3توج الدولة حوو دلن التوبمة والش ـ ادا الم دوجة مع
الجامعا األجنبية المرموقة.
 .3لــدد وجود رالن وااــدي ا درامل
الدثاسا العليا.

-12المشاثكة المجتمعية
وتنمية البي ة

 .1وجود العديد م ال ي ا والم ســســا لدي ا االســتعداد  .1األ ما االقتصـــادية العالمية وتدايرئا
لل التنمية.
ا بحشــــطـة الكليـة المختلفـة :إلـداد البرامل التعليميـة،
 .2موــدوديــة إدثاك المجتمع الخــاثجي
تــدثيــع الطالن ،يود الخرجي  ،الم تمرا والنــدوا
ددوث الكلية.
ووثش العم .
 .3لدد التوا ـ ـ دي مشـــكال المجتمع
 .2احتشاث مراك ثد الصنالة داألكاديميا .
وىط البوث العلم .
 .3وجود شــــبكة المعلوما تيســــر قياس ثضــــا األرراف
المجتمعية.

وبقراءة الجدول السـابق يتضـح أن عدد الفرص المتاحة للكلية يبلغ  51فرصة فى مقابل  40تهديد على مستوى
كـافـة جوانـب العمليـة التعليميـة  ،وهو مـا يعكس وجود بيئـة خـارجيـة متوازنـة إلى حـد مـا (نســــبـة الفرص إلى
التهديدات  )1.27يعكس الشــكل التالى مدى توازن الوضــع االســتراتيجي الخارجي للكلية والمتمثل فى النســبة
والتناسب بين أعداد كل من الفرص والتهديدات ,وهو ما يعطى مؤشرا بأن البيئة الخارجية مشجعة إلى حد ما.
ويتطلب األمر وضــع اســتراتيجيات وخطط وبرامج لمواجهة التهديدات الحالية ،بجانب وضــع اســتراتيجيات
وخطط وبرامج للنمو والتوسع القتناص الفرص المتاحة.
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وي كن لخ ص ادئج ح

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

اس يئ اسواخ

والخدرل  ،ك د ه ق ضة ددلجوو اسادل :

اس يئ اسواخ
املى در

اساخط

االسي ا

غو
غ اق
اسق ة

غو
غ اق
اسضى

اس يئ الخدرل
نا اسفج ة غو غ اق
اسفرص

غو غ اق
استهوقوات

13

4

%76.4
فجوة صغرى

4

2

اسق د ة والحك ق

24

8

%75
فجوة صغرى

4

4

إ ارة الج ة

12

8

%60
فجوة متوسطة

4

4

يغضدء ه ئ اساوريس

11

3

%78.5
فجوة صغرى

5

5

الجهدزاإل اري

11

4

%73.3
فجوة صغرى

4

2

امل ار املد ق واسبشري

14

6

%70
فجوة صغرى

3

4

املىدقي األ د ق

10

5

%66.6
فجوة متوسطة

4

3

اساوريس واساى م

21

6

77.7
فجوة صغرى

6

3

اسطالب والخريج ب

15

7

%68.1
فجوة متوسطة

6

3

اس حث اسى مي
واألنشط اسى

14

7

%66.6
فجوة متوسطة

5

4

اسوراسدت اسى د

13

6

%68.4
فجوة متوسطة

3

3

املشدرك املجا ى
و ن اس يئ

13

4

%76.4
فجوة صغرى

3

3

قج ع اسى اق

171

68

51

40
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 -3قصف ل اسى اق االسي ا ج اسواخ
دعد بن إحت

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

(اسق ة واسضى )

بلضـــا اريط التخطي اإلســـتراتيج دالكلية م دثاســـة وتشـــخي

وتولي

المتاليرا والعوام االســتراتيجية ا البي ة الداىلية للكلية  ،وم ان توديد مجاال القوة ومجاال
الضـــعف  ،وجع اآلن اســـتخالل الدالال االســـتراتيجية ل ا التولي البي ي  ،وإللداد مصـــفواة
العوام اإلسـتراتيجية الداىلية اجتمع السـيد لميد الكلية دالسـادة ثبسـا األقسـاد العلمية واإلداثية
وبلضا ئي ة التدثيو لو الدثاية ددوضاا الكلية مع األى ا االلتباث التالي :
 -1توديد و ن حسب لك حقطة م حقار القوة (لام إستراتيج ) ولك حقطة م حقار الضعف
(لام إستراتيج ) ومرالاة بن مجموا األو ان النسبية  50لنقار القوة و  50لنقار الضعف
دويث يكون مجموا الو ن النسبي لنقار القوة وحقار الضعف .100
 -2ترتيع العوام اإلستراتيجية الداىلية (حقار القوة وحقار الضعف) ترتيبا ً تنا ليا ً دويث بن الترتيع
األوى لنقطة القوة بو الضعف لا الو ن النسب األكبر ،دينما الترتيع األىير لنقطة القوة بو
حقطة الضعف لا الو ن النسب األ الر.
 -3حسان الو ن المرجح لك حقطة م حقار القوة ل رريط ضرن الو ن النسبي ×  4ا حالة
قدثة الكلية لل االستفادة م حقطة القوة دنسبة  %100 - %90ودضرن الو ن النسب × 3
ا حالة قدثة الكلية لل االستفادة م حقطة القوة دنسبة .%90 - %75بما دالنسبة لوسان
الو ن المرجح لك حقطة م حقار الضعف ايكون ل رريط ضرن الو ن النسبي ×  2ا حالة
قدثة الكلية لل التاللع لل حقطة الضعف دنسبة  %100 - %90ودضرن الو ن النسب × 1
ا حالة قدثة الكلية لل التاللع لل حقطة الضعف دنسبة .%90 - %75
 -4جمع األو ان المرجوة لك م حقار القوة وحقار الضعف للو وى إل الو ن الكل المرجح
دالنسبة للكلية ,وئ ا الرقن يعبر ل قدثة الكلية لل التعام مع لوام البي ة الداىلية ( كلما
اد الرقن وإقترن م  3كاحر القدثة بكبر والعكو

ويح).
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اسى اق االسي ا ج اسواخ
قد اسق ة

الو ن
الو ن
الدثجة
المرجح
النسبي

 .1انتهاج الكليـة التخطيط االســـــتراتيجى والخبرات التراكميـة النـاشـــ ـئـة من نجـاحهـا ى تنفيـذ
الخطة السابقة.

3

4

12

 .2البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية متفقة مع رسالتها وأهدا ها االستراتيجية.

3

4

12

 .3لـدى الكليـة خطـة واليـات مولقـة للتعـامـل مع العجز/الفـائا ي أعضـــــاء هيئـة التـدريس ى
بعا التخصـــصـــات ومالئمة التخصـــل العلمي ألعضـــاء هيئة التدريس للمقررات التي
يشاركون ي تدريسها.
 .4ادمـاج التكنولوجيـا ى عمليـات اإلدارة وصـــ ـنـاعـة القرار من خالل قواعـد البيـانـات وأدوات
الحوكمة الرقمية.

2

4

8

2

4

8

 .5تو ر مصادر للتمويل الذاتى تساهم ى تنفيذ انشطة الكلية وتغطية احتياجاتها .

2

4

8

 .6الزيادة المطردة ى رضا العاملين بالكلية عن القيادة األكاديمية واإلدارية.

2

4

8

 .7وجود أليات لتلقى الشكاوى والمقترحات واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة.

2

4

8

 .8وجود وحدة لضمان الجودة بها كوادر مدربة ومزودة باالحتياجات المادية الالزمة ووجود
ألية مفعلة للمراجعة الداخلية و إجراءات تصححية مناسبة.
 .9وجود مصــنع تعليمى وصــيدلية نموذجية معمل لزراعة األنســجة وبيت للحيوان ومزرعة
نباتات طبية.

2

4

8

2

3

6

 .10المعامل مزودة باألجهزة والكيماويات الالزمة.

2

4

8

 .11وجود الئحة محدلة صــممت بناء على أراء المســتفيدين و تتســم بمرونة المحتوى العلمي
للمقررات الدراسية بما يسمح باإلضا ة والتحديث.
 .12تتوا ر تقارير المقررات والبرنامج مزودة بإحصــــائيات مولقة بما يســــمح بوضــــع خطط
للتحسين.

2

4

8

2

4

8

 .13تو ر الكلية نظاما ً متكامالً لدعم الطالب أكاديميا ً وماديا واجتماعيا وصحياً.

2

4

8

 .14للكليـة خ ـط ة تنفيـذيـة لتطوير وتعزيز الفـاعليـة التعليميـة ضـــــمن جـدول زمني مع تو ير
اآلليات الخاصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ االجراءات التصحيحية.
 .15وجود بنية تحتية ممتازة يتوا ر بها المناخ الصـــحى من حيث التهوية واإلضـــاءةف وتوا ر
العالمات اإلرشادية المناسبة ونظام لإلطفاء الذاتى.

2

4

8

1

3

3

 .16وجود خطط لتدريب القيادات و تشجيع العناصر الشابة على تحمل المسئولية.

1

3

3

 .17العدالة وعدم التحيز بين الطالبف وذلك ى إطار اللوائح التى تسـتوجب تجنب التعارا ى
المصالح.
 .18دعم القيادة األكاديمية لوحدة ضــــمان الجودة ومناقشــــة قضــــايها ى المجالس واللجان
الرسمية.

1

4

4

1

4

4

 .19توجد اليات لتقييم األداء التعليمى ألعضاء هيئة التدريس من خالل اإلستبيانات الطالبية.

1

3

3
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الو ن
الو ن
الدثجة
المرجح
النسبي

قد اسق ة
 .20وجود ىطة متكاملة لتدثيع الج ا اإلداثى واقا ً لالحتياجا التدثيبية.

1

 .21يتواار لـدى الكليـة قوالـد ديـاحـا تتعلط دـدلـداد وبحواا الـدثجـا العلميـة الت منوت ـا لبر
سـلسـلة منية ماضـية ،وترالي الكلية ضـروثة توااط درامل الدثاسـا العليا مع احتياجا
المجتمع والتطوثا األكاديمية الوديثة.

3

3

1

3

3

1

3

3

1

4

4

 .24العدالة ولدد التوي دي الطالن ,ولل ا إراث اللواهح الت تســـتوجع تجنع التعاثض ا
المصالح.تقود الكلية داستخداد التصويح االلكتروح .

1

4

4

 .25يتن إجرا اسـتقصـا لقياس ثبى الطالن اي المقرثا الدثاسـية ,وتقود الكلية دتولي حتاهل
تقوين الطالن.

1

4

4

 .26يوجد للكلية ىطة دوثية مواقة ومعتمدة ا إراث الخطة البوثية للجامعة.

1

3

3

 .27يوجد دعض المشــرولا البوثية الممولة م م ســســا دوثية مولية  ،دولية  ،ويشــاثك
دعض بلضا ئي ة التدثيو ا توكين بدوام ومشرولا دولية.

1

4

4

 .28وجود بلية لدلن الطالن المتفوقي و اكتشاف الطالن المتعثري .

1

3

3

1

3

3

 .30توار الكلية درامل متنولة إللداد الخريجي لسو العم وتنمن ملتق توىيف سنوي.

1

4

4

 .31تتن اإلســتفادة م البووم العلمية وحتاهج ا ا تع ي العملية التعليمية ,ويشــاثك الطالن ا
الولقا النقاشية والم تمرا العلمية ودعض المشرولا البوثية التطبيقية.

1

3

3

 .32تموي تج ي ا المعام البوثية م البرامل الممي ة .

1

4

4

 .33يوجد ىطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البي ة اي ضو توج ا الكلية وىطت ا
االستراتيجية والتي ثالر احتياجا وبولويا المجتمع.

1

3

3

 .34استودام مرك للخدمة العامة واىر للمعلوما الدواهية.

1

3

3

 .22وجود بليـا لوفظ األم والســــالمـة الم نيـة و تـدثيبـا مســــتمرة لل مواجعـة الكواثم
واأل ما .
 .23وجود اسـتراتيجية موداة ومعتمدة للتدثيو والتعلن متوااقة مع بئداف الكلية االسـتراتيجية
و تشــــجع الكلية اســــتخداد بحمار تعلن مير تقليدية و حصــــوى رالن الفرقة الرادعة لل
مراك متقدمة ا االىتباث المعرا الموحد لقطاا الصيدلة.

 .29يوجد موقع الكتروحي ىال دالخريجي  ,وتعد الكلية قالدة دياحا لتيسير التوا

المجموا

مع ن.

186

50
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اسى اق االسي ا ج اسواخ
قد اسضى

الو ن
الو ن
الدثجة
المرجح
النسب

 .1لدد اكتماى ال يك التنميم للكلية

4

2

8

 .2لدد االحت ا م تسلن الطادط الثالث والرادع م مبن الكلية.

2

2

4

 .3النق ا بلـداد العـاملي ا الج ـا اإلداثى ل الوـاجـة الفعليـة ,واحقراض الخبرا
اإلداثيــة ،ولــدد وجود ىطــة لإلحالى وتــدئيـ الصــــف الثــاح ولــدد كفــايــة الفنيي
المتخصصي للمعام .

3

1

3

 .4لدد مالهمة بلداد الطالن المقبولي مع المواثد المتاحة للكلية.

3

1

3

 .5لدد الو وى ال النسع المرجعية دي بلضا ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة
والطالن .

4

2

8

 .6لدد قدثة الكلية لل احجا لدد م احشطة الخطة التنفي ية السادقة.

2

2

4

 .7الواجة ال ثاع معدال ول الطالن دوقو الملكية الفكرية .

1

2

2

 .8لدد تواار ىطة للمراجعة الداىلي لدقساد اإلداثية.

2

2

4

 .9مودودية مناقشة حتاهل االستبياحا مع الطالن.

2

2

4

 .10لدد تطبيط دعض األقساد أللية التاللع لل مشكلة الدثوس الخصو ية.

2

2

4

 .11لدد كفاية المواثد المالية المخصصة للبوث العلم .

2

1

2

 .12ال توجـد آليـا دـالكليـة لقيـاس مردود واعـاليـة الـدوثا التـدثيبيـة الت يوصـــ ـ للي ـا
بلضـــا ئي ة التدثيو ومعاوحي ن م ىالى مرك تنمية قدثا بلضـــا ئي ة التدثيو
ومعاوحي ن ()FLDP

2

1

2

 .13ضعف شبكة االحترحر الالسلكية.

1

2

2

 .14لدد توار حسخ كااية م المراجع التخصصية دالمكتبة.

2

2

4

 .15لدد تبن الكلية للمعايير األكاديمية المرجعية القومية 2017

4

2

8

 .16حدثة اسـتخداد التو ـيف الوىيفي اي حاال التعيي والنق واالحتدان للوىاهف المختلفة
ا الج ا اإلداثي

1

1

1
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الو ن
النسب

الدثجة

الو ن
المرجح

3

2

6

2

1

2

2

1

2

 .20لـدد وجود ىط للترويل للكليـة دـالـدوى العرديـة لجـ ن الم يـد م الطالن
الواادي  ,وال تقدد الكلية منوا ً دثاسية للطالن م ىاث البالد.

1

1

1

 .21مودودية تفعي المجمولا البوثية ا الكلية

1

1

1

 .22لدد تفعي لدد م درامل الدثاسا العليا دالكلية.

2

1

2

 .23مودودية التموي الخال دابحشطة ىدمة المجتمع

1

1

1

 .24لـدد وجود ىـدمـا او اســــتشـــــاثا مقـدمـة م مرك الخـدمـة العـامـة حمرا
لوداات .

1

2

2

قد اسضى
 .17موـدوديـة توااط البرحـامل الوـال مع حمـاد الكفـايـا المقرث تطبيقـ ا قطـاا
الصيدلة.
 .18موـدوديـة وجود المقرثا االلكتروحيـة و تطبيط االىتبـاثا االلكتروحيـة ولـدد
وجود دنوك لدس لة
 .19ال يوجد دوثية للمية موكمة

ادثة م الكلية او م تمر للم دول .

المجموا

50

80

المجموا الكل

100

266
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تعكو حتاهل مصــفواة العوام االســتراتيجية الداىلية للكلية قوة الوضــع اإلســتراتيج الداىل
للكلية دشـــك لاد حيث يبلج إجمال النقار  “2.66وئو ما يتجاو القيمة المتوســـطة والت ت ى
لل بح ا  ,“2.5وئ ا متسط مع التفاو الكبير دي بلداد حقار القوة والضعف دالكلية.
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.4قصف ل اسى اق اإلسي ا ج الخدرل (اسفرص واستهوقوات)
دعد بن احت

بلضا اريط التخطي اإلستراتيج دالكلية م دثاسة وتشخي

وتولي المتاليرا

والعوام اإلستراتيجية ا البي ة الخاثجية للكلية ،وم ان توديد الفرل والت ديدا  ،وجع اآلن
استخالل الدالال

اإلستراتيجية ل ا التولي البي ي  ،وإللداد مصفواة العوام اإلستراتيجية

الخاثجية م ىالى الخطوا التالية:
 .1توديد بئن الفرل الت تمث حسـبة تتراوح دي  %100-75م حيث قدثة الكلية لل اسـتالالى
ئ ه الفرل وبئن الت ديدا بو المخارر ا البي ة الخاثجية والت تمث حسـبة تتراوح دي -75
 %100م حيث قدثة الكلية لل التعام مع ا.
تو ـديد و ن حســــب لكـ لـامـ إســــتراتيج ( ار ــــة بو ت ـديـد) ,ومرالـاة بن مجموا األو ان
 .2ـ
النســبية  )50( 0.5لنقار الفرل و )50( 0.5لنقار الت ديد دويث يكون مجمع الو ن النســبي
لنقار الفرل ولنقار الت ديد واحد

ــويح ( . )100ولل ا ضــو التداير الموتم لك لام

لل الموقف اإلستراتيج للكلية.
 .3ترتيع العوام اإلســـتراتيجية الخاثجية (حقار الفرل وحقار الت ديدا ) ترتيبا ً تنا ليا ً دويث بن
الترتيع األوى لنقطة الفر ــة بو الت ديد لا الو ن النســب األكبر ,دينما الترتيع األىير لنقطة
القوة بو حقطة الضعف لا الو ن النسب األ الر.
 .4حســـان الو ن المرجح لك حقطة م حقار االفرل ل رريط ضـــرن الو ن النســـبي ×  4ا
حالة قدثة الكلية لل اإسـتالالى الفر ـة دنسـبة  %100 - %90ودضـرن الو ن النسـب × 3
ا حالة قدثة الكلية لل اإسـتالالى الفر ـة دنسـبة .%90 - %75بما دالنسـبة لوسـان الو ن
المرجح لك حقطة م حقار الت ديد ايكون ل رريط ضــرن الو ن النســبي ×  2ا حالة قدثة
الكلية لل االتعام مع الت ديد دنســبة  %100 - %90ودضــرن الو ن النســب ×  1ا حالة
قدثة الكلية لل االتعام مع الت ديد .%90 - %75
 .5جمع األو ان المرجوـة لكـ م حقـار الفرل وحقـار الت ـديد للو ــــوى إل الو ن الكل المرجح
دالنســبة للكلية ,وئ ا الرقن يعبر ل قدثة الكلية لل التعام مع لوام البي ة الخاثجية ( كلما
اد الرقن وإقترن م  )300(3كاحر القدثة بكبر والعكو

ويح) .وكما ئو موضح ا الجدوى

التال :
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الو ن
النسب
4

4

 .2دلن ال ي ـة القوميـة لضــــمـان جودة التعلين واإللتمـاد اي يـادة جودة القـدثة
الم سسية والفاللية التعليمية.

4

4

16

 .3تبني الدولة التجاه تطوير التعلين وجودت المتضم دربية مصر .2030

3

4

12

 .4حصـوى ال ي ة القومية لضـمان جودة التعلين وااللتماد لل االلتماد الدول
ا القطاا الطب .

3

4

12

3

4

 .6وجود الهوة موحدة لكااة كليا الصيدلة.

3

4

12

 .7االتجاه العاد لتقلي بلداد رالن الصيدلة وئو ما ي ار داإليجان لل مستوى
الخريل.

3

3

9

 .8تنمين دوثا إلـداد المراجعي الـداىليي وحمـاد المراجعـة الـداىليـة م قبـ
ال ي ة.

2

3

6

2

3

6

2

3

6

 .11تعاىن دوث المرك القومي للقياس والتقوين.

2

3

6

 .12التطوث التكنولوجي والتقني الســـتودام مجاال جديدة اي القطاا الصـــو
مما يتيح ارل لم للخريجي .

2

3

6

2

4

8

 .14سـ ولة الوصــوى لل األدوام العلمية ســوا المنشــوثة ا دوثيا مولية
وثة ثقمية.
بو بجنبية ،والكتع والمراجع ا

1

4

4

 .15اســــتوـدام جـاه ة التمي الوكوم لـدلن التنـااو دي القيـادا ا توقيط
معدال لالية م الجودة.

1

3

3

الكشـف لل السـطو

1

3

3

اسى اق االسي ا ج الخدرل )اسفرص(
 .1تطوير الم سسا الطبية لتتالهن مع البرامل التعليمية الوديثة ا الصيدلية.

 .5االتجاه حوو الووكمة الرقمية وتعمين االســــتفادة م
نالة القراث.
مسالدة ا

.9
.10

.13

دوث التكنولوجيا كدداة

يادة البعثا والم ما والمنح العلمية .
دوث قراث حماد التعاقد الوىيفي الم قر.

دوث قاحون حواا العلود والتكنولوجيا واالدتكاث.

 .16تعدد وسـاه النشـر ووجود قوالد البياحا الت تسـ
لل الملكية الفكرية.

الدثجة

الو ن
المرجح
16

12
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الو ن
النسب

الدثجة

الو ن
المرجح

 .17وجود العـديـد م ارل التمويـ م إداثة دلن التمي دو اثة التعلين العـال
لراع كفا ة العملية التعليمية.

1

4

4

 .18وجود مشرولا ومراك لتنمية قدثا بلضا ئي ة التدثيو.

1

3

3

1

3

3

 .20توار العديد م الشـــركا الموتملي ا موي الكلية والجامعة تتيح ار ـ ـا ً
ل يادة المواثد ال اتية.

1

3

3

 .21توار العديد م ارل التموي م الج ا الماحوة المولية والدولية.

1

3

3

 .22وجود المعايير األكاديمية القياســـية لقطاا الصـــيدلة كإراث مرجعي لوضـــع
المعايير األكاديمية لبرحامل البكالوثيوس.

1

4

4

 .23احت ا القطاا الطب حماد التعلن المبن لل الكفايا .

1

4

4

 .24اتجـاه الـدولـة لـدلن األدوـام البينيـة والمجـاال الجـديـدة الصـــــالـدة مثـ
الناحوتكنولوج وال كا اال طنال .

1

3

3

 .25وجود درامل دوليـة وج ـا مـاحوـة قـادثة لل تمويـ المشــــرولـا البوثيـة
مث االتواد األوثود .

1

3

3

اسى اق االسي ا ج الخدرل )اسفرص(

.19

دوث قاحون الخدمة المدحية لعاد .2018

 .26احشـــــا وتطوير دنـ المعراـة الـ ى يتيح الـدىوى لل العـديـد م االدوـام
العالمية ويســـمح دتوديد الوضـــع التنااســ البوث واالســـتراتيجية البوثية
المستقبلية.

1

4

4

 .27يــادة الطلــع لل التعلين العــال م جــاحــع الطالن الوااــدي م الــدوى
العردية.

1

3

3

 .28تواجد ارل لم مولية وىاثجية اي التخصـصـا الدقيقة توتا لدثاسـا
متقدمة.

1

3

3

المجموا

50

177
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الو ن
الو ن
الدثجة
المرجح
النسب

اسى اق اإلسي ا ج الخدرل (استهوقوات)
 .1التاليرا الســـريعة والمســـتمرة اي األوضـــاا اإلقتصـــادية واإلجتمالية والتطوثا
التكنولوجية.

4

1

4

 .2اشترار ال ي ا الماحوة التماد الكليا للوصوى لل التموي .

4

2

8

 .3الوضع التنااسي للكليا المناىرة والمعتمدة.

3

1

3

 .4ربيعـة المجتمع الموي وداهرة العالقـا اإلجتمـاليـة والمعـاثف وتـدايراتـ الســــلبيـة
لل تجنع تعاثض المصالح.

3

1

3

 .5لدد تواار الدلن المالي إلستمراث العمليا الخا ة دضمان الجودة وتقيين األدا .

3

2

6

3

2

6

 .7احتشاث اقااة الدثوس الخصو ية ا المجتمع.

3

2

6

 .8لدد ائتماد الم سسا الت يتدثن اي ا الطالن دالبرامل التدثيبية للطالن.

3

1

3

 .9اثتفاا معايير التقيين العالمية دالنسبة للمستوى المولي.

2

1

2

.10اســـتقطان الجامعا الخا ـــة والجامعا العردية أللضـــا ئي ة التدثيو وىا ـــة
الكفا ا المتمي ة .

2

1

2

.11لدد لودة دعض المبتعثي دعد احت ا دعثات ن.

2

2

4

.12لدد كفاية الموا حا الخا ة دالم سسا التعليمية.

2

2

4

.13التاليرا السريعة اي متطلبا سو العم .

2

2

4

.14وجود كليا منااسة قادثة لل ج ن الطالن الواادي .

2

1

2

.15االحخفاض الشديد للمي احية المخصصة م الدولة للبوث العلمي.

2

2

4

.16مودودية إدثاك المجتمع الخاثجي ددوث الكلية.

2

2

4

2

2

4

.18التعقيدا اإلداثية الخا ة دإحشا وحدا متخصصة دالكلية .

1

1

1

.19حق التموي ال ي يتيح اسـتقداد بسـات ة متمي ي م الخاث لالسـتفادة د ن اي إراث
تبادى الخبرا .

1

1

1

.20حمن التعيي الوالية و عودة الوصوى لل دثجا وىيفية.

1

1

1

 .6التطوث العلمي والتكنولوجي السريع اي مجاال التخص

.17لدد التوا

واي رر التدثيو.

دي مشكال المجتمع وىط البوث العلم .
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اسى اق اإلسي ا ج الخدرل (استهوقوات)

الو ن
الو ن
الدثجة
المرجح
النسب

.21لدد قدثة الكلية لل إتخال القراثا الخا ــة ددلداد المقبولي مما ي دي إل تشــبع
السو .

1

1

1

.22إثتفاا تكاليف ومتطلبا الدثاسا العليا.

1

1

1

.23لدد وجود رالن واادي ا درامل الدثاسا العليا

1

1

1

المجموا
المجموا الكل لعوام الفرل والت ديدا

50
100

75
252

وتعكو حتاهل مصفواة العوام اإلستراتيجية الخاثجية للكلية ،بن الوضع اإلستراتيج الخاثج
للكلية مقبوى حيث يبلج إجمال النقار ( )2.52وئو مايعكو القرن م القيمة المتوسطة والت ت ى
لل بح ا ( ) 2.5وم مصفواة العوام االستراتيجية الداىلية والخاثجية والمبينة دالشك بلــــــاله،
يتضح بن  :الوضع اإلستراتيج للكلية متوس لل المستوى الداىل و المستوى الخاثجي ،وئو
مايعبر ل وضع استراتيج يوتا ودصفة بساسية إل  :إستراتيجيا للتطوير والتدلين .
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ااحيا ً :حتاهل توديد االستراتيجيا البديلة
داستخداد مصفواة TOWS
تن تطبيط مصفواة  TOWSلل حتاهل مصفواة  SWOTلتوليد لدد م االستراتيجيا التي
يمك للكلية إتبال ا ولل كما تن االشاثة إلي اي الج

االوى وئو من جية إلداد الخطة.

وايما يل المصفواة التي تن تطويرئا.
جدوى :توديد االستراتيجيا البديلة ( مصفواة ) TOWS
العوام
االستراتيجية الداىلية

العوام
االستراتيجية الخاثجية

مجاال القوة ()S
 .1لــدى الـكـلـيــة خـطــة وآلـيــات مـوثـقــة لـلـتـعــامــل مـع .1
العجز/الفـائض في أعضــــاء هيئـة التـدريس فى بعض
التخصصات ومالئمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة
التدريس للمقررات التي يشاركون في تدريسها.
 .2ادماج التكنولوجيا فى عمليات اإلدارة وصـناعة القرار
من خالل قواعد البيانات وأدوات الحوكمة الرقمية.
 .3وجود وحدة لضــمان الجودة بها كوادر مدربة ومزودة
بــاالحتيــاجــات المــاديــة الالزمــة ووجود أليــة مفعلــة .2
للمراجعة الداخلية و إجراءات تصححية مناسبة.
 .4للكليـة خطـة تنفيـذيـة لتطوير وتعزيز الفـاعليـة التعليميـة
ضمن جدول زمني ،مع توفير اآلليات الخاصة بمتابعة
.3
التنفيذ واتخاذ االجراءات التصحيحية.
 .5وجود بنية تحتية ممتازة يتوافر بها المناخ الصـحى من
حيث التهوية واإلضــاءة ,وتوافر العالمات اإلرشــادية .4
المناسبة ونظام لإلطفاء الذاتى.
 .6العــدالــة وعــدم التحيز بين الطالب ,وذلــك فى إطــار .5
اللوائح التى تستوجب تجنب التعارض فى المصالح.
 .7وجود اســــتراتيجيـة محـدثـة ومعتمـدة للتـدريس والتعلم
متوافقة مع أهداف الكلية االسـتراتيجية و تشـجع الكلية .6
استخدام أنماط تعلم غير تقليدية.
 .8يوجد بعض المشروعات البحثية الممولة من مؤسسات
بحثيـة محليـة /دوليـة ,ويشــــ ارك بعض أعضــــاء هيئـة
التدريس فى تحكيم أبحاث و مشروعات دولية.
 .9تتم اإلســــتفــادة من البحوث العلميــة ونتــائجهــا فى
تعزيزالعملية التعليمية ,ويشـــارك الطالب فى الحلقات
النقـاشــــيـة والمؤتمرات العلمية وبعض المشــــروعات
البحثية التطبيقية.
 .10يوجـد خطـة معتمـدة لخـدمـة المجتمع وتنميـة البيئـة في
ضـــوء توجهات الكلية وخطتها االســـتراتيجية والتي
راعت احتياجات وأولويات المجتمع.

مجاال الضعف ()W
الـنـقـص فـى أعــداد الـعــامـلـيـن فـى
الـجـهــاز اإلدارى عـن الـحــاجــة
الـفـعـلـيــة ,وانـقـراض الـخـبـرات
اإلداريــة ,وعــدم وجــود خــطــة
لإلحالل وتـأهيـل الصــــف الثـانى
وعدم كفاية الفنيين المتخصــصــين
للمعامل.
عــدم الوصــــول الى النســــــب
المرجعيــة بين أعضــــــاء هيئــة
الـتــدريـس والـهـيـئــة الـمـعــاونــة
والطالب
عدم توافر خطـة للمراجعـة الداخلي
لألقسام اإلدارية.
عــدم كـفــايــة الـمـوارد الـمــالـيــة
المخصصة للبحث العلمى.
محـدوديـة توافق البرنـامج الحـالى
مع نظـام الكفـايـات المزعم تطبيقـه
فى قطاع الصيدلة.
عدم وجود خدمات او اســتشــارات
مقـدمـة من مركز الخـدمـة العـامـة
نظرا لحداثته
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الفرل ()O
 .1تطوير الم ســـســـا الطبية
لتتالهن مع البرامل التعليميـة
الوديثة ا الصيدلية.
 .2تبني الــدولــة التجــاه تطوير
التعلين وجودتـ المتضــــم
دربية مصر .2030
 .3االتــجــاه حــوــو الــوــوكــمــة
الرقميـة وتعمين االســــتفـادة
م دوث التكنولوجيـا كـدداة
نالة القراث.
مسالدة ا
 .4وجود الهوـة موحـدة لكـااـة
كليا الصيدلة
 .5االتجــاه العــاد لتقليـ بلــداد
رالن الصــيدلة وئو ماي ار
دــااليـجــان لـلـ مســــتـوى
الخريل
 .6التطوث التكنولوجي والتقني
الســــتوـدام مجـاال جـديـدة
اي القطاا الصـو مما يتيح
ارل لم للخريجي .
 .7ــدوث قاحون حواا العلود
والتكنولوجيا واالدتكاث
 .8ــــــدوث قــاحون الخــدمــة
المدحية لعاد .2018
 .9تـواـر الـعــديــد مـ اـرل
التمويـ م الج ـا المـاحوـة
المولية والدولية.
.10تواجــد ارل لم ـ موليــة
وىاثجية اي التخصـــصـــا
الـدقيقـة توتـا لـدثاســـــا
متقدمة.

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

إستراتيجيا SO
• 2– S1وO 5
وضـــع اســـتراتيجة تســـمح داالســـتالالى االمث للتشـــريعا
والقواحي الت تسـمح د يادة بلضـا ئي ة التدثيو مع االى
ا االلتبـاث األلداد المســــتقبليـة للطالن المقبولي ا قطـاا
الصيدلة.

•  3 -S2و O8
وضــــع اســــتراتيجيـة تـدلن التووى الرقم للعمليـا
اإلداثية دالكليـة وتصــــمين درامل تدثيبيـة لوـث الج ا
اإلداثى لل التـدثيـع والتطوير ا ضــــو مـا يل د دـ
قاحون الخدمة المدحية .
• O 2 - S3
وضـــع اســـتراتيجية الســـتمر اث ضـــمان جودة العملية
التعليمية ا ضـو توج ا وتعليما ال ي ا المنورة
دضــــمـان الجودة وااللتمـاد م بجـ اســــتيفـا معـايير
االلتماد األكاديم
•  1-4Sو  4و  6وO 7
إلـداد اســــتراتجيـة لتطوير البرامل التعليميـة دنـا ا لل
متاليرا ســــو العم ـ وتواير دي ــة تعليميــة توــاك
االحتياجا الفعلية وتســـ للخريجي ارل الوصـــوى
لل الوىاهف ؛ والعم لل اســتراتيجية لالســتفادة م
قــاحون حواا العلود ا تواير دي ــة جــالدــة للعلمــا
وشبان الباحثي لدلن البوث العلم التطبيق دالكلية.
• 9-5Sو O10
إيجاد اســـتراتيجية لتعمين االســـتفادة م البنية التوتية
والتج ي ا المعمليـة للكليـة ا الوصــــوى لل المنح
والمشــــرولـا الال مـة لتمويـ األحشــــطـة التعليميـة
والبوثيـة والخـدميـة دـالكليـة ممـا ينعكو لل قـدثة الكليـة
ـدئي الخريجي للعمـ ا التخصــــصــــا الجـديـدة
ا ت ـ
والدقيقة.
•  3-6SوO 4
وضــع بســتراتيجية لتســ ي دمل التكنولوجيا ا لملية
التقوين م ىالى االىتبـاثا االلكتروحيـة والت تســــتبعد
العام البشــرى ا التقيين وتضــم موضــولية النتاهل
وبىرى لتـدثيـع الطالن لل االمتوـان المعرا الموحـد
وال ى يضـــع مقياس موحد لتقيين رالن الصـــيدلة لل
مستوى القطر المصرى.
•  1-Sو  2و 4و O10
توــديــث اســــتراتيجيــا التــدثيو والتعلن لتتوااط مع
االحتيـاجـا الفعليـة لســــو العمـ وتـدئيـ الطالن لتقبـ
مبـدب التعلن مـدى الويـاة والتطوير المســــتمر لددوا
التعليميـة مثـ التعلين االلكتروح وللـ لراع مســــتوى
الخريل ليتمك م المنااسـة مع ىريج كليا الصـيدلة
األىرى وكـ لـ تمكينـ م التـدقلن مع التخصــــصـــــا
الناش ة الجديدة.

إستراتيجيا WO
•  3 - W1و  8وO 5
وضــــع اســــتـراتـيـجـيــة لـتـعـمـيـن دوث
التكنولوجيـا ا احجـا االلمـاى اإلداثية
والتوا ـــــ مع االدثا المختلفــة و
تفعي المواد الخا ــــة دقاحون الخدمة
المـدحيـة دمـا يســــمح دراع مســــتوى
الج ــا اإلداث ى ا ئــ ا الشــــــدن
لالســــتفــادة م تقليـ بلــداد الطالن
المتوقع مستقبال.
•  2 -W2و 5و O 6
لم استراتيجية لالستفادة م التوج
الـعــاد لـلــدولــة لـراـع جـودة الـعـمـلـيــة
التعليمية واالســــتفادة م تقلي بلداد
الطالن دتطوير البرامل التعليمية لســد
احتيـاجا ســــو العم مع االى ا
االلـتـبــاث الـثـوثا الـتـكـنـولـوجـيــة
وتدايرئا لل ارل العم .
•  3 -W3و O 8
وضـع اسـتراتيجية للمتادعة المسـتمرة
لدحشـــطة والم اد م ىالى التطبيقا
الـتـكـنـولـوجـيــة الـمـتـواـرة مـ ىـالى
االيميــ االكــاديم الجــامع ودرامل
تـتـبـع األدا ؛ و تـفـعـيــ مـواد قــاحـون
الخـدمـة المـدحيـة ايمـا يخ متـادعـة
تطوث بدا الج ا اإلداثى وتقييم
• 6 - W4وO 9
وضـــع اســـتراتيجية لتفعي دوث لجان
تطوير المقرثا و اسـتقرا احتياجا
ســـو العم دشـــك مســـتمر م بج
توديث المقرثا وت ويد بلضا ئي ة
التـدثيو دـدحـدم بدوا التكنولوجيـا
ا التـدثيو وتفعيـ التعلن االلكتروح
ودمج ا المنائل الدثاسية .
•  1-W5و  4و O 6
وضـع اسـتراتيجية لتوديد الفجوة دي
الهوـة  2016والهوـة درحـامل الفـاثد
دى المعتمد حديثا و م ان اســتودام
ىط التوســــي الال مـة لســـــد ئـ ه
الفجوة.
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•  1 -W6و  6و7
•  7-S8وO9
وضــــع اســــتراتيجيـة لعمـ الـدلـايـة
وضـــع اســـتراتيجية لمتادعة االحت ا م المشـــرولا
الممولـة دنجـاح ممـا يراع م مســــتوى الثقـة دـالكليـة م والتعريف دــإمكــاحــا وىبرا المرك
قـبــ الـجـ ــا الـمــاحـوــة ويـ يــد ـم اـرل الـتـمـويــ وما يمك بن يقدم للج ا المسـتفيدة
الـمـوـتـمـلــة وكــ لــ الـتـعـرف لـلـ
المستقبلية.
المشــكال المجتمعية ووضــع الولوى
•  2-S9و  7و O9
وضـــع اســـتراتيجية لتمكي الطالن م المشـــاثكة ا والتطبيقــا المنــاســــبــة لمعــالجت ــا
االدوـام الجـاثيـة للكليـة و الوصــــوى لل تمويـ لـدلن واســــتالالى التشــــريعا الت تســـ
وتشـــجع دإحشـــا قنوا االتصـــاى مع
مشـــرولا التخر وتوفي الطالن لل ح مشـــكال
القطاا الخال.
المجتمع م ىالى البوث العلم .
•  6-10Sو O10
وضـع اسـتراتيجية لر ـد المشـكال البي ية والمجتعمية
ووضــع الولوى وتقدين االســتشــاثا م ىالى المراك
لا الطـادع الخـال ا الكليـة وتقـدين ىرجيي م ئلي
لسد حاجا المجتمع م الوىاهف التخصصية الدقيقة.
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استراتيجيا ST
S1-T3

والمســــتمرة اي األوضــــاا
اإلقتصـــــاديـة واإلجتمـاليـة
والتطوثا التكنولوجية.

وضع استراتيجية ل يادة بلضا ئي ة التدثيو تضع
ا االلتباث معدال العج ا حسبة بلضا ئي ة
التدثيو م ىالى احصاهيا واقعية ومعتمدة
S2,3,10-T 1,5

 .2إحتشــــــاث اقــااــة الــدثوس
الخصو ية ا المجتمع.
 .3إســـــتـقـطــان الـجــامـعــا

وضع استراتيجية لتوديث بليا ث د المتاليرا
المختلفة وكيفية مواكتبت ا مع العم لل تولية
المجتمع الخاثج دإمكاحا الكلية وقدثات ا لل ح
المشكال المختلفة.

الخا ــة والجامعا العردية
أللضـــــا ئي ــة التــدثيو
وىا ة الكفا ا المتمي ة

4S, S7- T 2
وضع استراتيجية ل يادة الول ددن التعلن الوقيق
مرتب دالمعراة والم اثا وليو الدثجا ولل م
ىالى احت ا اساليع حديثة ا التدثيو والتعلن و

 .4االحخفاض الشــديد للمي احية
المخصــــصـــــة م الـدولـة
للبوث العلمي.

تواير دي ة تعليمية تواك سو العم
S8-4 T

استراتيجيا WT
• T3-W2
وضع استراتيجية لتالا تداير
احخفاض حسع بلضا ئي ة
التديو ال الطالن لل العملية
التعليمية
• W4-T4
وضع ىطة ل يادة اإلحفا لل
البوث العلم م المواثد ال اتية
والمشرولا الممولة م
الج ا الماحوة
• W 5, 3 - T1,3
وضع استراتيجية تتسن دالمروحة
دما يسمح دالتكيف مع
المتاليرا المختلفة م ىالى
وجود بلية االلة لر د ئ ه
المتاليرا وسرلة التعام مع ا.
• W6-T5
وضع استراتيجية لتفعي مرك الخدمة
العامة م ىالى ت ويده داألج ة
والخبرا الت تسمح دتقدين الولوى
واالستشاثا لدررف المستفيدة.

وضع استراتيجية ل يادة ول بلضا ئي ة التدثيو
ددئمية المشرولا البوثية وثاع م اثات ن ا كتادة

 .5موــدوديــة إداثك المجتمع

المقترحا البوثية .

الخاثجي ددوث الكلية.
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الثالث

األئداف االستراتيجية
وتولي الفجوة
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الرؤيـــة والرســالة والقيـــم

•

الربية
تتطلع كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ إلى أن تصبح رائدة في مجال التعليم الصيدلي والبحث

العلمي وخدمة المجتمع على المستوي القومي واالقليمي والدولي .
•

الرسالة
تلتزم كلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ بتخريج صيدلي يلبي إحتياجات سوق العمل المحلي

واالقليمي مع إجراء أبحاث علمية وتطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية في مختلف المجاالت الصيدلية
وتحرص الكلية علي تقديم خدمات التعليم الصيدلي المستمر ،وكذلك اإلستشارات والتدريبات في
إطار القيم األخالقية.
•

القيــن
تكمن قوة كلية الصيدلة في التزامها بمجموعة من القيم الجوهرية واألساسية التالية :

✓ الـوالء  :تعزيز روح الوالء واالنتماء للجامعة والوطن .
✓ العدالة  :اتخاذ القرارات بموضوعية باالستناد إلى التشريعات القانونية  ،وعدم اتباع األهواء
الشخصية في التعامل مع جميع المعنيين داخليا وخارجيا.
✓ النزاهة والشفا ية  :العمل بإخالص وأمانة وتحمل المسؤولية واالبتعاد عن أي ممارسات
من الممكن أن تسيء للوظيفة العامة ووضوح التشريعات والقرارات واإلجراءات للمعنيين
داخل المؤسسة وخارجها.
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✓ االحترا ية :العمل بكفاءة وسرعة ودقة واالحترام المتبادل والمحافظة على سرية المعلومات
والبيانات الخاصة بالمتعاملين والموظفين.
✓ االحترام وتبادل الخبرات :التركيز على رضى واحترام المتعاملين فى الكلية ومراعاة التنوع
الثقافى واالجتماعى والحرص على تبادل الخبرات مثل التعليم االلكتروني وتعزيز الشراكة
مع الجامعات االخرى ومؤسسات المجتمع المحلي الخاصة.
✓ التعلم المستمر وخدمة المجتمع :زيادة المعرفة بشكل مستمر بهدف مواكبة التغيرات
والتطورات في البيئة المحيطة وتطوير المهارات و العمل كجهة مسؤولة في المجتمع
والمبادرة في األنشطة المجتمعية المختلفة.
✓ العمل بروح الفريق :الشراكة والتعاون مع المعنيين داخل المؤسسة وخارجها .
✓ المبادرة واإلبداع :ابتكار أساليب عمل جديدة للتحسين المستمر ألنشطة المؤسسة .

مصفواة توااط ثبية الجامعة وثبية الكلية

وجه
المقارنة

رؤية الجامعة

الجانب الطالبي جامعة عالمية رائدة في التعليم .
الجانب البحثي
الجانب
المجتمعى

جامعة رائدة في البحث العلمي .

رؤية الكلية
الريادة في مجال التعليم الصيدلي .
الريادة في مجال البحث العلمي .

تتميزبـاإلبتكـارواإلبـداع في الخـدمـة الريادة في خدمة المجتمع علي المستوي
المجتمعية .

القومي واإلقليمي والدولي .
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مصفواة توااط دي ثسالة الجامعة وثسالة الكلية

وجه
المقارنة

رسالة الجامعة

رسالة الكلية

الجانب الطالبي

تســـعي الجامعة كمؤســـســـة تعليمية تلتزم كلية الصـيدلة جامعة كفر الشـيخ
حـكـومـيــة إلـى تـخـريـج كـوادر ذات بتخريج صـيدلي يلبى احتياجات سـوق
العمل المحلى واإلقليمى .
مهارات تنافسية عألية.

الجانب البحلي

إعـداد بـاحثين متميزين وإنشــــاء بيئـة إجراء أبحـاث علميـة وتطبيقيـة وتقـديم
أكــاديـمـيــة وتـطـبــي قـيــة تـتـفــاعــل مـع خــدمــات مـجـتـمـعـيــة فـي مـخـتـلـف
المجاالت الصيدلية.
مستجدات العصر.

تلبي حـاجـات المجتمع وطموحـاتـه في تقــديم خــدمــات التعليم الصــــيــدلي
الجانب المجتمعى
المســــتمر وكـذلـك اإلســــتشـــــارات
إطار من الحكمة والقيم السابقة.
والـتــدريـبــات فـي فـي إطــار الـقـيـم
األخالقية.
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تحليل الفجوة بناءا على التحليل البيئى
ال دف االستراتيج

حسبة الفجوة

الوضع الوال

االلت اد دسياسا التخطي
%76.4
االستراتيجي المعتمدة كدساس لتوقيط
اجوة الرى
ثبية وثسالة الكلية

وجود ىطة استراتيجية سادقة
وتقاثير دمعدال االحجا وىط
للتوسي

لدد اكتماى ال يك التنميمولدد وجود مجالو حاكمة.
وجود لجان واليا لمتادعة تنفيتبن الووكمة الرشيدة كنماد لإلداثة
الميثا األىالق للكلية ا كااة
%75
األحشطة التعليمية والبوثية
ا ضو القين واألىالقيا .
اجوة الرى
بليا التووى الرقم مطبقةج هيا
لدد وجود الية لضمان الجودةا بحشطة األقساد اإلداثى

الوضع المراد توقيق

سياسة سد الفجوة

استمراثية كفا ة
التنفي دمعدال التق
ل  %85مع توديد
المس وليا دشك
يسمح دتوديد بوج
القصوث

لم لجنة لمتادعة تنفي
بحشطة الخطة االستراتيجية
التنفي ية ولدد وجود
سياسا واضوة للتطبيط

ئيك تنميم مالهنلطبيعة واحشطة الكلية
ومجلو حاكن للكلية
التووى الرقم ليشمكااة بحشطة الكلية.
استمراثية التوليةدوقو الملكية الفكرية
واألىالقيا الجامعية
الراقية.
الوصوى للIso9001اى

توديث ال يك التنميمواحشا مجلو للكلية.
توديث البنية التكنولوجيةلدلن التووى الرقم
تنمين الفالليا ل يادةالتولية دوقو الملكية
الفكرية واستييان مجتمع
الكلية لقياس معدال الول
د ا
لم ىطة لمراجعة بلياالعم داألقساد اإلداثية
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اعتماد نظم إدارة الجودة بشكل ممنهج
من أجل الحصول على االعتماد

%60
اجوة متوسطة

األكاديمى .

تلبية حاجات المؤسسة من أعضاء
هيئة التدريس ومعاونيهم وتنمية
قدرتهم وتقييم أدائهم.

%78.5
اجوة الرى

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الوضع الوال

الوضع المراد توقيق

لدد الوصوى لل االلتماداألكاديم م ال ي ة القومية
لضمان جودة التعلين وااللتماد.
وجود تقاثير لمختلف الخطواألحشطة دوحدة ضمان الجودة
دوثية المراجعة الداىليةوالخاثجية مع وجود اإلجرا ا
التصويوية المناسبة

الوصوى للااللتماد األكاديم
استدامة حمنالمراجعة والمساهلة
واعالية اإلجرا ا
التصويوية الال مة

عدم استيفاء النسب المرجعيةألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة بشكل جزئى.
وجود خطط للتدريب وتنميةقدرات أعضاء هيئة التدريس.
عدم وجود التمويل الالزم لدعمأبحاث أعضاء هيئة التدريس

 استيفاء النسبالمرجعية ألعضاء
هيئة التدريس .
 خطط التدريب مواكبةالتطورات العصرية فى
ادوات التدريس
والبحث العلمى
توفير مصادرمستدامة لدعم البيئة
البحثية ألعضاء هيئة
التدريس

سياسة سد الفجوة
االحت ا م ىط التوسيالستيفا مالحما ال ي ة
القومية لضمان جودة التعلين
وااللتماد
وجود بليا تضم دوثيةالمراجعة الداىلية والمساهلة
والقياس المستمر ألثا
الج ا المستفيدة
عمل خطط لجذب أعضاءهيئة التدريس المميزين من
خالل الندب او النقل او
التعيين .
تحديث خطط التدريبوقياس فعاليته
عمل ألية لتوفير دعم مالىللبحث العلمى بشكل مستمر
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ال دف االستراتيج

حسبة الفجوة

أدائهم.

دعم البنية التحتية وتنمية موارد
الكلية

الوضع الوال

الوضع المراد توقيق

سياسة سد الفجوة

%73.3
فجوة
صغرى

عدم استيفاء النسب المرجعيةألعضاء الجهاز اإلدارى بشكل
جزئى.
 وجود خطط لتدريب الجهازاإلدارى.
دورية ألية تقييم الجهازاإلدارى.

عمل خطة عن احتياجاتاستيفاء النسباالقسام االدارية
المرجعية ألعضاء
للتخصصات المختلفة .
الجهاز اإلدارى.
تحديث الخطة التدريبيةخطة تدريبية محدثةللجهاز اإلدارى لتشمل
تدعم مهارات الجهاز
اإلدارى فى ظل التوجه دورات عن التحول
الرقمى.
نحو التحول الرقمى .
اليات للتقييم والمسائلة -تحديث أليات التقييملتتناسب مع قانون الخدمة
تشجع على اإلبداع
المدنية الجديد
وتحدد أسباب القصور

%70
فجوة
صغرى

عدم االنتهاء من تسليم المبنىبشكل نهائى
الحاجة الى تحسين خدمةاالنترنت
عدم وجود سيرفر خاصبالكلية وحفظ المعلومات على
موقع الكلية

االنتهاء من الدور الثالثوالرابع.
شراء سيرفر لموقعالكلية ونقاط اتصال
للتقوية االنترنت

تلبية حاجات المؤسسة من الجهاز
اإلدارى وتنمية قدرتهم وتقييم

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

تسلم المبنى مطابقللNORMS
تحديث موقع الكليةباستمرار
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ال دف االستراتيج

حسبة الفجوة

التحديث المستمر للبرامج والمقررات
لتغطية احتياجات سوق العمل.

تعظيم االستفادة من التكنولوجيا
الحديثة فى تطوير استراتيجيات
التدريس والتعلم وطرق التقويم

%66.6
فجوة متوسطة

77.7
فجوة صغرى

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الوضع الوال

وجود الهوة موداة لبرحاملدكالوثيوس الصيدلة
لدد تبن المعايير األكاديميةالمرجعية القومية 2017

لدد وجود مقرثا الكتروحيةاودنوك لالس لة تدلن االىتباثا
االلكتروحية

الوضع المراد توقيق

سياسة سد الفجوة

الهوة معتمدة دنمادالكفايا ومتوااقة مع
NARS 2017

تبن NARS 2017-
لم دثاسة اجوة ديالبرامل الوالية و NARS
2017
لم ىطة لسد الفجوة مىالى دوثا تدثيبية ووثش
لم للطالن والخريجي

مقرثا تفالليةالكتروحية تدلن تعلن
الطالن
حمن تقوين موحدولادى لالىتباثا
االلكتروحية

تدثيع الضا ئي ةالتدثيو وتشجيع ن لل
احشا مقرثا الكتروحية
تصمين دنوك اس لة ودملواج ة حمن االىتباثا
االلكتروحية ا لملية التقيين
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حسبة الفجوة

الوضع الوال

ال دف االستراتيج

تطوير نظم الدعم
الطالبى و أليات
التواصل مع الخريجبن.

%68.1
فجوة متوسطة

وجود ىطة لدحشطة الطالديةوجود حماد لإلثشاد األكاديممودودية بلداد الطالن الواادي-وجود مكتع للخريجي

تعظيم االستفادة من
اإلمكانات البحثية بالكلية
لوضع حلول تطبيقية
للمشكالت المجتمعية.

%66.6
فجوة متوسطة

وجود ىطة للبوث العلموجود األج ة والكيماويا الال مةإلجرا األدوام العلمية
وجود اتفاقيا مع جامعا موليةودولية وك ل شراكة مع الج ا
المجتمعية.
وجود مشرولا ممولة م الج االماحوة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الوضع المراد توقيق

سياسة سد الفجوة

 استمراثية االلالن ل األحشطة يادة حسبة المشاثكة االطالدبية وتكرين الطالن المتفوقي .
األحشطة الطالدية .
 تولية الطالن ددئمية ودوثتفعي اإلثشاد األكاديم .اإلثشاد األكاديم
 يادة حسبة الطالنلم ىطة للتعريبف دبرامل الكليةالواادي .
للطالن الواادي
 يادة التوا معااللالن المستمر ل بحشطة مكتعالخريجي
الخريجي لل موقع الكلية

تووى الكلية ال حاضنةتكنولوجية الحتا ادوام
تطبيقية

تفعي اتفاقيا التعاون المبرمة.حصر المشكال المجتعميةالمويطة
تشكي ار دوثية متعددةالتخصصا لوضع الولوى التطبيقية
للمشكال المجتمعية.
التعريف ددوث الكلية اليوث مىالى الم تمر العلم السنوى
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ال دف االستراتيج

حسبة الفجوة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الوضع الوال

تحديث برامج الدراسات العليا لتوافى
االحتياجات المجتعمية من التخصصات
الدقيقة.

%68.4
فجوة متوسطة

وجود درامل للدثاسا العليا

 .تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع.

%76.4
فجوة صغرى

وجود ىطة لخدمة المجتمعوتنمية البي ة
لدد االحدما ا القطالااالحدماجية دالمجتمع

الوضع المراد توقيق

سياسة سد الفجوة

لم استبياحا لتوديدتوديث واحشا دراملحاجة المجتمع م
جديدة تلب احتياجا
التخصصا الدقيقة الوديثة
المجتمع.
لم ىطة للدلايةج ن الطالن الوااديوالتعريف دممي ا درامل
للتسجي ا درامل
الدثاسا العليا دالكلية
الكلية المختلفة

تحديث خطة خدمة
المجتمع.
تعزيز العالقة معالقطاعات االنتاجية
بالمجتمع المحيط

لم استبياحا توصر
االحتياجا الفعلية للمجتمع
وتشكي لجنة لعم ىطة
لخدمة المجتمع وتنمية
البي ة
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كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

الغايات النهائية و األهداف االستراتيجية للكلية
في ضوء التحليل البيئي  2019ورؤية ورسالة الكلية

الالايا الن اهية للكلية -:
 .1تنمية قدثا

المواثد البشرية دالكلية م

بلضا ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة والفنيي

والج ا اإلداثى .
 .2تطوير دوث الكلية كم سسة تعليمية لا قدثة تنااسية و تنمية دوثئا ا دلن الطالن ومتادعة
الخريجي .
 .3تطوير البوث العلم ا ضو اولويا المجتمع الموي وا ضو توج ا الدولة.
 .4تع ي المشاثكة المجتمعية.
 .5تنمية المواثد ال اتية للكلية.
 .6استدامة اعالية حمن الجودة والمتادعة ا كااة األقساد اإلدثاية والعلمية .
ولتحقيق هذه الغايات فإن كلية الصيدلة تلتزم بما يلي كأهداف إستراتيجية لها :
 .1االلتزام بسياسات التخطيط االستراتيجي المعتمدة كأساس لتحقيق رؤية ورسالة الكلية
 .2تبنى الحوكمة الرشيدة كنظام لإلدارة فى ضوء القيم واألخالقيات.
 .3اعتماد نظم إدارة الجودة بشكل ممنهج من أجل الحصول على االعتماد األكاديمى .
 .4تلبية حاجات المؤسسة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتنمية قدرتهم وتقييم أدائهم.
 .5تلبية حاجات المؤسسة من الجهاز اإلدارى وتنمية قدرتهم وتقييم أدائهم.
 .6دعم البنية التحتية وتنمية موارد الكلية.
 .7التحديث المستمر للبرامج والمقررات لتغطية احتياجات سوق العمل.
 .8تعظيم االستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطوير استراتيجيات التدريس والتعلم وطرق
التقويم
 .9تطوير نظم الدعم الطالبى و أليات التواصل مع الخريجبن.
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كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

 .10تعظيم االستفادة من اإلمكانات البحثية بالكلية لوضع حلول تطبيقية للمشكالت المجتمعية.
 .11تحديث برامج الدراسات العليا لتوافى االحتياجات المجتعمية من التخصصات الدقيقة
 .12تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع.
مصفوفة توافق توضح األهداف االستراتيجية التى تحقق رسالة الكلية
وجه
المقارنة

رسالة
الكلية

األهداف االستراتيجية للكلية
.1

االلتزام بسـياسـات التخطيط االسـتراتيجي المعتمدة كأسـاس
لتحقيق رؤية ورسالة الكلية.

.2

تبنى الحوكمـة الرشـــــيـدة كنظـام لإلدارة فى ضـــــوء القيم
واألخالقيات.

.3

على االعتماد األكاديمى

تلتزم كليـة الصـــــيـدلـة
الجانب

جــامعــة كفر الشـــــيخ

المؤسسي

بتخريج صــــيدلي يلبى

والتعليمي

احتياجات ســوق العمل

اعتماد نظم إدارة الجودة بشكل ممنهج من أجل الحصول

.4

تلبية حاجات المؤسسة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
وتنمية قدرتهم وتقييم أدائهم.

.5

المحلى واإلقليمي.

تلبية حاجات المؤســســة من الجهاز اإلدارى وتنمية قدرتهم
وتقييم أدائهم.

.6

دعم البنية التحتية وتنمية موارد الكلية.

.7

التحـديـث المســـــتمر للبرامج والمقررات لتغطيـة احتيـاجات
سوق العمل.

.8

تعظيم االستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطوير
استراتيجيات التدريس والتعلم وطرق التقويم
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وجه
المقارنة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

رسالة الكلية

إجراء أبحاااع علميااة

األهداف االستراتيجية للكلية

.1

المجتعمية من التخصصات الدقيقة.

وتاطاباياقاياااة وتاقااديام
الجانب البحلي خاادمااات مجتمعيااة في
مااخااتاالااف الاامااجااااالت

تحــديــث برامج الــدراســــــات العليــا لتوافى االحتيــاجــات

.2

تعظيم االستفادة من اإلمكانات البحثية بالكلية لوضع حلول
تطبيقية للمشكالت المجتمعية.

الصيدلية.

وجه

رسالة

المقارنة

الكلية
تقاديم خادماات التعليم
الصااااااااااياااااادلااااااي

الجانب
المجتمعى

الامساااااتاماروكاااذلاا
االسااااااااتشااااااااارات

األهداف االستراتيجية للكلية
 .1تطوير نظم الدعم الطالبى و أليات التواصل مع الخريجبن.
 .2تبنى الحوكمة الرشيدة كنظام لإلدارة فى ضوء القيم واألخالقيات.
 .3تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع.

والتادريباات في إطاار
القيم األخالقية.
.3
.4
.5

تحديث برامج الدراسات العليا لتوافى االحتياجات
المجتعمية من التخصصات الدقيقة

.6
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مصفوفة توافق األهداف االستراتيجية للجامعة والكلية

أهداف الجامعة

أهداف الكلية االستراتيجية
 االلتزام بساياساات التخطيط االساتراتيجي المعتمدةكأساس لتحقيق رؤية ورسالة الكلية.

الغـايـة الرابعـة :تنمياة ورعااياة عضاااااو هيئاة التادريس
 تبنى الحوكمة الرشااايدة كنظام لردارة فى ضاااوء والهيئة المعاونة.القيم واألخالقيات.

الهـد

اللـالـث :تاأصاااايال ونشااااار القيم األخالقياة داخال

الجامعة.
الغـايـة الرابعـة :تنمياة ورعااياة عضاااااو هيئاة التادريس
والهيئة المعاونة.
 تلبية حاجات المؤساساة من أعضااء هيئة التدريس الهـدومعاونيهم وتنمية قدرتهم وتقييم أدائهم.

األول :تنمياة قادرات ومهاارات أعضااااااء هيئاة

التدريس والهيئة المعاونة.
الهد

اللاني :الرعاية المتميزة لعضااااو هيئة التدريس

والهيئة المعاونة.
الغاية األولى :تطوير القدرة المؤسااسااية والبنية التحتية
 -دعم البنية التحتية وتنمية موارد الكلية.

 -تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع.

للجامعة.
الهد

األول :استكمال المنشأت الجامعية.

الهد

اللانى :إنشاء مبانى جامعية جديدة.

الغاية السادسة :اإلسهام في تنمية البيئة المحيطة.
الهـد األول :تعزيز مشااااااركاة األطراف المجتمعياة
داخل الجامعة.
الهـد اللـاني :أن تكون الجاامعاة بيات خبرة للمجتمع
المحلي.
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أهداف الكلية االستراتيجية

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

أهداف الجامعة

 التحديع المسااااتمر للبرامج والمقررات لتغطية الغاية التاسعة  :ميكنة خدمات الجامعة.الهد الخامس  :ميكنة شئون البيئة وخدمة المجتمع.
احتياجات سوق العمل.
 تعظيم االساااااتفاادة من التكنولوجياا الحاديثاة فىتطوير اساااااتراتيجياات التادريس والتعلم وطرق
التقويم.
الغاية التاسعة  :ميكنة خدمات الجامعة.
الهد األول  :ميكنة شئون التعليم والطالب
 تطوير نظم الدعم الطالبى و أليات التواصال مع الهد اللاني  :ميكنة الشئون المالية واإلدارية.الهد اللالث  :ميكنة الدراسات العليا والبحوع.
الخريجبن.
الهد الرابع  :ميكنة شاائون أعضاااء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة.
الهد الخامس :ميكنة شئون البيئة وخدمة المجتمع.
 تعظيم االساااااتفاادة من اإلمكااناات البحثياة باالكلياة الغاية الخامسة :االرتقاء بالدراسات العليا والبحع العلمي.الهد اللاني  :تطوير العمل بالدراسات العليا.
لوضع حلول تطبيقية للمشكالت المجتمعية.
الهد اللالث  :تشاااجيع البحع العلمي المبني علي اإلبتكار
 تحااديااع برامج الاادراسااااااات العليااا لتوافىوالتميز.
االحتياجات المجتعمية من التخصصات الدقيقة.
 اعتماد نظم إدارة الجودة بشاكل ممنهج فى كافة الغاية الخامسة  :االرتقاء بالدراسات العليا والبحع العلمي.األنشااااطة والفعاليات من أجل الحصااااول على الهد األول  :إنشااااء برامج أكاديمية مميزة تواكب معايير
الجودة واإلعتماد.
االعتماد األكاديمى .
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كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

المصادر المتاحة لتوفير التمويل

 -1مخصصا الكلية م الموا حة السنوية لجامعة كفر الشيخ.
 -2إيرادا درحامل دكالوثيوس الصيدلة ودرحامل الصيدلة االكلينيكية.
 -3ايرادا درامل الدثاسا العليا مث الددلوما ودثجة دكتوثالصيدلة.
 -4مواثد الوحدا لا الطادع الخال.
 -5مشرولا تطويرالتعلين التادعة لوحدة مشرولا التطوير دو اثة التعلين العالي
والبوث العلمي.
 -6المشرولا

البوثية م

ندو دلن العلود والتكنولوجيا والج ا

الماحوة

موليا ودوليا.
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رابىد :الخط اسانف ذق
سلخط االسي ا ج
2024-2020
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كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

 .1األئداف التنفي ية وبحشطة توقيق ا Operational Objectives & Activities
تمر ترجمة األئداف االستراتيجية إل بئداف تنفي ية لل النوو التال :
تم إع ـ ـــــداد الخط ـ ــــ ــة التنفيذية للخط ـ ـــــة اإلستراتيجية لتغطي فترة السنوات الخمس التي تمتد
من  2020حتى  ، 2024حيـث روعي في إعـداد تلـك الخطـة ســــد الفجوات المطلوب تغطيتهـا في كـافـة
جوانب األنشـــطة الرئيســـية بالكلية وأولوياتها ،والتي تحددت وفق التحليل الرباعي لبيئة الكلية الذي تم
بشكل كيفي وكمي وفق أكثر من منهج  ،أخذا في االعتبار ما يلي:
 −نتائج التحليل البيئي الرباعي  SWOTالمحدث.
 −اإلنجـازات المســــتهـدف تحقيقهـا في إطـار الخطـة التنفيـذيـة الجـاري تنفيـذهـا لتحقيق رؤيـة ورســــالة
الكلية.
 −المعايير المطلوب تطبيقها في جوانب االنشـــطة المختلفة بمحوري القدرة المؤســـســـية والفاعلية
التعليمية وفق وثائق الهيئة القومية لالعتماد.
 −الرؤية والرسالة واألهداف المحدثة للكلية.
وقد روعى فى الخطة التنفيذية أن ترتبط بالغايات واألهداف االســــتراتيجية ونظاما لألولويات
لألنشــــطـة والمهـام المطلوب تنفيـذها ،مع تحديد واضــــح ودقيق لمســــئوليات تنفيذ األنشــــطة والمهام
المتضــمنة بالخطة  ،وتم ربط الخطة بإطار زمني محدد شــهريا ،مع إدراج مؤشــرات التقييم بصــورها
المختلفـة في الخطـة مع ربطهـا بـالمخـاطر المحتملـة ،كمـا تم إعـداد موازنـة مـاليـة موازيـة  ،مع عرضــــهـا
على إدارة الكليـة بغيـة إعتمـاد التحـديـث المقترح فور الموافقـة عليهـا من كـافـة األطراف المعنيـة  ،وقـد تم
إعتماد الخطة اإلســتراتيجية وكذلك الخطة التنفيذية الخمســية الممتدة لها من يناير  2020حتى ديســمبر
 2024بقرار مجلس الكلية بتاريخ .2019/12/10
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الهدف

المخرجات

 1-1-1تشــــكيـ لجنـة لمتـادعـة تنفيـ  -العميد.
الـخـطــة الـتـنـفـيــ يــة لـلـخـطــة  -مـــديـــر وحـــدة
االستراتيجية.
ضمان الجودة.
 2-1-1لم تقرير حصـف سـنوى ل  -اـريـط مـعـيــاث
معـدال التنفيـ وبســــبـان لـدد
الـــتـــخـ ـطـ ـ يـ ـ
اإلحجا .
االستراتيجي.
 3-1-1وضــع ىط التوســي للتاللع
لل المعوقـا والتمـادئـا م
المجالو المختصة.
 1-2-1تشـــكي لجنة لمراجعة الربية  -العميد .
والرســـــالـة ومـدي توااق ـا مع  -مـــديـــر وحـــدة
المخرجا التعليمية المست داة
ضمان الجودة .
وموا فا الخريل.
 اـريـط مـعـيــاث2-2-1لـــمــ اســــــتـــطـــالا لـــربي
الـــــخـــــطـــــة
المســــتفيــدي ( الخريجي –
االستراتيجية.
الضــــــا ئي ــة التــدثيو ،
ممثل ــــــ ــو النقاد ــــــ ــة وشركا
االدويــة ) اي تعــدي ـ الربيــة
والرسالة.
ــــيــامــة الربيــ ة
3-2-1لرض
والـرســــــالــة لـلـ االرـراف
المستفيدة داى وىاث الكلية.
 4-2-1التمـاد الصــــيـامـة الن ـاهيـة
للربية والرسالة.
 5-2-1التدكد م اثتبار ثبية وثسالة
الكلية دربية وثسالة الجامعة.

 -1وجود موـاضــــر اجتمـاا
لجنة متادعة الخطة التنفي ية.
 -2وجود تقرير حصف سنوى
ل معدال االحجا واســبان
لدد التنفي .
 -3وجـود ىـطـ تـوســـــيـ
مــعــتــمــدة م ـ الــمــجــالــو
المختصة.

م

إل

2024/12 2020/1

 -1الربية والرســــالة مواقة
ومعتمدة ومنشـوثة ومتوااقة
مع ثبية وثسالة الجامعة .
 -2تولي اسـتبياحا الخا ـة
دمراجعـة الربيـة والرســـــالـة
ومـوــاضـــــر االجـتـمــاا مـع
األرراف المستفيدة.
-3موااقـة مجلو الكليـة لل
2023/9
الربية والرسالة الموداة.
 -4مصــــفواـة توااط الربيـة
والرسالة الموداة مع مثيلت ا
دالجامعة.

2024/4

1000
ببرنامج الصيدلة االكلينكية

االلتزام بسياسات التخطيط االستراتيجي المعتمدة كأساس لتحقيق رؤية ورسالة
الكلية

 2-1ثسـالة وثبية
موــداــة ومعتمــدة
تتوااط مع ثســالة
الجامعة.

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

برنامج الصيدلة االكلينكية
5000

 1-1معـدال تنفيـ
الخط الســنوية ال
تق ل .%85

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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الهدف

المخرجات
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مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

م

إل

2024/7 2020/5

لتوقيط رموحا الكلية.

 -2تبنى الحوكمة الرشيدة كنظام لإلدارة ى ضوء القيم
واألخالقيات.

-1وجود ئيك ـ تنميمي مالهن
 1-2الـــ ـــيـــكـــ  1-1-2مـراجـعــة الـ ـيـكــ الـتـنـمـيـمـي  -العميد .
الوــالي لتوــديــد مــدي مالهمتـ  -مـــديـــر وحـــدة ومعتمد.
الـتـنـمـيـمـي مـوــدم
ضمان الجودة-2 .دليـ التو ــــيف الوىيفي
للخطة االستراتيجية للكلية .
ومعتمد ومعل .
 2-1-2تـوــديــث الـ ـيـكــ الـتـنـمـيـمـي  -الـــــ فـــــريـــــط ومواط ومعتمد.
2020/1
والـتـمــاده مـ مـجـلـو الـكـلـيــة
المســــ وى ل
وحشره.
معـيــاث ال ـيكــ
التنميمي.
 -1وجـود تـقـريـر لـ حـمـ
 2-2معـايير اىتيـاث  1-2-2لمـ اســــتبيـان لتوـديـد حم  -العميد .
 مـــديـــر وحـــدة القيادة دالكلية.وبسلون القيادة دالكلية.
القيـادا االكـاديميـة
ضمان الجودة-2 .وجود تقرير يوضــح حاال
مــطــبــقــة وحــمــ  2-2-2المراجعـة المســــتمرة لمــدى
 الـــــ فـــــريـــــط اىتيـاث القيـادا ومـدى تطبيطتطبيط معـايير اىتيـاث القيـادا
القيادة معل .
المســــ وى ل معايير اىتياثئن
األكاديمية
معـيــاث ال ـيكــ
التنميمي.
2020/7

1000
ببرنامج الصيدلة
االكلينكية

 -1وجود ســــيـاســـــة وىطـة
 3-1تـــعـــ يـــ  1-3-1توديد الوضــــع التنااســــي  -العميد.
 مـــديـــر وحـــدة معتمــدة لتوســــي الوضــــعللكليـة دـالمقـاثحـة دـالكليـا
الوضـع التنااسـي
ضمان الجودة .التنااسي.
المناىرة.
للكلية.
 2-3-1وضــــع ســــيـاســــة وىطـة  -اــريــط إلــداد
الـــــخـــــطـــــة
لتوسـ ي الوضــع التنااســي
االستراتيجية.

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

2020/2

2024/9
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الهدف

المخرجات

 1-3-2تـو يـع اســــتـبـيــان لـتـوــديــد  -العميد .
االحتيـاجـا التـدثيبيـة للقيـادا
 مـــديـــر وحـــدةدـمــا يـتـوااـط واالحـتـيــاجــا
ضمان الجودة .
الفعلية.
 اــريــط إلــداد 2-3-2وضــــع ىطــة تــدثيبيــة واقــا
الـــــخـــــطـــــة
لـ الحــتــيــاجــا اــي ضــــــو
االستراتيجية.
االستبيان.
 3-3-2لقــد الــدوثا التــدثيبيــة اي
ضو الخطة.
 4-3-2وجود قـالـدة ديـاحـا دـالـدوثا
وبلداد المتدثدي .
 1-4-2ثد اإلداثا المختلفـة دـالكليـة  -مـــديـــر وحـــدة
م ىالى حماد اى.MIS
تــكــنــولــوجــيــا
 2-4-2لم ـ دثاســــــة لالحت ــا م
المعلوما .
التووى الرقم لدلماى اإلداثية  -بمي الكلية
دالكلية.
 الفريط المعـاون3-4-2التقدد للوصـــوى لل شـــ ادة
لــ واشــــراف
آي و . 9001
لميد الكلية.

م

 -1وجـود ىـطــة تــدثيـبـيــة
معتمدة ومواقة.
 -2وجود موـاضــــر الـدوثا
وكشوف ددسما المشاثكي .
 -3وجـود قــالــدة دـيــاحــا
دالمتدثدي .
2020/1

 -1ك إداثا الكلية مميكنة.
 -2ســــ ولـة الوصــــوى لل
البياحا م ىالى الشبكا .
-3دثاســـــة ل االحتيــاجـا
ـا
واالجرا ا الال مـة لالحت
2023/7
م التووى الرقم .
 -3اتمـاد اجرا ا للوصــــوى
لل األي و . 9001

إل

2024/3

2024/6

60000
ببرنامج الصيدلة االكلينكية

 4-2الـوصـــــوى
لـلـ شـــــ ــادة
األي و اإلداثى.

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

1000
ببرنامج الصيدلة االكلينكية

 3-2تـــنـــمـــيـــة
الـــــمـــ ـ ـــــاثا
اإلداثيــــة لــــدى
الـــــقـــــيـــــادا
األكاديمية.

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

 1-6-2لقــد دوثة تــدثيبيــة ل يــادة  -بلضــــــا اـريـط  -1وجود الية للمواامة للي
 6-2مـــيـــثـــا
معياث المصــداقية حقو التدليف والنشر.
الولي دقواحي حقو الملكيـة
بىالق مفعـ ا
 -2وجود دلي ميثا شــــرف
الفكرية والنشر.
واألىالقيا .
كـااـة األحشــــطـة
للكلية.
الي ة للموـاامـة للي
الــتــعــلــيــمــيــة  2-6-2حشــــر ـ
 -3وجــود واــاهــط تــفــيــد
حقو التدليف والنشر.
والـــبـــوـــثـــيـــة
دـاالجرا الت تمـر للتعـامـ
 3-6-2اســتبيان األرراف المســتفيدة
والخدمية.
مع الشكاوى والمقترحا
ل مـدى اعـاليـة بليـة ضــــمـان
 -4وجود تقــاثير تفيــد دخلو
الـعــدالــة ولــدد الـتـمـيـيـ دـيـ
بلضــــــا ئي ــة التــدثيو –
الكلية م بي مماثســا مير 2020/9
بىالقية او تميي .
ال ي ـة المعـاوحـة – الطالن –
 -5وجود موــاضــــر دوثا
العاملي .
الـتـولـيــة دـوـقـو الـمـلـكـيــة
 4-6-2المراجعــة الــدوثيــة ألليــة
الفكرية
للشكاوى والمقترحا
 5-6-2الـتـولـيــة دـمـيـثــا شــــرف
للكليـة وحشــــره دطر متعـددة
مث دلي الكلية – الموقع للي
االحترحر – دلي الجامعة

2024/9

10000
موازنة الجامعة

2024/3

1000
موازنة الجامعة

 5-2وجود بليــة  1-5-2تمــاد تــدثيــع مجمول ـ م  -وكــيــ الــكــلــيــة  -1وجـود ىـطــة لـمـواجـ ــة
لشــــ ون ىــدمــة الكواثم واأل ما .
الضــــــا ئـيـ ــة الـتــدثيـو
مفعلــة لمواج ــة
المـجـتـمـع وتنـمـيــة  -2وجود مواضـــر التدثيبا
ومـعــاوحـيـ ـن والـعـمــاى لـلـي
األ مـــــــــــــــا
المختلفة لمواج ة الكواثم
التعام مع الوراهط.
البي ة.
والكواثم.
 -3تنفي سيناثيو اإلىال .
 2-5-2اتمــاد تــدثيــع مجمولـ م  -معياث المواثد
الضــــــا ئـيـ ــة الـتــدثيـو
بمي الكلية2020/3
ومـعــاوحـيـ ـن والـعـمــاى لـلـي
اإلسعااا األولية والورو .
 3-5-2التـدكـد م اعـاليـة و ــــيـاحـة
وســـــاهـ وآليـا التعـامـ مع
الكواثم دكفا ة.
 4-5-2لم سيناثيو دوثي لإلىال .

التكلفة
بالجنيه
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الهدف

المخرجات

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

مسئولية
التنفيذ

األنشطة

 -3اعتماد نظم إدارة الجودة بشكل ممنهج من أجل الحصول على االعتماد األكاديمى

 -1وجود موـاضــــر اجتمـاا
لميد الكلية.
تفيـد دمشـــــاثكـة مـدير وحـدة
مجلو الكلية.
مـــديـــر وحـــدة ضـمان ا المجالو الرسـمية
ضمان الجودة .ولرض لقضايا الجودة.
 -2وجود تقرير يفيد مشـاثكة
ممثلي م مجتمع الكليـة ا
كااة بحشطة الجودة.
 -3وجود موــاضــــر دوثا 2020/7
تدثيع وتدئي بلضــــا ئي ة
التــدثيو وال ي ــة المعــاوحــة
والج ــا اإلداثى للعمــ ا
وحدة ضمان الجودة.
 -4وجود تقرير يفيد دالتموي
ال ى تلقت الوحدة سنويا.
مـــديـــر وحـــدة  -1وجود تقرير مواط ومعتمد
ضمان الجودة .يبي م شــــرا األدا الكل
مـــعـــيـــاث اداثة للكلية.
 -2وجود اجرا ا تصـويوية
الجودة.
اي ضـــو الم شـــرا الكلية
للم سسة .

2020/6

2024/9

2024/6

5000
ببرنامج الصيدلة االكلينكية

 1-2-3مـراجـعــة مـ شــــرا األدا
 2-3م شــــرا
الكل للم ســـســـة م ىالى
لـلـتـقـويـن الــ اتـي
لــددا الــكــلــ
تو يع وتوليـ اســــتبيـاحـا -
أللضــــــا ئي ــة التــدثيو
لـلـمـ ســــســــــة
ومــعــاوحــيــ ــن والــطــالن
مراجعة وموداة.
والـــعـــامـــلـــيــ واألرـــراف
المجتمعية.
 2-2-3لرض م شـرا األدا الكل
للم ســــســـــة لل لمجـالو
المختصـة ولل مجتمع الكلية
واألرراف لا الصلة.

-

م

إل

50000
ببرنامج الصيدلة االكلينكية

 1-3اســـتمراثية  1-1-3تـواـيـر الـتـجـ ـيـ ا الـكــااـيــة -
والكوادث البشــــريـة الم ئلـة -
الــ دلـن الـمـقــدد
ـمــان
ـ
ضـــ
ـوحــدة
ل
ـمــة
ه
ـال
م
ـ
ل
ا
لوحـدة ضــــمـان
الجودة.
الجودة
 2-1-3تواير مخصـصـا مالية كااية
لوحدة ضمان الجودة لمماثسة
احشطت ا .
 3-1-3إتـاحـة الفر ــــة لمـدير وحـدة
ضــــمــان الجودة لمنــاقشـــــة
قضــــــايــائــا ا االمجــالو
الرسمية.

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه
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الهدف

المخرجات

م

 1-3-3إجـرا الـتـقـويـن الــداىـلـي مـ  -مـــديـــر وحـــدة  -1وجود تقــاثير المراجعــة
ضــــمان الجودة الداىلية والخاثجية.
ىالى لجنـة المراجعـة الـداىليـة
وش ون الطالن -2 .وجود ـــندو شـــكاوى
دوحدة ضـــمان الجودة دالكلية
ومقترحــا الطالن ولجنــة
والتماد تو يات ا.
لفو تل الشكاوى.
 2-3-3إجرا المراجعـ ة الخــاثجيـ ة
 -3يــادة ثضــــــا الــطــالن
للبرامل والمقرثا ومناقشــة
ـال تـو ـــــيــا والـعـمــ لـلـ
والمســــتفيـدي ل اليـة تلق 2020/9
الشــــــكــاوى واالقــتــراحــا
تنفي ئا.
دالكلية.
 3-3-3التـدكـد م اعـاليـة ومروحـة
بليــةتلـقـ شــــكــاوى الطالن
والمقترحا ووضــع ضــواد
لعمل ا و يادة التولية د ا.
 -1وجود درحــامل مو ــــف
 1-4-3توديث تو ــيف البرامل دعد  -مجلو الكلية.
المراجعة الداىلية والخاثجية - .العميد والوكال  .ومعتمد ربقا ل NARS
 2-4-3إلتماد التو ــيف اي مجلو  -ومـــديـــر وحـــدة  -2وجـود تـقـريـر مـراجـعــة
داىلية وىاثجية
الكلية.
ضمان الجودة.
 -3تقــاثير مواقــة ومعتمــدة
 3-4-3منــاقشــــــة تقرير البرحــامل
للبرحامل والمقرثا .
والمقرثا التخـال اإلجرا ا
 -4وجود تقـاثير تفيـد دمـا تن
التصويوية.
تنفي ه م ىطة التوسي .
 4-4-3التمـاد و لرض مـا تن تنفيـ ه
2020/1
 -5الوصــــوى لل االلتمـاد
مـ ىـطــة الـتـوســــيـ لـلـ
األكـاديم م ال ي ـة القوميـة
مجلو الكلية.
لضـــــمــان جــودة الــتــعــلــيــن
 4-4-3مـلـ حـمـول رـلــع الـتـقــدد
وااللتماد.
االلتمـاد واســــتخرا شــــيـ
دمبلج جني .

إل

2024/9

2020/6

35000
ببرنامج الصيدلة االكلينكية

 4-3حصـــــ ـ وى
الــكــلــيــة لــلــ
االلـــــتـــــمـــــاد
األاكاديم .

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

21000
ببرنامج الصيدلة االكلينكية

3-3ـــــــــ  -بليـا
لــلــمــوــاســـــبــة
والمراجعة مفعلة
دشك دوثي

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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الهدف

المخرجات

 2-4تـــنـــمـــيـــة  1-2-4توـددـث ىطـة تـدثيبيـة ســــنويـة معتمـدة  -بلضــــــــا  -1وجود ىطــة تــدثيبيــة
اريط معيـاث مـواـقــة ومـعـلـنــة تـالـطـ
دنـا لل االحتيـاجـا التـدثيبيـة الفعليـة
قـدثا وم ـاثا
بلضــــــــا االحـتـيــاجــا الـتــدثيـبـيــة
ا الداى والخاث .
بلضــــــا ئي ـ ة
ئــــيــــ ــــة الفعلية.
التـدثيو وال ي ـة  2-2-4تفعيـ بليـة لتشــــجيع بلضـــــا ئي ـة
 -2لقـد  15دوثا تـدثيبيـة
التــدثيو و لإلقبــاى لل التــدثيــع
التدثيو.
المعاوحة.
سنويا.
واالستفادة من .
 -3اســتقصــا ا تفيد مدى
 3-2-4لقــد دوثا تــدثيبـيــة متـمـيـ ة لراـع
اســــتفـادة بلضـــــا ئي ـة
قدثا بلضا ئي ة التدثيو.
الـــتـــدثيـــو مـ ـ حـــمـــاد
التـدثيـع(وجود بليـا لتقيين
اعالية ومردود التدثيع).

م

إل

2024/12 2020/1

2024/12 2020/3

50000
ببرنامج الصيدلة االكلينكية

 - 4تلبية حاجات المؤسسة من أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم وتنمية قدرتهم وتقييم أدائهم

مؤشرات
مسئولية
المتابعة
األنشطة
التنفيذ
وتقييم األداء
وجـود دثاســــــة
 1-1-4لم احصـــاهيا ودثاســـا ل بلداد  -مـــجـــلـــو 1-
مســــتمرة لتوـديـد العج و
الكلية
بلضــا ئي ة التدثيو وال ي ة المعاوحة
وتو يع ن اي الوىـاهف األكـاديميـة حـاليـا  -األقســــــــاد الفـاهض اي بلضــــا ئي ـة
التدثيو ومعاوحي ن.
ومستقبليا حت .2024
العلمية
تـقــاثيـر دـمــا تـن
 2-1-4لم دثاسـة السـتيفا النسـع المطلودة  -بمي الكلية2- .
تفعيلـ م بليـا وقوالـد
لـاللـتـمــاد اـي ىـالى الـخـمـو ســــنـوا
واضــــوـة ومواقـة للتعـامـ
القادمة .
مع العج والفاهض.
 3-1-4لم دثاس ـــــة لتوديد العج ـ ـ ـ والفاهض
وجــود تــقــريـــر
-3
اي التخصـــصـــا المختلفة واقا للعع
التدثيسي لدقساد العلمية.
يوضــح مالهمة تخصــصــا
 4-1-4المراجعــة الــدوثيــة لمــدى مالهمــة
بلضـــــا ئي ــة التــدثيو
تخصــصــا بلضــا ئي ة التدثيو مع
للمقرثا الت يدثسوح ا
المقرثا الت يدثسوح ا.

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

1000
موازنة الجامعة

 -1-4حســــــــع
بلضــــــا ئي ــة
الـــــتـــــدثيـــــو
المتخصـــصـــون
الـــ الـــطـــالن
مســــــــتــــواــــاه
ومالهم

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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الهدف

المخرجات

األنشطة

 2-4تـــنـــمـــيـــة  4-2-4قيــاس مردود ئـ ه الــدوثا
م ىالى اسـتقصـا ا مواقة
قـدثا وم ـاثا
ومعلنة.
بلضــــــا ئي ـ ة
التـدثيو وال ي ـة  5-2-4تفعيـ اليـة لمكـااـدة بلضــــا
ئي ــة التــدثيو المنتممي
المعاوحة.
اي الدوثا التدثيبية.
 6-2-4تواير الدلن المال لللمشاثكة
اـ الــدوثيــا والـمـ تـمـرا
والندوا العالمية.

م

إل

بلضـــــا اريط  -4تقرير دــدلضـــــا ئي ــةمعيــاث بلضـــــا التدثدو ال ي تن مكاا ت ن.
ئي ة التدثيو.
-5ديـان دـالم تمرا والنـدوا 2024/12 2020/3
الت حضـــرئا بلضـــا ئي ة
التدثيو

 1-3-4قيـاس و تقيين بدا بلضــــا  -بلضــــــا اـريـط  -1وجود تقاثير توضح بليا
معيــاث بلضـــــا الت تن تنفي ئا م بج تقيين
ئـيـ ــة الـتــدثيـو /الـ ـيـ ــة
الضا ئي ة التدثيو .
ئي ة التدثيو.
الـمـعــاوحــة رـبـقــا لـمـعــايـيـر
 -2وجـود تـقــاثيـر تـوضـــــح
وا وة ومعلنة
مكاادة بلضـا ئي ة التدثيو
 2-3-4تفعيـ حمـاد التقيين الســــنوي
دنا ا لل تقاثير األدا .
ومكـااـدة المتمي ي اي األدا
م بلضـــــا ئي ـة التـدثيو
والمعـاوحي (المنح -تكرين -
جواه ).
 1-4-4اســــتبيـان لتقيين مســــتوى  -بلضــــــا اـريـط  -1يادة ثضــا بلضــا ئي ة
معيــاث بلضـــــا الـتــدثيـو والـمـعــاوحـيـ لـ
الرضا الوىيف أللضا ئي ة
الكلية.
ئي ة التدثيو.
التــدثيو وال ي ــة المعــاوحــة
 -2وجــــــوداإلجــــــرا ا
دشك دوثى.
التصــويوية التي تســائن اي
 2-4-4اتخال اإلجرا ا التصــويوية
ثاع األدا الكل للكلية.
دنا ا لل حتاهل االســـتبياحا
ل يادة الرضا الوىيفي.

2020/7

2020/7

2024/7

2024/7

200000
ببرنامج الصيدلة
االكلينكية+موازنة
اجامعة

 4-4ثضـــــــــا
بلضــــــا ئي ــة
التـدثيو وال ي ـة
الـمـعــاوحــة لـ
البي ة الوىيفية

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

2000
موازنة الجامعة

 3-4تـقـيـيـن بدا
بلضــــــا ئي ــة
التـدثيو وال ي ـة
المعاوحة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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الهدف

م

إل

بلضــــــــا  -1يادة ثضــا بلضــا ئي ة
ـتــدثي و والـمـعــاوحـيـ لـ
اريط معيـاث ال ـ
2024/12 2020/1
بلضــــــــا الكلية.
ئــــيــــ ــــة  -2وجــــــوداإلجــــــرا ا
التدثيو.
التصــويوية التي تســائن اي
ثاع األدا الكل للكلية.

1-1-5لم احصـــاهيا ودثاســـا ل  -مـــجـــلـــو
الـداد العـاملي دـاإلداثا المختلفـة
الكلية .
دالكلية.
 األقســــــــاد2-1-5لم دثاســـة الســـتيفا النســـع
العلمية.
الـمـطـلـودــة لـاللـتـمــاد اـي ىـالى  -بمي الكلية.
الخمو سنوا القادمة .
3-1-5لمــ دثاســــــة مــدى مالهمــة
تخصــــصــــــا الج ــا اإلداثى
للم اد الوىيفية المسندة الي ن.
–2-5جـــ ـ ـــــا  1-2-5توـديـث ىطـة تـدثيبيـة ســــنويـة  -بلضــــــــا
معتمــدة دنــا لل االحتيــاجــا
اريط معيـاث
إداثى مــــدثن
التــدثيبيــة الفعليــة ا الــداىــ
والـــجــ ـــا
ووالـ أللـيــا
والخاث .
اإلداثي.
التووى الرقم .
 2-2-5مكـااـدة بلضــــا الج ـا اإلداثى
الملت مي دالتدثيع لل وســــاه
التكنولوجيـا الوـديثـة لـدلن التووى
الرقم .
 3-2-5قيـاس مردود ئـ ه الـدوثا م
ىالى استقصا ا مواقة ومعلنة.

 -1وجـود ىـطــة واضـــــوــة
ومواقـة لتوـديـد العج اي
الج ا اإلداثى.
 -2وجــود بلــيــا وقــوالــد
واضــــوة ومواقة للتعام 2024/1 2020/1
مع العج .
 -3وجــود بلــيــة لــمــراقــبــة
ومــواج ـ ــة الــعــج ـ اــي
التخصصا المختلفة.
 -1وجود ىطة تدثيبية مواقة
ومعلنـة تالط االحتيـاجـا
التدثيبية الفعلية.
 -2لقـد  10دوثا تـدثيبيـة
سنويا.
 -3اســــتقصــــا ا تفيد مدى
اســـتفادة الج ا اإلداثى
م حمــاد التــدثيــع(وجود 2024/12 2020/1
آلـيــا لـتـقـيـيـن اـعــالـيــة
ومردود التدثيع).
 -4تقرير يوضــــح االجرا ا
التصــــويويــة الت تمــر
ل يادة اعالية التدثيع

11000
موازنة الجامعة

 -5تلبية حاجات المؤسسة من الجهاز اإلدارى
وتنمية قدرتهم وتقييم أدائهم

 4-4ثضــــــــ ا
بلضـــــا ئي ــة
الـــــتـــــدثيـــــو
وال ي ة المعاوحة
لــ الـــبـــيــ ـــة
الوىيفية
 -1-5النســـــع
الـــمـــرجـــعـــيـــة
للج ــا اإلداثى
مستوااه

 3-4-4ت ويــد حجرا بلضــــــا ئي ــة
الـتــدثيـو والـ ـيـ ــة الـمـعــاوحــة
دــالتج ي ا التي تضــــم جودة
األدا .
 4-4-4تواير تكييف للمعــامــ البوثيــة
دالكلية.

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات
المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

1000
موازنة الجامعة

المخرجات

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

2024/12

2024/12

100000
الصيدلة اإلكلينكية

. 4-5ثضــــــــا  1-4-5تصــمين اســتبياحا ســنوية لتقيين  -بلضــــــــا  -1يادة ثضا الج ا اإلداثى
ل الكليــة (التعيينــا –
مستوى الرضا الوىيف لإلداثيي
اريط معيـاث
الـجـ ــا اإلداثى
البرامل التـدثيبيـة  -حمـاد
.
والـــجــ ـــا
لــ الـــبـــيــ ـــة
التقيين).
 2-4-5اتخال اإلجرا ا التصـويوية دنا ا
اإلداثي.
الوىيفية
 -2وجـــــــــوداإلجـــــــــرا ا
لل حتـاهل االســــتبيـاحـا ل يـادة
التصـــويوية التي تســـائن
الرضا الوىيفي.
اــي ثاــع األدا الــكــلــ
 3-4-5ت ويــد حجرا الج ــا اإلداثي
2020/1
للكلية.
دــالتج ي ا التي تضــــم جودة
األدا .

إل

10000
موازنة الجامعة

بدا  1-3-5اســــتمراثية التقيين الدوثى ألدا  -بلضــــــــا  -1وجـود مـعــايـيـر مـوــددة
-3-5
لــتــقــيــيــن بدا الــج ـ ــا
الج ــا اإلداثى م ىالى معــايير
اريط معيـاث
الـجـ ــا اإلداثى
اإلداثى.
واضوة ومعلنة.
والـــجــ ـــا
مــقــيــن رــبــقــا
 -2وجـود تـقــاثيـر تـوضــــح
لـمـعــايـيـر مـعـلـنــة  2-3-5تـفـعـيــ حـمــاد الـتـقـيـيـن الســــنـوي
اإلداثي.
مكــااــدة وتكرين الج ــا
ومكــااـدة المتمي ي اي األدا م
ومعتمدة.
2020/1
اإلداثى.
الج ــا اإلداثى (المنح -تكرين -
جواه ).

التكلفة
بالجنيه
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 2-6وســــــاهــ  1-2-6الصــــياحة الدوثية لوســــاه
االتصــاى ا المعام وقالا
االتصـــــــــــــــاى
الدثس.
وتــكــنــولــوجــيــا
 2-2-6توـديـث موقع الكليـة دصــــفـة
الـــمـــعـــلـــومـــا
دوثية دالمعلوما التي تالط
متوارة واعالة.
مختلف بحشطة الكلية.
 3-2-6شـــرا ســـيرار الســـتضـــااة
مـوقـع الـكـلـيــة وحـمـن الـتـعـلـيـن
االلكتروح .

2020/1

2024/1

2024/12 2020/1

500000
الصيدلة اإلكلينكية

 3-6تـــــنـــــوا  1-3-6لمـ بليـة للتعريف دـالبرامل
الـمـتـمـيـ ة الـمـتـواـرة دــالـكـلـيــة
وتـطـوث الـمـواثد
لج ن الطالن الواادي .
ال اتية للكلية
 2-3-6الــتــعــريــف دــالــخــدمــا
واالســـتشـــاثا الت تقدم ا
الكليـة م ىالى مرك الخـدمـة
العامة.

 مـــديـــر وحـــدة  -1وجــود مــوقــع مــوــدمدــالـمـعـلـومــا والـواــاهـط
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا
الخــا ـــــة دـالكليــة لل
الـــمـــعـــلـــومـــا
شبكة اإلحترحر.
والفريط المعاون.
 -2يادة لدد المترددي لل
موقع الكلية دنسبة %20
سنويا.
 -3تـقــاثيـر تـفـيــد دـتـوااـط
الـمـعـلـومــا لـلـ مـوقـع
الكليـة مع الفـالليـا الت
تودم دالكلية
 مجلو الكلية -1 .وجود تقـاثير تفيـد دـدليـاالــدلــايــة ل درامل الكليــة
 اريط معياثالمتمي ة.
المواثد.
 -2يــادة إقــبــاى الــطــالن
الواادون ال الكلية.

2020/1

2021/1

200000
الصيدلة اإلكلينكية +موازنة
الجامعة

 - 6دلن البنية التوتية وتنمية مواثد الكلية

 1-1-6متــادعــة االحت ــا م المبن  -لميد الكلية.
 1-6اإلحت ـا م
والمعــام ـ دــالــدوث الثــالــث - -مجلو الكلية
مــبــنـ الــكــلــيــة
والرادع ربقا ل  - .NORMSبمي الكلية
وجميع المعــام ـ
 2-1-6متادعة حمن األم والســــالمة
والمدثجا .
دالمعام وتكويد جميع الالرف
والمعام والمدثجا .
 3-1-6متـادعـة تفعيـ بليـة تشــــاليـ
المعـامـ وحمـااـة و ــــيـاحـة
المبن .

 -1تســـ ـلـن الـكـلـيــة لـلـمـبـنـ
المطادط ل . NORMS
 -2وجود تقـاثير ل تواار
بليــا األم والســـــامــة
دالمعام وحمااة و ـياحة
المبن .

المخرجات

األنشطة

م

إل

 5مليون
موازنة الجامعة

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه
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الهدف

المخرجات

األنشطة

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

 1-1-7لقـد وثشــــة لمـ للتعريف  -وكــيــ الــكــلــيــة
دـالمعـايير األكـاديميـة القوميـة
لشـــ ـ ن الـتـعـلـيـن
. 2017
والطالن.
 2-1-7تـبـنـ الـكـلـيــة لـلـمـعــايـيـر  -لـجـنــة شـــــ ـون
األكــاديــمــيــة الــقــومــيــة
التعلين والطالن.
( 2017 )NARSاي مجلو  -مدير وحدة ضمان
الكلية والالح ا داى الكلية.
الجودة.
 3-1-7لم ـ دثاســــــة للفجوة دي
الهـــوـــة  2016و NARS
. 2017
 4-1-7لمـ ىطـة لســــد الفجوة م
ىالى لمـ التعــديـ الال مــة
لل المقرثا .
 5-1-7لـقــد دوثة تــدثيـبـيــ ة لـ
تو ــيف البرامل والمقرثا
والــداد تو ــــيف البرحــامل
والمقرثا دنماد الكفايا .

 -1الـمـعــايـيـر األكــاديـمـيــة
الـــــــــقـــــــــومـــــــــيـــــــــة
للصــــيـدلـة(2017)NARS
مـتـبـنــاه دـقـراثا مـواـقــ
ومعلنة.
 -2وجود مواضــــر الدوثا
التدثيبية للتعريف دــــــالـــــ
 NARS2017وكــــ لــــ
تو يف البرحامل والمقرثا
2024/12 2020/1
ربقا ً لنماد الكفايا .
 -3وجود توااط دي المعـايير
األكــاديـمـيــة الـتـي تـبـنـتـ ــا
الـمـ ســــســــــة مـع الـبـرامـل
الوالية.

التكلفة
بالجنيه

 -7التوديث المستمر للبرامل والمقرثا لتالطية
احتياجا سو العم .-

5000
الصيدلة اإلكلينكية

 مجلو الكلية.اـــريـــط مـــعـــيـــاث
المواثد.

 -3وجود تقرير ل الخدما
الت يقــدم ــا مرك الخــدمــة
العامة دالكلية.
 -4توـديـث قـالـدة ديـاحـا دعـدد
الدوثا المنف ة والمستفيدي 2024/12 2020/1
من ا.
 -5وجود قـالـدة ديـاحـا دعـدد
المشرولا الممولة دالكلية.

 3-6تـــــنـــــوا  3-3-6لمــ ىطــة لتنفيــ دوثا
للتعلين المستمر دالكلية.
وتـطـوث الـمـواثد
 4-3-6التقــدد دمقترحــا للج ــا
ال اتية للكلية
الـمــاحـوــة لـلـوصـــــوى لـلـ
الـتـمـويــ لــدلـن الـفــالـلـيــة
التعليمية.

–1-7الـمـعــايـيـر
األكـــاديـــمـــيـــة
الــــقــــومــــيــــة
( )NARS
 2017مــتــبــنــاه
ومعتمدة معلنة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

20000
الصيدلة اإلكلينكية
 4مليون
الصيدلة اإلكلينكية+
موازنة الجامعة

–1-7الــمــعــايــيــر  6-1-7تــوصــــــيــ بــرنـــامــج  -وكيـ الكليـة لشــــ ن  -4تــو ـــــيــف الــبــرحــامــل
التعلين والطالن.
والـمـقـرثا مـعـتـمــد ومـواـط
األكـاديميـة القوميـة ومقررات برنــــــامج بكالوري ـــوس
 لجنـة شــــ ون التعلينومعل .
2023/12 2020/1
( NARS) 2017والــفـــارم دى واعــتــمـــادهـــا ــى
والطالن.
مـدير وحـدة ضــــمـان
مـتـبـنــاه ومـعـتـمــدة المجالس الرسمية.
معلنة
الجودة.
 2-7ىـــــطـــــة  1-2-7لمـ دوثة تـدثيبيـة ل اليـة  -وكــيــ الــكــلــيــة  -1وجود تقــاثير المراجعي
الــداىـلـيـيـ والـخــاثجـيـيـ
المراجعة الداىلية.
لشـــ ـ ن الـتـعـلـيـن
توسي ومراجع
مواق ومعتمده ومعلنة.
مســــــــتــــمــــرة  2-2-7تو يع اســــتبيــان ل مــدى
والطالن.
ثضـــــا ســــو العمـ ل  -لـجـنــة شـــــ ـون  -2تقرير ل مدي االســتفادة
لـــلـــبـــرحـــامـــل
مـ الـمـراجـعـيـ (داىـلـيــ
البرامل والمقرثا وتولي ـ
التعلين والطالن.
والــــمــــقــــرثا
وىاثجي وتقاثير ســـنوية
النتاهل ولرض ا.
 مدير وحدة ضمانوالـــمـــخـــرجـــا
مواقة ومعلنة ومعتمدة).
 3-2-7تصــــمين اســــتبيـاحـا تبي
الجودة.
الــتــعــلــيــمــيــة
 -3وجـود تـقـريـر لـ مــدي 2024/7 2020/7
مســـــائمــة مخرجــا التعلن
المست داة.
مســــائمـة مخرجا التعلن
الـمســـــتـ ــداــة اـي تـنـمـيــة
اي تنميـة م ـاثا الطالن
الم اثا للطالن
مواط ومعل ومعتمد.
 4-2-7تـفـعـيــ بلـيــا الـمـراجـعــة
 -4وجـود ىـطــة تـوســـــيـ
الداىلية والخاثجية .
معتمده ومواق ومعلنة.
 5-2-7لم ىطة التوسي اي ضو
حتاهل االستبياحا والتمادئا.
 1-3-7توديد االج ة المطلودة ربقا  -وكــيــ الــكــلــيــة  -1وجود قــالــدة ديــاحــا
لشـــ ـ ن الـتـعـلـيـن دـاألج ة المتـاحـة دـالمعـامـ
الحتيـاجـا العمليـة التعليميـة
 --3-7مــعــامــ
داألقساد العليمة.
والطالن.
اي مرحلة البكالوثيوس.
الـكـلـيــة مـ وده
 -2وجـود ىـطــة ــــيــاحــة
دـمـخـتـلـف بحـواا  2-3-7وضــــع الموا ــــفـا الفنيـة  -لجنة المعام .
معتمــدة
ـ
ـام
ـ
والمع
ة
لدج
ضمان
لدج ة وررح منــاقصــــــة  -مدير وحدة
2024/1 2020/1
األجـــــــ ـــــــ ة
ومواقة وموداة ك لاد.
لشــــرا األجـ ـ ة وتــدثيــع
الجودة.
والكيماويا
 -3وجود تقرير دــالتــداقــا
العاملي للي ا.
الــمــالــيــة لــإلحــفــا لــل ـ
 3-3-7تشـالي ووضـع ىطة الصـياحة
احتياجا المعام و ياحت ا.
األج ة.

التكلفة
بالجنيه
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الهدف

المخرجات

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

2020/1

 -1تـوــديــث اســــتـراتـيـجـيــة
الـتــدثيـو والـتـعـلـن مـعـتـمــدة
ومواقة.
 -2االســــتـراتـيـجـيــة مـعـلـنــة
ومـواـقــة لـلـي مـوقـع الـكـلـيــة
للي الشــــبكـة الـدوليـة واي
كتيبا .
 -3وجــود وجــود تــقــاثيــر
تــــوضــــــــح اإلجــــرا ا 2020/9
الـتصـــــوـيـوــة الـتـ تـمــر
لالستفادة م حتاهل المراجعة
و توـديـث االســــتراتيجيـة اي
ضــــو حتـاهل تقوين الطالن
وحتاهل االستبياحا .

2022/1

2024/9

10000
الصيدلة اإلكلينكية

 -8تعمين االستفادة م التكنولوجيا الوديثة ا
تطوير استراتيجيا التدثيو والتعلن ورر
التقوين

-1-8
استراتيجيا
التدثيو والتعلن
موداة ومعتمدة
ومعلنة

 1-1-8لمـ دوثة تـدثيبيـة للتعريف  -وكــيــ الــكــلــيــة
دــاســــتراتيجيــا التــدثيو
لشـــ ـ ن الـتـعـلـيـن
والتعلن المســـتخدمة ا حماد
والطالن.
الكفايا
 لــجــنــة تــطــويــر 2-1-8توديث اسـتراتيجية التدثيو
المنائل.
والتعلن داشـــتراك مســـتفيدي  -مدير وحدة ضمان
داىــلــيــيــ وىــاثجــيــيــ
الجودة.
والتمادئا م مجلو الكلية.
 3-1-8المراجعة المســـتمرة لمدى
اعالية اســــتراتيجية التدثيو
والتعلن ضــــو حتـاهل تقوين
الطالن وحتاهل االستبياحا

م

إل

350000
وحدة دعم التميز-التعليم العالى
موازنة الجامعة

-4-7ىطـة لتنمية  1-4-7تج ي وحدة لخل الموالي  - .لـجـنــة شـــــ ون  -1وجود وحدة لخل الموالي
ىــدمــة الـمـجـتـمـع دالكلية.
م ــاثا الطالن  2-4-7تج ي معمـ اـالـث لتصــــمين
 -2وجود معم االث لتصـمين
الدوا .
وتنمية البي ة.
اــي مــخــتــلــف
 3-4-7ت ويــد المكتبــة دــالمراجع  -مدير وحدة ضمان الــدوا مــ ود دــاألجــ ــ ة
الـــــمـــــجـــــاال
الال مة .
العلمية وشراه ا.
الجودة.
الصيدلية
 -3وجـود مـكـتـبــة مـطـوثة
 4-4-7تنمين وثش لمــ ودوثا
وموداة ومميكنة.
تـدثيبيـة ا مجـاال األوثاد
 -4يـادة ثضـــــا الطالن ل
والــبــارــنــة والــمــعــلــومــا
البرحامل التعليمي دالكلية.
الدواهية.

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه
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الهدف

المخرجات

 -2-8بســـــاليـع
التـدثيو والتعلن
تواكع التطوثا
الـتـكـنـولـوجـيــة
العصرية

مسئولية
التنفيذ

م

 -1وجود مواضــر لعدد  5دوثا
اي اســــاليـع التعلين والتعلن مير
التقليدية.
 -2وجود تقرير توـدد األحمـار مير
التقليدية التي تتبع ا الم سـسة اي
التعلين والتعلن.
 -3وجـود مـقـرثا الـكـتـروحـيــة
دـالكليـة وتقرير ل المقرثا الت
تستخدد المعام االاتراضية.
2020/1
 -4يادة ثضــــا المســــتفيدي ل
بساليع التدثيو والتعلن .
 -5وجود درحـامل تـدثيـع ــــيفي
مطوث يضـم االسـتفادة القصـوى
م البرحامل.
 -6وجود دثاسة ل مدى استيفا
اســــتـراتيـجـيــة التــدثيو والتـعلن
للمخرجا المســت داة م الســنة
السادسة
 -1وجـــود تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة
المراجعــة.الــداىليــة ل مــدى
اســــتيفــا االىتبــاثا لمخرجــا
التعلن .
 -2وجود اليـا دـاألقســــاد العلميـة
للتدكد م لدالة تقوين الطالن 2020/1 .
 -3وجود تقرير ل اعـاليـة حمـاد
تملما الطالن.

إل

2024/1

2024/1

150000
الصيدلة اإلكلينكية

1-2-8لـقــد دوثا تــدثيـبـيــة لـ
األحمـار الالير تقليـديـة للتعلين
والـتـعـلـن مـثــ الـتـعـلـن الــ اتـي
والـتـعـلـن الـتـفــالـلـي والـتـعـلـن
داألقران والتعلن اإللكتروحي .
 2-2-8مراجعــة توااط بســـــاليــع
التعلين والتعلن مع المخرجا
الـتـعـلـيـمـيــة الـمســـــتـ ــداــة
للخريل..
 3-2-8التوسع اي التعلين اإللكتروحي
والتعلن ال اتي.
 4-2-8دمل المعام االاتراضــية ا
لملية التدثيو والتعلن.
 5-2-8توــديــث حمــاد التــدثيــع
الصيفي اي الكلية.
 6-2-8توديث استراتيجية التدثيو
والتعلن ا ضـو إضـااة سـنة
سادسة تدثيبية
 1-3-8مراجعــة مــدى اســــتيفــا  -وكيــ الكليــة
االمتوـاحـا لمخرجـا التعلن لشـ ن التعلين
المسـت داة ووضـع الية للتدكد والطالن.
م لدالة تقوين الطالن والية  -مجلو الكلية.
مــوحــدة لــلــتــمــلــمــا اــي  -مــديـر وحــدة
الم سسة.
ضــــــــمــــان
 2-3-8التـدكـد م اســــتمراثيـة حمـاد
الجودة.
الـمـمـتـوـنـيـ الـخــاثجـيـيـ
ومعـايير اىتيـاثئن ووضــــع
الـيــة مـوحــدة لـالىـتـبــاثا
الشف ية.

 وكيــ الكليــةلشـ ن التعلين
والطالن.
 لـجـنــة تـطـويـرالمنائل.
 لـــــجـــــنـــــةالتدثيع.
 مــديـر وحــدةضــــــــمــــان
الجودة.

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

6500
موازنة الجامعة

-3-8مــعــايــيــر
موحـدة ولـادلـة
لدحمـار المختلفـة
لـلـتـقـويـن الـطـالدـي
.
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الهدف

المخرجات

 3-8مــعــايــيـــر
موحــدة ولــادلــة
لدحمـار المختلفـة
للتقوين الطالدي .
 4-8حمـاد موـدم
لـلـتـقـويـن الـطـالدـي
وحــمــاد مــفــعــ
لـتـوـلـيــ ـح تــاهـل
تقوين الطالن.

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

مسئولية
التنفيذ

م

 -4وجـود تـقـريـر لـ حـمــاد
معتمـد للممتوني الخـاثجيي
دالمقرثا المختلفة.
 -5وجود شـك قياسـي معتمد 2020/1
ومــعــل ـ ومــواــط لــلــوثقــة
االمتواحية.
 -1وجــود ىــطــة مــواــقــة
ومعتمـدة لتـدثيـع بلضـــــا
ئي ـة التدثيو لل تصــــمين
واستخداد دنوك األس لة.
 -2تـــدثيـــع  %100مـ ـ
الضــــا ئي ة التدثيو لل
دنوك االس لة.
 -3وجود دنوك اسـ لة معتمدة
ومعلنة.
 -4وجود تقرير مواط ومعتمد
م المجالو المختصــــة ل 2020/9
ثضـــا الطالن ل اســـلون
التقوين الجديد
 -5وتقرير معتمـد ومعل م
المجالو المختصـة ل تداير
اســتخداد دنوك األســ لة لل
مـعــدى إحـجــا الـطـالن اـ
المقرثا الدثاسية.

إل

2024/1

2024/9

300000
الصيدلة اإلكلينكية

 3-3-8االســــتعـاحـة دنمن االىتبـاثا
 وك ـيــ الــكــلــيــةلشـــ ـ ن الـتـعـلـيـن
االلـكـتـروحـيــة والـتصـــــوـيـح
والطالن.
االلـكـتـروحـ اـ لـمـلـيــا
التقيين.
 مجلو الكلية.مدير وحدة ضمان
الجودة.
 1-4-8تدثيع بلضا ئي ة التدثيو  -مـــديـــر وحـــدة
لل تصــمين واســتخداد دنوك ضمان الجودة.
االســـ ـ ـلــة مـ ىـالى لـقــد  -مـــديـ ـ ر وحـــدة
الدوثا التدثيبية الال مة.
القيــاس وتقوين
والتمادئا
 2-4-8احشـا دنوك اسـ لة
األدا .
ووضع الية لتوديث ا.
 3-4-8تو يع اسـتبيان لقياس ثضـا
الطالن لل اســــلون التقيين
الجــديــد ولــدالتــ وتوليــ
حتاهج ا ولرضــ ا والتمادئا
م المجالو المختصة.
 4-4-8وضــــع اليـة لالســــتفـادة م
حـتــاهـل تـقـويـن الـطـالن اـي
تــطــويــر دــرحــامــل الــكــلــيــة
والمقرثا
 5-4-8قيـاس تـداير اســــتخـداد دنوك
االســــ لــة لل معــدى احجــا
الـــطـــالن اــ الـــمـــقـــرثا
الـدثاســــيـة ولرضــــ لل
المجالو المختصة.

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه
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الهدف

المخرجات

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

 -9تطوير حمن الخدما الطالدية والخريجي

100000
موازنة الجامعة

 -1وجود تقرير معل ومواط
 1-1-9تصــــمين اســــتبياحا لقياس  -مجلو الكلية.
 1-9ســـياســـا
مســــتـوى ثضــــــا الـطـالن  -وكـيــ الـكـلـيــة لـ ســـــيــاســــــا الـقـبـوى
واضـوة ومعتمدة
لشــــ ن الـتـعـلـيـن والتووي وتقرير ل حســـبة
الـمـوـولـون مـ والـ الـكـلـيــة
ومـواـقــة لـلـقـبـوى
التوويال م وال الكلية.
وتوليل ـا ولرض حتـاهج ـا اي والطالن.
والتوويــ ودلن
 مـــديـــر وحـــدة  -2وجود تقرير معل ومواطالمجالو المختصة.
الطالن الواادي .
ل متوسـ معدى ال يادة اي
 2-1-9إلالن ســــيـاســـــا القبوى
الجودة.
الــداد الــطــالن الــوااــدي ـ
والتووي ـ داى ـ الكليــة وا
سنويا.
دليـ الطــالــع و لل الموقع
 -3وجـود دـرامـل تـعـريـفـيــة
اإللكتروحي.
لـلـطـالن الـجــدد لـ حـمــاد
 3-1-9إلـداد وتنمين درامل تعريفيـة
الـقـبـوى والـتـوـويــ دــالـكـلـيــة
للطالن الجدد والواادون ل
مواقــة ومعلنــة داىـ الكليــة
حمـاد القبوى والتوويـ دـالكليـة
وا دلي الطالع لل الموقع
لـ رـريـط مـوقـع الـكـلـيــ
اإللكتروحي.
وشاشا العرض.
2024/10 2020/6
 -4وجـود تـقـريـر مـواـط لـ
مــدى مالهمــة بلــداد الطالن
الــمــقــبــولــي ـ مــع الــقــدثة
الم ســــســــية للكلية ووجود
اليــة مواقــة ومعلنــة توــدد
بلداد المقبولي سنويا.
-5وجود تقــاثير تواط حتــاهل
اسـتبياحا ثضـا الطالن ل
ســــيـاســـــا القبوى ومـدى
مالهمـة البرامل الـدثاســــيـة
لرمبات ن ووجود الية معتمدة
ومـواـقــة ومـعـلـنــة لـرلــايــة
الطالن الواادي .

التكلفة
بالجنيه
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الخطة االستراتيجية 2024 -2020

الهدف

المخرجات

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

20000
الصيدلة اإلكلينكية

 -2-9اإلثشـــــاد  1-2-9تشـــكي لجنة لتوديد واجبا  -مجلو الكلية.
 -1واجبــا موــددة ومعلنــة
األكـاديمي وحمن
ومس وليا المرشد األكاديمي  -وكـيــ الـكـلـيــة .للمرشـــــد األكــاديمي وقواهن
ومـعــايـيـر اىـتـيــاثه وتـطـويـر
لشــــ ن الـتـعـلـيـن االثشــاد األكاديم ومواضــر
الــدلـن الـطـالدـي
المكتبيــة
ـالــا
ـ
الســــ
حمــاد
لـالجـتـمــاا مـع الـمشـــــرف
مفعلة ومعلنة.
والطالن.
وتصـــمين وتولي اســـتبياحا
 مـــديـــر وحـــدة األكــــــــــاديــــــــــمــــــــــ .قيــاس ثضــــــا الطالن ل
-2وجود دلي ســنوي مطبوا
الجودة.
اإلثشـاد األكاديمي والسـالا
لإلثشــاد األكاديمي معتمد م
 ثلاية الشبان.المكتبية.
المجـالو المتخصــــصـــــة ؛
ـعــة
ج
ـرا
م
ـ
ل
ـنــة
ج
ـ
ل
ـيــ
 2-2-9تشــــك
والســـــالـا المكتبيـة معلنـة
وتطوير اليا الدلــن الطالدي
دشــك واضــح ووجود تقرير
دالكليــــــ ــــــة ( الدلن المادي
ل قـاهمـة احتيـاجـا الطالن
والــنــفســـــي واالجــتــمــالــي
الفعلية معتمد ومواط.
والرلـايـة الصــــويـة ولـ وي
-3وجود تقرير ل ىــدمــا
االحتياجا الخا ة).
الدلن الطالدي
 -4يـادة ثضـــــا الطالن ل 2024/12 2020/1
 3-2-9حصــــر لــدد الـطـالن لوى
االحتياجا الخا ـة وتصـمين
االلـيــا الـمـعـتـمــدة لـلــدلـن
استبيان ل مدى ثضائن ل
الطالدي والتسـ يال الخا ـة
ن
التســــ يال التي تقـدم ـا ل
ل وى االحتياجا الخا ة
الكلية.
-5تقرير معتمــد ومواط ل
لـلـطـالن
الـرلــايــة
واـيـر
 4-2-9ـت
بلــداد الـطـالن الـمـتـفـوقـيـ
الـمـتـعـثـريـ والـمـعـرضـــــيـ
والمتعثري ســــنويــا واليــة
دنماد
للرسون وإلالد الطالن
معتمـدة ومواقـة ومعلنـة لـدلن
اإلثشـــــاد األكـاديمي وقيـاس
وتوفي المتفوقي والن وض
ثضائن م ىالى االستبياحا .
دــالـمـتـعـثـريـ ووجـود الـيــة
معتمدة.
-6وجـود تـقـريـر مـواـط لـ
التس يال التي تقدم ا الكلية
ل وى االحتياجا الخا ة.

التكلفة
بالجنيه
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الخطة االستراتيجية 2024 -2020

الهدف

المخرجات

األنشطة

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

 وكـيــ الـكـلـيــة -1 .تـقـريـر م ــع تـمــد ومـواـطلشــــ ن الـتـعـلـيـن دنســبة الطالن المشــاثكي
اي األحشطة المختلفة .
والطالن.
 مـــديـــر وحـــدة  -2وجود ىطــة ســــنويــةلدحشطة الطالدية.
الجودة.
 ثلاية الشبان -3 .حسـبة ثضـا الطالن لاألحشـطة الطالدية التق ل
 %80سنويا.
 -4وجود تقـاثير توضــــح
مكــااــاة الطالن المتفوقي
اي األحشطة الطالدية.

2024/12 2020/1

التكلفة
بالجنيه

250000
الصيدلة اإلكلينكية  +موازنة الجامعة

 1-3-9حصـــــر بلــداد الــطــالن
المشــــاثكي ا األحشــــطة
الـمـخـتـلـفــة وتـعـ يـ دوث
الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة دــالـكـلـيــة
(تنمين المسـادقا المختلفة
وتشـكي لجنة لتقيين وتقوين
دوث اتــوــاد الــطــالن اــي
النشارا الطالدية.
 2-3-9وضــــع ىطــة ســــنويــة
 3-9بحشطة
لدحشـطة الطالدية (للمية –
رالدية تع
اـقــااـيــة – ثيــاضـــــيــة -
احدما الطالن
اجتمالية).
ا مجتمع الكلية
 3-3-9تصـــمين وتو يع و تولي
اســــتبيـاحـا دوثيـة لقيـاس
ثضـا الطالن ل األحشـطة
التي تقدم ا الكلية.
 4-3-9تشــــكيــ لجنــة الىتيــاث
ومـكــااــدة الـمـتـفـوقـيـ اـي
األحشـطة الطالدية ربقا أللية
معلنة ومعتمدة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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الهدف

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

 4-9ىدما
الخريجي تدلن
العالقة دي
الكلية
والخريجي

 1-4-9توــديــث قــالــدة ديــاحــا
الخريجي دــاالشــــتراك مع
إداثة ىدما الخريجي .
 2-4-9تصــــمين وتو يع وتوليـ
اســــتـبـيــاحــا لـلـخـريـجـيـ
والمســــتفيـدي ألىـ اآلثا
اــي دــرحــامــل الــكــلــيــة
والـمـخـرجــا الـتـعـلـيـمـيــة
المســـت داة وتولي النتاهل
ولرضــــ ـا لل المجـالو
المختصة.
 3-4-9إقــامــة الملتق التوىيفي
دشـــك ســـنوي ولم حفلة
لــلــخــريــجــيــ وتــكــريــن
الخريجي الممي ي .
 4-4-9وضـع ىطة لتعدي البرامل
إللـداد وتوســــي م ـاثا
الـخـريـجـيـ لســــو الـعـمــ
وحصـر المسـتفيدي م ئ ه
البرامل سنويا.
 5-4-9تـفـعـيــ لـجـنــة الـتـوجـيــ
الـمـ ـنـ مـ بجــ تـعـريـف
الطالن دـاحتيـاجـا ســــو
العم .

 لجنة ش ونالبي ة وتنمية
المجتمع.
 اريط معياثالطالن
والخريجون.

 -1قـالـدة ديـاحـا للخريجي
موداة دشك سنوي.
 -2تـقـريـرســـــنـوى لـ
الـمـلـتـقـ الـتـوىـيـفـي وحـفــ
الخريجي دشك سنوي .
 -3تـقـريـر مـواـط ومـعـتـمــد
لتوديد موا ــــفا الخريل
الـمـطـلـودــة ووجـود دـرامـل
إللــداد الخريجي لســــو
الـعـمــ مـعـتـمــدة ومـواـقــة
ومـعـلـنــة اـي الـمـجــالـو
المختصة.
 -4وجود تقرير ل حســـبة
ـرام ل
الـمســــتـفـيــديـ مـ د ـ
التطوير المســـتمر ســـنويا
ووجـود كـتـيــع ســـــنـوي
للخريجي .
-5وجـــود تـــقـــريـــر لـ ـ
األحشــــطــة الت توضــــح
الـعـالقــة دـيـ الـخـريـجـيـ
والكلية.

م

2020/1

إل

2024/12

500000
الصيدلة اإلكلينكية  +دعم نقابة الصيادلة

المخرجات

األنشطة

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه
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الهدف

المخرجات

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

م

 -10عظيم االستفادة من اإلمكانات البحثية بالكلية لوضع
حلول تطبيقية للمشكالت المجتمعية

2020/6

إل

2024/12

2000
الصيدلة اإلكلينكية

ـط دـوـثـيــة  -وكـيــ الـكـلـيــة  -1وجـود ىـ ـط دـوـثـيــة
 1-1-10وضـــــع ى ـ
لدقساد العلمية.
لدقســــــاد العلميــة اي لشــــــــ ـ ــــــ ون
ضــــو ثبية وثســــالة الدثاسا العليا -2 .وجـود ىـطــة دـوـثـيــة
للكلية.
 لجنة الدثاســـاالـكـلـيــة و احـتـيــاجــا
 -3وجود قــالــدة ديــاحــا
المجتمع.
العليا.
دــاألدوــام المنشــــوثة
 1-10ىطة
 2-1-10توــديــث الخطــة البوثيــة  -لجنــة العالقــا
دوليا وموليا.
دوثية للكلية
للكليــة مرتبطــة دخطــة الثقااية.
 -4وجــــ ود تــــقــــريــــر
الجــامعــة واحتيــاجــا
موداة ومعتمدة
دــالمجمولــا البوثيــة
المجتمع.
ومواقة
وتخصصات ا.
ومتوااقة مع  3-1-10تشــكي مجمولا دوثية
 -5وجـود تـقــاثيـر دوثيــة
مـ الــتــخصــــصــــــا
ثسالة الكلية
دـمـعــدال االحـجــا اـ
المختلفة لتنفي بحشــــطة
وبئداا ا
الخطة البوثية
الخطة البوثية.
ومرتبطة دالخطة
 -6تقاثير دخط التوســـي
البوثية للجامعة 4-1-10 .تـطـبـيـط وتـنـفـيــ آلـيــا
إلحجـا مـالن يتن تنفيـ ه
المتــادعــة لخطــة البوــث
م الخطة
العلمي للكلية.
 -7وجــود اــر دــوــثــيــة
 5-1-10وضــــع ىط التوســــي
مشتركة دي األقساد.
للتاللع لل المعوقا .

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه
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الهدف

المخرجات

األنشطة

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات
المتابعة
وتقييم األداء

 مــديــر دــرامــل  -1وجود اليــة لتشــــجيعالــــدثاســـــــا بلضـــــا ئي ـة التـدثيو
ومـعــاوحـيـ ـن لـلـ إجـرا
العليا.
 األقساد العلمية .البووم العلمية. لجنــة بىالقيــا  -2وجـود تـقــاثيـر لـجـنــةالبوث العلم  .االىالقيــا البوــث العلم
لـ األدـوــام الـتـ يـتـن
اجرا ئا دالكلية
 -3وجود قراث دتخصــي
حســــبـة م مواثد الكليــة
الــ اتـبــ ة لــدلـن الـبـوــث
العلم .
 -4التقدد لمشـــاثيع دوثية
ممولة.
 -5وجود تقـاثير يوضــــح
لدد المشــاثكي دالدوثا
التدثيبية التخصصية.
 -6وجود قــالــدة ديــاحــا
دــاألدوــام الفــاه ة دجواه
النشر العللم سنويا.
 -7وجود مواضـر وتقاثير
تفيد دإقامة الم تمر العلم
الدول األوى للكلية.

المدة الزمنية

م

2020/1

إل

2024/12

التكلفة
بالجنيه

 4مليون
الصيدلة اإلكلينكية  +تمويل نقابة الصيدالة زالشركات الراعية للمؤتمر

 1-2-10وضــــع اليـة لتشــــجيع
-2-10
بلضــا ئي ة التدثيو
مماثســــــــــــا
ومعـاوحي ن لل إجرا
ة
دوثيــــة مميــ ـ
البووم العلمية.
متوااقــــة مــــع  2-2-10تــفــعــيــ دوث لــجــنــة
بىالقيـــــــــــــا
بىالقيـا البوـث العلم
البوث العلم
لــلــتــدكــد م ـ تــوااــط
األدــوــام لــلــقــوالــد
واإلثشـــــادا الـدوليـة
والضواد المولية.
 3-2-10اإللالن ل مشـرولا
تنااســـية دي األقســـاد
دقيمـة  200بلف جنيـ
ســـــنـويــا تـمـوى مـ
المواثد ال اتية للكلية .
 4-2-10توفي وتشـــجيع البوث
الــعــلــمــي لـ رــريــط
تــرشــــــيــح االدــوــام
المتمي ة للوصـوى للي
جواه .
 5-2-10لقــد دوثا تــدثيبيــة
للبــاحثي للتعرف لل
كيفية كتادة المشــــاثيع
البوثيــة وكـ ا الج ــا
الماحوة.
 -6-2-10اقـامـة الم تمر العلم
السنوى الدول للكلية.

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

110 | P a g e

الخطة االستراتيجية 2024 -2020
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المخرجات

األنشطة
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التنفيذ

مؤشرات
المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

التكلفة
بالجنيه

 لجنة الدثاســا  -1وجود اتفاقية مع دعضالجامعا المولية.
العليا.
 لجنــة العالقــا  -2وجود اتفاقية مع دعضالجامعا األجنبية
الثقااية.
 لـمـيــد الـكـلـيــة  -3وجود قــالــدة ديــاحــاوبلضـــا ئي ة موداة لددوام العلمية.
 -4وجود اليـة لتســــويط
التدثيو.
البووم العلمية.

2020/1

2024/1

مليون جنيه
موارد برامج الدراسات العليا

 3-10بدـــوـــام  1-3-10إحشـــــا قـالـدة ديـاحـا
لــلــبــوــوم الــعــلــمــيــة
تـطـبـيـقـيــة تـردـ
ودرا ا االىتراا.
األكـــاديـــمـــيـــة
دالصـــنالة وحق  2-3-10لـقــد اتـفــاقـيــا مـع
الـجــامـعــا الـمـوـلـيــة
التكنولوجيا.
واألجـنـبـيــة اـ مـجــاى
التبادى الطالد والبوث
العلم .
 3-3-10وضــــع الية لتســــويط
الــبــوــوم الــعــلــمــيــة
لـمـعــالـجــة مشــــكـال
المجتمع.
 4-3-10لــمــ دــروتــوكــوال
تـعــاون اـي الـمـجــاال
البوثيـة الصــــيـدليـة مع
المراك والشركا لا
الصلة.
 5-3-10وضــــع ىطـة لتوويـ
الكليــة ال حــاضــــنــة
تكنولوجيــة ا مجــاى
الـبـوــث الـعـلـمـ اـ
الصــــيـدلـة ا ضــــو
قــاحـون حـوااـ الـعـلـود
والتكنولوجيا.

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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المخرجات

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

 -11توديث درامل الدثاسا العليا لتواا االحتياجا المجتعمية م التخصصا الدقيقة

20000
الموارد الذاية من برنامج الدراسات العليا

 1-11دـــرامـــل 1-1-11اإللالن والتعريف دبرامل  -مـــديـــر دـــرامـــل  -1ىـطــة لـلــدلــايــة لـ
الـدثاســـــا العليـا وبليـة الدثاســــا العليا الســــما الممي ة دالبرامل
الدثاســـا العليا
واألقساد العلمية .المتاحة.
القبوى د ا حشـــرئا لل
موداة و متوااقة
 -2وجود قــالــدة ديــاحــا
مـوقـع الـكـلـيــة لـجــ ن
مع االحتيــاجــا
تشـــم الطالن المســـجلي
الطالن الواادي .
المجتمعية.
دالدثاسا العليا دالكلية.
 2-1-11مـتــادـعــة تـنـفـيــ بلـيــا
 -3وجــود بلــيــة مــعــلــنــة
للتســــجيـ واالشــــراف
ومعتمدة لتو يع االشـــراف
المعتمدة ا الدثاســــا
ومتـادعـة رالن الـدثاســــا
العليا تضـم موضـولية
العليــا ومراجعت ــا دوثيــا
ولدالة تو يع االشــراف
واتـــــخـــــال اإلجـــــرا ا
العلم لل الرســـــاهـ
التصــــويويـة ربقـا للتالـ يـة
واقا للتخص .
الراجعة.
 3-1-11االســــتعــاحــة دمراجعي
-4وجود تقــاثير مراجعــة 2024/12 2020-1
ىــاثجـيـيـ لـمـراجـعــة
ىاثجية.
مـقـرثا الــدثاســــــا
-5وجـود تـقـريـر دـبـرامـل
العليا.
الــدثاســــــا العليــا لا
 4-1-11لـمــ اســـ ـتـبـيــان لـ
األولويـة ربقـا لالحتيـاجـا
التخصــــصــــا الدقيقة
المجتمعية
المطلودـة دـالـدثاســـــا
العليا.
 5-1-11توــديــث البرامل ربقــا
لنتاهل اسـتبيان االرراف
المجتمعية.

التكلفة
بالجنيه
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 1-2-11تتخـ األقســـــاد العلميـة  -مـــديـــر دـــرامـــل -1الـمـعــايـيـر األكــاديـمـيــة
اإلجـرا ا الـرســــمـيــة الدثاســــا العليا القومية متبناه ومعتمدة م
لتبن المعايير األكاديمية واألقساد العلمية .المجالو المختصة.
-2وجود مصــفواة توضــح
الـمـرجـعـيــة مـ ىـالى
مطــادقــة المعــايير المتبنــاه
مناقشــت ا والتمادئا ا
لــلــمــعــايــيــر األكــاديــمــيــة
المجالو الرسمية
المرجعية القومية.
 2-2-11لم مصـــفواة توضـــح
-3وجـود دـرامـل تـعـلـيـمـيــة
مــطــادــقــة الــمــعــايــيــر
مو ـفة ومصـفواة توضـح
األكـاديميـة المتبنـاه مع
الـمـعــايـيـر الـقـيــاســــيــة
تـوااـط الـبـرامـل لـالهـوــة 2024/12 2020/1
الــداىــلــيــة والــمــعــايــيــر
الـقـومـيــة الـمـعـتـمــدة مـ
االكاديمية المتبناه.
ال ي ة القومية لضــــمان
-4وجود تو يف للمقرثا
جودة التعلين.
الدثاسـية متضـمنة بئداف
 3-2-11توديث تو ــيف البرامل
الـمـقـرث وحـواتـل الـتـعـلــن
وال مـقـرثا الـتـعـلـيـمـيــة
ـ
ومـوضــــولــا الـمـوـتـوى
والــتــوــقــط م ـ مــدى
الـعـلـمـ ورـر الـتــ دثيـو
تـوااـقـ ــا مـع الـمـعــايـيـر
والتعلين والتقوين والمراجع
األكاديمية المتبناه.
العلمية.

التكلفة
بالجنيه

10000
موارد الذاية من برنامج الدراسات العليا

 2-11دـــرامـــل
الدثاســـا العليا
مــتــوااــقــة مــع
الـــمـــعـــايـــيـــر
األكـــاديـــمـــيـــة
االسترشادية.

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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المخرجات

األنشطة

 2-11دـــــرامـــــل
الــدثاســــــا العليــا
متوااقـة مع المعـايير
األكـــــاديـــــمـــــيـــــة
االسترشادية.

 4-2-11مــراجــعــة مــدى تــوااــط
اسـتراتيجية التدثيو والتعلن
مـع حـواتـل تـعـلـن الـمـقـرثا
الدثاسية والبرامل التعليمية.

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

مسئولية مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء
التنفيذ

م

إل

مــــــديــــــر  -5وجود مصـفواة توضـح
دـــــرامـــــل توااط تو ــــيف المقرثا
الدثاســـا
الـــعـــلـــيـــا الــدثاســــيــة مـع الـبـرامـل 2024/12 2020/1
التعليمية.
 -1حـــتـــاهـــل تـــوـــلـــيـ ـ
االستبياحا .
 -2تــقــريــر دــاالجــرا ا
التصويوة الت تمر.
 -3تـواـيـر االحـتـيــاجــا
م
البوثيـة االســـــاســــيـة
2024/12 2020-1
بج ة ومسـتل ما معملية
م ىالى المواثد الــ اتيــة
دالكلية.

التجهيزات البحلية.
 3-3-11اتخاذ االجراءات التصحيحية
الالزمــة ى ضـــــوء نتــائج
االستبيانات.
 1-4-11تنوع طرق اختبـارات طالب  -لــــمــــيــــد  -1وجود تقـاثير توضــــح
الكلية.
بلية تقيين رالن الدثاسـا
الدراسات العليا.
ـر
ـ
ـديــــ
ـ
مــــ
الـعـلـيــا وكـيـفـيــة وضـــــع
 2-4-11وجود أليــة لقيــاس قــدرة
االخـتـبـــارات عـلـى تـحـ ـق يـق دـــــرامـــــل االىتباثا .
نواتج التعلم المســـــتهــد ــة الدثاســـا -2لم مصـــفواة توضـــح 2024/12 2020/1
العليا .
تـوااـط رـر الـتـقـيـيـن مـع
وضـــــــمـــان عـــدالـــتـــهـــا
 األقســـــــادتــو ــــــيــف الــمــقــرثا
وموضوعيتها.
العلمية.
الدثاســية ا ضــو حواتل
 3-4-11اســـــتـخـــدام الـتصـــــحـيـح
التعلن المست داة.
االلـكـتـرونـى ـى عـمـلـيـــات
التقييم.

110000
موارد الذاية من برنامج الدراسات
العليا

واألقســـــاد
العلمية.
 -3-11الــــمــــواثد  1-3-11اســـتبيان طالب الدراســـات  -لــــمــــيــــد
الكلية.
العليا عن مدى رضــاهم عن
واإلمــــــكــــــاحــــــا
القاعات الدراســية والمعامل  -مــــــديــــــر
والتسـ يال الال مة
دـــــرامـــــل
لـلـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة
والـمســـــتشـــ ـفـى الـتـعـلـيـمـى
الدثاســـا
بالجامعة.
متاحة ومناسبة
العليا.
 2-3-11اســـتبيان طالب الدراســـات
 األقســـــــادالعليا عن مدى رضــاهم عن
العلمية.

 4-11بليــة لــادلــة
وموضولية تستخدد
بســـــاليــع متنولــة
لــتــقــويــن الــطــالن
وقياس حواتل التعلين
المست داة.

المدة الزمنية

التكلفة
بالجنيه

114 | P a g e

الخطة االستراتيجية 2024 -2020

الهدف

المخرجات

األنشطة

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

 لميد الكلية. -1وجود اسـتبياحا توضح
 مـــديـــر دـــرامـــل بثا الطـالن ا المـقـرثاالدثاسا العليا .ورر التدثيو.
 األقساد العلمية -2 .وجود لدد  4مواضـــر وحــدة الــقــيــاس للقــا القيــادا األكــاديميــةوتقوين األدا .
مع رالن الدثاسا العليا.
 -3وجود تقـاثير ســــنويـة
تشـــــمــ بثا الـمـراجـعـيـ
الخــاثجيي واثا الطالن
ا البرامل التعليمية.
 -4وجود ىطـة للتوســــي
واتـــــخـــــال اإلجـــــرا ا 2024/12 2020-1
التصـــويوة الال مة للتاللع
لـلـ مـ وارـ الضـــــعــف
وتطوير الخـدمـا التعليميـة
المقدمة.
 -5وجـــود مـــراســـــــال
ومواضر اجتمالا توضح
ارـالا الـكـلـيــة لـدرـراف
الـمـعـنـيــة لـلـ الـتـقــاثيـر
الســـــنـويــة الـخــا ــــــة
دالدثاسا العليا.

التكلفة
بالجنيه

5000
موارد الذاية من برنامج الدراسات العليا

 -5-11بلــــيــــة  1-5-11عمل اســــتبيانات لقياس
لـــقـــيـــاس بثا
أراء طالب الـدراســــــات
الـعـلـيـــا ـى الـمـقـررات
الـطـالن وتـوـلـيــ
وطرق التدريس والموارد
التالـ يـة الراجعـة
واتـــــــــخـــــــــال
المتاحة.
اإلجـــــــــــرا ا  2-5-11عمـل لقـاءات دوريـة مع
التصويوية
طالب الـدراســـــات العليـا
للوقو على حــاجــاتهم
بشكل مستمر.
 3-5-11تعــد األقســــــام العلميــة
تقـارير ســـــنويـة للبرامج
والـمـقـررات مـتضـــ ـمـنـــة
نــتـــائــج تــحــلــيـــل أراء
الــمــراجــعــيــن والــطــالب
ومـــدى تـوا ـق مـحـتـوى
الورقــة االمتحــانيــة مع
نواتج التعلم.
 4-5-11عمــل خطــة للتحســـــين
واتــــخــــاذ اإلجــــراءات
التصــحيحة ى ضــوء ما
توصلت له تلك التقارير.
 5-5-11تـطـلـع الـكـلـيـــة األطـرا
الـمـعـنـيـــة عـلـى الـتـقـــاريـر
السنوية.

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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الهدف

 -12تع ي دوث الكلية ا ىدمة المجتمع.

 1-12ىطة
موداة و بحشطة
متنولة لخدمة
المجتمع وتنمية
البي ة

 1-1-12توزيع استبيانات
لدراسة احتياجات
المجتمع من كا ة
المستفيدين وتحليل
نتائجها وعرضها علي
المجالس المختصة.
 2-1-12تحديث خطة الكلية
لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة واعتمادها ي
ضوء نتائج الستبيانات
وتتفق مع خطة الجامعة
لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة.
3-1-12عمل تقرير دورى عن ما
تم انجازه من الخطة
واتخاذ االجراءات
التصحيحة المناسبة
 4-1-12دعوة ممللين للمجتمع
ى اللجان والمجالس
الرسمية

مسئولية
التنفيذ

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

المدة الزمنية

م

إل

 لونة ش ون ىدمة  -1وجـود ىـطــة مـعـتـمــدةالمـجـتـمـع وتنـمـيــة
ومواقـة لخـدمـة المجتمع
البي ة.
وتنمية البي ة.
 بلضــــــا اـريـط  -2وجود تقـاثير تفيـد دمـاالمعياث.
تـن احـجــا ه مـ ىـطــة
ىـدمـة المجتمع وتنميـة
البي ة.
 -3مواضـر اجتماا توضـح
مشــــــاثكــة األرــراف
ــــنالة
المجتمعية ا
القراث دالكلية.

2020/1

2024/1

التكلفة
بالجنيه

50000
موارد الذاية من برنامج الصيدلة اإلكلنيكية

المخرجات

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ
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الهدف

المخرجات

 1-2-12عقد بروتوكوالت للتعاون
مع الشركات و المؤسسات
ذات الصلة ي معالجة
المشكالت البيئية
والصحية.
 2-2-12تفعيل االتفاقيات السابق
عقدها مع الجامعات
الدولية والمؤسسات
المجتمعية
 3-2-12تقديم الخدمات
واالستشارات الصيدلية
من خالل مركز الخدمة
العامة ومركز المعلومات
الدوائية.
 4-2-12عمل استبيانات لتحديد
األولويات الملحة للمجتمع
وقياس مردود خطة الكلية
ى معالجتها.
 -5-2-12المشاركة ى التوعية
ودعم المبادرات الرئاسية

التكلفة

مسئولية
التنفيذ

 لونة ش ونىدمة المجتمع
وتنمية البي ة.
 بلضا اريطالمعياث.

مؤشرات المتابعة
وتقييم األداء

 -1وجود دروتوكوى
تعاون دي الكلية والج ا
المجتمعية ا ح
المشكال المجتمعية .
 -2وجود تقرير يوضح
مشاثكة بلضا ئي ة
التدثيو دالكلية ا تقدين
االستشاثا والولوى
للج ا المجتمعية.
 -4تولي حتاهل
االستبياحا
الخا ة دقياس
مردود الخدما
الت تقدم ا
الكلية للمجتمع.
-4 -5تقرير ل
بحشطة الكلية ا
ضو المبادثا
الرهاسية
المختلفة

المدة الزمنية

م

إل

2024/1 2020/1

التكلفة
بالجنيه

50000
موارد الذاية من الصيدلة األكلينكي

 2-12االحدما
مع القطالا
االحتاجية
والخدمية.

األنشطة

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

16242500
 16مليونا ومائتا واثنتاواربعون
ألف وخمس مائة جنيه
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خدقاد :اسا دسدت املرشوة س
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السياسات المرشدة للكلية
تمث السياسا

المرشدة الخطور العريضة والعامة الت

ترشد الكلية ا

لملية تنفي

إستراتيجيت ا لل مختلف مستويات ا ,وا الوقر لات تمث السياسا العامة للكلية .ومرتك ا ئ ه
السياسا العامة ئو تالطية كااة األحشطة الت تقود د ا الكلية لتوقيط ثسالت ا وبئداا ا اإلستراتيجية.

 .1س دسدت غدق س
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:

تطبيط قوالد و بساليع ضمان الجودة اي جميع بوجة النشار دالكلية م تعلين ودوث للمي
وىدمة مجتمع.
التطوير المستمر لكااة بوجة النشار دالكلية ولكاا برراف العملية التعليمية.
التطوير المستمر للنمن و اللواهح و األليا الواكمة لكااة األحشطة دالكلية.
تلبية إحتياجا وتوقعا المجتمع ايما تقدمة الكلية م ىدما ومنتجا شاملة الخريل
والدوثا التدثيبية و الخدما اإلستشاثية و ميرئا.
اإلستخداد األمث للمواثد المتاحة و تعمين سب اإلستفادة من ا ووضع بولويا إلستخدام ا.
التعاري و التفال مع المستجدا العلمية والتكنولوجية ،و مواولة حق التكنولوجيا
وتطويرئا.
إحتراد الخط اإلستراتيجية للكلية وىطط ا التنفي ية ،وإتخال اإلجرا ا واألليا التي تكف
تنفي الخط للي الوجة األكم .
المراجعة الداهمة للقراثا واالحشطة اي ضو سياسات ا وىطط ا اإلستراتيجية والتنفي ية.
المروحة واإلحفتاح العقلي والشفااية اي المماثسا و القراثا والسياسا والخط .
توقيط قين العدالة والمساواة دي الطالن وبلضا ئي ة التدثيو ومعاوحي ن والعاملي دالكلية.
إثضا المستفيدي ايما ال يخ دجودة منتجا ومخرجا الكلية وال يتعاثض مع األ وى العلمية
وبىالقيا الم نة .
إداثة منمومية تعتمد للي بليا وقوالد وىط موددة لكااة األحشطة دالكلية ،وال تعتمد للي
الربية الفردية.
إحتراد القين العامة و بىالقيا المجتمع العلمي اي جميع المماثسا و األحشطة و اإللت اد ددلي
بىالقيا الم نة.
توايط كااة األحشطة و لم قوالد دياحا شاملة ل ا.
تبني سياسا ثد الوواا والمكااد دالج د المب وى وجودة األدا .
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ى قجد اساى م

لتوقيط ماية الكلية اي مجاى التعلين و بئداا ا اإلستراتيجية المرتبطة ،ادن الكلية تتبني مجمولة
م السياسا التي م شدح ا دلوغ الالاية المسائمة اي توقيط بئداف الكلية اإلستراتيجية و دلوغ
مايت ا .و ئ ه السياسا تتمث اي :
•

المراجعة المستمرة للمقرثا ورر التدثيو والتعلن للتدكد م

تطبيط المعايير األكاديمية

المرجعية المتبناه .
•

األى ا اإللتباث المعدال القياسية اي حسع الطالن أللضا ئي ة التدثيو والتس يال
المادية للتعلن.

•

المراجعة و التقوين الداىلي والخاثجي للبرامل و المقرثا الدثاسية.

•

تشجيع استخداد تكنولوجيا المعلوما و االتصاال اي وساه ودرامل التعلن.

•

اكتشاف وثلاية الطالن الموئودي و لوي القدثة للي التمي واإلدداا و ثلايت ن.

•

ثلاية الطالن مودودي القدثا وتواير سب الدلن العلمي ل ن.

•

توديث البرامل التعليمية لترال التخصصا الجديدة والتخصصا المشتركة.

•

تواير كااة تس يال التدثيو و التعلن و

•

التمووث حوى الطالع دإلتباثة بئن مخرجا الكلية.

•

تقوية بوا ر الصلة دي الطالن وبلضا ئي ة التدثيو.

•

ياحت ا.

يادة الرضا العاد ألرراف العملية التعليمية.

•

التقوين المستمر للفاللية التعليمية.

•

مرس قين التعلن ال اتي والمستمر والتشجيع للي ا.

•

التكام مع سياسا الكلية اي مجاى البوث العلمي ومجاى ىدمة المجتمع و تنمية البي ة.
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ى قجد اسوراسدت اسى د واس حث اسى م

لتوقيط ماية الكلية اي مجاى البوث العلمي وبئداا ا اإلستراتيجية ،اإن الكلية تنت ل مجمولة
م السياسا التي م شدح ا دلوغ الالاية المسائمة اي توقيط بئداف الكلية اإلستراتيجية ودلوغ
مايات ا .وئ ه السياسا تتمث اي:
• توقيط التكام والتنسيط اي المج ودا التي تقود د ا الكلية م ج ة والجامعة م ج ة بىري
اي إراث ىطة الدولة للبوث العلمي وثبية مصر .2030
• ىط دوث للمي شاملة تضم االثتبار دخط التنمية وحاجا المجتمع ،و بئن المستجدا
العلمية العالمية ،واحتياجا الكلية م تخصصا جديدة.
• تنمية المواثد المالية الال مة لتموي ودلن البوث العلمي.
• تشجيع البووم العلمية التطبيقية التي تتعاري مع المشكال القومية ومشكال المجتمع المولي.
• تشجيع النشر العلمي اي المجال العلمية الدولية الموكمة لا معامال التداير المرتفعة.
• تنمية وثاع قدثا الباحثي دالكلية.
• توايط كااة األحشطة البوثية و األحشطة المرتبطة د ا ،ولم قوالد دياحا شامل ل ا و حشرئا.
• تشجيع الشراكة اي البووم العلمية دي التخصصا المختلفة بو المناىرة.
• تبادى المعلوما و المعاثف مع م سسا البوث العلمي اي الور العردي واي العالن.
• التكام مع سياسا الكلية اي مجاى التعلين ومجاال ىدمة المجتمع و تنمية البي ة.

 .4س دسدت اس

ى قجد خوق املجا و ن

اس يئ

لتوقيط ماية الكلية اي مجاى ىدمة المجتمع و تنمية البي ة وبئداا ا اإلستراتيجية ،اإن الكلية
تنت ل مجمولة م السياسا

التي م شدح ا دلوغ الالاية المسائمة اي توقيط بئداف الكلية

اإلستراتيجية ودلوغ مايت ا .وئ ه السياسا تمث اي:
• توقيط التكام و التنسيط اي المج ودا التي تقود د ا الكلية م ج ة و الجامعة م ج ة بىري
اي إراث ىطة للدولة وىط حماية وتنمية البي ة وىدمة المجتمع.
• المسائمة المستمر اي ح مشكال البي ة و تنمية الولي البي ي.
• التوا

المستمر مع المجتمع المدحي والوقوف للي احتياجات وتوج ات .

• التوا

المستمر مع الم سسا والشركا العاملة اي مجاال الصيدلة والمستفيدي .
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المستمر مع الخريجي .

• تقدين الدلن العلمي والتدثيبي لكااة برراف البي ة والمجتمع.
• التشجيع للي العم التطولي اي مجاى ىدمة المجتمع و تنمية البي ة.
• إشراك الطالن ورالن الدثاسا

العليا وبلضا ئي ة التدثيو والعاملي اي بحشطة ىدمة

المجتمع.
• تبني ودلن األحشطة البي ية والخدمية.
• توسيع حطاقا ىدمة المجتمع وتنمية البي ة.
• التكام مع سياسا الكلية اي مجاى التعلين ومجاى البوث العلمي.

 .5آس دت اسانف ذ وامل راق
دعد إلتماد الخطة اإلستراتيجية تشك الكلية اريقا ً إللداد الخطة التنفي ية التفصيلية لدلماى
الواثدة دالخطة اإلستراتيجية ا ضو البرامل واألحشطة الموددة دالخطة اإلستراتيجية ,وا ضو
المخصصا المالية المبدهية الموددة لك لم  ,وربقا ً لدولويا الموددة دالخطة اإلستراتيجية .وضع
م شرا

األدا الخا ة دك حشار لل حدة ودالخط التنفي ية كك  ،ومراجعة وإلتماد الخط

التنفي ية الج هية للخطة اإلستراتيجية وتواير المي احيا المخصصة لدلماى.
إ داث الخطة التنفي ية للكلية وإلتمادئا.

آس دت اسانف ذ:
دعد التماد الخطة اإلستراتيجية ،تشك الكلية ارقا لمتادعة تنفي الخط التنفي ية التفصيلية
لدلماى الواثدة دالخطة اإلستراتيجية اي ضو البرامل واألحشطة الموددة دالخطة اإلستراتيجية،
واي ضو المخصصا

المالية المبدهية الموددة لك لم وربقا لدولويا

الموددة دالخطة

اإلستراتيجية
• تكليف مدير وحدة ضمان الجودة دتقدين التقاثير ل مستوى اإلحجا ا الخطة التنفي ية.
• تشكي ار تنفي ية م بلضا ار المعايير المختلفة .
• متادعة م شرا األدا الخا ة دك حشار للي حدة و دالخط التنفي ية كك .
• مراجعة والتماد الخط التنفي ية الج هية للخطة اإلستراتيجية وتواير المي احيا المخصصة
لدلماى.
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• تشكي الفر التنفي ية لدلماى دما يسمح دمشاثكة بكبر قدث ممك م المتخصصي اي مجاى
ك حشار م األحشطة التنفي ية.
• تطبيط حماد للمتادعة والمراقبة وك ل حماد لتو يع ومتادعة الم اد.
• تنفي األلماى وتطبيط بليا المتادعة والمراقبة.

امل راق واملادبى واساق م:
ت ـدف لمليـة المتـادعـة و التقيين إلي الوقوف للي الموقف التنفيـ ي للخطـة التنفيـ يـة و الوقوف
للي العقبا و المصـالع التي تعترضـ ا ،د دف إيجاد بحسـع الولوى و تطبيق ا وتصـويح مسـاثا
الخط اي الوقر المناسع.
وتتن لملية المتادعة و التقيين دشـــك دوثي ومنتمن م ىالى قيادا الكلية ومجلســـ ا الواكن،
داإلضااة إلي الجامعة ومجلس ا الواكن ولل م ىالى اآلليا اآلتية
• يقدد ثهيو ك اريط تنفي ي للمدير التقاثير التالية:
تقرير اني حصف سنوي:
ويتن اي التركي للي تطبيط األحشطة واإلحجا ا الرهيسية دالنسبة للمرحلة التي يتن اي ا تقيين
المشاك التي واج ر التنفي داإلضااة إلي الولوى المناسبة التي تن تبين ا لو ئ ه المشكال  .للي
بن يتن تقيين األحشطة دنا ا للي م شرا القياس التي تن توديدئا دالخطة.
تقرير اني سنوي:
يشم للي تولي اإلحجا ا التي تن توقيق ا رواى العاد والعقبا التي تن تجاو ئا وتل التي لن يتن
حل ا دجاحع توقعا

االستمراثية للخطة .ويسالد ئ ا التقرير للي إدثاك الموقف الرائ للخطة

ومعراة الدثوس المستفادة م المشكال والعقبا وحلول ا وئو ما يسالد للي تجنب ا بو مواج ت ا
لند تكراثئا اي المستقب ..
تقرير اني ح اهي:
يشم للي و ف لجميع األلماى التي تمر م ىالى الخطة وم شرا األدا اي كااة المراح و
جميع العقبا التي الترضر الخطة وسب التعام مع ا والتاللع للي ا.
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 -1يقود مدير وحدة ضمان الجودة اوث تسلم للتقاثير الج هية دعم تقرير شام ويقود دراع تقريره
إلي مجلو وحدة ضمان الجودة
-2يتن لرض التقرير للي مجلو الكلية.
 -3تقود وحدة ضمان الجودة دعرض معدال األدا واإلحجا ا دالخطة وتعل للي جميع األرراف
دالكلية دشك سنوى
 -4تراع الكلية تقريرا للجامعة ل معدال األدا و اإلحجا ا دالخطة.

آلية مواجهة المخاطر

بوال :مخارر سو العم
من أبرز المخاطر احتياجات سوق العمل لتخصصات نادرة مثل الصيدلة السريرية وزيادة
المنافسة المتوقعة من التعليم الجامعي الخاص محلياً.
وستواجه الكلية هذه المخاطر من خالل تحديث البرامج والمقررات طبقا ً الحتياجات سوق العمل
مما يضيف نقاط تميز لخريجيها من مرحلة البكالوريوس ومراحل الدراسات العليا.

ااحياً :مخارر داىلية
تتمثل المخاطر الداخلية في وجود معارضة فطرية للتطوير ولتطبيق نظام الجودة واعتبار
التخطيط إهدار للوقت  ،وعدم توافر موارد بشرية مدربة متفرغة للقيام بتنفيذ أهداف الخطة.

وستعمد الكلية في مواجهة ذلك إلى نشر ثقافة الجودة من خالل الدورات التدريبية واللقاءات.
االثاً :مخارر مالية
تتمثل المخاطر المالية في قلة الموارد المالية المتاحة للكلية من مصادر التمويل المختلفة وقلة
الموارد من قطاع األعمال والصناعة لتطوير البنية التحتية للكلية وتمويل األبحاث الخاصة بالتطوير
واالبتكار.
وإزاء ذلك ستعمد الكلية إلى التقدم للجهات المانحة للحصول على مشروعات للفاعلية التعليمية
والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،وزيادة الموارد الذاتية للكلية من خالل البرامج المميزة والخدمات
التي تقدمها الكلية لمختلف الفئات.
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ثادعاً :مخارر التنفي
تشمل مخاطر التنفيذ مركزية بعض القرارات على مستوى اإلدارة العليا وصعوبة تحديد مؤشرات
قياس جودة األداء لبعض المخرجات  ،وعدم مرونة اللوائح الموجودة في تلبية متطلبات تنفيذ الخطة.
وستقوم الكلية في ضوء ذلك بتسريع األداء اإلداري من خالل استخدام التقنيات الحديثة من
تطبيقات اإلدارة االلكترونية واتخاذ االجراءات غير التقليدية في التنفيذ مثل ضغط المدد البينية وسوف
تضع إدارة الكلية فى االعتبار امكانية اللجوء لالستراتيجيات البديلة فى حالة عدم تمكن االستراتيجيات
الحالية من تحقيق نسب اإلنجاز المتوقعة.
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ألية تحديث الخطة

ئناك بلية لتوديث ئ ه الخطة دما يتناسع مع ما يستجد م بموث ولل م ىالى - :
 .1التقارير السنوية وما تم انجازه من الخطة التنفيذية.
 .2عمل استبيانات دورية لتحديث التحليل البيئي.
 .3رصد المتغيرات التشريعية واالقتصادية بشكل مستمر.
 .4االستفادة من المنشئات األكاديمية الجديدة داخل الجامعة.
 .5العرا على مجلس الكلية العتماد التحديث ونشره وعرضه على الجهات ذات الصلة

ويجع بن تم الكلية منفتوة داستمراث لل القضايا االجتمالية والتنموية للمجتمع
واضعة حصع بلين ا احتياجات اي ى التوج ا المعا رة لتخدد مطالع التقدد والثوثة
العلمية و التكنولوجية.

126 | P a g e

الخطة االستراتيجية 2024 -2020

كلية الصيدلة  -جامعة كفر الشيخ

المراجع
 .1إصدارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 .2رؤية مصر . 2030
 .3المعايير القومية القياسية لقطاع الصيدلة.
 .4الخطة االستراتيجية لجامعة كفر الشيخ.
 .5الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة جامعة حلوان.
 .6الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
 .7قانون تنظيم الجامعات.
 .8قانون الخدمة المدنية.
 .9قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا.
 .10الدراسة الذاتية للكلية .2019-2015
 .11التقارير السنوية للكلية.
 .12لوائح الكلية.
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