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   أنشطةنجازات و إ تقرير  

   كلية الصيدلة جامعة بدر بالق اهرة

 بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
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 الكلية  رؤية

التعليم   مجال  فى  االبتكارات  استخدام  خالل  من  االنسان  بصحة  لالرتقاء  ودولياً  واقليمياً  محلياً  الريادة 

 .العلمية والممارسات التطبيقيةوالبحوث 

 الكلية رسالة

توفير أفضل الممارسات في مجال التعليم والتعلم والتدريب وإستمرارية خلق فرص للطالب والخريجين 

بإبتكار ونشر وتطبيق المعرفة الحديثة المرتكزة على البحوث والتطبيقات في العلوم الصيدلية واإلكلينيكية  

 .بالصحةواإلجتماعية للنهوض 

 إدارة كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة

 عـميد الكليــة 

 ياسر محمد مصطفياألستاذ الدكتور/ 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ةــل الكلي ـوكي 

 إيهاب محمد جداوياألستاذ الدكتور/ 

 ة ـ بالكلي رؤساء االقسام العلمية ادة ـالس
 العقاقير   رئيس قسم صفاء احمد محمد المغازيأ.د. 

 الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية قسم  المشرف علي السيد عبد الغني السيد أحمد .د. أ

 والمناعة  الميكروبيولوجي رئيس قسم القرش عبد المنصف طلعت أ.د. 

 رئيس قسم الكيمياء الصيدلية  غنية سيد حسنأ.د. 
االدوية   أ.د./ صفوت عبد الهادي منقورة  قسم  الصيدلية رئيس  الممارسة  قسم  على  والمشرف  والسموم 

 والصيدلة االكلينيكية 

 لكيمياء الحيوية  ا رئيس قسمقائم بأعمال                    العلياء محمد عبد الجواد سالمأ.م.د. 

 

 األقسام العلمية لكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 

 قسم الكيمياء الصيدلية  -1

 قسم العقاقير -2

 الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية قسم  -3

 والسموم.  االدويةقسم  -4

 . الكيمياء الحيويةقسم  -5

 . قسم الميكروبيولوجيا والمناعة -6

 الممارسة الصيدلية والصيدلة االكلينيكية قسم  -7
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 2020/2021لعام  انجازات وأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
  شعاع للمجتمع إتقديم خدمات مجتمعية متميزة تجعل كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة مركز   الكلية سياسة تهدف  -

 ط. المحي

  ( EPSFجامعة بدر )  -تحاد المصري لطالب الصيدلة  ال قد قامت الكلية متمثلة في طالبها و اعضاء جماعة  و    -

قوافل طبية وغيرها(    –تنظيم حمالت تبرع بالدم    –بالعديد من انشطة الخدمة المجتمعية مثل )حمالت توعية  

 - منها:  وذلك كله بدعم الكلية والجامعة

 اوالً أنشطة المشاركة المجتمعية 
شملت أنشطة توعية صحية وندوات ولقاءات تعريفية وتنمية  قامت الكلية بالعديد من أنشطة المشاركة المجتمعية -

 مهارات للطالب وقوافل وحمالت تبرع بالدم وغيرها من االعمال الخيرية.

 انشطة التوعية:  -أ

الجامعي   -1 للعام  المستجدين  الطالب  استقبال    2021/ 2020توعية  حفل  خالل  المجتمعية  المشاركة  بأنشطة 

 . 17/10/2020ب للمساهمة في أنشطة الكلية وذلك يوم السبت الموافق الطالب /الجدد وتشجيع الطال

 
بالقاهرة   -2 بدر  جامعة  الصيدلة  لطالب  المصري  لالتحاد  التعريفي  وتشجيعهم  اليوم  الجدد  الطالب  لدعوة 

والذي تضمن عدة لقاءات وذلك يوم االثنين الموافق    (EPSF-BUC)لالنضمام لجمعية العمومية لجمعية  

حضره    2020/ 11/ 9 وبمشاركة    250والذي  األول  المستوي  طالب  من  االتحاد    35طالب  أعضاء  من 

 المصري لطالب الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة. 

 
المقاومة    وعن  حملة توعية لطالب جامعة بدر بالقاهرة عن خطورة اإلفراط في استخدام المضادات الحيوية -3

من طالب جمعية اتحاد طالب الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة   40البكتيرية وشارك في تنظيم حملة التوعية عدد  

 . 2020/ 13/12وذلك يوم االحد الموافق 
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بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية بمشاركة عدد   حملة توعية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية من العدوي -4

 . 2021/ 3/ 31الب الكلية وذلك بتاريخ  طالب من ط 15

 
  30بمشاركة عدد    حملة توعية طالب جامعة بدر بالقاهرة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية من العدوي -5

 . 4/2021/ 3طالب من طالب الكلية وذلك بتاريخ  

 
المرحلة االولي التي استهدفت طالب كليات جامعة بدر بالقاهرة    حملة التوعية المجتمع بأهمية دور الصيدلي -6

طالب وقاموا بتوعية الطالب عن امراض الجهاز الهضمي وامراض عدوي الجهاز التنفسي    35بمشاركة  

 . 27/4/2021و   26ودور الصيدلي في عالجها وذلك خالل يومي  
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ثانية التي استهدفت زوار إحدى المراكز التجارية المرحلة ال  حملة التوعية المجتمع بأهمية دور الصيدلي -7

طالب وقاموا بتوعية المواطنين عن امراض الجهاز الهضمي وامراض عدوي الجهاز التنفسي    35بمشاركة  

 . 2021/ 4/ 29ودور الصيدلي في عالجها وذلك خالل يوم الخميس الموافق 

      
المرحلة الثالثة التي استهدفت قرية الخيص التابعة لمركز أبو    حملة التوعية المجتمع بأهمية دور الصيدلي -8

طالب وقاموا بتوعية المواطنين عن امراض الجهاز الهضمي وامراض   35حماد محافظة الشرقية بمشاركة  

 . 2021/ 4/ 30عدوي الجهاز التنفسي ودور الصيدلي في عالجها وذلك خالل يوم الجمعة الموافق 

 
بهدف تنمية وتطوير مهارات   2021/ 5/ 21- 20خالل الفترة    ة عن اإلسعافات األوليةحملة توعية لطالب الكلي -9

 الطالب المهنية.
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المرأة   -10 صحة  عن  توعية  بتاريخ  حملة  وذلك  للجامعة  المجاورة  مدينتي  ضاحية  سكان  استهدفت  والتي 

 وتم توزيع مطبوعات تحوي مادة التوعية الصحية.  2021/ 5/ 30

          
المرأة   -11 صحة  عن  توعية  مدينة  حملة  سكان  استهدفت  بتاريخ اوالتي  وذلك  الشرقية  محافظة  كبير  بو 

 وتم توزيع مطبوعات تحوي مادة التوعية الصحية.  2021/ 6/ 12

 
 واعراض   منها  والوقاية  2021يونيو   شهر  خالل  االسود   الفطر  عدوى  عن  الصحية  اصدار نشرة التوعية -12

 . والمناعة الميكروبيولوجي لقسم التدريس هيئة اعضاء الصحية التوعيةوقام بإعداد نشرة  المرض 
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وفوائده الطبية والعالجية   2021اغسطس   شهر  خالل  اهمية الكركم  عن  الصحية  اصدار نشرة التوعية -13

 . العقاقير لقسم التدريس هيئة وكذلك اضرار جرعاته الزائدة وقام بإعداد نشرة اعضاء ووصفاته

 
 ندوات وزيارات ولقاءات علمية:  -ب

التبادل الطالبي: -1 التبادل الطالبي لعام    الترويج لبرنامج  للترويج لبرنامج  لقاء تعريفي لطالب الكلية  تنظيم 

والذي يتيح للطالب السفر الي إحدى الجامعات الدولية للتدريب في إحدى مجاالت الصيدلة   2021/ 2020

 طالب من أعضاء االتحاد.   30وبمشاركة   2020/ 4/11وتبادل الثقافات وذلك يوم األربعاء الموافق 
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وهي منافسات بين طالب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية لقياس  (  PHocusافتتاح منافسات مشروع )  -2

معارف ومهارات الطالب بمجاالت الصيدلة االكلينيكية وعالج االمراض التنفسية وذلك يوم األربعاء الموافق  

مشروع وشارك في تنظيم  طالب في هذه المنافسات الختيار ممثلين الكلية في ال  65وشارك    11/2020/ 18

 من أعضاء اتحاد طالب الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة ومنسق االتحاد.  30المنافسات 

 
 .طالب  50بحضور  2020/ 12/ 17 بتاريخ (EPSF-BUC) لجمعية عمومية جمعية -3

 
وتشجيع الطالب لالشتراك بالمؤتمر الذي يهدف الي  لقاءات تعريفية للترويج لمؤتمر خطوة على الطريق   -4

ديسمبر   20-17تطوير المهارات المهنية طالب كليات الصيدلة وتأهيلهم لسوق العمل وذلك خالل الفترة من  

 جامعة   الصيدلة  طالب   د اتحا  جمعية  طالب من طالب   40وشارك في تنظيم اللقاءات التعريفية عدد    2020

 بالقاهرة. بدر

 
الطالبي -5 التبادل  برنامج  من خالل  االندونيسية  الجامعة  إحدى  من  طالبة  على    استضافة  والتي حصلت 

برامج تدريبية بأكاديمية العلوم جامعة بدر بالقاهرة كما تضمن البرنامج زيارة معالم اثرية مصرية والتعرف  

 .2021/ 8/ 31- 11علي الثقافة المصرية وذلك خالل الفترة من 
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من   -6 الفترة  خالل  الصيدلة  كليات  لطالب  المصري  لالتحاد  السبعون  العمومية  الجمعية  - 28استضافة 

 طالب من طالب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية. 250والذي استضاف عدد  2021/ 8/ 29

 

 حمالت التبرع بالدم وأعمال خيرية:  -ج

وذلك الفترة   مركز نقل الدم بمحافظة االسماعيليةلصالح    حملة تبرع بالدم داخل حرم جامعة بدر بالقاهرة  -1

وقام أعضاء الجمعية بتوعية طالب الجامعة بأهمية التبرع بالدم والقيام بتنظيم عملية    2020نوفمبر    15- 13من  

التسجيل وقامت مجموعة من الطالب بالقيام لالطمئنان على المتبرعين ولطمأنتهم خالل عملية التبرع وشارك  

 اسية. طالب من مختلف المستويات الدر 40في الحملة عدد 

 

بتاريخ    دم  بنك   لصالح  القليوبية  –  بنها  –   للا   عطا  كفر  قرية  في   بالدم  تبرع  حملة  -2  2020/ 12/ 16بنها 

 . والذين قاموا بتوعية أهالي القرية بأهمية التبرع بالدم وتسجيل المتبرعينطالب من طالب الكلية    20بمشاركة  
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وذلك الفترة   مركز نقل الدم بمحافظة االسماعيليةلصالح    بالقاهرةحملة تبرع بالدم داخل حرم جامعة بدر    -3

 من طالب الكلية.  46طالب من طالب الجامعة وشارك في تنظيم الحملة    120بمشاركة    2021ابريل    5-3من  

   

يوم  على االسر األكثر احتياجاً بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية وذلك  شنطة رمضانية    150توزيع    -4

 طالب من طالب الكلية. 18بمشاركة  2021/ 4/ 12االثنين الموافق 

 

 : نة خدمة المجتمع وتنمية البيئةرت لجاخطط وتقارير وقر -د

تحديث ثم    2020/ 10/ 4اريخ بت   47كية رقم تشكيل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتماد التشكيل بمجلس ال  -1

ي للكلية وتعيين وكيل لشئون الهيكل التنظيم استكمال  ة االكاديمية للكلية وتشكيل اللجنة بعد تغيير القياد   إعادةقرار  

 . 2021/ 4/ 26بتاريخ  52د قرار التشكيل بمجلس الكلية رقم اعتمامع وتنمية البيئة وتخدمة المج

وتنمية البيئة للعام الجامعي قطاع خدمة المجتمع    إنجازات تقرير  المشاركة المجتمعية و  أنشطةاعداد تقرير عن    -2

 . التقارير بمجلس الكلية د واعتما 2020/ 2019
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بتاريخ   47ماد الخطة بمجلس الكلية رقم  عتوا  2021/ 2020إعداد خطة المشاركة المجتمعية للعام الجامعي    -3

9 /11 /2020 . 

ية لاآلاعتماد  هذه الطلبات  ج لداد نماذ اعمشاركة مجتمعية و  نفيذ فاعليةوبة لت المطل  جراءات ال  تحدد اعداد آلية    -4

 . 5/2021/ 17بتاريخ   53بمجلس الكلية رقم  

 نجازات وأنشطة وحدة ضمان الجودة واستعدادات الكلية للتأهل لالعتماد ا
ً  سعيً  الكلية تسعى ▪  للوصول ذلكو التعليمية الفاعليةو المؤسسي التقويم فى الجودة معايير تطبيق الى جديا

 للكلية من خالل: المؤسسيمتابعة تطوير االداء  الم التميز الى

 اوالً الدراسة الذاتية:  -

من تحديث الدراسة الذاتية لكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة ومراجعتها من قبل مركز ضمان    االنتهاء -1

 الجودة بالجامعة.  

 د. التقدم بطلب زيارة استطالعية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما -2

 .2021االنتهاء من رفع جميع الوثائق المطلوبة للزيارة االستطالعية خالل شهر مايو   -3

 . 2021/ 8/ 22- 15المراجعة الخارجية للكلية من قبل اللجنة المشكلة للزيارة االستطالعية خالل الفترة من   -4

 ثانياً الخطة االستراتيجية:  -

 . جية للكليةللخطة االستراتي  2021- 2020عرض االنشطة التنفيذية لعام  -1

 .2021/ 2020 األكاديمياعداد تقرير متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للعام  -2

 : ثالثا إعداد ومتابعة الخطط والتقارير الدورية

بتاريخ    47واعتمادها بمجلس الكلية رقم    2021- 2020اعداد خطة االنشطة الطالبية للعام الجامعي   -1

 . 2020نوفمبر  9

بتاريخ   47واعتمادها بمجلس الكلية رقم    2021- 2020اعداد خطة المشاركة المجتمعية للعام الجامعي   -2

 . 2020نوفمبر  9

نوفمبر    9بتاريخ    47واعتمادها بمجلس الكلية رقم    2021- 2020للعام الجامعي    التوعيةاعداد خطة   -3

2020. 

  9  بتاريخ  47  رقم  الكلية  بمجلس  واعتمادها  2021- 2020اعداد خطة الدعم الطالبي للعام الجامعي   -4

 .2020  نوفمبر

 47  رقم  الكلية  بمجلس  واعتمادها  2021- 2020  الجامعي  للعام  الصيدلة  كلية  لمبني  الصيانة  خطة  اعداد  -5

 .2020  نوفمبر 9  بتاريخ

  رقم   الكلية  بمجلس  واعتمادها  2021/ 2020  الجامعي   للعام  الصيدلة  لكلية  الذاتي  التقويم  خطة  اعداد  -6

 .2020  نوفمبر 9 بتاريخ  47

 .2020خالل شهر اكتوبر   2021- 2020اعداد تقرير انجازات االقسام العلمية لعام   -7

وعرضه واعتماده بمجلس الكلية رقم    2021/ 2020اعداد تقرير انجازات الكلية خالل العام الجامعي   -8

 . 3/2021/ 10بتاريخ   50

أعضاء    –التدريس    هيئةأعضاء    –اعداد خطة البرامج التدريبية لفئات الكلية المختلفة )قيادات اكاديمية   -9

 .2020 ديسمبر 12 بتاريخ  48 رقم الكلية بمجلس واعتمادها اعضاء الجهاز االداري( –الهيئة المعاونة  

 . 2020جراء تجربة إخالء لمبني الكلية خالل شهر نوفمبر إ -10
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 االستبيانات ووسائل استطالع الراي: ابعاً ر

الجامعي   -1 العام  الستبيانات  خطة  رقم    2021-2020اعداد  الكلية  بمجلس  واعتمادها    47وعرضها 

 . 2021/ 11/ 9بتاريخ  

أعضاء    –التدريس    هيئةأعضاء    –قياس االحتياجات التدريبية لفئات الكلية المختلفة )قيادات اكاديمية   -2

 اعضاء الجهاز االداري(.  –الهيئة المعاونة  

إجراء وتحليل استبيانات رضا الطالب عن المقرر الدراسي والبيئة الدراسية ومنسقي المقررات لجميع  -3

 . 2021ع والربي   2020مقررات فصلي الخريف 

ومناقشة واعتماد نتائجه   استبيان رضا الطالب عن التعليم االلكتروني والتعليم الهجينوتحليل  اجراء   -4

 . 7/2021/ 11بتاريخ   55بمجلس الكلية رقم  

وفصل ربيع    2020للفصل الخريف    األكاديميرضا الطالب عن االرشاد    استبيان  وتحليلإجراء   -5

 . 2021/ 7/ 11بتاريخ    55ومناقشة واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رقم   2021

ومناقشة    2020رضا الطالب عن قواعد القبول والتحويل للفصل الخريف    استبيان  وتحليلإجراء   -6

 . 11/7/2021بتاريخ  55واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رقم 

الجامعي    للعام  الدراسي  البرنامج  عن  الكلية  ببرنامجي  النهائي  مستويال   طالب   رضا  استبيان  إجراء -7

 .2021/ 7/ 11  بتاريخ  55 رقم  الكلية بمجلس نتائجه واعتماد   ومناقشة 2021/ 2020

  2020/2021رضا خريجي برنامجي الكلية عن البرنامج الدراسي للعام الجامعي    استبيان إجراء   -8

 .2021/ 7/ 11 بتاريخ  55 رقم الكلية بمجلس نتائجه واعتماد   ومناقشة

ومناقشة واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رضا الطالب عن معامل االقسام العلمية    استبيانإجراء   -9

 .7/2021/ 11بتاريخ   55رقم 

ومناقشة واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رقم   رضا الطالب عن االنشطة الطالبية  استبيانإجراء   -10

 . 7/2021/ 11بتاريخ   55

رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن نمط القيادة بالكلية   استبيانتحليل  إجراء و -11

 .2021خالل فصل ربيع    وكيل الكلية(  -)عميد الكلية 

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية    استبيانوتحليل  إجراء   -12

 .2021  ربيعخالل فصل 

 . 2021الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز الداري خالل فصل الربيع  استبيانإجراء وتحليل   -13

 ً  المراجعة الداخلية للكلية:  خامسا

 جودة.اعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية التابعة لوحدة ضمان ال -1

الدراسة    –  األكاديمياالرشاد    –كنترول الكلية    –اجراء المراجعة الداخلية لـ)مقررات وبرامج دراسية   -2

 . 2021الخطة االستراتيجية( خالل شهر اغسطس  –الذاتية 

اتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة لمالحظات تقرير لجنة المراجعة الداخلية من قبل لجنة المراجعة  -3

ال يومي  الداخلية  الداخلية  المراجعة  زيارة  خالل  بالقاهرة  بدر  جامعة  الجودة  ضمان  لمركز  - 7تابعة 

8 /9 /2020 . 
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 ً  : والتوعية التدريب والدعم الفني سادسا

برنامج للقيادات   1برنامج التدريبية من قبل لجنة التدريب والدعم الفني بالوحدة بواقع )   15تنفيذ عدد   -1

  ألعضاء برامج    3 – الهيئة المعاونة  ألعضاء 4  –هيئة التدريس    ألعضاءبرامج تدريبية  7 – االكاديمية 

 (.الداريالجهاز 

 . 17/10/2020استقبال الطالب الجدد بتاريخ  توعية طالب الكلية بمفاهيم الجودة واهميتها خالل حفل -2

التوعية الصحية عن الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد قام بتنفيذ برنامج التوعية رئيس قسم  -3

 . 2020/ 10/ 17خالل حفل استقبال الطالب الجدد بتاريخ  والمناعة  الميكروبيولوجي

توعية طالب المستويات الدراسية الثاني والثالث والرابع والخامس بمفاهيم الجودة واالعتماد واهميتها    -4

المستويات   تقسيم  وتم  محاضراتهم  داخل  التدريس  هيئة  اعضاء  خالل  من  بها  الطالب  ودور  للطالب 

كل مستوي  المختلفة علي اعضاء الوحدة حيث تم تخصيص عضو من اعضاء الوحدة لتوعية    الدراسية

  – دراسي ببرنامجي الكلية وتقديم عرض تقديمي مبسط يشرح اهمية الجودة ومفاهيمها المختلفة )الجودة  

( وغيرها من المفاهيم وتم التركيز علي مردود تبيني سياسات  NARS / ARS  –االعتماد االكاديمي  

ل محاضرات شهري  الجودة والحصول علي االعتماد االكاديمي ودور الطالب في انشطة الجودة خال

 . 2021و ابريل  2020نوفمبر  

توعية الطالب بالخطة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي لجميع المستويات الدراسية لبرنامجي الكلية   -5

 .2021وابريل    2020 وذلك خالل محاضرات شهري نوفمبر

  2020 ضرات شهري نوفمبر وذلك خالل محا  األكاديميتوعية الطالب بالدراسة الذاتية ومعايير االعتماد   -6

 . 2021وابريل  

الكلية   -7 حصول  واهمية  الجودة  مفاهيم  عن  الطالب  المشاركة    علىتوعية  انشطة  وعرض  االعتماد 

استعداد الكلية للزيارة االستطالعية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة  إطارالمجتمعية للكلية وذلك في 

 عبر تطبيق زووم.   2021/ 8/ 12و  2021/ 8/ 5التعليم واالعتماد بتواريخ  

التوعية الصحية من خالل اصدار العدد االول من نشرة التوعية الصحية عن موضوع عدوى الفطر   -8

اعراض المرض وقام بتجميع ومراجعة المادة العلمية والوقاية منها و  2021االسود خالل شهر يونيو 

 والمناعة.  الميكروبيولوجياعضاء هيئة التدريس لقسم 

عن اهمية العالجية للكركم    الصحية  التوعية  نشرة  من  الثانية  العدد   اصدار  خالل  منالتوعية الصحية   -9

 دريس لقسم العقاقير. وقام بتجميع ومراجعة المادة العلمية اعضاء هيئة الت  2021خالل شهر يوليو 

مفاهيم الجودة واالعتماد وأهميتها والتي قام بتوعية وتعريف اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   -10

يونيو    21وبتاريخ    عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة  32أ.د.م/ العلياء محمد سالم وذلك بحضور    بإلقائها

2021 . 

  األكاديميبالدراسة الذاتية ومعايير االعتماد  توعية وتعريف اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   -11

قام   جداوي  ابإلقائهوالتي  المنعم  عبد  ايهاب  ذلك   أ.د.م/  بالكلية  الجودة  لوحدة ضمان  التنفيذي  المدير 

 . 2021يونيو   26وبتاريخ   عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة 33بحضور 

المعاونة  توعية وت -12 والهيئة  التدريس  هيئة  البيئي  بالعريف اعضاء  والتحليل  للكلية  االستراتيجية  خطة 

بإلقائه قام  جداويوالتي  المنعم  عبد  ايهاب  أ.د.م/  ذلك   ا  بالكلية  الجودة  لوحدة ضمان  التنفيذي  المدير 

 . 2021يونيو   30عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وبتاريخ   35بحضور 
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  الجهاز   ألعضاء  الوظيفي  التوصيف  عن  تعريفي  ولقاء  وأهميتها   واالعتماد   الجودة  بمفاهيم  التوعية -13

 . اداري  11  وبحضور  2021  يونيو  30  بتاريخ   وذلك  سالم   الجواد   عبد   العلياء  / م.د .أ  بتنفيذها  وقام  االداري

 ً  اعمال اللجان المختلفة:  سابعا

 . 2020اكتوبر  4بتاريخ  46بمجلس الكلية رقم أعادة تشكيل اللجان التابعة للوحدة واعتماد التشكيل   -1

 لبرامج الكلية من خالل:  األكاديميمتابعة تطوير االداء  -

 اوالً المقررات والبرامج: 

من توصيف المقررات الدراسية لبرنامجي فارم دي وفارم دي صيدلة اكلينيكية للعام    االنتهاءمتابعة   -1

وتعديل  2021/ 2020األكاديمي   وتحديثها  القومية  ومراجعتها  االكاديمية  للمعايير  طبقاً  ها 

NARS2017  .واعتمادها بمجلس الكلية 

بتاريخ رقم    2020وربيع    2019اعتماد توصيف مقررات فصلي الخريف   -2 الكلية رقم    46بمجلس 

 .2021اكتوبر   4بتاريخ  

 . 2021اكتوبر   17بتاريخ  2021/ 2020تنظيم حفل استقبال الطالب الجدد للعام الجامعي  -3

دلي -4 الجامعي  رفع  للعام  الطالب  االلكتروني    2021/ 2020ل  التعليم  موقع  علي  الكلية  لبرنامجي 

(LMS .) 

اعضاء هيئة التدريس بعرض توصيف المقررات علي الطالب عند بداية فصل الخريف   علىالتأكيد  -5

 . 2021والربيع   2020

 2021/ 2020  األكاديميمتابعة االنتهاء من اعداد تقارير المقررات الدراسية لبرنامجي الكلية للعام   -6

 واعتمادها بمجلس الكلية. 

تحديث استراتيجية التدريس والتعلم بالكلية بإضافة التعليم الهجين واالختبارات االلكترونية واعتماد  -7

الكلية رقم   بمجلس  التدريس والتعلم    2021ابريل    26بتاريخ    52التحديث  وعمل مصفوفة اساليب 

 لتوثيق االساليب المتبنة بكل مقررات البرامج الدراسية.

)  4عقد   -8 القومية  االكاديمية  بالمعايير  للتعريفهم وتوعيتهم  العلمية  االقسام   NARSورش عمل مع 

الفتر2017 اكلينيكية خالل  دي صيدلة  وفارم  دي  فارم  برنامجي  مقررات  توصيف  وكيفية  - 3ة  ( 

4 /10 /2020 . 

 .2021/ 2020 لبرنامجي الكلية خالل العام األكاديمي ةالدراسي ات المقرر ات ملف متابعة استكمال -9

واعتماده   2020/2021إعداد تقرير برنامجي التصنيع الدوائي والصيدلة االكلينيكية للعام األكاديمي   -10

 . 2021/ 9/ 20بتاريخ   57بمجلس الكلية 

 متابعة تطوير االداء المؤسسي للكلية من خالل:  ▪

 اوالً الدراسة الذاتية: 

النتهاء من تحديث الدراسة الذاتية لكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة ومراجعتها من قبل مركز ضمان   -5

 الجودة بالجامعة.  

توعية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الكلية بالدراسة الذاتية ومعايير االعتماد واعداد الدراسة  -6

 الذاتية وكتابة المعايير. 
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دراسة الذاتية ومعايير االعتماد واهمية الجودة في التعليم الجامعي ودور الطالب توعية طالب الكلية بال -7

 في اعمال الجودة.

 . 2021/ 2020تنظيم حفل استقبال الطالب الجدد في بداية العام الجامعي  -8

 ثانياً الخطة االستراتيجية: 

 . 2024-2019االنتهاء من مراجعة الخطة االستراتيجية للكلية   -3

للكلية   -4 التنفيذية  الخطة  مراجعة  من  االول    2024- 2019االنتهاء  العام  انشطة  تنفيذ  في  والبدء 

2019 /2020 . 

 توعية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب بالخطة االستراتيجية للكلية.  -5

 .2020/ 2019اعداد تقرير متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للعام االكاديمي  -6

 تبيانات ووسائل استطالع الراي: ثالثا االس

الجامعي   -1 العام  بتاريخ    47وعرضها واعتمادها بمجلس الكلية رقم    2021- 2020اعداد خطة الستبيانات 

9 /11 /2021 . 

أعضاء الهيئة    –أعضاء هئية التدريس    –قياس االحتياجات التدريبية لفئات الكلية المختلفة )قيادات اكاديمية   -2

 اعضاء الجهاز االداري(.  –المعاونة  

لجميع   -3 المقررات  ومنسقي  الدراسية  والبيئة  الدراسي  المقرر  عن  الطالب  استبيانات رضا  وتحليل  إجراء 

 . 2021والربيع   2020مقررات فصلي الخريف 

ومناقشة واعتماد نتائجه بمجلس    استبيان رضا الطالب عن التعليم االلكتروني والتعليم الهجينوتحليل  اجراء   -4

 .2021/ 11/7بتاريخ  55الكلية رقم 

 2021وفصل ربيع    2020استبيان رضا الطالب عن االرشاد األكاديمي للفصل الخريف    وتحليلإجراء   -5

 . 2021/ 7/ 11بتاريخ   55جلس الكلية رقم ومناقشة واعتماد نتائجه بم

ومناقشة واعتماد   2020استبيان رضا الطالب عن قواعد القبول والتحويل للفصل الخريف    وتحليلإجراء   -6

 .2021/ 11/7بتاريخ  55نتائجه بمجلس الكلية رقم  

- 2020  الجامعي  للعام  الدراسي  البرنامج  عن  الكلية  ببرنامجي  النهائي  المستوي  طالب   رضا  استبيان  إجراء -7

 .2021/ 7/ 11  بتاريخ  55  رقم الكلية بمجلس نتائجه واعتماد  ومناقشة 2021

  ومناقشة   2021  -2020إجراء استبيان رضا خريجي برنامجي الكلية عن البرنامج الدراسي للعام الجامعي   -8

 .11/7/2021 بتاريخ 55 رقم الكلية بمجلس  نتائجه واعتماد 

الطالب ع -9 استبيان رضا  العلمية  إجراء  االقسام  الكلية رقم  ن معامل  نتائجه بمجلس  واعتماد    55ومناقشة 

 . 2021/ 7/ 11بتاريخ  

بتاريخ    55ومناقشة واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رقم    إجراء استبيان رضا الطالب عن االنشطة الطالبية -10

11 /7 /2021 . 

  - رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن نمط القيادة بالكلية )عميد الكلية    إجراء وتحليل استبيان -11

 . 2021خالل فصل ربيع  وكيل الكلية(
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بالكلية خالل    استبيانوتحليل  إجراء   -12 المعاونة  والهيئة  التدريس  التدريبية ألعضاء هيئة  االحتياجات 

 . 2021  ربيعفصل 

 . 2021إجراء وتحليل استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز الداري خالل فصل الربيع   -13

عن   -14 الدوائي  التصنيع  وبرنامج  االكلينيكية  الصيدلة  برنامج  خريجي  استبيان رضا  وتحليل  إجراء 

 نامج الدراسي.البر

إجراء وتحليل استبيان رضا طالب المستوي النهائي لبرنامج الصيدلة االكلينيكية وبرنامج التصنيع  -15

 الدوائي عن البرنامج الدراسي.

 إجراء وتحليل استبيان رضا طالب برنامجي الكلية عن معامل الكلية. -16

 رضا طالب برنامجي الكلية عن اجراءات سير االمتحانات بالكلية. إجراء وتحليل استبيان -17

 رابعاً المراجعة الداخلية للكلية: 

 اعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية التابعة لوحدة ضمان الجودة. -1

الدراسة    –  األكاديمياالرشاد    –كنترول الكلية    –اجراء المراجعة الداخلية لـ)مقررات وبرامج دراسية   -2

 . 2021الخطة االستراتيجية( خالل شهر اغسطس  –الذاتية 

اتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة لمالحظات تقرير لجنة المراجعة الداخلية من قبل لجنة المراجعة  -3

يومي   الداخلية  المراجعة  زيارة  خالل  بالقاهرة  بدر  جامعة  الجودة  ضمان  لمركز  التابعة  - 7الداخلية 

8 /9 /2020 . 

 مساً التدريب والدعم الفني: خا

برنامج للقيادات   1برنامج التدريبية من قبل لجنة التدريب والدعم الفني بالوحدة بواقع )   15تنفيذ عدد   -1

برامج ألعضاء    3 – ألعضاء الهيئة المعاونة  4  –برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس   7 – االكاديمية 

 الجهاز الداري(.

 . 17/10/2020يم الجودة واهميتها خالل حفل استقبال الطالب الجدد بتاريخ توعية طالب الكلية بمفاه -2

التوعية الصحية عن الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد قام بتنفيذ برنامج التوعية رئيس قسم  -3

 . 2020/ 10/ 17خالل حفل استقبال الطالب الجدد بتاريخ  الميكروبيولوجي والمناعة

توعية طالب المستويات الدراسية الثاني والثالث والرابع والخامس بمفاهيم الجودة واالعتماد واهميتها    -4

المستويات   تقسيم  وتم  محاضراتهم  داخل  التدريس  هيئة  اعضاء  خالل  من  بها  الطالب  ودور  للطالب 

كل مستوي  المختلفة علي اعضاء الوحدة حيث تم تخصيص عضو من اعضاء الوحدة لتوعية    الدراسية

  – دراسي ببرنامجي الكلية وتقديم عرض تقديمي مبسط يشرح اهمية الجودة ومفاهيمها المختلفة )الجودة  

( وغيرها من المفاهيم وتم التركيز علي مردود تبيني سياسات  NARS / ARS  –االعتماد االكاديمي  

ل محاضرات شهري  الجودة والحصول علي االعتماد االكاديمي ودور الطالب في انشطة الجودة خال

 . 2021و ابريل  2020نوفمبر  

توعية الطالب بالخطة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي لجميع المستويات الدراسية لبرنامجي الكلية   -5

 .2021وابريل    2020 وذلك خالل محاضرات شهري نوفمبر
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  2020 الطالب بالدراسة الذاتية ومعايير االعتماد األكاديمي وذلك خالل محاضرات شهري نوفمبر  ية -6

 . 2021وابريل  

الكلية   -7 حصول  واهمية  الجودة  مفاهيم  عن  الطالب  المشاركة    علىتوعية  انشطة  وعرض  االعتماد 

هيئة القومية لضمان جودة المجتمعية للكلية وذلك في اطار استعداد الكلية للزيارة االستطالعية من قبل ال

 عبر تطبيق زووم.   2021/ 8/ 12و  2021/ 8/ 5التعليم واالعتماد بتواريخ  

التوعية الصحية من خالل اصدار العدد االول من نشرة التوعية الصحية عن موضوع عدوى الفطر   -8

ة والوقاية منها واعراض المرض وقام بتجميع ومراجعة المادة العلمي  2021االسود خالل شهر يونيو 

 اعضاء هيئة التدريس لقسم الميكروبيولوجي والمناعة. 

عن اهمية العالجية للكركم    الصحية  التوعية  نشرة  من  الثانية  العدد   اصدار  خالل  منالتوعية الصحية   -9

 وقام بتجميع ومراجعة المادة العلمية اعضاء هيئة التدريس لقسم العقاقير.   2021خالل شهر يوليو 

مفاهيم الجودة واالعتماد وأهميتها والتي قام بتوعية وتعريف اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   -10

يونيو    21وبتاريخ   عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة  32ذلك بحضور  وبإلقائها أ.د.م/ العلياء محمد سالم  

2021 . 

  االكاديميية ومعايير االعتماد  بالدراسة الذاتتوعية وتعريف اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   -11

بإلقائه قام  جداويوالتي  المنعم  عبد  ايهاب  أ.د.م/  ذلك   ا  بالكلية  الجودة  لوحدة ضمان  التنفيذي  المدير 

 . 2021يونيو   26وبتاريخ   ةعضو هيئة تدريس وهيئة معاون 33بحضور 

المعاونة   -12 والهيئة  التدريس  هيئة  للبالتوعية وتعريف اعضاء  االستراتيجية  البيئي  خطة  والتحليل  كلية 

بإلقائه قام  جداويوالتي  المنعم  عبد  ايهاب  أ.د.م/  ذلك   ا  بالكلية  الجودة  لوحدة ضمان  التنفيذي  المدير 

 . 2021يونيو   30عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وبتاريخ   35بحضور 

  الجهاز   ألعضاء  الوظيفي  التوصيف  عن  تعريفي  ولقاء  وأهميتها   واالعتماد   الجودة  بمفاهيم  التوعية -13

 . اداري  11  وبحضور  2021  يونيو  30  بتاريخ   وذلك  سالم   الجواد   عبد   العلياء  / م.د .أ  بتنفيذها  وقام  االداري

 

 

 

2021/ 11/ 15بتاريخ  59تم االعتماد بمجلس الكلية رقم   

 

 ،،، يُعتمد

 عميد الكلية 

 
 أ.د./ ياسر محمد مصطفي 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الكلية  وكيل

 
 إيهاب محمد عبد المنعم جداويأ.د./ 


