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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 سالم /أ.م.د.

 

 األقسام العلمية لكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 
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 قسم العقاقير -2

 الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية قسم  -3

 السموم و  علم االدوية قسم  -4

 قسم الكيمياء الحيوية  -5

 والمناعة   الميكروبيولوجيقسم  -6

 الممارسة الصيدلية والصيدلة االكلينيكية قسم  -7
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 2021/2022لعام  انجازات وأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 اوالً أنشطة المشاركة المجتمعية 

 للمجتمع  إشعاع  مركز  بالقاهرة  بدر  جامعة  الصيدلة  كلية  تجعل  متميزة  مجتمعية  خدمات   تقديم  الكلية  سياسة  تهدف   -

  .المحيط

( EPSF)  بدر  جامعة  -  الصيدلة  لطالب   المصري  اإلتحاد   جماعة  واعضاء  طالبها  في  متمثلة  الكلية  قامت   وقد    -

 للطالب  مهارات  وتنمية تعريفية ولقاءات  وندوات   صحية توعية   أنشطة شملت  المجتمعية الخدمة انشطة من بالعديد 

 -  :التالي منهاوالخيرية  االعمال من وغيرها  بالدم  تبرع وحمالت  وقوافل

 انشطة التوعية:  -أ

 باألنشطة   الجدد   الطالب   وتوعية  10/10/2021  يوم  وذلك  الجدد  الطالب  استقبال  وحفل  التعريفي   اللقاء  تنظيم  -1

  عن   صحية  توعية   وكذلك  الطالبية  األنشطة  في  المشاركة  على   وتشجيعهم  المجتمعية   المشاركة   وانشطة  الطالبية

  االلكتروني   والتسجيل  األكاديمي  االرشاد   بنظام  وتعريفهم   منها،  والوقاية  كورونا  وفيروس   المعدية  االمراض 

كما    .منه  االستفادة  وسبل  االلكتروني  التعليم  وموقع  عليه،  الحصول  وطريقة  الطالب   ودليل  الدراسية  للمقررات 

تضمن الحفل تكريم الطالب األوائل )األول والثاني من كل مستوي دراسي لكل برنامج( وتكريم الطالب المتميزين  

 باألنشطة الطالبية وانشطة المشاركة المجتمعية.

         

  لالنضمام  وتشجيعهم  الجدد   الطالب   لدعوةاليوم التعريفي لالتحاد المصري لطالب الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة   -2

 والذي  2021/ 11/ 10- 8  من  الفترة  خالل  وذلك  لقاءات   عدة  تضمن   والذي(  EPSF-BUC)   لجمعية  العمومية  لجمعية

 جامعة   الصيدلة  لطالب   المصري  االتحاد   أعضاء  من  25  وبمشاركة  األول  المستوي   طالب   من  طالب   250  حضره

 .بالقاهرة بدر
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 التكنولوجيا  بكلية(  SSBS)  جمعية   طالب   مع  باالشتراك  توعوية  محاضرات :  السكري  بمرض  التوعية  حملة -3

  من   عضو  20  بمشاركة  2021/ 12/ 16  يوم  وذلك  للعلوم  بدر  اكاديمية  رئيس   فهمي  محمود ./  د .أ  فيها  وحاضر   الحيوية

 .الكلية طالب  من 80  وبحضور  الجمعية أعضاء

   
 

وعن المقاومة البكتيرية    حملة توعية لطالب جامعة بدر بالقاهرة عن خطورة اإلفراط في استخدام المضادات الحيوية  -4

بالقاهرة واستهدفت طالب   35وشارك في تنظيم حملة التوعية عدد   من طالب جمعية اتحاد طالب الصيدلة جامعة بدر 

 . 2022/ 3/ 22الجامعة ذلك يوم الثالثاء الموافق 

   
  

المرحلة االولي التي استهدفت طالب كليات جامعة بدر بالقاهرة بمشاركة  حملة التوعية المجتمع بأهمية دور الصيدلي    -5

طالب وقاموا بتوعية طالب الجامعة بدور الصيدلي في المجتمع وخطورة الروشتة المكتوبة وتأثيرها بشكل كبير علي    25

 . 2022/ 4/  26أخطاء صرف الدواء وذلك خالل يوم 
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 طالب   بتوعية  وقاموا  طالب   25  بمشاركة  رمضان  من  العاشر  بمدينة  الصيدلي  دور  بأهمية  المجتمع  التوعية  حملة  -6

 وذلك   الدواء  صرف  أخطاء  على  كبير  بشكل  وتأثيرها  المكتوبة  الروشتة  وخطورة  المجتمع  في  الصيدلي  بدور  الجامعة

 . 2022/ 4/  27 يوم خالل

        
 

  وبكالوريوس (  دوائي  تصنيع)  الصيدلة  بكالوريوس  برنامجي   الخامس   المستوي  طالب   بها   قام   أولية  اسعافات  حملة -8

 وتعريفهم  لتوعيتهم  بالقاهرة  بدر  جامعة  طالب   واستهدفت   السموم  االدوية  قسم  مع  بالتعاون  (اكلينيكية  صيدلة)  الصيدلة

 .2022  مارس 30و  28 يومي تنظيمها  وتم بذلك توعية منشورة وتوزيع  األولية اإلسعافات  واساسيات   بأساليب 

      
 

  .2021 الخريف فصل خالل" المستجد كورونا فيروس  امصال" بعنوان صحية توعية نشرة اصدار -8
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بعنوان "مرض  -9 للتوعية  توعية صحية  المختلفة"    عالجه  وطرق  منه  الوقاية  وطرق  السكري  اصدار ونشر نشرة 

 .  2022فصل الربيع خالل المختلفة  عالجه وطرق منه الوقاية وطرق السكري بمرض  فئات الكلية لتوعية

 
 

 نشرة  ونشر   اصدار  خالل  من  المختلفة  عالجها  وطرق  منها  الوقاية  وطرق  الدم  ضغط  بأمراض  الطالب  توعية  -10

 . 2022 الصيف فصل خالل للتوعية صحية  توعية

 
 

 خالل "  وفوائده  هو  ما  األخضر  الشاي"  بعنوان  الطبية  األعشاب  لبعض  والعالجية  الطبية  بالفوائد  الطالب  توعية  -11

 .2022 الصيف فصل
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 ندوات وزيارات ولقاءات علمية:  -ب

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

 الثقافات   وتبادل  الصيدلة  مجاالت   إحدى  في  للتدريب   الدولية  الجامعات   إحدى  الي  السفر  للطالب   يتيح  والذي  2022/ 2021

 . االتحاد  أعضاء من طالب  20  وبمشاركة 2021/ 11/ 8-7  يومي خالل وذلك

  

 وذلك   بالقاهرة  هليوبوليس  بجامعة  الصيدلة  لكليات   السنوي  العلمي  المؤتمر  في  الكلية  طالب  من  طالب  25  مشاركة  -2

 صيدلة  طالب   تطوير  بهدف  مصر  جهورية  مستوي  على  سنويا  يعقد   علمي  مؤتمر  وهو  ،2022/ 11/ 14- 11  من  الفترة  خالل

 . والعملية العلمية الناحية من
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  وعالج   االكلينيكية  الصيدلة  مجال  يتناول   الكلية  لطالب   تعليمي  برنامج  وهي (PHocus) مشروع   منافسات  افتتاح  -3

 .الكلية  طالب  من 25 وشارك  2022  مايو 28- 24 ابريل من  الفترة خالل ذلك االورام

   
يوليو   22يونيو الي    30استضافة طالبان من المملكة األردنية خالل الفترة من    (SEPبرنامج التبادل الطالبي )  -4

 وداخل أحد شركات االدوية باإلضافة اليوحصلوا على برنامج تدريبي بمركز المحاكاة االكلينيكي بالجامعة   2022

 برنامج ترفيهي لمعالم القاهرة 

     
 

 بالجامعة  التسويق  إدارة  مع  بالتعاون  الكلية  قامت :  بالقاهرة  بدر  لجامعة   األول  التوظيفي  الملتقي  تنظيم  في  المشاركة  -5

  جهة   141  من  اكثر  بحضور  2022  مايو  24  بتاريخ  بالقاهرة  بدر  جامعة  كليات   لطالب   األول  التوظيفي  الملتقي  بتنظيم

  بالكلية   المهني   التوجيه  لجنة  قامت   وقد (.  23-4/ 9)   حيوية  وإتاحة  دوائي  تصنيع  شركات   8و  مستشفيات   10  منها  توظيف

  المهنية  المهارات   تنمية  –.(  How to write C.V)  الذاتية  السيرة  كتابة]  عمل  ورش  6  يضم   تدريبي  برنامج  باعداد 

(Career development skills )- الصيدلية االعمال ريادة (Pharmaceutical business startup )– المهارات 

 personal branding & different pharmaceutical career)   المختلفة  الصيدلي  العمل  لمجاالت   المهنية

disciplines  )–   الجودة  تأكيد  (quality control in factories white-belt six sigma  )) –   العرض  مهارات 

 . التوظيفي الملتقي هامش علي تنفيذها تم والتي([ presentation skills) الفعال
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 حمالت التبرع بالدم وأعمال خيرية:  -ج

- 20وذلك الفترة من    مركز نقل الدم بمحافظة الزقازيقلصالح    حملة تبرع بالدم داخل حرم جامعة بدر بالقاهرة  -1

التسجيل    2021نوفمبر   22 عملية  بتنظيم  والقيام  بالدم  التبرع  بأهمية  الجامعة  بتوعية طالب  الجمعية  أعضاء  وقام 

وقامت مجموعة من الطالب بالقيام لالطمئنان على المتبرعين وطمأنتهم خالل عملية التبرع وشارك في الحملة عدد 

 طالب من مختلف المستويات الدراسية.  50

   

  2021ديسمبر    24والتي استهدفت قرية الروضة مركز فاقوس محافظة الشرقية وذلك يوم    حملة الكساء الشتوي:  -2

 .من طالب الكلية 35وذلك لدعم ومساعدة المواطنين األكثر احتياجاً بالبطاطين والمالبس الشتوي بمشاركة 
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  12/2021/ 23الزقازيق بتاريخ    دم  بنك   لصالح  محافظة الشرقية:  –  ديرب نجم  –  رةبصه  قرية  في  بالدم  تبرع  حملة  -3

 .والذين قاموا بتوعية أهالي القرية بأهمية التبرع بالدم وتسجيل المتبرعينطالب من طالب الكلية  24بمشاركة  

     

من طالب الكلية: قافلة   25وبمشاركة    2021/ 12/ 24وذلك يوم    قافلة طبية لقرية الروضة مركز فاقوس الشرقية  -4

وتحقيق حياة كريمة ألهالي    2030طبية متكاملة وكشف توزيع ادوية واجراء تحاليل طبية من اجل تحقيق رؤية مصر  

 القري المصرية. 

   
  

  2022مارس    15-13الفترة من  الزقازيق وذلك    دم  بنك  لصالح  حملة تبرع بالدم داخل حرم جامعة بدر بالقاهرة  -5

 من طالب الكلية. 80طالب من طالب الجامعة وشارك في تنظيم الحملة  35بمشاركة  

  

 2022ابريل    1مارس الي    31قافلة طبية وتوزيع شنط رمضانية بقرية العمار الكبرى بالقليوبية خالل الفترة من    -6

 طالب من طالب الكلية. 25قافلة طبية وبمشاركة وتوزيع كراتين رمضان ومواد غذائية باإلضافة الي 
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الكبرى  -7 العمار  قرية  ألهالي  العيد  مالبس  توزيع  يوم    حملة  والتي   25بمشاركة    2/4/2022وذلك  الكلية  من طالب 

 استهدفت توزيع مالبس العيد ألطفال إلدخال البهجة علي قلوب أطفال القرية. 

  

  ومشاركة   هدايا  من طالب الكلية لتوزيع  13بمشاركة    "المدينة المنورة" بمدينة العاشر من رمضانزيارة دار ايتام    -8

 ترفيهي. يوم األطفال

 

 :أنشطة خدمة مجتمع كلية الصيدلة -د

حيث تم اختيار المكرمين    2020/ 6/12بتاريخ    االحتفال وتكريم الموظف المثالي وأعضاء الهيئة المعاونة المثاليين  -1

 من كل فئة طبقاً لمعايير اختيار موضوعية تعتمد على تقييم اداءهم بالكلية.  
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والذي تم قام كل قسم علمي بعرض إنجازاته وانشطته    2021ديسمبر    13بتاريخ    تنظيم اليوم العلمي األول لكلية الصيدلة  -2

، وتكريم أفضل قسم علمي، ونشر 2021/ 2020الطالبية والبحثية والمجتمعية ومشاركته بأعمال الجودة خالل العام الجامعي  

 مشروع تخرج  أفضلطالب المستوي النهائي لبوسترات مشاريع التخرج الخاصة بهم وتقييمها واختيار 
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 : خطط وتقارير وقرارت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة -هـ

 .2021/ 10/ 18بتاريخ   58تشكيل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتماد التشكيل بمجلس الكية رقم  -1

م الجامعي اعداد تقرير عن أنشطة المشاركة المجتمعية وتقرير إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعا  -2

 واعتماد التقارير بمجلس الكلية.  2021/ 2020

 .18/10/2021 بتاريخ 58 رقمواعتماد الخطة  2022/ 2021إعداد خطة المشاركة المجتمعية للعام الجامعي   -3

ً ث خالل العام  انجازات وأنشطة وحدة ضمان الجودة واستعدادات الكلية للتأهل لالعتماد انيا

 2021/2022الجامعي 
ً  ًً سعيا  الكلية تسعى -  الى  للوصول ذلكو التعليمية والفاعلية المؤسسي التقويم فى الجودة معايير تطبيق الى جديا

 على للحصول يؤهلها الذى المجتمعية والمشاركة  العلمي والبحث  الصيدلي التعليم فى األكاديمي و  المؤسسي التميز

 .االعتماد 

 كأحدي (  NAQAA)  واالعتماد  التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من  األكاديميوقد تبنت الكلية التأهل لالعتماد   -

 .2024- 2019الغايات االستراتيجية بخطتها االستراتيجية 

تحقيق تلك الغاية   وقد قامت وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة بأنشطة وأعمال عديدة من أجل -

 - االستراتيجية ومنها: 

 متابعة تطوير االداء األكاديمي لبرامج الكلية من خالل:  ▪

 والبرامج: اوالً المقررات 

  20بتاريخ   57بمجلس الكلية رقم بتاريخ رقم    2022وربيع    2021اعتماد توصيف مقررات فصلي الخريف  -1

 . 2021سبتمبر 

  2021التأكيد على اعضاء هيئة التدريس بعرض توصيف المقررات على الطالب عند بداية فصل الخريف   -2

 . 2022والربيع 

تقارير   -3 ومراجعة  اعداد  من  األكاديمي  االنتهاء  للعام  الكلية  لبرنامجي  الدراسية    2021/2022المقررات 

 واعتمادها بمجلس الكلية بالتعاون مع منسقي المقررات.

للعام  -4 اكلينيكية(  بكالوريوس الصيدلة )تصنيع دوائي( وبكالوريوس الصيدلة )صيدلة  تقرير برنامجي  إعداد 

 . 2022/ 8/ 8خ  بتاري 68واعتماده بمجلس الكلية  2022/ 2021األكاديمي  

والطالب   -5 التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  مع  الصيدلة   إلعداد التعاون  بكالوريوس  برنامجي  بين  الفجوة  دراسة 

دي(  )فارم  الصيدلة  بكالوريوس  برنامجي  مع  اكلينيكية(  )صيدلة  الصيدلة  وبكالوريوس  دوائي(  )تصنيع 

إلجراءات التصحيحية لسد الفجوة واعتماد وبكالوريوس الصيدلة فارم دي صيدلة اكلينيكية واعداد واقتراح ا

 ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.  2021/ 11/ 15بتاريخ  59اإلجراءات التصحيحية بمجلس الكلية رقم 

 تحديث توصيف البرامج التعليمية األربعة:  -6

 بكالوريوس الصيدلة )تصنيع دوائي(.  -

 بكالوريوس الصيدلة )صيدلة اكلينيكية(.  -

 (. - PharmDالصيدلة )فارم ديبكالوريوس  -

 ( صيدلة اكلينيكية. PharmD -بكالوريوس الصيدلة )فارم دي -
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وتحديث توصيف المقررات الدراسية للبرامج األربع بناًء علي تعليقات تقرير المراجعة الخارجية للجنة الزيارة  

 . 2022/ 2/ 14ريخ  بتا  62، واعتماد التحديث بمجلس الكلية رقم 2021االستطالعية للكلية خالل صيف 

بكالوريوس -7 القديمة:  الالئحة  وبرنامجي  مقررات   الصيدلة   وبكالوريوس(  دوائي  تصنيع)  الصيدلة  توصيف 

 Pharmacy NARS)   2017طبقاً للمعايير القومية االكاديمية للتعليم الصيدلي اصدار    (اكلينيكية  صيدلة)

 .2022/ 11/4بتاريخ  64( واعتماد التوصيف بمجلس الكلية رقم 2017

 اعداد مصفوفات استراتيجيات التدريس والتعلم مع العناصر االساسية للبرامج الدراسية.  -8

 اعداد مصفوفات استراتيجيات التدريس والتعلم مع المقررات الدراسية.  -9

 اعداد مصفوفات أساليب التقويم مع العناصر االساسية للبرامج الدراسية.  -10

 والتعلم مع المقررات الدراسية.اعداد مصفوفات أساليب التقويم  -11

 .2022/ 2021لبرنامجي الكلية خالل العام األكاديمي  ةالدراسي ات المقرر ات ملف متابعة استكمال -12

دي   -13 )فارم  الصيدلة  بكالوريوس  لبرنامج  االولي  الميداني  التدريب  واعتماد PharmD  -توصيف   )

 . 2022/ 2/ 14بتاريخ    62التوصيف بمجلس الكلية رقم 

التدر -14 دي  توصيف  )فارم  الصيدلة  بكالوريوس  لبرنامج  االولي  الميداني  صيدلة   -(  PharmD  -يب 

 . 2/2022/ 14بتاريخ   62إكلينيكية واعتماد التوصيف بمجلس الكلية رقم  

(  PharmD  -( لبرنامج بكالوريوس الصيدلة )فارم دي  سنة االمتيازتوصيف برنامج التدريب المتقدم ) -15

 .2022/ 2/ 14بتاريخ   62الكلية رقم واعتماد التوصيف بمجلس 

(  PharmD  -( لبرنامج بكالوريوس الصيدلة )فارم دي  سنة االمتيازتوصيف برنامج التدريب المتقدم ) -16

 . 2/2022/ 14بتاريخ   62صيدلة إكلينيكية واعتماد التوصيف بمجلس الكلية رقم   -

 ثانياً التسهيالت الداعمة: 

للتسهيالت  - الكمي  التقييم  تقرير  التقرير   استيفاء  واعتماد  بالقاهرة  بدر  جامعة  الصيدلة  لكلية  المادية 

 .2022/ 8/8بتاريخ   68بمجلس الكلية رقم  

 متابعة تطوير االداء المؤسسي للكلية من خالل:  ▪

 اوالً الدراسة الذاتية: 

ومراجعته    2020/2021االنتهاء من تقرير السنوي لكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة للعام الجامعي   -1

 من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة.  

الجامعي   -2 للعام  بالقاهرة  بدر  جامعة  الصيدلة  لكلية  الذاتية  الدراسة  اعداد  في   2022/ 20221البدء 

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. استعداداً للتقدم بطلب زيارة اعتماد من قبل

 ثانياً الخطة االستراتيجية: 

 .2021/ 2020اعداد تقرير متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للعام األكاديمي  -1

 .الكلية بمجلس 2022/ 2021  لعام السنوية التنفيذية الخطة اعتماد  -2

 . االستراتيجية للكليةللخطة  2021/2022عرض االنشطة التنفيذية لعام  -3

 ثالثا إعداد ومتابعة الخطط والتقارير الدورية: 

نوفمبر   15بتاريخ   59واعتمادها بمجلس الكلية رقم   2022/ 2021اعداد خطة االنشطة الطالبية للعام الجامعي   -1

2021. 
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 . 2021 نوفمبر  15  بتاريخ 59 رقم الكلية بمجلس واعتمادها  2021/2022للعام الجامعي  التوعيةاعداد خطة  -2

  نوفمبر   15  بتاريخ  59  رقم  الكلية  بمجلس  واعتمادها  2022/ 2021اعداد خطة الدعم الطالبي للعام الجامعي   -3

2021. 

  بتاريخ  59 رقم الكلية بمجلس  واعتمادها  2021/2022 الجامعي للعام الصيدلة كلية لمبني الصيانة خطة اعداد  -4

 .2021 نوفمبر  15

 بتاريخ  59 رقم  الكلية  بمجلس واعتمادها 2021/2022 الجامعي  للعام  الصيدلة  لكلية  الذاتي  التقويم  خطة  اعداد  -5

 .2021 نوفمبر  15

وعرضه واعتماده بمجلس    2021خالل شهر اكتوبر    2022/ 2021اعداد تقرير انجازات االقسام العلمية لعام   -6

 . 2021/ 15/11بتاريخ  59الكلية رقم 

بتاريخ   62وعرضه واعتماده بمجلس الكلية رقم    2021/ 2020خالل العام الجامعي  اعداد تقرير انجازات الكلية   -7

14 /2 /2022 . 

أعضاء الهيئة    –أعضاء هيئة التدريس    –اعداد خطة البرامج التدريبية لفئات الكلية المختلفة )قيادات اكاديمية   -8

 .2021 نوفمبر  15 بتاريخ 59 رقم الكلية بمجلس واعتمادها اعضاء الجهاز االداري( –المعاونة  

اعداد خطة تحسين وتعزيز ألنشطة الكلية بناًء علي تقرير المراجعة الخارجية للجنة الزيارة االستطالعية للكلية   -9

واعتماد    2021من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد والذي تم ارساله للكلية خالل فصل الخريف  

 . 2022/ 2/ 14بتاريخ   62رقم خطة التحسين والتعزيز بمجلس الكلية 

 رابعاً االستبيانات ووسائل استطالع الراي: 

  58وعرضها واعتمادها بمجلس الكلية رقم   2021- 2020اعداد خطة الستبيانات العام الجامعي  -1

 . 2021/ 10/ 18بتاريخ  

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

 اعضاء الجهاز االداري(. –أعضاء الهيئة المعاونة 

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

 .2022والربيع    2021لجميع مقررات فصلي الخريف 

الهجين ومناقشة واعتماد   -4 التعليم االلكتروني والتعليم  اجراء وتحليل استبيان رضا الطالب عن 

 . 2022/ 7/ 4بتاريخ  67نتائجه بمجلس الكلية رقم  

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

 . 7/2022/ 4بتاريخ    67لس الكلية رقم  ومناقشة واعتماد نتائجه بمج 2021

ومناقشة    2021استبيان رضا الطالب عن قواعد القبول والتحويل للفصل الخريف    وتحليلإجراء   -6

 .2022/ 7/ 4بتاريخ  67واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رقم 

ي  الجامع   للعام  الدراسي  البرنامج  عن  الكلية  ببرنامجي  النهائي  المستوي  طالب   رضا  استبيان  إجراء -7

 .7/2022/ 4  بتاريخ  67 رقم  الكلية بمجلس نتائجه واعتماد   ومناقشة 2022/ 2021

  2021/2022إجراء استبيان رضا خريجي برنامجي الكلية عن البرنامج الدراسي للعام الجامعي   -8

 .2022/ 7/ 4 بتاريخ  67 رقم الكلية بمجلس نتائجه واعتماد   ومناقشة

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

 . 2022/ 4/7بتاريخ   67رقم 
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ومناقشة واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رقم   إجراء استبيان رضا الطالب عن االنشطة الطالبية -10

 .2022/ 4/7بتاريخ   67

معاونة عن نمط القيادة بالكلية إجراء وتحليل استبيان رضا أعضاء هيئة التدريس والهيئة ال -11

ومناقشة واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رقم    2022وكالء الكلية( خالل فصل ربيع    -)عميد الكلية  

 .2022/ 4/7بتاريخ   67

إجراء وتحليل استبيان االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية   -12

 . 2021خالل فصل خريف 

 2022يل استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء الجهاز اإلداري خالل فصل الربيع  إجراء وتحل  -13

 . 2022/ 7/ 4بتاريخ   67ومناقشة واعتماد نتائجه بمجلس الكلية رقم 

 خامساً المراجعة الداخلية للكلية: 

  58رقم  اعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية التابعة لوحدة ضمان الجودة واعتماد التشكيل بمجلس الكلية   -1

 . 2021/ 10/ 18بتاريخ  

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

 . 2022الخطة االستراتيجية( خالل شهر يونيو  –الذاتية 

ات وعرض اإلجراء  8/8/2022بتاريخ    68عرض واعتماد تقارير المراجعة الداخلية بمجلس الكلية رقم   -3

 التصحيحية. 

 سادساً المراجعة الخارجية للكلية:

 جودة   لضمان  القومية  الهيئة  قبل  من  للكلية  االستطالعية  الزيارة  للجنة  الخارجية  عرض تقرير المراجعة -1

بجلسته رقم    واالعتماد علي  التعليم الكلية  الوحدة ومجلس  إدارة  للوحدة ومجلس  التنفيذي    61المجلس 

 . 2022/ 1/ 17بتاريخ  

تقرير المراجعة الخارجية للجنة الزيارة   -2 بناًء علي  الكلية  اعداد واعتماد خطة تحسين وتعزيز ألنشطة 

تم ارساله للكلية خالل    االستطالعية للكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد والذي

 .2021فصل الخريف 

 .2022انتداب مراجعين خارجيين للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية خالل فصل الربيع   -3

واتخاذ    4/7/2022بتاريخ    67عرض تقارير المراجعة الخارجية واعتماد التقارير بمجلس الكلية رقم   -4

 اإلجراءات التصحيحية المناسبة. 

ارة اعتماد للكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد خالل فصل الصيف  التقدم بطلب زي -5

2022. 

التقدم لزيارة االعتماد خالل فصل الصيف   -6 تجهيز ملفات الرئيسية واالساسية والداعمة الالزمة إلتمام 

20222 . 

 سابعاً التدريب والدعم الفني والتوعية: 

 ة: أنشطة التوعية للفئات المختلف -أ

 - توعية الطالب:  ▪

  االلكتروني   التعليم   منصة  على  واتاحته  2021/2022للعام الجامعي    الكلية  لبرنامجي  الطالب   دليل  تحديث  -1

(LMS) . 
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  باألنشطة   الجدد   الطالب   وتوعية  10/10/2021  يوم  وذلك  الجدد  الطالب  استقبال  وحفل  التعريفي  اللقاء  تنظيم -2

  عن   صحية  توعية   وكذلك  الطالبية  األنشطة  في  المشاركة  على   وتشجيعهم  المجتمعية   المشاركة   وانشطة  الطالبية

  االلكتروني   والتسجيل  األكاديمي  االرشاد   بنظام  وتعريفهم   منها،  والوقاية  كورونا  وفيروس   المعدية  االمراض 

  كما .  منه  فادةاالست  وسبل  االلكتروني  التعليم  وموقع  عليه،  الحصول  وطريقة  الطالب   ودليل  الدراسية  للمقررات 

  المتميزين   الطالب   وتكريم(  برنامج  لكل  دراسي  مستوي  كل   من  والثاني  األول)  األوائل  الطالب   تكريم  الحفل  تضمن

المجتمعية. وتكريم الطالب األوائل والمتميزين باألنشطة الطالبية المختلفة    المشاركة  وانشطة الطالبية  باألنشطة

 .2021/ 2020للعام الجامعي 

توعية طالب المستويات الدراسية الثاني والثالث والرابع والخامس بمفاهيم الجودة واالعتماد واهميتها  للطالب   -3

ودور الطالب بها من خالل اعضاء هيئة التدريس داخل محاضراتهم وتم تقسيم المستويات الدراسية المختلفة علي 

ية كل مستوي دراسي ببرنامجي الكلية وتقديم اعضاء الوحدة حيث تم تخصيص عضو من اعضاء الوحدة لتوع 

(  NARS / ARS  –االعتماد االكاديمي    –عرض تقديمي مبسط يشرح اهمية الجودة ومفاهيمها المختلفة )الجودة  

وغيرها من المفاهيم وتم التركيز علي مردود تبيني سياسات الجودة والحصول علي االعتماد االكاديمي ودور 

 .  2022ومايو  2021خالل محاضرات شهري نوفمبر  الطالب في انشطة الجودة

توعية الطالب بالخطة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي لجميع المستويات الدراسية لبرنامجي الكلية حيث   -4

تم عرض مفهوم التخطيط االستراتيجي ورؤية ورسالة الكلية والغايات واالهداف االستراتيجية والفرق بين الغاية 

 . 2022ومايو   2021ديسمبر  ذلك خالل محاضرات شهريوالهدف و

الذاتية ومعايير االعتماد األكاديمي )معيار التخطيط االستراتيجي    -5 بالدراسة  القيادة   –توعية الطالب  معيار 

معيار الجودة والتطوير( لجميع مستويات الدراسية لبرنامجي الكلية وذلك خالل محاضرات شهري  –والحوكمة  

 . 2022فبراير ومارس  

  ضرار اإلدمان وسوء استخدام الدواء الصحية والمجتمعيةأ ببجامعة بدر في الكليات المختلفة  توعية الطالب    -9

مايو   الصحية  2022خالل شهر  التوعية  برامج  بتنفيذ  التابع    وقام  والتعاطي  االدمان  مكافحة وعالج  صندوق 

 لوزارة التضامن االجتماعي.

 توعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  ▪

مفاهيم الجودة واالعتماد وأهميتها والتي قام  بتوعية وتعريفي اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة   - 1

اغسطس   2وبتاريخ     تدريس وهيئة معاونةعضو هيئة    35بإلقائها د./ ممدوح عرابي وذلك بحضور  

2022 . 

األكاديمي  بالدراسة الذاتية ومعايير االعتماد  توعية وتعريفي اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة    - 2

بحضور وذلك  عرابي  ممدوح  د./  بإلقائها  قام  وبتاريخ    33والتي  معاونة  وهيئة  تدريس  هيئة    9عضو 

 . 2022اغسطس 

المعاونة  توعية وتعريفي اعضا -3 والهيئة  التدريس  البيئي بالء هيئة  للكلية والتحليل  خطة االستراتيجية 

بإلقائها د./ ممدوح عرابي وذلك بحضور    16عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وبتاريخ    40والتي قام 

 . 2022اغسطس 

 توعية أعضاء الجهاز االداري: ▪
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وأهميتها  بالتوعية    -1 واالعتماد  الجودة  الجهاز  مفاهيم  الوظيفي ألعضاء  التوصيف  عن  تعريفي  ولقاء 

 اداري. 15وبحضور  2022اغسطس   16االداري وقام بتنفيذها د./ ممدوح عرابي وذلك بتاريخ   

  2021نوفمبر    15بتاريخ    التخلص من النفايات البيولوجية والكيميائيةبكيفية    التوعية  ورشة عمل عن -2

 ضو لجنة السالمة والصحة المهنية.وقام بإلقائها م.م/ أحمد أبو اليزيد ع

 توعية صحية لجميع فئات الكلية:  ▪

والوقاية منها    2021خالل شهر نوفمبر   19-أمصال فيروس كورونا المستجد  التوعية الصحية عن عدوى    -1

 والمناعة. واعراض المرض وقام بتنفيذ برامج التوعية الصحية اعضاء هيئة التدريس لقسم الميكروبيولوجي  

 2022خالل شهر مارس    توعية الطالب بأمراض ضغط الدم وطرق الوقاية منها وطرق عالجها المختلفة  -2

   .وقام بتنفيذ برامج التوعية الصحية اعضاء هيئة التدريس لقسم الصيدلة االكلينيكية والممارسة الصيدلية

وقام بتنفيذ برامج التوعية الصحية    2022أبريل  التوعية الصحية عن الفوائد الطبية للشاي االخضر خالل شهر    -3

 اعضاء هيئة التدريس لقسم العقاقير. 

وقام بتنفيذ   2022خالل شهر مايو    توعية الطالب بمرض السكري وطرق الوقاية منه وطرق عالجه المختلفة  -4

 . برامج التوعية الصحية اعضاء هيئة التدريس لقسم االدوية والسموم

 الفني للفئات المختلفة:  أنشطة التدريب والدعم -ب

رقم   -1 الكلية  بمجلس  ومعتمدة  التدريبية  االحتياجات  قياس  على  بناء  تدريبية  خطة  بتاريخ    59اعداد 

15 /11/2021 . 

برنامج للقيادات االكاديمية    2برنامج التدريبية من قبل لجنة التدريب والدعم الفني بالوحدة بواقع )   12تنفيذ عدد   -2

 برامج ألعضاء الجهاز اإلداري(.   4  –برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة    10  –

( بتاريخ  60ومناقشة واعتماد اآللية بمجلس الكلية رقم )اعداد آلية لقياس المردود من التدريب وعرض   -3

20 /12/2021 . 

 .2022/ 2021و  2021/ 2020قياس المردود من التدريب للبرامج التدريبية المنفذة خالل أعوام   -4

 سابعاً اعمال اللجان المختلفة: 

 . 2021اكتوبر  18بتاريخ  58أعادة تشكيل اللجان التابعة للوحدة واعتماد التشكيل بمجلس الكلية رقم  -1

  18بتاريخ    58تشكيل مجلس إدارة الوحدة والمجلس التنفيذي للوحدة واعتماد التشكيل بمجلس الكلية رقم   -2

 . 2021اكتوبر  

 تحديث الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة وتحديث الالئحة الداخلية للوحدة. -3

واعت -4 عرضه  تم  والذي  البيانات  تحديث  آلية  بإعداد  قامت  التوعية  الكلية  لجنة  بمجلس  بتاريخ   60ماده 

20 /12/2021 . 

تم   -5 والذي  والتكهين  المعملية  األجهزة  إجراءات صيانة  تنظم  آلية  بإعداد  قامت  والمعامل  األجهزة  لجنة 

 .20/12/2021بتاريخ  60عرضه واعتماده بمجلس الكلية 

المع -6 النفايات  االمن من  التخلص  آلية  بإعداد  قامت  المهنية  والصحة  السالمة  تم  لجنة  والذي  الخطة  ملية 

 .20/12/2021بتاريخ  60عرضه واعتماده بمجلس الكلية 
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اعداد مقترح للعرض علي رئيس مجلس الجامعات الخاصة واألهلية بشأن بعض اإلجراءات التصحيحية   -7

 من اجل قبول معادلة شهادة البكالوريوس المقدمة من برنامجي الالئحة القديمة بالمملكة العربية السعودية. 

 

 

 

2022/ 9/ 12بتاريخ  69تم االعتماد بمجلس الكلية رقم   

 
 يُعتمـــد 

 عميد كلية الصيدلة  

 
 أ.د./ ياسر محمد مصطفي 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الكلية  وكيل

 
 أ.د. / ايهاب عبد المنعم جداوي

 


