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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

توفير بيئة تعليمية . .1

 مواتية

تطوير خدمة  1.1

تكنولوجيا المعلومات 

 في الكلية
 

شبكة  تطوير  -1

اإلنترنت 

و  WIFIالالسلكية
 (.LANنقاط ) السلكية

في WIFIتوفير شبكة 

كل اماكن الكلية 
توفير شبكة و

اإلتصاالت الداخلية ) 

( في جميع LANنقاط 

القاعات و المعامل 
 خالل سنة

الى  70/8712

70/8711 

 

تكنولوجيا إدارة 

المعلومات و إدارة 

 المشتريات

 و نقاط ال WIFI شبكة ال
LAN مفعلة في المعامل و

 القاعات

020777 

توفير أجهزة  -2

حاسبات تتفق مع 
المعايير المرجعية 

 للهيئة

حاسب  87توفير عدد 

آلى حتى يتناسب مع 
أعداد الطالب و أعداد 
أعضاء هيئة التدريس 

 خالل سنة 

الى  17/8712

70/8711 

توفير أجهزة حاسبات تتناسب 
 مع المعايير المرجعية للهيئة

8770777 

متابعة الصيانة 
 الدورية للحاسبات

الى  17/8712

70/8782 

إدارة تكنولوجيا 

 إدارةو المعلومات 

الصيانة و 

 اإلنشاءات

 870777 خطة الصيانة

توفير برامج أصلية 
 للحاسب األلي

الى  17/8712

70/8711 

 

إدارة تكنولوجيا 

المعلومات و إدارة 

 المشتريات

توفر البرامج األصلية على 
 األجهزة

 

8070777 

التطوير المستمر  -3

لوسائل  التعليم و التعلم 

بما يحقق الكفاءة المهنية 

 للخريج

تطوير وسائل  التعليم 

 و التعلم للبرنامج

بإستخدام وسائل 

التكنولوجيا الحديثة 

 سنويا

 

الى  17/8712

 )سنويا( 70/8782

 

منسق البرنامج و 

 إدارة المشتريات

توفر وسائل حديثة للتعليم و 

 التعلم
107770777 

تحديث و تطوير  -4

الموقع اإللكتروني 
 دوريا

تحديث تشكيل لجنة  
لتحديث الموقع 

 اإللكتروني

 - لجنة مشكلة و مفعلة مجلس الكلية 11/8712
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة
  
تحديث اللية تطوير 

 اإللكترونيالموقع 
 
 

 

 
 
 

إدارة تكنولوجيا  71/8711

و اللجنة  المعلومات

 المشكلة

 الية معتمدة و مفعلة

- 

تنمية قدرات  801

 منسوبي الكلية

وضع خطة تدريب  -1

سنوية  مبنية على 
اإلحتياجات  لتنمية 

قدرات القيادات الحالية 
 و المستقبلية.

دورات  5تنظيم  

تدريبة مبنية على 
 فعليةال اإلحتياجات  

لتنمية قدرات القيادات 
 الحالية و المستقبلية.

الى  70/8712

70/8782 

 )سنويا(

لجنة التدريب و 

 منسق 
معيار القيادة و 

 الحوكمة

ق و الوثائ المعتمدة خطة التدريب

 الخاصة بالتدريب
1850777 

وضع خطة تدريب  -8

سنوية  تدريبة مبنية 

على اإلحتياجات  

 تدريسالألعضاء  هيئة 

 و الهيئة المعاونة

دورات  5تنظيم 

تدريبة مبنية على 

  فعليةاإلحتياجات ال

ألعضاء  هيئة 

الهيئة  و التدريس

 المعاونة سنويا

لجنة التدريب و 

 منسق 
معيار أعضاء  هيئة 

التدريس و   الهيئة 

 المعاونة

ق و الوثائ المعتمدة خطة التدريب

 الخاصة بالتدريب
8570777 

تدريب  وضع خطة -2

سنوية  تدريبة مبنية 

على اإلحتياجات 

التدريبية  ألعضاء 

 الجهاز اإلداري

دورات  5 تنظيم 

تدريبة مبنية على 

 فعليةاإلحتياجات ال

ألعضاء الجهاز 

 اإلداري  سنويا

لجنة التدريب و 

 منسق 
معيار  الجهاز 

 اإلداري

خطة التدريب و الوثائق الخاصة 

 بالتدريب
1850777 
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 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

 هيئة اعضاء  تدريب -0

التدريس و الهيئة 

االقسام  المعاونة في

العلمية  على وسائل 

 التعليم و التعلم الحديثة
 

ورشة  1 تنظيم عدد

ً ل  جميععمل سنويا

 اعضاء هيئة التدريس

 و الهيئة المعاونة

للتدريب على وسائل 

 .التعليم و التعلم الحديثة

الوثائق الخاصة بتنفيذ ورشة  لجنة التدريب 

 العمل
07,777 

توعية منسوبي  -5

الكلية بثقافة حقوق 
الملكية الفكرية و 

أخالقيات المهنة و نشر 
 ثقافة الجودة

تنظيم ندوة سنويا 

ة منسوبي الكلي لتوعية 
بثقافة حقوق الملكية 
الفكرية و أخالقيات 

 المهنة

الي  18/8712

70/8782 
 (سنويا)

وحدة ضمان الجودة 

و مركز ضمان 

 الجودة

 8577 بالندوات الخاصةالوثائق 

تنظيم ندوة سنويا 

ر لنش الكليةلمنسوبي 

 ثقافة الجودة

الي  18/8712

70/8782 

 )سنويا(

 8577 بالندوات الوثائق الخاصة

ثقافة حقوق نشر 
الملكية الفكرية و 
أخالقيات المهنة 
 بالوسائل المختلفة

 

الكتيب علي الموقع و في األقسام  18/8712

 ونسخ ورقةالمختلفة 
1777 

تطوير البنية  3.1

التحتية الخاصة 

 عملية التعليميةبال

تطوير قاعات   -1

 التدريس

و يا سنوين تطوير  قاعت

 تجهيزهم
الى  17/8712

70/8782 

 )سنويا(

إدارة المشتريات 

 المواردولجنة 
و  ادارة الصيانة

 اإلنشاءات

 تان سنويامجهز انقاعات

 
107770777 

 

  ملمع 8 عدد تطوير   المعاملتطوير   -8

 و تجهيزهم سنويا
الى  17/8712

70/8782 

 )سنويا(

إدارة المشتريات 

 المواردولجنة 
و  ادارة الصيانة

 اإلنشاءات

 107770777 سنويا مجهزة املمع 8

صيانة  التجهيزات  -2

الخاصة بقاعات 

 التدريس و المعامل

ة خطمتابعة  تنفيذ ال
سنوية لصيانة  ال

الى  17/8712

70/8782 

 )سنويا(

و  ادارة الصيانة

 اإلنشاءات
 خطة الصيانة

و تقرير إنجاز تنفيذ خطة 

 الصيانة

107770777 
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 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

التدريس و قاعات 
 المعامل

 تطويرالمكتبة 1-0
 

 تطوير البنية التحتية -1

 للمكتبة

 

إضافة قاعتين كملحق 

واحدة خاصة 

بالدوريات العلمية و 

االخرى خاصة 

 ثالث باإلنترنت خالل

 سنوات.
 

 

 

 

 

الى  70/8712

70/8781 

 سنوات 2خالل 

لجنة المكتبات و 

المجالت و النشرات 

 الدورية

و مدير المكتبة و 

 إدارة المشتريات  

و ادارة الصيانة و 

  اإلنشاءات

 

قاعاتين  محدثتين ملحقتين 

  بالمكتبة
 

105770777 

 

تطوير تجهيزات  

المكتبة وفقا 

للمواصفات القياسية 

 .للهيئة

 
 

لجنة المتابعة الداخلية 

و  لجنة المكتبات و 

المجالت و النشرات 

 الدورية

و  و مدير المكتبة

 ادارة المشتريات

 

 وثيقة مطابقة 

تجهيزات المكتبة  وفقا 

 للمواصفات القياسية للهيئة

1770777 

توفير المراجع  -8

العلمية الضرورية 

لعملية التدريس و التعلم 

ً لكل مقرر   دراسي سنويا

 5متابعة توفير عدد 
نسخ من المراجع 

العلمية الضرورية 

لعملية التدريس و 

التعلم لكل مقرر 

 دراسي سنوياً.

الى  70/8712

70/8782 

 )سنويا(

لجنة المكتبات و 

المجالت و النشرات 

 و ادارة الدورية

المشتريات و مدير 

ومنسق المكتبة 

  معيار البرامج

لكل مراجع علمية متوفرة  5

 مقرر

425.000 

تعظيم دور الكلية  1-5

في الرعاية و الدعم 

 الطالبي

زيادة وعي الطالب   -1

باألنشطة الطالبية و 

الدعم األكاديمي و الدعم 

 يندوري ئينعقد   لقا

للتوعية  سنويا

 باألنشطة  الطالبية 

 المختلفة

الى  70/8712

 سنويا 70/8782

مدير ادارة رعاية 

الشباب و منسق 

معيار الطالب و 

 الخريجين 

جدول   -محاضر لقاءات 

 للطالب
 الوثائق الخاصة باألنشطة

- 
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

المادي و اإلجتماعي و 

 الصحي

تحفيز الطالب على  -8

المشاركة في األنشطة 

 الطالبية

تخصيص ساعتين 

اسبوعيا للطالب 

لممارسة األنشطة 

الطالبية وتوعية 

 الطالب بذلك

لجنة  عميد الكلية و 71/8712

 اعداد الجدول
 قرار مجلس الكلية 

 
الجدول الدراسي المعتمد و 

 الوثائق الخاصة بأنشطة الكلية

- 

زيادة استفادة  -2

الطالب من الدعم 

 الطالبي

تخصيص ميزانية 

للدعم )منح دراسية 

 ومساعدات مالية(

 

70/8711  ً  سنويا

 

 

 

 االدارة المالية 

 

 

 8507770777 الميزانية المخصصة للمنح

كدعم مادي و 
 - صحي
 معنوي

 يندوري ئينعقد   لقا

عم الدبللتوعية  سنويا

المادي و اإلجتماعي و 

 الصحي

 

 

الي  17/8712

70/8782 

مدير ادارة رعاية 

الشباب و منسق 

معيار الطالب و 

 الخريجين

 و معدل استفادة تقارير المتابعة

 الطالب من الدعم
- 

تابعة  لموضع الية  

تنفيذ وسائل الدعم 

 الطالبي

 

  الية معتمدة لمتابعة تنفيذ الدعم 18/8712

كفاءة البحث رفع  . 8

العلمي وفاعليته بما 

يحقق محاور   و 

أهداف التنمية 

 المستدامة

تطوير البنية  108

التحتية للكلية  الخاصة 

 بالبحث العلمي

 

التطوير المستمر  -1

لمعامل األبحاث 

 العلمية.

 أجهزة 2-1عدد  شراء

باألبحاث  ةخاص

 العلمية كل سنة.

الى  72/8711

70/8782 

 )سنويا(

ادارة المشتريات 

 ولجنة البحث العلمي

 1707770777 الميزانية السنوية المخصصة

 

صيانة دورية  -8

ألجهزة و مرافق 

 .المعامل

القيام بصيانة سنوية 

ألجهزة معامل 

 األبحاث .

اإلدارة المالية و لجنة 

 الصيانة

 107770777 تقرير الصيانة

 

اجراء عملية صيانة 

 سنوية 

 لمرافق المعامل. 

 5770777 تقرير الصيانة 
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 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

األبحاث  دعم 8.8

العلمية المشتركة و 
مة بصفة عا التطبيقية

و في مجاالت التنمية 
المستدامة بصفة 

 خاصة
 

تشجيع األقسام   -1

العلمية على القيام 
باألبحاث العلمية 
 المشتركة و التطبيقية

تخصيص جائزة 

سنوية ألحسن بحث 

 علمي مشترك.

الى  70/8712

70/8782 

 )سنويا(

 

 مجلس الكلية

 لجنة البحث العلميو 

و البحث  قرار مجلس الكلية

 العلمي المشترك 
- 

إشتراط أن تكون نسبة 

من إجمالي  17%

 مشتركة قسامأبحاث األ

 مع األقسام األخرى

الى  70/8712

70/8782 

 )سنويا(

 

 لجنةمجلس الكلية و 

 البحث العلمي

نسبة األبحاث المشتركة بين 

 اقسام الكلية
- 

نشر  زيادة معدل -8

 بحاث العلمية فياأل
مجاالت التنمية 

 المستدامة.
 

تخصيص جائزة 

سنوية  ألحسن بحث 

علمي في  مجاالت 

 التنمية المستدامة.

الى  70/8712

70/8782 

 )سنويا(

   

 

 

 مجلس الكلية

 ولجنة البحث العلمي

قرار مجلس الكلية والبحث 

 المنشور
- 

توجيه خطط البحث 

 العلمي في األقسام إلي

أهداف التنمية  تحقيق

 المستدامة.

مجلس الكلية و لجنة  11/8712

 البحث العلمي

 - قرار مجلس الكلية

أعضاء  تحفيز 3.2

 هيئة التدريس علي 

 النشر الدولي 

نسبة األبحاث وضع  -1

المنشورة في مجالت 

ذات معامل تأثير متميز 

ضمن معايير تقييم 

 أعضاء هيئة التدريس

تعديل معايير تقييم 

أعضاء هيئة التدريس 

بإضافة نسبة النشر 

 الدولي ضمن المعايير

17/8712  
 

 مجلس الكلية

 

 قرار المجلس 

 

التقييم الخاص بأعضاء هيئة 

 التدريس معدل و معتمد

- 

تنظيم مؤتمر محلى -8

او دولى على االقل 
 سنويا
 

تشكيل لجنة خاصة 

 بتنظيم المؤتمرات

 

 

71/8712 

 
 
 

 عميد الكلية

 

 

 

 قرار تشكيل اللجنة

 

 

 

- 

اتخاذ اجراءات تنظيم 

 واالعالن عن المؤتمر
 

الى  11/8712

 سنويا   70/8782

 وكيل الكلية

لجنة تنظيم 

 المؤتمرات

 5770777 الخاصة بتنظيم المؤتمرالوثائق 
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 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

 لجنة االعالم

تشجيع أعضاء هيئة -2

 التدريس علي 

المشاركة الفعالة في 

المؤتمرات و المشاريع 

 البحثية

وضع حافز مادى 
ومعنوى لمشاركة 
اعضاء هيئة التدريس 
فى المؤتمرات 

 والمشاريع البحثية

17/8712 

 سنويا   70/8782الى 

 قرار مجلس الكلية مجلس الكلية

 تفعيل القراروثائق 
17777 

  
إصدار دورية  -0

 علمية خاصة بالكلية

اتخاذ اجراءات تنظيم 

واالعالن عن الدورية 

 العلمية

 مجلس الكلية 70/8711

 لجنة البحث العلمي

قرار مجلس الكلية ودورية 

 علمية معلنة و معتمدة
070777 

 

توفير برامج  4.2

للدراسات العليا  

تحقق المعايير 

القومية  لجودة 

التعليم وإحتياجات 

  سوق العمل

إعداد الئحة -1

للدراسات العليا فى 

االقسام والتخصصات 

المختلفة تحقق المعايير 

االكاديمية ومتطلبات 

 سوق العمل

 

تشكيل لجنة العداد 
 الئحة الدراسات العليا

 
 

11/8712 

 
 
 
 

 يةمجلس الكل

 

 

 

 قرار تشكيل اللجنة

 
5777 

اعداد دراسة 
الحتياجات سوق 

 العمل
 

الى  11/8712من 

71/8711 

 وكيل الكلية

 لجنة اعداد الالئحة

تقرير عن دراسة احتياجات 

سوق العمل فى برامج 

 الدراسات العليا

 

االنتهاء من صياغة 
 الالئحة

 وكيل الكلية 72/8711

 لجنة اعداد الالئحة

 معتمدة الئحة

اعتماد الالئحة من 
 مجلس الكلية

 مجلس الكلية 70/8711

تبنى معايير اكاديمية -8

مرجعية لبرامج 
 الدراسات العليا

صياغة معايير 

اكاديمية مرجعية 

للدراسات العليا فى 

تخصص واحد على 

االقل خالل سنة تتفق 

مع المعايير القياسية 

الى  71/8711من 

70/8711 

 
 
 
 

لجنة المعايير 

 والبرامج

 القسم المختص

 

 

 

 صياغة المعايير االكاديمية

 

 

 

 

 

- 
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 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

المرجعية او معايير 

 دولية

 

ومناقشة عرض 

المعاير فى االقسام 

 العلمية

 

اعتماد تبنى المعايير 

 بمجلس الكلية

 
 
 

70/8711 

 
 
 

75/8711 

 
 

 

 

 

 االقسام العلمية

 

 

 

 مجلس الكلية

 

 

 

 مجالس االقسام

 

 

 

 الكليةقرار مجلس 

 المعايير المتبناه المعتمدة

توصيف برامج -2

 الدراسات العليا

 امجنبر توصيف
 دراسات عليا

على االقل  هومقررات
فى خالل العام 

8710/8712 

الى  75/8711

71/70/8711 

 
 

 القسم المختص

 

 

 

محاضر االجتماع لتوصيف 

 البرنامج والمقررات

 

 

 

17777 

 التوصيفات رضع
 خارجي مراجع على

70/8711 

 

لجنة المراجعة 

 الداخلية

 تقرير المراجع الخارجى

التوصيفات من  عتمادا
مجالس االقسام 
 ومجلس الكلية

72/8711 

 

 توصيف برنامج معتمد مجلس الكلية

. تعظيم دور الكلية في 2

اإلسهام في خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة 
بما يحقق التنمية 

 المستدامة

أنشطة   تعظيم  102

الكلية لخدمة 
المجتمع وتنمية 

 البيئة 
 

تحديث خطة خدمة -1

المجتمع و تنمية 
البيئة بناء علي 

دراسة اإلحتياجات 
 المجتمعية

دراسة اإلحتياجات 

المجتمعية عن طريق 

إستطالعات راي و 

 مقابالت

 لجنة خدمة المجتمع 70/8712
و وحدة ضمان 

 الجودة

 تحليل نتائج الدراسة 

  
8777 

تعديل األهداف 

اإلستراتيجية و 

التنفيذية للخطة بناء 

 علي الدراسة

خطة معدلة و معتمدة  بناء علي  70/8712

 نتائج الدراسة

- 
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

توعية منسوبي  -8

الكلية  باألنشطة 

 .المجتمعية للكلية

ندوة   8 تنظيم  عدد

لجميع  منسوبي  

الكلية للتوعية 

بالخدمات المقدمة 

 سنويا للمجتمع

الى  70/8712

70/8782 

 50777 الوثائق الخاصة بالندوة لجنة خدمة المجتمع

اإلعالن عن انشطة 

 الكلية دوريا
الى  17/8712

 2كل  70/8782
 اشهر

وثائق اإلعالنات الخاصة  لجنة اإلعالم 

 باألنشطة

توعية المجتمع -2

 بأنشطة الكلية
ندوة  1تنظيم عدد 

لجميع الفئات 

للتوعية المجتمعية 

باألنشطة المجتمعية 

 التي تقدمها الكلية

 

 

 

 

 

 

الى  11/8712

 سنويا 70/8782

 170777 الوثائق الخاصة بالندوة لجنة خدمة المجتمع

اإلعالن عن األنشطة 

على الموقع 

اإللكتروني و في 

لوحات اإلعالنات و 

 تحديثها دوريا

الى   72/8711

 2كل  70/8782
 اشهر

 لجنة اإلعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق الخاصة باإلعالنات

- 

التعاون مع المستشار 

اإلعالمي للجامعة 

لإلعالن عن انشطة 

خدمة المجتمع في 

 وسائل اإلعالم

- 
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

 

حملة 1تنظيم عدد 

 سنويا للتوعية

الى   75/8711

70/8782 

الوثائق الخاصة بالحملة  لجنة خدمة المجتمع

و الموافقه  -مخاطبة الجهة)

 (الصور -الرسمية

1570777 

قافلة  1تنظيم عدد 

 سنويا طبية

الى  70/8711

70/8782 

المشاركة في   -0

الندوات  و المحاضرات 

التي تنظمها مؤسسات 

 المجتمع المدني.

المشاركة بإلقاء 

 8محاضرة في عدد 
ندوات لمؤسسات 

 المجتمع المدني سنويا.

الى  70/8712

70/8782 

 )سنويا(

 20777 الوثائق الخاصة بالندوة خدمة المجتمعلجنة 

 

توجيه األبحاث  -5

 العلمية لخدمة المجتمع

دراسة مشاكل و 

احتياجات المجتمع و 

اعداد الخطة البحثية 

بناء على الدراسة             

)اجتماعات مع 

اطراف المجتمع و 

 استطالع رأي(

مجلس الكلية و لجنة   17/8712

 البحث العلمي

 مجلس الكليةقرار 

 

 الدراسة

 

 الخطة البحثية

 

 ابحاث منشورة تخدم المجتمع

105770777 

تنظيم حمالت  -0

 للتبرع بالدم

 

حملة  1تنظيم عدد 

 للتبرع بالدم سنويا

الى  70/8712

 سنويا 70/8782

 الوثائق الخاصة بالحملة لجنة خدمة المجتمع

مخاطبة الجهة و الموافقة 

 الرسمية و الصور

- 

 

توجيه انشطة الكلية  -0

لخدمة المجتمع بناء 

علي نتائج إستطالعات 

 الراي للفئات  المختلفة

مراجعة  دورية لخطة 

خدمة المجتمع بناء 

علي نتائج إستطالعات 

 الراي للفئات  المختلفة 

الى  71/8711

 سنويا 70/8782

 لجنة خدمة المجتمع

و وحدة ضمان 

 الجودة

التعديالت في خطة خدمة خدمة 

المجتمع بناء علي نتائج 

إستطالعات الراي للفئات  

 المختلفة

5777 

توعية  802

منسوبي الكلية 

باألنشطة 

المجتمعية للكلية 

و أهمية 

 مشاركتهم

تحفيز أعضاء هيئة  -1

التدريس و الهيئة 

المعاونة على المشاركة 

في انشطة الكلية لخدمة 

 المجتمع

و ضع المشاركة 

المجتمعية ضمن 

تقييم  أداء معايير 

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

17/8712  

 

 

 

 

 

معايير تقييم األداء معدلة و  وحدة ضمان الجودة

 معتمدة

- 
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

  

تكريم عضو هيئة 

التدريس و عضو 

الهيئة المعاونة األكثر 

مشاركة في الخدمة 

 المجتمعية

الى  70/8711

 سنويا 70/8782

 

مجلس الكلية و لجنة 

 المجتمعخدمة 

 50777 قرار مجلس الكلية 

تعزيز  2.2

 طرافاأل مشاركة 

 المجتمعية في  

 ةيأنشطة الكل

 

المشاركة  تفعيل  -1

مناقشة المجتمعية في 

 الكلية. انشطة

تمثيل األطراف 

المجتمية بفرد علي 

تشكيل  األقل في

  المجالس وو   اللجان 

في وحدة ضمان  

 الجودة

17/8712  
 

 محاضرالتشكيل المعتمد   عميد الكلية

والمجالس  اللجان إجتماعات

 ووحدة الجودة

870777 

 

أو ندوة  1تنظيم عدد  

للجمعيات ورشة عمل 

األهلية و مؤسسات 

و  المجتمع المدني

 ممثلي سوق العمل 

 بداخل الكلية سنويا

لمناقشة تطوير انشطة 

 الكلية.

الى  70/8712

 سنويا 70/8782

 

لجنة خدمة المجتمع 

 وعميد الكلية

 270777 الوثائق الخاصة بالندوة

عقد اجتماعات و  

استطالع رأي مع 

 اطراف المجتمع سنويا

 أنشطة الكلية لتقييم

لجنة خدمة المجتمع 

 لجنة اإلستبياناتو 

 

 جتماعات والوثائق الخاصة باإل

محاضر اإلجتماع و إستطالع 

 الراي
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

تعديل انشطة الكلية  

 ووضع خطة للتحسين

ج ئبناء علي نتا

 إستطالع الرأي

وكيل الكلية و لجنة 

 المراجعة الداخلية

  األنشطة المعدلة و خطة التحسين

التعاون مع  0.2

الجمعيات األهلية 

في  خدمة 

المجتمع و تنمية 

 البيئة

 

ون  تعا  اتفاقياتعقد  -1

 مع الجمعيات األهلية

عقد بروتوكول تعاون  

خاص بتنمية المجتمع 

 والبيئة

وثيقة بروتوكول التعاون  عميد الكلية 70/8711

 الموقعة

 

170777 

تشكيل لجنة لمتابعة 

د تنفيذ البروتوكول تنعق

 كل شهرين

 - محاضر اجتماع اللجنة مجلس الكلية 17/8712

عقد لقاءات مع  -8

الجمعيات األهلية 

لمناقشة دورهم في 

 المشاركة المجتمعية

تنظيم لقاء سنوي مع 

 الجمعيات األهلية
عميد الكلية و لجنة  سنويا 71/8787

 خدمة المجتمع

محضر اللقاء و األنشطة 

 المجتمعية المنفذة
50777 

كوادر متميزة  إعداد. 4

قادرة على المنافسة في 

 .عملسوق ال

تطوير بعض  1.0

المقررات إلى 

 مقررات إلكترونية

تدريب اعضاء هيئة  -1

تدريس و  الهيئة معاونة 

التقنيات الحديثة على 

في استخدام تكنولوجيا 

المعلومات في مجال 

 المقررات االلكترونية .

دورة  8تنظيم عدد 

تدريبية ألعضاء هيئة 

دورات  0التدريس و 

تدريبية ألعضاء الهيئة 

على التقنيات المعاونة 

الحديثة في استخدام 

تكنولوجيا المعلومات 

في مجال المقررات 

 االلكترونية.

 

 

 الي  11/8712

70/8711 

 

 

 لجنة التدريب

 

 

 

دورات  8وثائق تنفيذ عدد 

 تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و

 هيئة المعاونةلل دورات 0عدد 

850777 

 

تنظيم ورش عمل  -8

للطالب في مجال التعلم 

 اإللكتروني.

ورشة عمل  17تنظيم 

للطالب لمدة يوم واحد 

طالب في  07لكل 

مجال التعلم عن بعد 

 خالل العام الدراسي.

الى  17/8711

70/8782 

 )سنويا(

 لجنة التدريب

 
 1770777 ورش عمل 17وثائق تنفيذ عدد 
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

 الىمقررين تحويل  -2

 مقررات إلكترونية

 خالل الخمس سنوات.

تحويل مقرر واحد الى 

كل مقرر إلكتروني 

 عامين

الى  70/8711

70/8781 

الى  70/8781

70/8782 

 

تكنولوجيا  إدارةمدير 

ضو عالمعلومات و 

القائم  هيئة تدريس

 على تدريس المقرر

 170777 كل عامينمقرر إلكتروني 

تطوير برنامج  800

ريوس و والبكال

رراته بما يتماشى قم

مع اتجاه الدولة نحو 

تطبيق مجاالت التنمية 

المستدامة و متطلبات 

سوق العمل و 

 المجتمعيةخدمات ال

اجراء دراسة مقارنة  -1

بين البرنامج الحالي و 

برامج كليات تقوم على 

مجاالت التنمية 

 .المستدامة

 لتطويرتشكيل لجنة 

 .تهمقرراالبرنامج و
 - تشكيل اللجنة عميد الكلية  70/8712

اجراء دراسة لقياس  -8

متطلبات سوق العمل و 

 المجتمعية خدماتال

اجراء دراسة مقارنة 

بين البرنامج الحالي و 

برامج كليات تقوم على 

مجاالت التنمية 

 المستدامة.

الى  11/8712

72/8711 

  عملجنة اإلستبيانات 

 و منسق البرنامج

لجنة تطوير البرنامج 

 و مقرراته

 00777 الدراسةنتائج 

توزيع استبيانات علي  

و سوق العمل   

األطراف المجتمعية   

 متطلبات  فياللقياس  

خريجي الكلية  و في 

 .في البرنامجهم رأي

الى  11/8712

72/8711 

  ولجنة اإلستبيانات 

 منسق البرنامج

 و واألقسام العلمية

 لجنة تطوير البرنامج

 

 20777 نتائج اإلستبيانات

إجراء مقابالت مع 

سوق العمل و 

األطراف المجتمعية 

لمناقشة التغيرات في 

 متطلبات سوق العمل

 وتقارير المقابالتمحاضر 

تطوير البرنامج  -2

 ومقرراته 

 تطوير البرنامج

طبقا لنتائج  ومقرراته

 السابقةالدراسات 

)سوق العمل, الخدمات 

الى  71/8711

72/8711 

 منسق البرنامج

 

 لجنة تطوير البرنامج

 وحدة ضمان الجودة

 ة ومحدث و مقررات برنامج

ة وتحليل نتائج إستطالع معتمد

 الرأي 

 

80777 
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

المجتمعية و الدراسة 

المقارنة( و بناء علي 

نتائج إستطالعات 

الرأي للفئات المختلفة 

بما يحقق المعايير 

األكاديمية المحدثة 

 8710لقطاع الصيدلة 

رفع مستوى   4.3

مهارات اللغة لدى 

 الطالب المستجدين

إلزام  الطالب  -1

 المستجدين باجتياز

 إختبار تحديد المستوي.

 2تشكيل لجنة من  
اعضاء هيئة تدريس 

تحديد  إختبارلوضع 

 المستوى

 00777  اللجنة المشكلة مجلس الكلية 70/8712

إلزام  الطالب  -8

 المستجدين باجتياز

 ضافيةإلا اللغة مقررات

وفقا إلختبار تحديد 

 المستوي.

إلزام  الطالب  -

الذين لم  المستجدين

في  07 %يحققوا  

 يالمستوختبار تحديد إ

مقررات من  2بإجتياز 

مقررات اللغة 

اإلنجليزية خالل العام 

 الدراسي األول

إختبار و مجلس الكليةقرار   17/8712

 تحديد المستوى

- 

إعداد برامج  0.0

للتوجيه المهني و 

ريادة األعمال و 

التوظيف للطالب و 

 الخريجين

إنشاء وحدة للتوجيه  -1

 المهني

إنشاء الوحدة ووضع 

 الالئحة الخاصة بها
 - وحدة مفعلة مجلس الكلية 11/8712

توفير فرص  -8

 للتدريب اإلضافي

تنظيم دورات أو  -

برامج تدريبية علي 

ريادة األعمال و 

 التوجيه المهني

 

71/8711 

70/8782 

 )سنويا(

ات م الدورالوثائق الخاصة بتنظي لجنة التدريب

 أو البرامج
170777 

تدريبية تنظيم دورة 

مهنية سنويا على األقل 

 لطلبة البكالوريوس

الوثائق الخاصة بتنظيم دورة  

 تدريبية مهنية سنويا
070777 
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 8182 - 8102 لخطة التنفيذية لكلية الصيدلةا

 هدف استراتيجي الغايات
/ األهداف اإلجرائية 

 التنفيذية
 مؤشرات النجاح المسئول التوقيت ذآليات التنفي

الموارد 

 المطلوبة

تشجيع الطالب علي  -2

المشاركة في التدريب 

 المهني

تكريم الطالب 

الحاصلين علي أعلى 

 تقييم في التدريب

الى  11/8712

70/8782 

 )سنويا(

 التدريبتقارير  لجنة التدريب

 تقارير عن التكريم

- 

عقد جلسات لتوعية 

الطالب بأهمية 

 التدريب المهني

لجنة التوعية و  سنويا 75/8711

ممثلي اماكن 

التدريب المهني و 

المؤسسات و 

اصحاب المشاريع 

 الصغيرة

  محاضر جلسات التوعية

استخدام مشاريع  -4

التخرج لزيادة الكفاءة 

 المهنية للخريج

مشاريع تخرج اعداد 

لطالب الفرقة الخامسة 

 سنويا

 

 

 

 

الى  17/8712

 )سنويا( 70/8782

 

  مشاريع التخرج األقسام العلمية

 

0770777 

. تنمية الجوانب 5

 و اإلبداعية و الفكرية

مفاهيم التنمية  سغر

  لدي الطالب المستدامة

إكساب الطالب  1.5

المهارات الخاصة 

ببناء الشخصية 

 وتنميتها

رفع مستوي الثقافة 

العامة و قدرات بناء 

الشخصية من خالل 

التعلم التفاعلي و 

 التنافسي و التعلم بالنقل

إلزام  الطالب  خالل 

فترة الدراسة بإجتياز 

ساعة من مقررات  12

البرنامج االساسي 

)برامج متطلبات 

الجامعة( خالل خمس 

 سنوات الدراسة.

نهاية  الى  71/8712

ج كشرط البرنام

 للحصول علي

 البكالوريوس 

منسق البرنامج و 

و  المرشد األكاديمي

مشرف البرنامج 

 األساسي

 - تقارير المتابعة

  
 00,5280577 اإلجمالي   

 02,1110085 تحسبا للتضخم % 5اإلجمالي بعد زيادة 
 مالحظات :

 8711-8712الخطة خمسية لخمس سنوات بداية من  .1

 ( للمنح الدراسية و المساعدات المالية85777777مليون جنيه مصري ) 85تم توجيه مبلع  .8

 معامل لر المستمر للتطوي( ل17777777مليون جنيه مصري ) 17تم توجيه مبلع  .2
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 الموارد المطلوبة موزعة لتحقيق أهداف الخطة التنفيذية لخطة الكلية اإلستراتيجيةباقي  .0

ً  577777تم رصد ميزانية للمؤتمر العلمى  .5 فى الخمس سنوات حيث انه سوف يعقد فى العام االول داخل الكلية لمدة يوم واحد وفى السنوات التالية سوف تزيد المدة ليومين او  جنيها

 ثالثة ويمكن ان يعقد فى خارج الكلية.

 


