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من   إنجازات وحدة ضمان الجودة

  2020/2021العام الجامعى 
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     NARS 2017عمل توصيفات البرامج طبقا للـ  •

المعاونة   • والهيئة  التدريس  تدريبية ألعضاء هيئة  استخدام  بالكلية  عقد دورة  التدريب على  عن 

 الشاشات الذكية

 

 مراجعة بعض المعايير مثل ) القيادة والحوكمة والجهاز االدارى والطالب والخريجون (  •

(  2020أكتوبر    -2020(  عن الفترة من )ابريل  2020-2015اعتماد تقرير متابعة الخطة التنفيذية ) •

 13/10/2020 وذلك في مجلس الكلية 

الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية ونتائج االستبيانات الخاصة بهما   • تم تحديث نصوص 

 13/10/2020اريخ وتم اعتمادها فى مجلس الكلية بت 

اعتم • الجامعي  تم  للعام  الصيدلة  بكالوريوس  برنامج  تقرير  بتاريخ    2019/2020اد 

13/10/2020 

تم اعتماد تقرير برنامج بكالوريوس الصيدلة )صيدلة اكلينيكية( بنظام الساعات المعتمدة للعام    •

 2020/ 13/10.بتاريخ 2019/2020الجامعي 

 

  

 2020/2021إنجازات الوحدة العام الجامعى 
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 2020أكتوبر  (رابعةمشروع تعزيز وحدات ضمان الجودة فى الكليات دعم طريق اإلعتماد )الدوره ال تسليم •

 اإلنتهاء من إعداد مشروع تعزيز وحدات ضمان الجودة فى الكليات دعم طريق اإلعتماد )الدوره الخامسة( •

 

 

 

 

 

يوس الصــيدلة )الصــيدلة اعتماد توصيف المقررات التي تدرس فــي مرحلــة بكــالوريوس الصــيدلة وبكــالور  •

 .2020/2021اإلكلينيكية( للفصل الدراسي األول و الثاني من العام الجامعى 

اعتماد توصيف المقررات التي تدرس في مرحلة الدراسات العليا للفصل الدراسي األول والثــاني مــن العــام   •

 2020/2021الجامعى 

وتــم اعتمادهــا فــى   2020/2021للعــام الجــامعى    خطة التعزيز والتطوير لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكيةعمل   •

 12/1/2021مجلس الكلية بتاريخ  

اعتماد الرؤية والرسالة وأهداف البرنامج الخاصة ببرنامج بكالوريوس الصيدلة )فارم دى( بنظــام الســاعات  •

 12/1/2021المعتمدة فى مجلس الكلية بتاريخ 

برنــامج بكــالوريوس الصــيدلة )فــارم دى ( )صــيدلى اعتماد الرؤية والرســالة وأهــداف البرنــامج الخاصــة ب  •

 21/1/2021ى مجلس الكلة بتاريخ  اكلينيكية ( بنظام الساعات المعتمدة

فــى مجلــس   ( بنظــام الســاعات المعتمــدةPharm D-توصيف برنامج بكالوريوس الصيدلة )فارم دىإعتماد  •

 9/2/2021الكلية بتاريخ 
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( صــيدلة إكلينيكيــة بنظــام الســاعات Pharm D-لة )فــارم دىاعتماد توصــيف برنــامج بكــالوريوس الصــيد  •

 9/2/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  NARS 2017 المعتمدة طبقا لـ 

 2019/2020 – 2018/2019  –  2017/2018اعتماد محضر إستراتيجية التعليم والتعلم للعــام الجــامعى   •

  9/2/2021فى مجلس الكلية بتاريخ 

عمل دورات تدريبية للساده اعضاء الهيئة المعاونة بالكليــة عــن )أعمــال المراالبــة واالمتحانــات ( وتــوعيتهم  •

ضد المشاكل والمعوالات أثناء فترة االمتحانات وكيفية التغلب عليهــا وأخــذ اإلجــراءات اإلجترازيــة فــى  ــل 

 14/2/2021ريخ  روف جائحة كورونا بتا

  

  

 

ــة  • ــال المراالب ــات عــن )أعم ــال االمتحان ــى اعم ــائمين عل ــة الق ــاملين بالكلي ــة للســاده الع ــل دورات تدريبي عم

واالمتحانــات ( وتــوعيتهم ضــد المشــاكل والمعوالــات أثنــاء فتــرة االمتحانــات وكيفيــة التغلــب عليهــا وأخــذ 

 16/2/2021كورونا بتاريخ اإلجراءات اإلجترازية فى  ل  روف جائحة 
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تم إعتماد إستراتيجية التعليم والتعلم لبرنامج )الدبلوم المهنى فى الكيمياء الحيوية والتحليل اإلكلينكــى ( للعــام  •

 9/3/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2020/2021والعام الجامعى  019/2020الجامعى 

 11/4/2021( فى مجلس الكلية بتاريخ 2025 -2021إعتماد تشكيل لجنة متابعة الخطة االستراتيجية ) •

ــاريخ  • ــة بت ــس الكلي ــى مجل ــدات ف ــرص والتهدي ــوة والضــعف والف ــاط الق ــة نق ــاد محضــراجتماع مناالش اعتم

11/4/2021 

 11/4/2021( وتم اعتمادها بمجلس الكلية بتاريخ 2025 -2021عمل الخطة التنفيذية للكلية ) •

 11/4/2021البيئى فى مجلس الكلية بتاريخ اعتماد نتائج استبيان التحليل  •

 2019/2020نتائج استبيان الرضا الو يفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام الجــامعى  اعتماد   •

 11/4/2021فى مجلس الكلية 

 11/4/2021تم اعتماد االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 11/4/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2021/2025التدريبية الخمسية للقيادات االكاديمية الخطة اعتماد  •

 11/4/2021اعتماد معايير اختيار الوحدات ذات الطابع الخاص فى مجلس الكلية بتاريخ  •

مــدير القيام بزيارة متابعة داخلية لألالسام العلمية  لمتابعة ملفات الجــودة باألالســام العلميــة تحــأ إشــراف أ.د/  •

حتــى يــوم  4/4/2021وحدة ضمان الجودة  وأ.د/ نائــب مــدير وحــدة ضــمان الجــودة فــي الفتــرة مــن االحــد 

 13/4/2021الثالثاء الموافق 
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 9/5/2021وتم اعتمادة فى مجلس الكلية بتاريخ  تحديث الهيكل التنظيمى لكلية الصيدلة جامعة طنطا •

 

 9/5/2021والتقويم فى مجلس الكلية بتاريخاعتماد استرتيجية التدريس والتعلم  •

فــى مجلــس الكليــة بتــاريخ     مصفوفة طرق التدريس والتعلم مع المعايير األكاديمية القومية المرجعيــةاعتماد   •

9/5/2021 

 9/5/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  سياسة جذب الطالب الوافدين للدراسة بالكليةاعتماد  •

 9/5/2021كلية بتاريخ اعتماد الخطة البحثية فى مجلس ال •

انشاء وحدة التسويق بكلية الصيدلة جامعة طنطا وتم اعتماد الهيكل التنظيمى للوحدة فى مجلس الكلية بتاريخ  •

8/6/2021 

 البل التقدم لتجديد االعتماد 2/7/2021زيارة متابعة من مركز ضمان الجودة بالجامعة  •
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وتــم إعتمادهــا فــى  2021/202البيئــة للعــام الجــامعى   ةالمجتمع وتنميدارية لخدمة  تحديث تشكيل الوحدة اإل •

 11/7/2021مجلس الكلية بتاريخ 

انشــاء وحــدة تــدريب كليــة الصــيدلة جامعــة طنطــا وتــم اعتمــاد تشــكيل الوحــدة فــى مجلــس الكليــة بتــاريخ  •

11/7/2021 

 11/7/2021بتاريخ عتماده فى مجاس الكلية تحديث تشكيل وحدة متابعة الخريجين وتم ا •

اليام مدير وحدة ضمان الجودة بالكليــة بترشــيد أحــد اعضــاء هيئــة التــدريس للقيــام باإلشــراف علــى المعمــل  •

 المركزى بالكلية 

عمل الخطة التدريبية للقيادات االكاديمية والسادة أعضاء هيئــة التــدريس واالداريــين بكليــة الصــيدلة جامعــة  •

 11/7/2021بتاريخ  طنطا وتم اعتمادها فى مجلس الكلية

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2025-2021إعتماد الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة  •
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ــاريخ  • ــة بت ــة الصــيدلة جامعــة طنطــا فــى مجلــس الكلي إعتمــاد الهيكــل التنظيمــى لوحــدة ضــمان الجــودة كلي

10/8/2021 

 

فــى مجلــس الكليــة  2019/2020 – 2018/2019  - 2017/2018إعتمــاد التقريــر الســنوى للكليــة للعــام  •

 10/8/2021بتاريخ 

 10/8/2021إعتماد اعتماد محاضراالجتماعات الشهرية لوحدة ضمان الجودة فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 10/8/2021إعتماد خطة التحسين فى مجلس الكلية بتاريخ  •

ــاد اســتبي • ــم إعتم ــاريخ ت ــة بت ــس الكلي ــى مجل ــة الصــيدلة جامعــة طنطــا ونتائجــي ف ان الســمات التنافســية لكلي

10/8/2021 

فــى مجلــس الكليــة بتــاريخ   2021-2020والعــام    2020-2019إعتماد نتائج استبيان الرضا الو يفى للعام   •

10/8/2021 

والهيئة المعاونة فــى مجلــس الكليــة إعتماد تحديث الية التعامل مع العجز والفائض فى أعضاء هيئة التدريس   •

 10/8/2021بتاريخ 

إعتماد نتائج استبيان تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونــة فــى مجلــس الكليــة  •

 10/8/2021بتاريخ 

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  آليات التعامل مع التظلماتإعتماد  •
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 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  اجعة للطالب عن أدائهم في التقويمآليات التغذية الرإعتماد  •

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  آلية التأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفةإعتماد  •

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  آلية التأكد من عدالة وشفافية تقويم الطالبإعتماد  •

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  مراجعة استراتيجية التدريس والتعلم والتقويمآلية إعتماد  •

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  توصيف التدريب الميدانيإعتماد  •

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  دليل أعمال االمتحانات )المراالبة والكنترول(تم إعتماد  •

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  دليل التدريب الصيفىإعتماد  •

 

 10/8/2021ميثاق العمل االخالالى فى مجلس الكلية بتاريخ  كتيب إعتماد •
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 2021/ 10/8إعتماد دليل أألخالاليات المهنية فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 8/2021/ 10اخالاليات مهنة الصيدلة فى مجلس الكلية بتاريخ إعتماد دليل  •

 10/8/2021إعتماد كتيب التوصيف الو يفى فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 10/8/2021إعتماد الواعد ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب فى مجلس الكلية بتاريخ  •

فى مجلس الكلية بتــاريخ  2020/2021الجامعى  إعتماد نتائج استبيانات نمط القيادة للقيادات االكاديمية للعام •

10/8/2021 

ــام  • ــة للع ــادات االكاديمي ــنوية للقي ــة الس ــة التدريبي ــاد الخط ــاريخ  2021/2022إعتم ــة بت ــس الكلي ــى مجل ف

10/8/2021 

 10/8/2021إعتماد اليات تفعيل االخالاليات المهنية فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 مية واالدارية بالكلية إعتماد اليات اختيار القيادات االكادي •

 10/8/2021إعتماد اليات ربط الحوافزبجودة االداء فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 10/8/2021إعتماد دليل الملكية الفكرية فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 

 10/8/2021إعتماد إجراءات حماية الملكية الفكرية فى مجلس الكلية بتاريخ  •
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فــى مجلــس   2019/2020  –  2018/2019خصص التكنولوجيا الصيدلية  إعتماد تقرير برنامج الدكتوراه ت •

 10/8/2021الكلية بتاريخ 

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2019/2020إعتماد تقرير برنامج الدكتوراه تخصص عقاالير   •

فــى مجلــس   2019/2020  –  2018/2019تم إعتماد تقرير برنامج الدكتوراه تخصص الكيميــاء الحيويــة    •

 10/8/2021الكلية بتاريخ 

 – 2018/2019إعتمــاد تقريـــر برنـــامج الـــدبلوم المهنـــى فــى الكيميـــاء الحيويـــة والتحليـــل االكلينيكـــى   •

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2019/2020

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2018/2019إعتماد تقرير البرنامج المهنى لدكتور الصيدلة  •

 10/8/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2018/2019إعتماد تقرير برنامج دبلوم الصيدلة االكلينيكية  •

إعتمــاد الائمــة باعــداد المقيــدين ببــرامج الدراســات العليــاء والمســجلين والمقيــدين فــى مجلــس الكليــة بتــاريخ  •

10/8/2021 

التعليمية والمقررات الدراسية فى مجلس الكليــة بتــاريخ إعتماد تقارير المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج   •

10/8/2021 

 10/8/2021إعتماد التقارير السنويي لوكيل الكلية للدراسات العليا فى مجلس الكلية بتاريخ  •

إعتماد معايير وإجــراءات التســجيل وتوزيــع االشــراف لطــالب الدراســات العليــا فــى مجلــس الكليــة بتــاريخ  •

10/8/2021 

 10/8/2021ات المتابعة لطالب الدراسات العليا فى مجلس الكلية بتاريخ إعتماد آلي •

 10/8/2021إعتماد نماذج استبيانات الياس راى الطالب فى مجلس الكلية بتاريخ  •
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ــام  • ــا للع ــة طنط ــة الصــيدلة جامع ــة لكلي ــة الذاتي ــاد الدراس ــاريخ  2020/2021إعتم ــة بت ــس الكلي ــى مجل ف

12/9/2021 

 

( فــى مجلــس الكليــة بتــاريخ 2021مــارس  31/ 2020اكتــوبر  1ة الخطــة التنقيذيــة ) إعتمــاد تقريــر متابعــ  •

12/9/2021 

 12/9/2021إعتماد تحديث تشكيل لجنة اخالاليات البحث العلمى فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 12/9/2021إعتماد تشكيل لجنة اللوائد وتطويرالمناهج فى مجلس الكلية بتاريخ  •

فــى   2026  /  2021    جامعــة طنطــا  -كلية الصيدلة    ألعضاء هيئة التدريس  خمسيةالتدريبية الالخطة  إعتماد   •

 12/9/2021مجلس الكلية بتاريخ 

إعتماد نتيجة استبيان رضــا الطــالب عــن االنشــطة الطالبيــة المقدمــة مــن الكليــة فــى مجلــس الكليــة بتــاريخ  •

12/9/2021 

الــدكتور وكيــل الكليــة لشــئون التعلــيم والطــالب عــن العــام الجــامعى إعتماد التقريــر الســنوى للســيد االســتاذ   •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2020/2021 -2019/2020

إعتماد التقرير السنوى للسيد االستاذ الــدكتور وكيــل الكليــة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة عــن العــام  •

 12/9/2021اريخ فى مجلس الكلية بت 2020/2021 -2019/2020الجامعى 
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ــامعى  • ــام الج ــن الع ــالوريوس ع ــررات البك ــارير مق ــاد تق ــاريخ  2020/2021إعتم ــة بت ــس الكلي ــى مجل ف

12/9/2021 

دكتــوراه( عــن العــام الجــامعى  -إعتمــاد تقــاريربرامج ومقــررات مرحلــة الدراســات العليــا )ماجســتير •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ   2020/2021

ومقررات مرحلة الدراســات العليــا )دبلــوم مستحضــرات التجميــل( عــن العــام الجــامعى إعتماد تقاريربرامج  •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ   2020/2021

إعتماد تقاريربرامج ومقررات مرحلة الدراسات العليا )الدبلوم المهنى فى اليقظة الدوائية( عن العام الجامعى  •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2020/2021

إعتماد تقــاريربرامج ومقــررات مرحلــة الدراســات العليــا )دبلــوم التغذيــة فــى الرعايــة الصــحية( عــن العــام  •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2020/2021الجامعى 

إعتماد تقاريربرامج ومقررات مرحلة الدراسات العليا )دبلوم الميكروبيولوجيا الصيدلية( عن العام الجــامعى  •

 12/9/2021مجلس الكلية بتاريخ  فى 2020/2021

ــامعى  • ــام الج ــة( عــن الع ــة الدوائي ــوم الرالاب ــا )دبل ــة الدراســات العلي ــررات مرحل ــاريربرامج ومق ــاد تق إعتم

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2020/2021

 إعتماد تقــاريربرامج ومقــررات مرحلــة الدراســات العليــا )دبلــوم الصــيدلة االكلينيكيــة( عــن العــام الجــامعى •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ   2020/2021

إعتمــاد تقــاريربرامج ومقــررات مرحلــة الدراســات العليــا )الــدبلوم المهنــى فــى الكيميــاء الحيويــة والتحليــل  •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2020/2021االكلينيكى( عن العام الجامعى 

 

 



                                                                                    

14 

 

 :علياإعتماد تقاريربرامج ومقررات مرحلة الدراسات ال •

 ( عن  Pharm D Professional Program )البرنامج المهنى لدكتور الصيدلة 

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ 2021/ 2020العام الجامعى    

فى مجلس الكليــة بتــاريخ   2021/2022إعتماد توصيف المقررات لمرحلة البكالوريوس عن العام الجامعى   •

12/9/2021 

فــى   2020/2021المقررات لمرحلة البكالوريوس )صيدلة اكلينيكيــة( عــن العــام الجــامعى  إعتماد توصيف   •

 12/9/2021مجلس الكلية بتاريخ 

فى مجلس الكلية   2020/2021إعتماد توصيف برامج ومقررات مرحلة الدراسات العليا عن العام الجامعى   •

 12/9/2021بتاريخ 

رحلتى البكالوريوس والدراسات العليا ونتائج استبيانات الســادة إعتماد نتائج استبيانات المقررات الدراسية لم •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  2020/2021أعضاء هيئة التدريس عن العام الجامعى 

إعتماد نتائج استبيان رضا االطراف المجتمعية عن انشطة الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنميــة البيئــة فــى  •

 12/9/2021مجلس الكلية بتاريخ 

ــاريخ  • ــة بت ــة فــى مجــال البحــث العلمــى فــى مجلــس الكلي ــائج اســتبيان عــن االحتياجــات المجتمعي إعتمــاد نت

12/9/2021 

 12/9/2021إعتماد الالئحة الداخلية لوحدة التدريب فى مجلس الكلية بتاريخ  •

جلس الكليــة بتــاريخ إعتماد الالئحة الداخلية لوحدة السالمة والصحة المهنية وإدارة األزمات والكوارث فى م •

12/9/2021 

 12/9/2021إعتماد الالئحة الداخلية لوحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مجلس الكلية بتاريخ  •
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 12/9/2021إعتماد الالئحة الداخلية لوحدة التسويق فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 12/9/2021إعتماد الالئحة الداخلية لوحدة القياس والتقويم فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 12/9/2021إعتماد الالئحة الداخلية لوحدة متابعة الخريجين فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 12/9/2021إعتماد خطة تحديد بنود ومصادر االنفاق فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 12/9/2021إعتماد خطة صيانة البنية التحتية فى مجلس الكلية بتاريخ  •

 12/9/2021فى مجلس الكلية بتاريخ  NORMS 2020/2021إعتماد نموذج استيفاء  •

  21/4/2021عمل ورشة عمل عن كيفية عمل الملف النمطى والتدريب على إجرءات نمازج االيزو بتاريخ  •

عمل االستبيانات الخاصة بتقييم الطالب للمقررات الدراسية والسادة اعضاء هيئــة التــدريس اون اليــن للعــام  •

 2020/2021الجامعى 

 وتم مراجعة جميع المعايير الخاصة بالجودة استعدادا للزيارة  30/6/2021دعم الفنى  التجهيز لزيارة ال •

للســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة   كيفية إعداد الدراسة الذاتية لمعــايير الجــودةدورة تدريبية عن    تنظيم •

  2021 /21/6المعاونة  بتاريخ 
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  2021 /27/7بتاريخ  إدارة ضغوط العمل للسادة االداريين بالكلية دورة تدريبية عن  تنظيم •

  

للسادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة  بتــاريخ إدارة الوالأ واالجتماعات دورة تدريبية عن   تنظيم •

3/8/ 2021 

 

 

 

للســادة وكيفية إعداد توصيف المقــررات    2017المعايير االكاديمية االصدار الثانى  دورة تدريبية عن    تنظيم •

  2021 /17/8أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  بتاريخ 
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 والعــاملين بالكليــة للســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة    التمييز والتنمردورة تدريبية عن  تنظيم   •

  2021/ 8/9بتاريخ 

  

  2021/ 18/9بتاريخ االداريين بالكلية للسادة الحديثة  مبادْى اإلدارة دورة تدريبية عن تنظيم •

  

الثالثــة والرابعــة لبرنــامج لطــالب الفرالــة  ريــادة االعمــال بــين الواالــع والتطبيــقتنظــيم  دورة تدريبيــة عــن  •

بكالوريوس الصيدلة وطالب المستوى الرابع والمستوى الخامس من برنــامج الصــيدلة االكلينيكيــة فــارم دى 

 19/9/2021و 9/2021/ 12بنظام الساعات المعتمدة  بتاريخ 

  



                                                                                    

18 

 

 

 

 

 /25/9لهيئــة المعاونــة  بتــاريخ  حقوق وواجبات المعيــدين والمدرســين المســاعدين لدورة تدريبية عن    تنظيم •

 للسيد االستاذ الدكتور/ أحمد حبيب نائب رئيس الجامعة األسبق 2021

  

بتــاريخ مجلــس  2021يونيــو 30وحتــى    2021تم اعتماد تقرير متابعة الخطة التنفيذية في الفترة مــن ينــاير   •

 2021أكتوبر  12الكلية 

الموافــق السبأ    /كليةالاإلداريين بللسادة    األخالاليات المهنية  ميثاق العمل األخالالي و  إعداد دورة تدريبية عن •

 2021سبتمبر  25
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  2021تم تسليم دورة )مشروع تعزيز وحدات ضمان الجودة دعم طريق اإلعتماد( الدورة الخامسة أكتوبر   •

 اإلنتهاء من إعداد مشروع تعزيز وحدات ضمان الجودة فى الكليات دعم طريق اإلعتماد )الدوره السادسة( •

 10/2021/ 12اعتماد تحديث تشكيل وحدة  ضمان الجودة بتاريخ  •

 12بتــاريخ    2020/2021و  2019/2020وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث عــن عــامى  اعتماد تقرير   •

/10/2021 

 10/2021/ 12بتاريخ  2021اعتماد الخطة التدريبية الربع سنوية من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر  •

 NARS-2017اعتماد توصيف برنامج بكالوريوس الصيدلة )الصيدلة اإلكلينيكية (االئحة القديمة طبقــا لـــ      •

  9/11/2021بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 2021/2022إنجازات الوحدة العام الجامعى 
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 NARS-2017اعتماد توصيف برنامج بكالوريوس الصيدلة )الصيدلة اإلكلينيكية (االئحــة الموحــدة طبقــا لـــ   •

 9/11/2021بتاريخ 

 9/11/2021بتاريخ  NARS-2017ة االئحة القديمة طبقا لـ لاعتماد توصيف برنامج بكالوريوس الصيد •

 /أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و العاملين بالكليةللسادة    توصيف الو يفيإعداد دورة تدريبية عن ال •

  2021نوفمبر  13السبأ الموافق 

  

 و كيفيــة اعــداد توصــيف المقــررات 2017المعــايير األكاديميــة األصــدار الثــاني   إعــداد دورة تدريبيــة عــن •

 2021نوفمبر  15األثنين الموافق   /لقيادات األكاديمية و أعضاء هيئة التدريسل

 /أعضاء هيئة التدريس والهيئــة المعاونــة بالكليــة للسادة  استراتيجية التدريس و التعلم  إعداد دورة تدريبية عن •

 2021نوفمبر  23الثالثاء الموافق  
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لهيئــة ل و كيفية اعداد توصيف المقررات  2017المعايير األكاديمية األصدار الثاني   إعداد دورة تدريبية عن   •

 2021نوفمبر  20السبأ الموافق  /المعاونة بالكلية

  

عضاء هيئة التدريس والهيئة للسادة أ  حقوق الملكية الفكرية و إجراءات الحفا  عليها  إعداد دورة تدريبية عن •

 2021نوفمبر  24األربعاء الموافق  /بالكليةالمعاونة و العاملين 

  

اإلداريــين للســادة  اإلستراتيجية القومية لمواجهة اإلدمان و تحديات التنمية في مصــر  إعداد دورة تدريبية عن •

 2021سمبر دي 6 االثنين الموافق /كلية الب
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 ج

 9الخميس الموافق /  الفنيين و العمال بالكليةللسادة  كيفية التخلص اآلمن من النفايات  إعداد دورة تدريبية عن •

 2021ديسمبر

  

 12/12/2021اعتماد تحديث تشكيل وحدة السالمة والصحة المهنية وإدارة االزمات والكوارث بتاريخ  •

 12/12/2021المراجعيين الخارجين للبرامج والمقررات لمرحلة البكالوريوس بتاريخ  قاريراعتماد ت •

 12/12/2021المراجعيين الخارجين للبرامج والمقررات لمرحلة الدراسات بتاريخ  تقاريراعتماد  •

مأ بناءاًعلى على تقــارير المــراجعين الخــارجين للبــرامج والمقــررات اعتماد اإلجراءات التصحيحية التي ت •

 12/12/2021لمرحلة البكالوريوس بتاريخ 

بناءاًعلى على تقــارير المــراجعين الخــارجين للبــرامج والمقــررات مأ  ت  التي  التصحيحيةاعتماد اإلجراءات   •

 12/12/2021لمرحلة الدراسات العليا بتاريخ 

التــدريب الصــيفى   اعتماد التقرير المقدم من السيدة األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالب عــن •

 12/12/2021بتاريخ  2021( للطالب خالل يناير 2019/2020)عام جامعى 

اعتماد التقرير المقدم من السيدة األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطــالب عــن التــدريب الصــيفى  •

 12/12/2021بتاريخ  2021( للطالب خالل يناير 2020/2021)عام جامعى 

 12/12/2021ختيار المرشد االكاديمى / الرائد العلمى بتاريخ امعاييراعتماد  •
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 12/12/2021اعتماد آلية اكتشاف الطالب المتعثرين دراسيا بتاريخ  •

 12/12/2021مين إجراءات اإلمتحانات وكراسة اإلجابة بتاريخ أاعتماد ت •

 12/12/2021بتاريخ   2021اعتماد دليل الدراسات العليا  •

 

ــاد دليـــل  • ــامعى اعتمـ ــام الجـ ــيدلة للعـ ــالوريوس الصـ ــامج بكـ ــدد لبرنـ ــاريخ  2021/2022الطـــالب الجـ بتـ

12/12/2021 

 2021/2022اعتماد دليل الطالب الجدد لبرنامج بكــالوريوس الصيدلة)صــيدلة اكلينيكيــة ( للعــام الجــامعى   •

 12/12/2021بتاريخ 

 2021ديسمبر 27إلى  ديسمبر15االستعداد لزيارة تجديد االعتماد والتي كانأ في الفترة من  •

 تم تفويض ا.م / منى عبدالحميد األعصر مدير وحدة ضمان الجودة كمنسق لزيارة تجديد االعتماد •

أغســطس اول  مــنتم رفع جميع الملفات المطلوبة على موالع الهيئة القومية لضمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد  •

 ( ملف 113عدد ) 2021إلى ديسمبر   2021
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  :موعد الزيارة حيث كان يتكون الفريق منتم تحديد  •

 أ.د/ مصطفى عبد الخالق عبدالاله )رئيس الفريق( 

 أ.د/ جمال صالد                      )عضو(

 أ.د/ محروس عثمان                  )عضو(

 أ.د/ أميمة الجندى                     )عضو(

 

بين متابعة أنشطة تعليميــة عــن بعــد   ما  2021ديسمبر    27وحتى  ديسمبر  15استمرت الزياره في الفترة من   •

 20/12-19لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والعديد من اللقاءات )الزيارة االفتراضية( خالل يومى 

الهيئــة -أعضــاء هيئــة التــدريس   –طالب مرحلــة الدراســات العليــا  -مع طالب مرحلة البكالوريوس    2021/

 القيادات االكاديمية . -أعضاء وحدة ضمان الجودة  –الخرجين  –ريين اإلدا -المعاونة

  27/12/2021كانأ الزيارة الميدانية يوم   •
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ومية لضمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد التابعــة لــرئيس مجلــس الــوزراء برئاســة أصدر مجلس إدارة الهيئة الق •

 2022مــارس    28المنعقدة يوم االثنــين الموافــق     215جلستي رالم   الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة في  

 بإعتماد كلية الصيدلة جامعة طنطا  اً الرار
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 – Word Processing) )مهــارات الحاســب اآللــي( بالتعاون مع وحدة التدريب تم إعداد دورة تدريبية عن •

 2022  مارس 8 الثالثاء الموافق يوم  /كلية الاإلداريين بللسادة   مستوى متقدم(

 

 

 

 

 

للســادة أعضــاء ( التحليــل اإلحصــائى للبحــث العلمــى) إعداد دورة تدريبية عنبالتعاون مع وحدة التدريب تم  •

 2022  مارس 15الموافق  الثالثاءيوم  / هيئة التدريس والهيئة المعاونة

  

بعنــوان التــدريب علــى التصــحيد اإللكترونــى  للســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة   دورة تدريبيــةإعداد   •

 2022 مارس 30الموافق   ءاالربعايوم المعاونة بالكلية 
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للسادة أعضاء   معوالات البحث العلمي وكيفية التغلب عليها  إعداد دورة تدريبيةبالتعاون مع وحدة التدريب تم   •

 2022أبريل  5يوم الثالثاء الموافق بالكلية الهيئة المعاونة 

 

 beginner's   )مستوى مبتــد  ( Power point) إعداد دورة تدريبية عنبالتعاون مع وحدة التدريب تم  •

level  )  2022ابريل   11الموافق  االثنينيوم  /كلية الاإلداريين بللسادة 

 والطــالب أعضاء هيئــة التــدريس للسادة    (القيم الدينية السمحة)  عنندوة  إعداد  بالتعاون مع وحدة التدريب تم   •

 2022ابريل   18الموافق  االثنينيوم  /كلية البوالعاملين 
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 والدعم لمنهج تنشئة متوازنة مابين األمومــة واألبــوة()التمكين    عنندوة  إعداد  بالتعاون مع وحدة التدريب تم   •

 2022  يونيو 2الموافق  الخميس يوم  / الدراسات العليا طالب   و أعضاء الهيئة المعاونة   للسادة

  
 14/6/2022وتم اعتمادة فى مجلس الكلية بتاريخ  تحديث الهيكل التنظيمى لكلية الصيدلة جامعة طنطا •

 
 مدير وحدة ضمان اجلودة                                                                                                                            

       

 األعصر منى عبد احلميد /دأ.                                                                                                                


