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 في مجال الجودة. 2013-2012 كاديمينجاسات كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي للعام األإب قائمة

 

كهٛت انصٛذنت ٔانخصُٛغ انذٔائٗ عى انكهٛت إ

 2013 فبشاٚشَؼمذ بخبسٚخ إانت انكهٛت فٗ يجهظ انكهٛت انزٖ خش حؼذٚم نشؤٚت ٔسطأػخًبد إحى انشؤٚت ٔانشعبنت 

يهف انًمشس 

كهٛت ٔٚجشٖ ححذٚثٓب بصفت دٔسٚت َشبء يهفبث نجًٛغ انًمشساث انخٗ حمذيٓب الإَخٓبء يٍ حى اإل

ػضبء ْٛئت انخذسٚظ انًُخذبت يٍ يشكض ضًبٌ انجٕدة أاء أدٔيشاجؼخٓب يٍ خالل نجُت يخببؼت 

 .ببنجبيؼت

 حٕصٛف انبشَبيج
يٍ خالل يشاجغ  ايج دسجت انبكبنٕسٕٚط انخٗ حًُحٓب انكهٛتٌحٕصٛف بش يشاجؼت حٓبء يٌٍحى اإل

 . 29/4/2013يبدْب بًجهظ انكهٛت انًُؼمذ بخبسٚخ ػجإٔحى  خبسجٗ ٔ كزنك نجُت داخهٛت

 .جبسٖ انبذء فٗ ػًم حمبسٚش انبشَبيج حمشٚش انبشَبيج

 حٕصٛف انًمشساث
 لغبو ػخًبدْب فٗ يجبنظ األإٔدٔسًٚب َخٓبء يٍ حٕصٛف جًٛغ انًمشساث ٔٚخى ححذٚثٓب حى اإل

. فٗ بذاٚت كم فصم دساعٗٔيجبنظ انكهٛت 

حمشٚش انًمشساث 
 ِػخًبد ْزإيُبلشت ٔٚخى ٔٚخى ػًم حمبسٚش انًمشساث بصفت دٔسٚت فٗ َٓبٚت كم فصم دساعٗ 

   .إلػخًبدْب بًجهظ انكهٛت ػًم انخطت انخصحٛحٛتانخمبسٚش فٗ يجبنظ االلغبو ٔ

لغبو انًخخهفت انًخبؼت فٗ األ عخشاحجٛبث انخؼهٛى ٔانخؼهىإ كزنكٔ عٛبعبث حمٕٚى انطالةػخًبد حى إعٛبعبث حمٕٚى انطالة 

 .2013فبشاٚش نكهٛت انصٛذنت فٗ يجهظ انكهٛت انًُؼمذ فٗ 
اعخشاحجٛبث انخؼهٛى ٔانخؼهى 

خطت ػًم انٕحذة 
-2012يٍ خطت ػًم ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ببنكهٛت نهؼبو انجبيؼٗ %  95ٚمشة يٍ  احى حُفٛز و

2013 . 



انخمشٚش انغُٕ٘ 
فٗ يجهظ ٔإػخًبدِ  2013-2012انخمشٚش انغُٕٖ نهكهٛت نهؼبو انجبيؼٗ  يٍ ػًم حٓبءٌاإلحى 

 . 2013انكهٛت بخبسٚخ أغغطظ 

انذساعت انزاحٛت 

نهكهٛت ٔجبسٖ يشاجؼخٓب بٕاعطت نجُت  نذساعت انزاحٛتبب انخبصت دساعت انًؼبٚٛشحٓبء يٍ اإلٌ حى

ْزا ٔ لذ حى خالل ْزا انؼبو  .َت يٍ لبم يشكض ضًبٌ انجٕدة ببنجبيؼتداخهٛت يؼٙيشاجؼت 

عضاء لجان معاييز عقد العديد مه اإلجتماعات وورش العمل المنتظمة مع أانجبيؼٗ 

ضًبٌ انجٕدة ببنجبيؼت  َبْذ انغببػٗ انًذٚش انخُفٛزٖ نًشكض. د.أ ببنخؼبٌٔ يغ الدراسة الذاتية

 .َخٓبء يٍ يؼبٚٛش انذساعت انزاحٛتػظٛى األثش فٗ اإل يًب كبٌ نّ

ححهٛم االعخبٛبَبث اساء انطالة  
 انخشو

Fall- spring 

ٔ  2013-2012نهؼبو انجبيؼٗ   Spring))ٖ نفصم انذساطلساء انطالة آعخبٛبَبث إححهٛم  حى

 .جشاءاث انخصحٛحٛتحخبر اإللغبو إلسعبل َغخت نشٔؤعبء األإحى 

نهؼبو انجبيؼٗ   Fall))ٖ نفصم انذساطلساء انطالة آححهٛم اعخبٛبَبث  ألعببة فُٛت نى ٚخى

2012- 2013 . 

 اػخًبد ْزإيُبلشت ٔٔ ٚخى ٚخى ححهٛم َخبئج انطالة بصفت دٔسٚت فٗ َٓبٚت كم فصم دساعٗ ححهٛم َخبئج انطالة ٔانخؼهٛك ػهٛٓب 

  .إلػخًبدْب بًجهظ انكهٛت  ػًم انخطت انخصحٛحٛتفٗ يجبنظ االلغبو ٔ حهٛمانج
جشاءاث انخصحٛحٛت اإل

االيخحبَبث عخٛفبء إيصفٕفت 
 ةنهًخشجبث انخؼهًٛٛت انًغخٓذف

حخفبظ بٓب اإلٔ ٚخى  ةَبث نهًخشجبث انخؼهًٛٛت انًغخٓذفعخٛفبء االيخحبإَخظبو ػًم يصفٕفت إٚخى ة

 .فٗ يهف انًمشس

انًشاجؼت انذاخهٛت 
ػضبء ْٛئت انخذسٚظ انًُخذبت أداء أنهًمشاساث يٍ خالل نجُت يخببؼت  حى ػًم انًشاجؼت انذاخهٛت٘

 .يشكض ضًبٌ انجٕدة ببنجبيؼتيٍ 

 
انًشاجؼّ انخبسجٛت 

 . خالل ْزا انؼبو انذساعٗ نًمشاسلحى ػًم انًشاجؼت انخبسجٛت نى ٘

 أَشطت أخشٖ

 .عخشاحٛجٛت نهكهٛتٔضغ انخطت اإل .1

 .ٔظٛفٗ نهكٕادس انٕظٛفٛت ببنكهٛت ٔضغ ٔحٕثٛك انخٕصٛف ال .2

 .ببنكهٛتيٓبو أػضبء ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ٔضغ انخٕصٛف انٕظٛفٗ ٔ .3

ٔكزنك انؼمٕببث انخآدٚبٛت نهطالة ٔكزنك لٕاػذ إػخًبد آنٛت انشكبٖٔ ٔانًمخشحبث  .4

 .ئهت إلػضبء ْٛئت انخذسٚظاانًحبعبت ٔانًظ

 



أٔنٕٚبث نخذسٚظ ػٍ يغخٕٖ انشضب انٕظٛفٗ ٔإعخطالع سأٖ انغبدة أػضبء ْٛئت ا .5

  .اعبت ػخًبد انخطت انخذسٚبت انًٍساث انخذسٚبٛت انخبصت بٓى نٕضغ ٔإانذٔ

ساث انخذسٚبٛت أٔنٕٚبث انذٔإعخطالع سأٖ انجٓبص اإلداسٖ ػٍ يغخٕٖ انشضب انٕظٛفٗ ٔ .6

   .ػخًبد انخطت انخذسٚبت انًُبعبتانخبصت بٓى نٕضغ ٔإ

إعخطالع سأٖ انمٛبداث األكبدًٚٛت فٗ أٔنٕٚبث انذٔساث انخذسٚبٛت انخبصت بٓى نٕضغ  .7

  .ٔاػخًبد انخطت انخذسٚبت انًُبعبت 

 .عهٕة انمٛبدةة أػضبء ْٛئت انخذسٚظ ٔانجٓبص اإلداسٖ فٗ ًَط  أسأٖ انغبدإعخطالع  .8

 .عخفبدة يٍ يغخٕٖ انؼًهٛت انخؼهًٛٛتإعخطالع سأٖ انخشٚجٌٕ ػٍ يذٖ اإل .9

عخطالع سأٖ انجٓبث انًغخفٛذة ٔانغبدة أػضبء ْٛئت انخذسٚظ ٔانٓٛئت انًؼبَٔت فٗ إ .10

 .أٔنٕٚبث خطت انكهٛت نخذيت انًجخًغ ٔانبٛئت

 .يبد ٔحٕثٛك انًٛثبق األخاللٗ ٔأخاللٛبث انبحث انؼهًٗإػج .11

إعخطالع سأٖ  انغبدة أػضبء ْٛئت انخذسٚظ ٔانٓٛئت انًؼبَٔت ٔانجٓبث انًغخفٛذة فٗ   .12

 .ػخًبد خطت اانبحث انؼهًٗ  نهكهٛتأٔنٕٚبث انبحث انؼهًٗ نٕضغ ٔإ

   1/10/2013تحزيزًا في    
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