
 

 

 الخطة االستراتيجية
 جامعة حلوان – كلية الصيدلة

 (م2026ديسمبر  – 2022مايو )
 

م2022/ 6/ 20( بتاري    خ 409جامعة حلوان رقم ) -معتمدة بقرار مجلس كلية الصيدلة   





 

 م2026ديسمبر   -2022مايو  –جامعة حلوان   -  الصيدلةلخطة االستراتيجية لكلية ا

 
 

1 

 الفهرس 

أرقام  الموضوع              
 الصفحات 

 2 كلمة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية عن الخطة االستراتيجية للكلية:
معيار التخطيط االسيتراتيج  عن الخطة االسيتراتيجية   ومنسي نائب مدير وحدة ضيمان الجودة  المسياعد  كلمة السييد األسيتاذ الدكتور  

 للكلية:
3 

 4 :مقدمةالجزء األول: 
 6 لجنة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية: -
 8 لجنة المراجعة الداخلية للخطة االستراتيجية للكلية: -

 9 نبذة عن كلية الصيدلة بجامعة حلوان: -
 12 :للكليةالمالمح األساسية  -
 13 منهجية اعداد الخطة االستراتيجية للكلية: -
 16 :وسمات كلية الصيدلةرؤية ورسالة وقيم  -
 17 :جامعة حلوانرؤية ورسالة وقيم  -
 18 خطوات مراجعة الرؤية والرسالة الخاصة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان: -
 20 أوجه االتفاق بين رؤية ورسالة وقيم الكلية مع الجامعة: -
 22 :رؤية ورسالة الجامعةمقابل مصفوفات بين رؤية ورسالة الكلية  -
 23 الثان : نتائج التحليل البيئ  وتحديد االستراتيجيات األساسية والبديلة: الجزء
 23 :األساسيةوتحديد االستراتيجية  (SWOT Analysisأوال: نتائج التحليل البيئ  ) -
 IE Matrix (EFE and IFE): 41مصفوفة تحليل العوامل االستراتيجية الداخلية والخارجية للكلية           -
 53 :وتحديد االستراتيجيات البديلة TOWS Analysisنتائج تحليل مصفوفة ثانيا:  -

 56 :البيئ بناء عل  نتائج التحليل  األهداف االستراتيجية وتحليل الفجوةالجزء الثالث: 

 67 لكلية الصيدلة: للخطة االستراتيجية األداءوالسياسات والبرامج ومؤشرات  الغايات النهائية واالهداف االستراتيجية -
 81 مصفوفة توضح تواف  محاور الخطة وأهدافها االستراتيجية لتحقي  رسالة الكلية: -
 83 مصفوفة توضح تواف  الغايات واالهداف االستراتيجية بين الكلية والجامعة: -

 85 المخاطر: وإدارةالجزء الرابع: السياسات المرشدة للكلية واليات التنفيذ والمتابعة والمراقبة 
 85 السياسات العامة للكلية:  -
 86 سياسات الكلية ف  مجال التعليم: -
 87 وخدمة المجتمع وتنمية البيئة:ت الدراسات العليا والبحث العلم  سياسات الكلية ف  مجاال -
 89 اليات التنفيذ والمتابعة: -
 91 المخاطر: وإدارةالية مواجهة  -
 92 الية تحديث الخطة: -

 93 التنفيذية واليات تنفيذها ومتابعتها:الخطط الجزء الخامس: 
 93 مصادر التمويل: -
 94 الية تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية: -

 96 التنفيذية وانشطة تحقيقيها: األهداف -
 97 الخطط التنفيذية للخطة االستراتيجية: -

 111 :مراجع وملحقات الخطة االستراتيجيةالجزء السادس: 
 111 المراجع:
 112 الهيكل التنظيم  للكلية: -
 113 الموارد البشرية واألنشطة األكاديمية: -
 125 المادية للكلية: اإلمكانيات -
 127 البحثية المتوفرة بالكلية:تعليمية واألجهزة ال -



 

 م2026ديسمبر   -2022مايو  –جامعة حلوان   -  الصيدلةلخطة االستراتيجية لكلية ا

 
 

2 

 

 ( 2026-2022عن الخطة االستراتيجية )

 

متميزين ف  مجياالت   خريجين ليكونوا  طالبهياتسييييع  كليية الصييييييدلية جيامعية حلوان إل  إعيداد    

تخصييصييهم ومؤهلين لشييغل مراكز قيادية ف  المجتمع وإل  تطوير قدرات البحث العلم  و االبتكارك ولذل  

قامت الكلية بوضيييع خطة اسيييتراتيجية  من أجل تحقي  هذا األهداف المنشيييودةك وقد بنيت هذا الخطة عل  

اط الضيع  والقوة ولم تتجاهل التحديات أو دراسية الوضيع الراهن وعل  تحليالت عملية وتطبيقية حددت نق

تهمل الفرص المتاحة بالبيئة المحيطةك وأخذت ف  االعتبار إنشيياء شييراكات اسييتراتيجية للكلية مع الجهات 

الخيدميية واإلنتياجيية وهو ميا يمثيل خطوة مهمية وضييييرورة ملحية ف  الوقيت الراهن للكليية حت  يتسيييين  لهيا 

الت  تتبناها الدولة والمشياركة بصيورة فعالة ف  تحقي  أهداف التنمية  المسياهمة ف  خطط التطوير المسيتمر  

 .2030المستدامة ورؤية مصر 

اول مايو  من   ويسيعدن  ان أقدم هذا الخطة االسيتراتيجية لكلية الصييدلةك وه  خطة خمسيية )ابتداء

دادا بشييكل  ( والت  ترتكز محاورها األسيياسييية عل  خدمة الطالب واعم2026م وحت  اخر ديسييمبر  2022

مهن  متميز وتوفير البيئة المالئمة لكادر أكاديم  قادر عل  العطاء العلم  والبحث ك والمشياركة المجتمعية  

الهيادفية وتطوير األداء وجودتيه والحرص عل  اسييييتمراريية التقييم اليذات  ورفع القيدرة التنيافسيييييية للكلييةك 

 وترتيبها محلياك وإقليمياك ودوليا.
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 نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية /المساعد كلمة السيد األستاذ الدكتور

 ومنس  معيار التخطيط االستراتيج  

 (2026-2022طة االستراتيجية )عن الخ

 

 

 

نوعة وبحثية  متالريادة والمنافسيية ف  تقديم خدمات تعليمية  كلية الصيييدلة جامعة حلوان إل   تطمح  

 أكفاء  ريجينخ  إعدادومجتمعية مميزة عل  المسيتو  المحل  واإلقليم  والدول  عن طري    انتاجية  تطبيقية

البحث   وانتاج  قدراتوعن طري  ربط  ومواكبين لمتطلبات سيييوق العملمجاالت تخصيييصيييهم  ف    وفاعلين

  ومتابعة تنفيذ ت لجنة تخطيطقام ولذاك  بالصييناعة لحل المشييكالت المجتمعية واالقتصييادية  العلم  و االبتكار

مجتمع الكلية مع األقسيييام العلمية وباق   و ف  الكلية  قياداتالالخطة االسيييتراتيجية بالكلية وبالمشييياركة مع  

بناء  هذا الخطة    تم تصيميمك وقد  الواعدة رؤيتها ورسيالتهامن أجل تحقي     طموحة  وضيع خطة اسيتراتيجيةل

وكافة   القوةط  انقاألمثل لسيييتغالل  االوالتهديدات ونقاط الضيييع  للتغلب عل  دراسييية الوضيييع الراهن  عل 

دقي  للفجوة بين الحاضير والمسيتقبل المنشيود. علم   مع تحليل    كالفرص المتاحة ف  ظل اإلمكانات المتوفرة

للكلية لتحسييين صييورتها البصييرية مع   والقدرة المؤسييسييية البنية التحتيةتنمية   الخطة ف  اعتبارهاوأخذت 

المشيياركة ف  التنمية  حت  يتسيين  لها    إنشيياء شييراكات اسييتراتيجية للكلية مع الجهات الخدمية واإلنتاجية

جود الكلية ف  المحافل الدولية لتحسييييين تطلع وكما أنها لم تغفل   .2030رؤية مصيييير  المسييييتدامة لتحقي   

 دوليا.إقليميا والذهنية  صورتها

ك للكلية مع قيادات الكلية واقسامها العلميةهذا الخطة االستراتيجية  وأعددت أنن  شاركت ويسعدن   

التعليم  محاورها األساسية عل   ترتكزو(  م2026ديسمبر  حت   م و2022  مايووه  خطة خمسية )ابتداء من  

ة والرييادة والتيدوييل والبنيية التحتيية والقيدرة ئيوخيدمية المجتمع وتنميية البيوالتعلم والبحيث العلم  واالبتكيار  

 محمد إبراهيم قطب السيدد/ م.أ.                                                                  .المؤسسية

 الجودة نائب مدير وحدة ضمان                                                                       

 منس  معيار التخطيط االستراتيج                                                                      
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تستتر م يستتكمي  اكص دلةتتكالص  حلياص ناودا تمو دلر كط يدلرلوسم دل ستتر م  داتتأ يحئوادم    ل ئل ي    •

 عاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي يدلئكلتص دل اتليتتص يدلحئتلت ديادل  يتواكئتلم دللكتلادم دل  اةتتتتص  تلل اكتص تمو  

يدلالدستتلم دلااكل   ىدل مناص دلحلياكص دأليلتملكق طدمي نلكلص في دلبمديج دلرااك كص عاي يستتروب  مديج  

دال دا دل اكتص تمتليج اتل تاي ي  الج دلر ستتتتكق  ك   عاي دلمغم ي  دلرمتاستلم دلاتاستاي دلري توداتل دل اكتص  

في دللكتلاي يدل اتلا دلتادااي لاحواي في تملكق دلاتاستا ي  ديتحتلتدم ياتأ دتمتتتتتلئ  مديج تااك كتص ي كطي  

ي ماكص يتلوسمسص لاب كص دلرمركص لا اكص يذلك   يدلمةتوج عاي يمتميعلم ي رادص تااك كصدلالدستلم دلااكل 

يتوفكم يودلا لا متتلل ص دل حر اكص   لاتت لا دستتر مدلسص دلر وسأ ياعم دلا اكص دلرااك كص يدلبماكص دل  كطي

 . لر  كص دلبكلص

دلرودصتأ دلاد م ي  دل ستردكاس  ياللعلم دل حر   دل  رادص لا ستل  ص في ي ت    عاىتممص دل اكص    ل  •

لم دل حر اكص يدلبكلص دل مكلص  ئل لر ر أ ع لصتتم لستتللرئل دلم كستتص ي ي دلرااكم يدلبم   لا متت ناوج 

 دلاا ي ياايص دل حر  .

 تماكأ الج )ي  دلمد   ي تائل دل ؤستستص فكئل تسترام   دلري دلوثكلص ي  دل لص دالسترمدتكحكص  لذد فلا   •

ل مدابص  دلامساتتتص دل لوط يتمستتتم ي  ادفئل ي يلوسلتئل لؤسرئل يدلادااكص( يتمدا  دلبكلرك  دل للاكص

  فاتأ يتملكق لا سترلبأ تملكق ط ونلتئل دل ؤستستص دأل ادف ي ئذد تسترلك  تملكق تمو دلر دكذ  يتلككم

  تملرئل ي  لا سرئافك  ي   ص اايص

تئلسص  ا ي ساتل  اا دترئلئ دل ا لاا أ  ئل نرى  2020-2015يي  دترئلئ دل لص دالسترمدتكحكص دلالتكص لا اكص  •

  ا ينرى2021يتلسو ديج  ا تأ التص ت دكتذستص لا مناتص دالترلتللكتص ي  دأليج ي   اتليتا دل اكتص  ا  2021  د مستأ

في دعتادا ل اكتص عاي دلبتائ  نمصتتتتتا  ادلي ديابتأ دترئتلئ تاتك دلدرمي دالترلتللكتص ا.  2022د مستأ    30  دام

ي  الج ي ئحكص يد تتمص يياا ص  ا  2026ا ينرى دام اسستت بم  2022ي  ديج يلسو  دالرئل دل  ستتكص 

ييب كص عاي  ستتلع عا ي ستتاكم يي  الج فمسق ع أ سمتت أ  لفص دألطمدف دل ستتردكاي يد تتاص تةتت   

الص يدااكص تملق غلسلم دل اكص   ئل اك ئل دلحو مسص ييو تتوعكص دلرلككم دلذدتي يتطد رل ي  داأ   لئ  كدع

للط دلري   ي  ادفئل ي  الج تااكم دالستردلاي ي  تللط دللوي يدالسترللج دألياأ لادمص يلصتا نلكلي لا
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يفي ستتتتبكأ ذلك   دل روااصتمرلج دلي تمستتتتك  يي تتتت  داللكلم دلري تستتتتل م في دلرلا  عاي دلرماسلم 

  2030يلؤسص يةتتم نمصتتا دل اكص  أ دلممص عاي تودفق الرئل ي  دل لص دالستترمدتكحكص لاحلياص 

عاي دل ستروب دل ماي يديااك ي   دل  لظميي ذد دالستردلاي ي  دالطل  عاي دل ل  دالسترمدتكحكص لا اكلم 

 ي اا تلم  في يحلج دلةكالص.ي  داأ تماسا دالتحل لم دلماساص يدسرممدف دالنركلالم دل سرلباكص دلر

يتمت ط يمليل ل دألستلستكص عاي    النمو والتوسيع التطوير والمعالجة مع  دسترمدتكحكصت رئج دل لص دلمللكص   •

تلوسم دلبمديج دلرااك كتص لررودفق ي  دلرلكمدم دلرمتتتتمساكتص يدالنركتلاتلم دلدااكتص لستتتتور دلا تأ يتلوسم  

دلراام دلمتاساتص ياعم تلتأ دلر  ولواكتل    م ستتتترمدتكحكتلاتالدم  عاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي يتطيستا م  ت ايدم يد

يدأل متل  دلبك كتص ي  الج توفكم  كلتص نتل تتتت تص لا ودال دلبماكتص دل  كطي ي تذلتك دالتتايتلج دلدااي ي   

 لل اكص    كلصدللللعلم ديترلاكص يدلةت لعكص لرلاسم دلماوج يدالسترمتللدم دلري تستل م في تلوسم دلبكلص دل م

دسر مدلسص دلرلككم دلذدتي لألادئ ياا نمص فمسق دعادا دل لص عاي دلمدلظ عاي يميتص  ي  دلممص عاي  

   دل لاو ص.كدل لص السركالب دالنركلالم دلحاساي يال  دلرمس

دل لص دالسترمدتكحكص  للمت م دلوفكم ل أ ي  ستل م في دعادا ت دكذ  ت لك  ييرل اص  يفي دل ئلسص ترلاا لح ص   •

دل لص دالستترمدتكحكص في تملكق لؤسص يلستتللص دل اكص يتملكق دل ستترئاف ي      ذه دل لص دياك  دا تستتل م

 يدل حر   يدلوط .لفاص دل اكص  عاى تملرئل ي  داأ دلا أ 
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 (م2026ديسمبر  -2022مايو )ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة  اعدادلجنة 

 ية أسمائهم: اللجنة من السادة التتتكون ال

 . سلل ك -ع كا دل اكص   ن ا  سليح سميل / .ا  -

دل ك مي كولواكل   - اسم  ل كي  يدللل م   ع لج  يدلللب  دلرااكم  لملوا  دل اكص  ي كأ  ع للي  يم ا   .ا/ 

 . عاود  -يدل  لعص 

 عاود. -صللح ي كأ دل اكص لاالدسلم دلااكل يدلبم  دلاا ي  .ا/ يم ا   مد كم  -

ل كي اسم دل ك كلئ      ع لج .ا/ سمم عبا دل مس  ي كأ دل اكص ل ايص دل حر   يت  كص دلبكلص يدللل م   -

 عاود.  -دلمكوسص يدلبكولواكل دلحطسلكص 

 عاود.  - .ا/ ل لب دلاس  ل كي اسم دلاللاكم -

 عاود.  -  .ا/ ديلتي عكسى ل كي اسم دالايسص يدلس وا -

 عاود.  - دلةكالكص اكاكصم كي اسم دل ك كلئ دلر ل   ع لج .ا/ يئل   و دلاا ك  دللل م  -

 عاود. -ل كي اسم دلةكاالتكلم يدلةكالص دلة لعكص    ع لج .ا.ا/ لدتكل صدلئ دللل م  -

 عاود.  - دلةكالكص ل كي اسم دل ك كلئ دلااوسص   ع لج .ا/ س كم عو  دللل م   -

 عضوا.   –أ.د/ عبد الحميد ابراهيم المشرف علي قسم الممارسة الصيدلية  -

 عاود.  - .ا/ يفلئ تغلل  دل ممف عاي اسم دل ك كلئ دلةكالكص   -

 عاود.  -حلج ياسم يناي   لا دلحواي ن .ا/ دس لا  -

دلر لك  دالسرمدتكحي يتل   ياسم يناي   لا دلحواي     .ا.ا/ يم ا   مد كم ال  دلسكا ي سق ياكلل -

 عاود.  -

  .عاود - ديك  دل اكص –سليكص عا لا دلسكا دألسرلذ /  -

  - ا  2021/2022ل كي دتملا طلب  اكص دلةكالص لاالا    – دلللل / يةلدي   مد كم ليالا عاي   -

 . عاود - ي اأ ع  دلللب 
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  -   ي ال ع  تلل ص دلةكلالص  -دلا رول/ عبا دل لصم س حلب عاو لح ص  ادلي دل لل ص دلاليص لاةكلالص   -

 . عاود

ي    - دسرمدتكحي  دلحلياصابكم  يناي  )  اداأ  ياسم  دل سلي   علكص  يم ا  يم وا  دلا رول/  دألسرلذ 

 عاود.  –( دلر لك  دالسرمدتكحي يع كا  اكص دلئ اسص  حلياص ناودا

ي    - دسرمدتكحي  )ابكم  دلحلياص  دلللال  اللج  عبا  سكا  دلا رول/  اعم  وناي    –دألسرلذ  ياسم  ادلي 

واي   اكص  حيابكم دلر لك  دالسرمدتكحي يياسم يناي   لا دل  –دل مميعلم  وتدلي دلرااكم دلاللي  

 عاود.   –دلطلدعص الياص دللل مي( 

 

 عل  أن تكون مهام اللجنة كاالت :

 (.  ادسص تم كائل شئم ي   سرصدعادا دل لص دالسرمدتكحكص لا اكص ييامللتئل )الج  -1

س وا لئل صلنكص دت لذ دللمدل العر لا دل بلالدم يدلبمديج يدل مللس  دلحاساي يتة كدئل يداركلل ل   -2

 ابأ دلام  عاى يحاي دل اكص. 

 دالسرمدتكحكص.لئل دلمق في يرل اص دألادئ دلالا لا لص  -3

 لئل دلمق في توفكق  لاي دل ل  يدألتملص في دل اكص ي  دل لص دلر دكذسص ل لص دل اكص دالسرمدتكحكص.  -4

تحر    ذه دلاح ص يمي شئمسل عاى دألاأ  ي في    ياا اعا دلكل دلملاص ل  لامص دألادئ دلالا يدت لذ   -5

لص دالسرمدتكحكص نس  يل  و ي ل   يل ساطا ي  امدلدم تةمكمكص لا لا ت دكذ  مديج ييمللس  دل 

 لئل.
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 (م2026ديسمبر  -2022مايو )لخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة المراجعة الداخلية للجنة 

 تتكون اللجنة من السادة التالية أسمائهم: 

دل ك مي كولواكل   - اسم  ل كي  يدللل م   ع لج  يدلللب  دلرااكم  لملوا  دل اكص  ي كأ  ع للي  يم ا   .ا/ 

 . عاود  -يدل  لعص 

 عاود. -صللح ي كأ دل اكص لاالدسلم دلااكل يدلبم  دلاا ي  .ا/ يم ا   مد كم  -

ل كي اسم دل ك كلئ      ع لج .ا/ سمم عبا دل مس  ي كأ دل اكص ل ايص دل حر   يت  كص دلبكلص يدللل م   -

 عاود.  -دلمكوسص يدلبكولواكل دلحطسلكص 

 عاود.  - .ا/ ل لب دلاس  ل كي اسم دلاللاكم -

 عاود.  - سص يدلس وا .ا/ ديلتي عكسى ل كي اسم دالاي -

 عاود.  - دلةكالكص اكاكصمل كي اسم دل ك كلئ دلر    ع لج .ا/ يئل   و دلاا ك  دللل م  -

 عاود. -ل كي اسم دلةكاالتكلم يدلةكالص دلة لعكص    ع لج .ا.ا/ لدتكل صدلئ دللل م  -

 عاود.  - دلةكالكص ل كي اسم دل ك كلئ دلااوسص   ع لج .ا/ س كم عو  دللل م   -

 عضوا.   –أ.د/ عبد الحميد ابراهيم المشرف علي قسم الممارسة الصيدلية  -

 عاود.  - .ا/ يفلئ تغلل  دل ممف عاي اسم دل ك كلئ دلةكالكص   -

 عاود.  -حلج ياسم يناي   لا دلحواي ن .ا/ دس لا  -

 عاود.  –  دلة لعكص يدلةكالص سرلذ دلةكاالتكلم  – .ا/ يادا س مدا  -

 عاود.  – سرلذ دل ك كلئ دلمكوسص يدلبكولواكل دلحطسلكص   – .ا/ تس   عبا دلرودب  -

 . عاود -دلاللاكم سرلذ  – .ا/ يم ا دلح ا   -

غلسلتئل   يت لاش  ييو وعكص  ش اكص  يمدااص  لا اكص  دالسرمدتكحكص  دل لص  يمدااص  دلاح ص  يئلا  ت وا  عاي  ا 

دالسرمدتكحكص يالرئل دل  سكص دلر دكذسص يت اص دلي تلللسم فماسص لح ك   عال ئل يتلمسم ا لعي  ل  ي  ادفئل  

  لفص دلروصكلم دلري تم دالتدلر عاكئل. 
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 نشأة وتأسيس الكلية:

  23ودا  لللمدل دلح ئول " لام  الياص ناودا   ؤستستص تااك كص تل اص لحلياص نا - تمت م  اكص دلةتكالص  •

 ا.   1995لس ص 

ا ي ي  اكص تل اص ل ؤسسص  1994/1995في دلالا دلالدسي   -الياص ناودا  - ا م دلالدسص   اكص دلةكالص  •

  23  فكئلالياص ناودا ي ي ي  دل اكلم داليد أ في يحلج دلرااكم دلةتتكالي ياا ت مسج    دال ي ين ويكص  

 ئل عاى دل سرو  دل ماي يديااك ي. كا يس لفي امسح2021علا نرى افاص 

يتابكص النركلالم دل حر   يدلرلول دلاا ي في يحلج دلةكالص تم تااسأ ال مص  متليج   للولسوع دلةكالص  •

لا اكتتص نرى دلحتتلياي    دللتتاسم  دلاتتلا  ي   د رتتادئ  دلحتتاستتاي  يتم تلبكق دلل متتص  دلرلككمدم  تود تت   تتذه 

 .2009ياا تم ت مسج افالم ي رادص عاى دل الا دلحاسا ي   ادسص ايل سوتكو  2004/2005

ينةتتتاا دل اكص عاى يمتتتمي  دلرلوسم دل ستتتر م   2004تم  تمتتتلئ يناي  تتت لا دلحواي  لل اكص في علا   •

يذلتك لرلوسم دل اكتص يلارت  كتأ للعر تلا ي  دلئكلتص دللويكتص    2009في د مستأ   CIQAPيدلرت  كتأ للعر تلا  

 لا لا اواي دلرااكم يدالعر لا. 

 تلعر تلا  اكتص دلةتتتتكتالتص اتلياتص ناودا  رتللس   ي  دلئكلتص دللويكتص لحواي دلرااكم يدالعر تلا لمدل  دلصتتتتال   •

 .يل اي ا ي س ودم  10/10/2013

ي ساتتتل تابكص للنركلالم دل ئ كص لا حر   يدلرلول دلاا ي في يحلج دألايسص يدلرةتتت ك  دلايد ي يل ود بص   •

تلوسم  مديج   مديج ي رادتص في يمناتص طلب دلب تللولسوع ي ساتتتتل    تلوسمدلرلتاا في دلبمت  دلاا ي تم 

 ةمكص دل  رادص. مديج لاالالم دل ئ كص في دل حلالم دلدسرماد   طلب دلالدسلم دلااكل ي ذلك 

 

 األقييييسام العلييييمية بالكلية:

  للرللي: م اسلا ي  صحلياص ناودا تسا سباغ عاا دألاسلا دلاا كص   اكص دلةكالص  •

 .يدلةكالص دلة لعكص اتتتتسم دلةكاالتكلم  .1



 

 م2026ديسمبر   -2022مايو  –جامعة حلوان   -  الصيدلةلخطة االستراتيجية لكلية ا

 
 

10 

 اتتتتسم دلاللاتتكم. .2

 يدل  لعص. مي كولواكل كدل اتتتتسم  .3

 .يدلبكولواكل دلحطسلكص اتتتتسم دل ك كلئ دلمكوسص .4

 اتتتتسم دألايسص يدلس وا. .5

 .دلةكالكص دل ك كلئ دلااوسصاسم  .6

 اتتتتسم دل ك كلئ دلةكالكص. .7

 .دلةكالكص اسم دل ك كلئ دلرماكاكص .8

 .  للسص دلةكالصدلاتتتتسم  .9

 

 البرامج التعليمية ف  الكلية:

 

Under-يمدنتأ دلب تللولسوع ): تلتاا دل اكتص  ل    مديج الدستتتتكتص لللب  دل مناتص دلحتلياكتص دأليلى •

Graduate ):ي م 

  متليج   للولسوع دلةكالص. .1

 .(صكالص د اك ك كصدلةكالص ) متليج   للولسوع   .2

 .(Pharm D - فللا ا   للولسوع دلةكالص ) متليج   .3

 ( )صكالص د اك ك كص(.Pharm D Clinical - فللا ا )  للولسوع دلةكالص  متليج   .4

 

يدلا اويلم   لللب دلالدستتتتلم دلااكتل  لليج الدستتتتكتتت م  ثلثواعاا تلتاا دل اكتص   دلحتلياكتص دلاتلتكتص:دل مناتص  •

 ي م: دل ئ كص

 ي كلتئل  لالتي: ا اويص يئ كص 11عاا  .1

 اسم الدبلومة المهنية  القسم العلم   م

I ا اويص يسرمامدم دلرح كأ. -1 .يدلةكالص دلة لعكص  اتتتتسم دلةكاالتكلم 

 ا اويص دلر  ولواكل دلةكالكص. -2



 

 م2026ديسمبر   -2022مايو  –جامعة حلوان   -  الصيدلةلخطة االستراتيجية لكلية ا

 
 

11 

II ا اويص ط  دألعملب دل   أ يدلباسأ. -3 .اتتتتسم دلاللاتتكم 

III   ا اويص دل  مي كولواكل يدل  لعص. -4 .يدل  لعص  دل  مي كولواكلياتتتتسم 

 ا اويص دلر  ولواكل دلمكوسص. -5

IV ا اويص دلرماكأ دل ك كل ي دلمكو . -6 .اتتتتسم دل ك كلئ دلمكوسص يدلبكولواكل دلحطسلكص 

V  ا اويص دلس وا يدلرماكأ دل ك كل ي دلممعي. -7 .ياتتتتسم دألايسص يدلس وا 

 ا اويص دألايسص يدلس وا. -8

VI ا اويص ت  ولواكل تمككا دل ليلم دلايد كص. -9 دلةكالكص.  اسم دل ك كلئ دلااوسص 

VII ا اويص لال ص دألايسص يت  كا دلحواي.  -10 دلةكالكص.  اسم دل ك كلئ دلرماكاكص 

VIII .ا اويص دلةكالص دال اك ك كص.  -11 اسم ي للسص دلةكالص 

 .الاص يئ كص  ل( يت  مPharm Dدلةكالص دال اك ك كص ) ا رول في متليج  .2

 . مديج يلاسركم 9يعاا ل  دل لاسركم في  لفص ت ةةلم دألاسلا دلاا كص  لل اكص  مديج .3

 . مديج ا رولدي 9يعاا ل  دلا رولدي في  لفص ت ةةلم دألاسلا دلاا كص  لل اكص  مديج .4
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 للكليةالمالمح األساسية 

 الياص ناودا. – اكص دلةكالص   اسم المؤسسة:

  اكص.:  نوع المؤسسة

 الياص ناودا.: اسم الجامعة التابعة لها المؤسسة

 ن ويكص.  الجامعة:نوع  

 عنوان المؤسسة وتاريخها ودرجاتها العلمية:

 ناودا.المدينة:    دللل مي.                المحافظة:   •

 تاريخ المؤسسة:

الييييدراسيييييييية:    .ا 1995لس ص    30دللمدل دلح ئول  لام   تاريخ التأسيس: • بييييدء  تيييياريييييخ 

 .ا 1994/1995

 مدة ولغة الدراسة:  

 دلالص ديتحاكطسص.لغة الدراسة:    دلبمتليج دلالدسي(.ا ي دلي سا س ودم )نس    •

 الدرجات العلمية الت  تمنحها المؤسسة:

 ✓ا اويلم ير ةةص               لكسلتي         ✓   للولسوع •

                   ا اوا                   ✓  يلاسركم         ✓           ا رولدي  •

 القيادة األكاديمية:

 الدرجة العلمية  االسم القيادة 

 استاذ دكتور سرورحمدي ا.د/ سامح   عميد الكلية

 استاذ دكتور محمد عمارةأ.د/   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 استاذ دكتور     محمد إبراهيم صالح  /ا.د وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 استاذ دكتور سحر عبد المحسنا.د/   وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع

 

 وسائل االتصال بالمؤسسة:

 11795دللل مي لام  مسا :    -عك  ناودا –الياص ناودا   -:  اكص دلةكالص  العنوان البريدي •

 www.helwan.edu.eg/pharmacy/arhome.html:  عرب :  الموقع اإللكترون  •

   www.helwan.edu.eg/pharmacyen/index.html:  انجليزي                      

 Dean.office@pharm.helwan.edu.eg  :  لعميد الكلية  اإللكترون   دالبري •

 :28162401هات  عميد المؤسسة  0228162401:  الكلية  فاكس -   0228162401  :الكلية  تليفون •

http://www.helwan.edu.eg/pharmacy/arhome.html
http://www.helwan.edu.eg/pharmacyen/index.html
mailto:Dean.office@pharm.helwan.edu.eg 
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تم  ي ل اكص دلةتتتكالص الياص ناودا   ي دل لص دالستتترمدتكحكص دلاللاص  ا 2026-2022دل لص دالستتترمدتكحكص   •

ي اتا دالترئتلئ ي  دل لتص دلر دكتذستص لادرمي دالترلتللكتص ي   ا  2020-2015 اتا دترئتلئ دل لتص دلستتتتل لتص   دعتاد تل

ي تذه دل لتص  ي تركحتص ع تأ اؤيب تم اتا  عبتلئه لح تص  ا( 2022ا ينرى دام د مستأ  2021ديج يتلسو  

 .ي   لاي يحر   دل اكص دالسرمدتكحكص لا اكص صت لك  ييرل اص ت دكذ دل ل

في الدستص يتماكأ دلو ت  دلمد   )دلبكلي يدل  ي(  يتر وا دل لص ي  دل لودم دلالثص دلم كستكص دل ر ااص   •

، ثم في دل ئلسص دل ستتلل دل ر اأ  ثانية، ساكئل تماسا دلللسلم يدأل ادف دالستترمدتكحكص   لوي  أول   لوي  

 دلري تلوا  لى تملكق دأل ادف.ي( كخطط تنفيذيةفي يح وعص ي  دألتملص يدألع لج )

 

 إعداد الخطة االستراتيجية: ملخص لمراحلوفيما يل  

 يمدنأ   ل في اايج دل ئلا دالتي: ث لتيس    تا كص يمدنأ دعادا دل لص دالسرمدتكحكص دلي 

 الفترة  المسؤول المهمة  المرحلة  م

دلا اكلم دلر ئكاسص لابائ في دعادا دل لص يتمتت أ دلبا في   األول  1

دل ااويلم توتس  دألايدل يدل ملل ص يدل سلولكلم يتماسا  

 دلري سح  ا ائل لرم أ دسلع دل لص دالسرمدتكحكص.

ييرتل اتص ت دكتذ دل لتص    دعتادالح تص  

 دالسرمدتكحكص لا اكص.

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ا  1/10/2021

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 ا.30/10/2021

ا   يااويتلم نتاساتل نوج دل اكتص ي  نكت  يودط  دللوي   الثانية 2

يدلدمص يدلرئتاستادم  لابكلتص  يدلاتتتتا    لابكلتص  دلتادااكتص 

ا    رم  (، يSWOT)  دلم تلعيدلرماكتأ  لا تأ  دل تللاكتص  

دل ااويتلم ي   تأ دلحئتلم دل ا كتص دلتادااكتص يدل تللاكتص ي   

الج دستتربكلا دلرماكأ دلبكلي يت اكم دالار لعلم دل  رادص  

 –دألطمدف دل ستتردكاي ي  دلا اكص دلرااك كص )طلب   ي   أ

 يلكتلئ ي كلتص ياتليتتص ياكتلادم ي   عاتتتتتلئ  كلتص دلرتالسي

يدأليتول   يتحترت تاتكتتص  ياتمستحتكت   تتلتتل تتص    –دطتمدف  يت تاتاتي 

( الستترمتتدلف  يشتتم لم ييةتتلت  يصتتكالكلم  دلةتتكلالص

  .ا/ ع كا دل اكص.

دلتترتت تتلتتكتت    يتتاتتكتتلل  فتتمستتق 

دالستتتترمدتكحي  ونتتاي  تتتت تتلا 

 دلحواي  لل اكص.

 لؤسلئ دألاسلا دلاا كص.

يدلستتكا  لؤستتلئ دألاستتلا ديادلسص  

  يك  دل اكص.

 .يتلوسم دالادئل كي لح ص دللكلع  

لتتحتت تتص   دلتت تتاتتاتتويتتلم  ل تتكتتي 

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ا  1/10/2021

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 ا.30/11/2021
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 ل تتتتكتص ع تا دت تلذ    تمتتتت تأتةتتتتولدتئم يتوااتلتئم دلري  

  يسرم  تذلتك ي دل ستتتترلبتأ  دللمدلدم نوج  يلوستلم دل اكتص ف

تلتلط دللوي يدلاتتتتا  يدلدمص يدلرئتاستادم   دلواوف عاى

دللتيتص الستتتتر لص دلمؤستص ي دلمستتتتتللتص ي دال تادف  

 .دالسرمدتكحكص

 يدالنةلئ.

دل اكص دل اا ص يست لم يمدااص يتماس  لؤسص يلستللص ياكم   الثالثة  3

 لرر لس  ي  ط ونلم دل اكص في دلس ودم دل  ي دلللايص.

دلتترتت تتلتتكتت    يتتاتتكتتلل  فتتمستتق 

دالستتتترمدتكحي  ونتتاي  تتتت تتلا 

 دلحواي  لل اكص.

 دألاسلا  لل اكص. لؤسلئ

 دلسكا  يك  دل اكص.

 لؤسلئ دألاسلا ديادلسص

 يحاي دل اكص.

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ا  1/10/2021

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 .ا 30/12/2021

دت لذ دللمدلدم دألستلستكص ياأ تماسا دلروال دالسترمدتكحي   الرابعة  4

يدأليول دلمتتل  تتص ع تتا ع تتأ   دل ئتتل كتتص(  دل لتتص  )دللتتلستتص 

دالستترمدتكحكص.   ل تمتت أ  ساتتل دللمدلدم نوج دلروائلم  

دل ستتتترلباكتص لا اكتص ي  تمتاستا يدارمدا دلستتتتكتلستتتتتلم  ي 

دالستتتترمدتكحكتلم دل لاو تص يدل رتل ج دل روااتص ي ئتل يتمتاستا  

 ساتل دأل ادف يدألتمتلص طوساص ياةتكمي دل اب لا اكص في  

 تل  تتتتوئ ترتل ج دلرماكتأ دلم تلعي.  تذه دللمدلدم سرم دت تلذ

ع  طمسق دل  تلامتتتتلم يااستتتتلم دلاةتتتت  دلذ  ي في  

 يحللي دألاسلا ييحاي دل اكص

دلتترتت تتلتتكتت    يتتاتتكتتلل  فتتمستتق 

دالستتتترمدتكحي  ونتتاي  تتتت تتلا 

 دلحواي  لل اكص.

 يناي   لا دلحواي  لل اكص.

 دألاسلا  لل اكص.لؤسلئ 

لؤستتلئ دألاستتلا ديادلسص يدلستتكا  

  يك  دل اكص.

  لل اكص.ي سلي يالسكم دلحواي  

 يحاي دل اكص

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ا  1/11/2021

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 .ا 30/12/2021

 اتا تمتاستا دلمؤستص يدلمستتتتللتص يدلستتتتكتلستتتتلم يدال تادف   الخامسة  5

يدألتمتتتلص دل  لستتتبص يدل ستتترئافص في دلستتت ودم دل  ي  

دللتلايتص يدعر تلا م في يحاي دل اكتص، سرم ا    تذه دألاطدئ 

ل اكص   ا 2026 -2022لو تتتت  دل لص دالستتتترمدتكحكص ي  

الياص ناودا. يسرم في ستتبكأ ذلك ع أ دل اكم   –دلةتتكالص  

داارئل لاوصتتوج دلى تستت ص يم تتكص ي  دل ستتوادم ييم

لام تتتئل عاى دللكلاي دأل لاس كص لا اكص يسرم تماس   أ يل  

ستتتتبق  اتا يمدااتص دل لتص دالستتتترمدتكحكتص تركحتص لرلمسم  

ييرتل اتص ت دكتذ دل لتص    دعتادالح تص  

 اكص.دالسرمدتكحكص لا 

 يناي   لا دلحواي  لل اكص.

  .ا/ ع كا دل اكص.

 دلسلاي ي لئ دل اكص.

 لؤسلئ دالاسلا دلاا كص.

لؤستتتلئ دألاستتتلا ديادلسص دلستتتكا  

  يك  دل اكص.

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ا  1/11/2021

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 ا.30/12/2021
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في   دلئكلتتص  ابتتأ  ي   تم  2021توف بمدالعر تتلا  يعاكتتل  ا 

 دالعر لا دل ما  في يحاي دل اكص.

 ي سلي يالسكم دلحواي  لل اكص.

ي ت  دل لص دلر دكذسص لا لص دالسترمدتكحكص دل ماثص يتر كط  السادسة  6

ل رلابلم ستور دلا أ.  ييمدعلتئلدل لص دلر دكذسص  مت ولئل  

ع ا ي تتتائل تماسا دألتمتتتلص  لمسلص يد تتتمص   يسمدعى

يت وا ستتتتئاص دلرلبكق يدل رل اص لاوصتتتتوج دلى دأل ادف  

 .يحاي دل اكص فيدعر لا ل    يسرم دل مااي  

ييرتل اتص ت دكتذ دل لتص    دعتادالح تص  

 دالسرمدتكحكص لا اكص.

 يناي   لا دلحواي  لل اكص.

  .ا/ ع كا دل اكص.

 دلسلاي ي لئ دل اكص.

 لؤسلئ دالاسلا دلاا كص.

لؤستتتلئ دألاستتتلا ديادلسص دلستتتكا  

  يك  دل اكص.

 ي سلي يالسكم دلحواي  لل اكص.

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

ا  1/12/2021

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 .ا 30/3/2022

ي ي يمناص دل مداال دل ئل كص لا لص دالسرمدتكحكص لا اكص   السابعة  7

ياللئل دلر دكذسص ابأ دعر لا دل س ص دل ئل كص لئل ي  يحاي 

دلحلياص  ثم يحاي  دلحواي  للحلياص  دل اكص ييم ط   لا 

يا كص   مدااص  ادااكص  يمدااص  لح ص  الج  ي   ذلك  يتم 

دسرمدت  ي سال ي  يمدا   لا اكص  دالسرمدتكحكص  كحي  دل لص 

يناي   يي   يم ط   لا  للحواي  للحلياص  يي   اللاي 

تااسأ  أ  ذه   ثم  دالسرمدتكحي  للحلياص  دلر لك  

دلرةوسبلم دلودلاي ي  تلذسلم دل مداالم ت ئكاد الامدج  

 دل س ص دل ئل كص للعر لا. 

دل  ادتص   صلح ت دل مدااتص دلتادااكتص 

ي  ع كتا دل اكتص  متتتتتلا يمدااتص  

 .دل لص دالسرمدتكحكص لا اكص

يم ط  تتتت تلا دلحواي  حتلياتص 

 ناودا.

دالستتتترتمدتتكتحتي   دلترت تلتكت   ينتتاي 

  حلياص ناودا.

 يمدا  دسرمدتكحي اللاي.

لح تص دلتاعم دلد ي  واتاي  تتتت تلا 

 دلحواي  لل اكص.

  ا1/1/2022يتت   

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 ا.30/4/2022

 ي يمناص يسر مي ابأ ي اا دل مدنأ دألامب يتئاف دلى   الثامنة  8

لصا ييرل اص دل لودم دلر دكذسص في دل لص دالسرمدتكحكص 

دي دلرلكمدم غكم دل روااص في دلبكلص دل مكلص يدت لذ يودا   

دل لص   تلبكق  يرل اص  يتم أ  سال  يامدلدم  م تئل، 

  دلر دكذسص يدل ام في    دارمدنلم ااساي ي  نك  دايلائل

في   دسر اديئل  دل ا وج  ئل  ي  دالسرمدتكحكص  دل لص  في 

 . دالسرمدتكحكص دلرللكصتلوسم دل لص 

دلتترتت تتلتتكتت    يتتاتتكتتلل  فتتمستتق 

دالستتتترمدتكحي  ونتتاي  تتتت تتلا 

 دلحواي  لل اكص.

ييرتل اتص ت دكتذ دل لتص    دعتادالح تص  

 دالسرمدتكحكص لا اكص.

 لح ص دللكلع يتلوسم دألادئ.

 

  ا1/5/2022يتت   

دلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  

 .ا 30/12/2026
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دا ت وا  اكص دلةتتتتكالص الياص ناودا الالي عاى دل  لفستتتتص في دل حلالم دلةتتتتكالكص دل  رادص يذدم  •

 .تة ك  يرلاا علل كل

ص الياص ناودا يؤستتستتص تااك كص ي ماكص تستتاى دلي دلرلوسم دل ستتر م يدال ر لل يدلر  كص   اكص دلةتتكال •

دل ستتتترتاديتص ي  الج تلتاسم  مديج تااك كتص ذ كتص ييلولي يفلتل ل اتلسكم دلحواي ي مت  عا ي تلبكلي  

لص ير كط علل كل يتا أ عاى ديادا دل حر     مسج يارطا   الاكلم دل ئ ص يالال عاى دل متتتلل ص دلدال

 في لف   دلئي اايلم دلمعلسص دلةمكص يتلوسم دلة لعلم دلايد كص يدل سل  ص في ت  كص دل حر  .

دلر  ولواكص لذلك، ترب ي  ي  دل ارمف  ل  ا ي    م  ستتتبلب دلرلاا  و دلر ستتتك  لللكم ابأ دالعربللدم   •

دل اكص يح وعص ي  دللكم، دلري تا أ عاى تمستتتتك ئل في يحر   دل اكص يدلذ  سمتتتت أ دلللب يا ك   

دلاتلياك  ي  اكتلادم   تلاس كتص ي ادلستص ي عاتتتتتلئ  كلتص دلرتالسي يياتليتكئم يديادلسك ، يدلد كك ،  

يدلا لج، يغكم م. ي ذه دللكم تم أ:

 يدلحادلدم لراطسط دالتر لئ.تلاسم دل دلئدم  ▪

 تدوسض  للةلنكلم.ثم  دعادا اكلادم لا سرلبأ ▪

 يودصاص دلرلوسم ي  دل  للسلم دال ادعكص. ▪

 دتللا دلا أ يداللرطدا  لأليلتص دال لاس كص يدل ئ كص. ▪

 نمسص   ادئ دلمد  يدل ملل ص في ص   دللمدلدم. ▪

 اللب.تم أ دل سلولكص ي  دلمدلفكص يتلبكق العاتي دلاودب يدل ▪

 دألادئ دل ر كط يدلروداا دلايلي. ▪

 دالنرمدا دل ربلاج يدلا أ  ميا دلدمسق. ▪

 دل ملل ص دل حر اكص ياايص دلبكلص يدل حر  . ▪

 دلاادلص في توتس  دل ئلا يدلدمص. ▪
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 داص ت ةص دلةكالص دي اك ك كص يي للسص دلةكالص ي مديحئل في دل اكص.عم ▪

 يم ط دلر كط دلبماي   م ط  ماي يردما تل   لا اكص. ▪

 ياوا يلملدم دلبكولواكل دلحطسلكص     دل لملدم دألسلسكص في  مديج دل اكص دل ر وعص. ▪

 . ا ت وا الياص ناودا لد اي في  ترلج يدسرا لل دل امفص ذدم تة ك  يرلاا علل كل ❖

دل امفتص تمو دلر  كتص  تا تأ اتلياتص ناودا عاى تملكق دادئ يؤستتتتستتتتي ير كط ستاعم  ترتلج يدستتتترا تلل   ❖

دل ستتتترتاديتص ي  الج تلتاسم اتايتلم تااك كتص ذ كتص ييلولي يفلتل ل اتلسكم دلحواي يت دكتذ د متل  عا كتص  

 .ير كطي ينمدك ت لفسي فالج   ل سسئم في دل ئو   لل حر  

    دالتر لئ يدلوالئ.  ❖

     ت  ك  دلمبلب.  ❖

    دال اد  يدال ر لل. ❖

    دالتللا يدل ئ كص.  ❖

    دلممسص دأل لاس كص.  ❖

    دلالص يدل ملسبكص.  ❖

    دلر لفسكص يدلمسلاي.  ❖

   دلراليا يدلا أ دلح لعي.  ❖

   دل سؤيلكص دل حر اكص يدلبكلكص.  ❖

   دلر و  يدنرمدا دالارلف.  ❖

   دل طد ص يدلمدلفكص.  ❖

    دلاادلص يت لفؤ دلدمص. ❖
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  جامعة حلوان ب الرؤية والرسالة الخاصة بكلية الصيدلةخطوات مراجعة 

 ( م2022-2026)

الا فمسق لح ص دل لص دالسرمدتكحكص   مدااص يتماس  صكلغص لؤسص يلسللص دل اكص يار اد عاى دلرماكأ   -

 دلبكلي دلم لعي لا اكص ع ا دلةكلغص. 

دل اكص عاى   - لمؤسص يلسللص  دلحاساي  دل با كص  دلةكلغص  يلرما  فبمدسم    4 رللس   دل اكص    يحلليتم عم  

 ا. 2021س لسم   6 سال في  تم تماسائلا ثم 2020

   .لامؤسص يدلمسللص عاى دل سردكاس  ي  اداأ ياللج دل اكص استبياناتتم طما  -

لا اكم ي  دل سردكاس  ي  اداأ ياللج دل اكص لام  يي لامص دلةكلص    االجتماعاتتم دسال علا دل اكم ي    -

يعاا ، يفك ل ساي اايج سو ح فلص  ع  طمسق دل لل لم يدلاة  دلذ  ي  دل لرمنص لمؤسص يلسللص دل اكص

 . دالسربكلتلم يدالار لعلم يتسبص دل ملل ك  في  ذه 

 الفئة المشاركة 
عدد 

 المشاركين

العدد الكل  للفئة أو 

الحاضرين  عدد 

 منها 

نسبة المشاركة  

 )%( 

% 93 70 65 أعضاء هيئة التدريس  -  

% 95 84 80 الهيئة المعاونة  -  

% 73 300 220 طالب من برامج ومستويات مختلفة  -  

% 83 12 10 خريجون  -  

% 72 96 69 أقسام ادارية وأمناء وفن  معامل  -  

% 80 10 8 صيادلة ف  صيدليات أهلية  -  

% 57 7 4 صيادلة ف  مصانع ادوية  -  

% 80 5 4 صيادلة ف  شركات أدوية    -  

% 100 3 3 صيادلة ف  مستشفيات  -  

% 50 2 1 نقابة الصيادلة والتفتيش الصيدل   -  

 464 المجموع الكل  للمشاركين
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تم تاتاسأ دلةتتتتكلتص دل ئتل كتص لامؤسص يدلمستتتتللص  اتا ا   يتوفكق  لفص دل لرمنلم ي  ا ك  دل ستتتتردكاس    -

 صكلغرئل.يدل ملل ك  في 

 عاتتتلئ  كلص تالسي ي  داستتتلا دل اكص    9تم تااسأ دلةتتتكلص ي  دل لنكص دلالوسص   امفص لح ص ي وتص ي   -

 ي سال تم تما رئل دلى دلالص ديتحاكطسص.دل  رادص ير   ك  ي  دلالص دلام كص 

دلةتتاص  ع  طمسق دل ةتتدوفلم ذدم    تم دلر  ا ي  تودفق لؤسص يلستتللص دل اكص ي  لؤسص يلستتللص دلحلياص -

ي اتا دل مدااتلم يدالعر تلادم دللتيتص ي  يم ط  تتتت تلا دلحواي  تللحتلياتص يي  ينتاي دلر لك   

 .دالسرمدتكحي  للحلياص دسال

دل اكتتص )يحاي لام   - دل اكتتص في يحاي  دلةتتتتكغ دل ئتتل كتتص لمؤستتص يلستتتتتللتتص   رتتللس     400تم دعر تتلا 

دل لص دالسترمدتكحكص لا اكص   حاي    ثم  علاي دعر لا ل يمي دام   اا دالترئلئ ي  دعادا ا(  2021/ 23/11

 ا.18/4/2022 رللس   407 اكص لام 

 ر  دل دل اكص ي سال في  يودا  يصدملم   عاىيدل رميتكل  ثم دعا ا لاح ك    لفص دللمر دل م كص   االلم  -

 .دلاا كص  لل اكص ألاسلادالل رميتكص يدلولاكص ل
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 والجامعة الكليةن بيقيم( الرسالة والرؤية وال) ف أوجه االتفاق 

 أوجه االتفاق  رؤية الكلية رؤية الجامعة 

 ا ت وا اتلياتص ناودا لد تاي في 

 ترتتلج يدستتتترا تتلل دل امفتتص ذدم 

 تة ك  يرلاا علل كل.

الالي  اكص دلةكالص الياص ناودا   ت وادا 

عاى دل  تلفستتتتص في دل حتلالم دلةتتتتكتالكتص 

 .دل  رادص يذدم تة ك  يرلاا علل كل

 دا ت وا ذدم تة ك  يرلاا علل كل. •

دلستتتتاي تمو دلمستلاي يتستلاي دللتالي  •

 دلر لفسكص.

 أوجه االتفاق  رسالة الكلية رسالة الجامعة

تا تأ اتلياتص ناودا عاى تملكق  

يؤستتتستتتي ير كط ساعم  ترلج  دادئ  

يدستتتترا تلل دل امفتص تمو دلر  كتص  

دل ستتراديص ي  الج تلاسم اايلم 

يفتلتتل   ييتلتولي  ذ تكتتص  تتاتاتكت تكتتص 

د تمتتل    يتت تدتكتتذ  دلتحتواي  لت تاتتلستكتم 

عا كتتص ير كطي ينمدك ت تتلفستتتتي  

دلت تئتو   فتي  سستتتتئتم  فتاتتلج  ت تتل 

  لل حر  .

 اكص دلةتتتتكالص الياص ناودا يؤستتتتستتتتص 

دلترتلتوست دلتي  تستتتتاتى  ي تمتاتكتتص  م  تتاتاتكت تكتتص 

ي   يدال ر لل يدلر  كص دل ستتراديص دل ستتر م

الج تلتاسم  مديج تااك كتص ذ كتص ييلولي  

عا ي تلبكلي    دلحواي ي مت  يفلتل ل اتلسكم  

دل حر      دا يتا د  عاى  عتلل كتل يتا تأ  ير كط

 عاى  مسج يارطا   الاكلم دل ئ ص يالال  

دل متتتتلل تص دلداتللتص في لف   دتلئي اتايتلم  

لم  دلمعتلستص دلةتتتتمكتص يتلوسم دلةتتتت تلعت

 دلايد كص يدل سل  ص في ت  كص دل حر  .

تلتاسم  مديج ياتايتلم تااك كتص اتاستاي  •

 ذ كص ييرلولي يفلل ل السكم دلحواي

 ت دكذ   مل  عا كص ير كطي. •

دل تئتو   رت  كتتص   • في  دل ستتتتتتل  تتص 

 .دل حر  

دلترت ت تكتتص   • دلت ستتتتترت تم  ي  دلترتلتول 

 دل سراديص.

دل متتتتتلل تص دلداتللتص في لف   دتلئي  •

اتايتلم دلمعتلستص دلةتتتتمكتص يتلوسم  

دلةتتت لعلم دلايد كص   ل سستتتل م في 

اتايتلم  بكاتص  للت  كتص دل حر   يفلتل  

 .ت ةةلم دل اكص

 أوجه االتفاق  قيم الكلية قيم الجامعة 

 دالتر لئ يدلوالئ.  •

   

  ت  ك  دلمبلب.  •

 

تلتاسم دل دتلئدم يدلحتادلدم لراطسط   ❖

 دالتر لئ.

تدوسض  ثم  دعتادا اكتلادم لا ستتتترلبتأ   ❖

  للةلنكلم.

 االنتماء. •

 

 اعداد القيادات. •
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  دال اد  يدال ر لل. •

 

  دالتللا يدل ئ كص.  •

 

   دلممسص دأل لاس كص.  •

 
 

  دلالص يدل ملسبكص.  •

 

  دلر لفسكص يدلمسلاي.  •

 دلراليا يدلا أ دلح لعي.  •

 

دلت تحترت تاتكتتص   • دلت ستتتتؤيلتكتتص 

  يدلبكلكص. 

   دل طد ص يدلمدلفكص.  •

 دلاادلص يت لفؤ دلدمص. •

يودصتتتاص دلرلوسم ي  دل  للستتتلم  ❖

 دال ادعكص.

يداللرطدا  تتلأليتتلتتتص   ❖ دلا تتأ  دتلتتلا 

 دال لاس كص يدل ئ كص.

نمستص   تادئ دلمد  يدل متتتتلل تص في  ❖

 ص   دللمدلدم.

تم أ دل سلولكص ي  دلمدلفكص يتلبكق   ❖

 العاتي دلاودب يدلاللب.

 يدلروداا دلايلي.دألادئ دل ر كط  ❖

يدلتات تتأ  تميا   ❖ دلت ترتبتتلاج  دالنترتمدا 

 دلدمسق.

دل متتتتلل تص دل حر اكتص ياتايتص دلبكلتص   ❖

 يدل حر  .

 

 

 

 دلاادلص في توتس  دل ئلا يدلدمص. ❖

 االبداع. •

 

 االتقان والمهنية. •

 

 الحرية والمشاركة. •

 

 المحاسبة. •

 

 الريادة. •

 

 العمل الجماع . •
 

 المجتمع وتنمية البيئة.خدمة  •

 

 

 

 العدالة وتوزيع الفرص. •
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 رؤية ورسالة الجامعة من جهة أخريمقابل مصفوفات بين رؤية ورسالة الكلية 

 

 رؤية جامعة حلوان
 رؤية كلية الصيدلة جامعة حلوان

 الربادة ف  المجاالت الصيدالنية يامحليا وعالم  المنافسة انتاج واستثمار المعرفة الدوائية

   X انتاج واستثمار المعرفة

  X  المنافسه عالميا

 X   لالريادة والتدوي

 

 امعة حلوانرسالة ج 

 كلية الصيدلة جامعة حلوان رسالة

خدمات تعليمية 

 ذكية ومتطورة

تنننننفننينننذ أبننحنننا  

علمينننة تطبيقينننة 

 متميزة

المسننننننناهمة ف  

النهوض بتنميننة 

الننمننجننتننمننع فنن  

 الرعاية الصحية 

مر  ت لمسننننننن طوير ا ت ل ا

مينننة  ن ت ل تكنننار وا واالب

 المستدامة

يز  م مت ل األداء ا

والنننننننننحنننننننننرا  

التنننافسنننننن  ف  

النننننتنننننعنننننلنننننينننننم 

الصنننننننننيننندالنننن  

 والبحث العلم .

خنندمننات تعليميننة ذكيننة 

 ومتطورة

X     

تنفينننذ أبحنننا  علمينننة 

 متميزة

 X    

نهوض المسننناهمة ف  ال

 بتنمية المجتمع

  X   

الننتننطننور الننمسننننننننتننمننر 

 المستدامة والتنمية

   X  

يز والحرا  األداء المتم

التننننافسنننننن  ف  انتننناج 

 واستثمار المعرفة.

    X 
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 الجزء الثان 

 البديلةاألساسية و وتحديد االستراتيجياتنتائج التحليل البيئ  

 (SWOT Analysis)أوال: نتائج التحليل البيئ  

 أدوات جمع البيانات: -1

 دألايدم دلرلاكاسص لح   دلبكلتلم ياأ: عاىدعر ام دل لص 

 يلش دلا أ يدلماللم دل للشكص لدمسق دعادا دل لص ي  ي را  دألطمدف. -

دلايلسص لمؤستتلئ دألاستتلا ي ادلي دل اكص ي عاتتلئ  ااستتلم دلاةتت  دلذ  ي للكلادم دل اكص يدالار لعلم   -

  كلص دلرالسي يدلللب.

 يح وعص دالسربكلتلم دل وائص لا سردكاس  ي  دلاداأ يي  دل للج. -

ي ذلك ي  ي ااي اللعلم دل حر      يدلةتكالستور دلا أ ي  ي ااي ياكلادم دل اكص ي    دلدماسصدل لل لم  -

 دل لنالم دل و وعكص.لح    دل  رادص

 ذد  لي تتلفص دلي دلرلللسم يدلالدستتلم دلري تحمسئل دل اكص لرلككم ي تتائل دلمد   ياأ دلالدستتلم دلذدتكص   -

ديج  دل تللاكك  لبمدلتادااكك  يلا اكتص يدلرلتللسم دلستتتت وستص يتلتللسم دلطستللدم دل كتادتكتص يتلتللسم دل مدااك   

دل اكص يتوصتتكلم دألاستتلا دلاا كص لا اكص ي اكمد تلمسم دلئكلص دللويكص لاتت لا اواي دلرااكم يدالعر لا  اا 

 ا.2021في توف بمدلطسللي دألاكمي

 جدول يوضح فئة ونسبة المشاركين ف  استبيانات التحليل البيئ  داخل الكلية: .أ

 نسبة المشاركة للفئة المشاركين عدد  العدد الكل  للفئة  الفئة المشاركة

 %91 140 154 دألاسلا دلاا كص

 %73 70 96 دألاسلا دالادلسص

 %21 250 1239 طلب دلب للولسوع

 460 المجموع الكل  للمشاركين
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 دول يوضح فئة ونسبة المشاركين ف  استبيانات التحليل البيئ  من خارج الكلية: ج .ب

 نسبة المشاركة للفئة عدد المشاركين  الفئة المشاركة

 %8.33 8 شم لم دالايسص.

 %41.66 40 دلةكالكلم يدل سرمدكلم دلم ويكص.

 %33.33 32 دلةكالكلم دال اكص.

 %7.29 7 تلل ص دلةكلالص.

 %2.08 2  كلص دلللاص دلذلسص.

 %7.29 7  كلص دلمال ص دلايد كص.

 96 المجموع الكل  للمشاركين

تحليل  جتماع لجنة الخطة االسيييتراتيجية لمناقشييية نتائج اجدول يوضيييح فئة ونسيييبة المشييياركين ف   ج. 

 :البيئ استبيانات التحليل 

 نسبة المشاركة للفئة عدد المشاركين  الفئة المشاركة

 37.50% 30  عالئ  كلص دلرالسي.

 12.50% 10  عالئ دلئكلص دل اليتص.

 12.50% 10 ديادلسك .

 7.50% 6 ي ااك  ع  دلللب.

 12.50% 10 ي ااك  ع  دلةكالكلم دلم ويكص يدال اكص.

 5.00% 4 ي ااك  ع  دل لل ص.

 6.25% 5  لم دالايسص.ي ااك  ع  شم

 3.75% 3 ي ااك  ع   كلص دلمال ص دلايد كص.

 2.50% 2 ي ااك  ع   كلص دلللاص دلذلسص.

 80 المجموع الكل  للمشاركين
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  :نتائج التحليل البيئ  الكيف -2

 )نقاط القوة والضع (: ئج تحليل البيئة الداخليةنتا . 2.1

لا اكص يلسععععع ص طبلل  (تللط دللوي يدلاعععععا  لابكلص دلادااكصترل ج دلرماكأ دلبكلي دلادااي ) دلرللييسائم دلحايج 

 :للالدسص دلذدتكص لا اكصدلحواي  ل السكم 

 نقاط الضع   نقاط القوة  المعيار 

1- 
  
ج
تي
را
ست
ال
 ا
ط
طي
خ
لت
ا

 

سواا  لل اكص فمسق ع أ لار لك  دالستترمدتكحي يدلكلم لا أ   .1

ي دالار تلعتلم دلتايلستص يادلي دل اكتص ي   فدلر لك  تر اتأ  

 لؤسلئ دألاسلا دلاا كص يديادلسص.

يياا ص يتا ي لستللص  لا اكص لؤسص يلستللص يد تمص ييار اي   .2

دل اكص شتتت ةتتتكرئل يايل ل دلرااك ي ييستتتلولكرئل دل حر اكص  

يتلااتلتئتل في دلبمت  دلاا ي   تل سردق ي  دنركتلاتلم دل حر    

 يدلر  كص ي ذلك توداا ل ديااك ي يدلايلي.

 لسللص يلؤسص دل اكص يرودفلص ي  لؤسص يلسللص دلحلياص. .3

 أ يراااي.تلوا دل اكص   مم لؤسرئل يلسللرئل  وسل  .4

تمدا  دل اكص لؤسرئل يلستتللرئل في  تتوئ دل رلكمدم دل ماكص  .5

 يدلايلكص.

%  65يستتروفلي   ستتبص يستتواي لا لص دالستترمدتكحكص   لا اكص  .6

 ييرودفلص ي  الص دلحلياص.

تممص دل اكتص عاى دالستتتتراتلتتص   رتل ج دلرماكتأ دلبكلي دث تلئ   .7

 صكلغص يتماسا   ادفئل دالسرمدتكحكص.

دف دستتتترمدتكحكتص في طمسلئتل للعر تلا لا اكتص غتلستلم يد تا .8

 يدالعلا.

ياوا ال  ا ستتتتكتص لابمت  دلاا ي يدلرااكم يدلراام ياتايتص  .9

 دل حر  .

تلاا دل اكص    ي يمتتتميعلم  تتت   يمتتتميعلم دل لص   .10

 دالسرمدتكحكص لاحلياص ي ئل يدنا  ماي ي ل اص لاب كص دلرمركص.

 ديتحاكطسص.ياوا يتداكأ يوا  دل اكص دالل رميتي  للالص  .11

 تا  يستروب دل متلل ص في دلرماكأ دلبكلي ي   .1

 الت  ي را  دألطمدف ي  اللج دل اكص. 

2- 
ة 
اد
قي
ال و
ح
وال

مة 
ك

 

لمحم  تمتتتتلرئتتل   .1 ييل م  لستتتت ي  ت اك ي  لا اكتتص  ك تتأ 

 يط ونلتئل يسا   تملكق لسللرئل ي  ادفئل دالسرمدتكحكص.

دل ايلم سراتت   دلئك أ ديادلدم دألستتلستتكص للتيص لرلاسم   .2

 دلرااك كص يدلبماكص يدل حر اكص.

دل ستتتتلولكتلم يتولي  اض  عاتتتتلئ  كلتص     امي .1

ي تل سؤثم عاى يرتل اتص    يئ تصدلرتالسي   ام ي   

 ت دكذ دألتملص.
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يمتتتتلل تص ينتاي  تتتت تلا دلحواي  تلل اكتص في يحتللي دل اكتص  .3

 يملل ص اوسص يفاللص.

 لا ؤسسص اكم او مسص ياا ص. .4

 تا   ادلي دل اكص ال  لاراليأ ي  يم لم دلرااكم يدلراام. .5

دلاا ي ي    .6 دلبمتت   ياوا لح تتص  تتلل اكتتص ت رص  تت الاكتتلم 

 ماكص يدل لاسركم يدلا رولدي عاكئل. عم  ا ك    مل  دلر

دلرمكط في توتس  دعبتلئ دالشتتتتمدف يدلرتالسي   ادلاتادلتص يعتا .7

 ي ذلك ت ةكص دلباالم.

 تتتت تلا دلاتادلتص يعتاا دلرمكط  ك  دلللب يذلتك في  طتلل  .8

 دلاود ح دلري تسروا  تح   دلرالل  في دل ةللح.

تولي ع لصتتتم شتتتل ص   حر   دل اكص ي لصتتت  ييستتتؤيلكلم   .9

 .اكلاسص

دل ر كطي  تلل دتلئي .10 دللكتلادم دأل تلاس كتص  يدللتلالي عاى   توفم 

 .دلرلوسم

 دل رل اص دل سر مي ي  دللكلاي لا مل أ ينائل  يج   يج. .11

 ك  دلالياك  يااج دلم تتل     للتدل دللكلادم دأل لاس كص تر كط   .12

 .في دلحودت  دل  رادص في دسرللعلم دلم   لل اكص 

نك  تمتللك    دلكلم ي رادص لمأ دل مت لمترب ى  ادلي دل اكص   .13

يحتللي دألاستتتتلا يدلاحتلا دل وعكتص في ي تلامتتتتص دل لرمنتلم  

 يدأللدئ يي  ثم تح   يت لاش في يحاي دل اكص.

دلتاعم دل ا و  دلتذ  توفمه اكتلادم دل اكتص ألعاتتتتتلئ  كلتص   .14

 اللب.يل إلادلسك يلدلرالسي، 

كتل ييرتل اتص دألاستتتتلا دل  رادتص دلرطدا اكتلادم دل اكتص تمو توا .15

 .لرو كا دلحواي )ياوا ي سق لاحواي   أ اسم عا ي(

ي  ي را    دالتةتتلجنمص اكلادم دل اكص عاى تداكأ ا ودم   .16

 .اللعلم دل حر  

ترب  دللكلاي دل الا دلاس لمدطي في ديادلي يستتتتكلستتتتص دلبلب   .17

 دل دروا.

 .دللكلادمتداكأ تدوسض دلةلنكلم  ليتل ص لاب  لفص  .18

  م أ ايل . سرم دالسردلاي ي  تلككم دللكلادم .19

 ل رل اص داللرطدا   كالر دلممف دأل لاس ي دلكص ياوا .20

دلاودب  .2 اودعتتا  دي  دلكتتلم  تداكتتأ  توفم  ي  عتتاا 

 يدلاللب.

دل ودلا دل للكص دللتيص لا اكص  ستب   تا  اا   .3

 تتتتا  تداكتأ دلونتادم ذدم دللتل   دل تلص  

  لل اكص يتسلاتئل.

 عاا تودفم دلايلدم دلرالسبكص لالكلادم. .4

يماياسص دستر ادا دلروصتك  دلوظكدي في نلالم  .5

دلحئتتلت   دل  رادتتص في  لاوظتتل    يدل لتتأ  دلراكك  

 ديادل .

3- 
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 تلل اكتص ينتاي لاتتتت تلا اواي دلرااكم يتاع تص توعتل يتل سواتا   .1

  للرحئكطدم دل لاسص ي لل ودال دلبممسص دللتيص.

دلئك تأ دلر اك ي لاونتاي نتاستا ييار تا يياا  يدلونتاي اطئ   .2

 ي  دلئك أ دلر اك ي لا اكص.

 ك دل ؤ ا  عاتتتتلئ  كلص دلرالسي  عاا  عاا  دلسص .1

 . تلبكق تام دلحواياكادً في 

لوناي  تتت لا   دل ودلا دل لاسص دللتيص تتتا   .2

 دلحواي  لل اكص.
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اعم دللكلاي دال لاس كص لوناي   لا دلحواي يي لامرئل للالسل  .3

 علم دلمس كص.دلحواي في دل حللي يدالار ل

تلوا دلونتاي  تلل رتل اتص دلتايلستص لرلتللسم دلبمديج يدل لملدم   .4

 ييادلم دل لملدم يدلبم  دلاا ي ياايص دل حر  .

ياوا دلكص لا مدااص دلادااكص سلوا  ئل  عاتتلئ  كلص دلرالسي  .5

لحتلا دل مدااتص دلتايلستص  ي  الج  اداتأ دألاستتتتتلا دلاا كتص  

  لألاسلا دلاا كص.دل دااص 

واي  تلألاستتتتلا دلاا كتص  م ي ااك  لاونتاي اداتأ  ي ستتتتلي دلح .6

 داسليئم.

  اكص. للا مدااص دلادااكص فاللص ل ياوا لح ص .7

 تم كأ ناس  ييد ح لاحلا دلوناي يتماسا يئلا  أ لح ص. .8

تمتتت كأ ناس  ييد تتتح ل لفص دل السكم يتو تتتكح يئلا  أ  .9

 ياكلل.

عتاا تودفم تلمسم ديامدئدم دلرةتتتتمكمكتص دلري  .3

ت تا   تلًئ عاى تلتللسم دل مدااتص يدستتتتربكتلتتلم  

دلللب ي تذد عتاا دالستتتتردتلاي دل تلياتص ي  دلرلتذستص 

 دلمدااص ع  دلرالس  دلةكدي.

 .دلالياك   لل اكصاودعا  كلتلم   تماس عاا  .4

عتتاا تودفم التتص ل مدااتتص دألاستتتتتلا ديادلستص   .5

  لل اكص.

 يماياسص ي لامص ترل ج دالسربكلتلم ي  دلللب. .6
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 دتلئي يت كط  عاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي  تلل اكتص   تلاس كتل يعا كتل   .1

 ي ماكل.

نةتتتتوج عاا  بكم ي   عاتتتتلئ  كلص دلرالسي عاى الاص  .2

دلتا رولدي ي  اتلياتلم دا بكتص ي تل ساطت ياوا ت و  ابمدم  

ييئتللدم ل تادلع ي رادتص في دلرااكم يدلراام يدلبمت  دلاا ي 

  لل اكص. 

يدلا تتأ  دمسق  ك   عاتتتتتلئ  كلتتص   .3 دلراتتليا  ياوا ليا 

 دلرالسي.

يدلئكلص دل اليتص  لل ستتبص  تستتبص دعادا  عاتتلئ  كلص دلرالسي  .4

 ألعادا دلللب  لفكص لرلاسم اايلم تااك كص ي ماكص ي كطي.

دنرمدا  عاتتتتتلئ  كلتص دلرتالسي لاتالدستتتتك  في دل منارك   .5

ج ودلحلياكرك  يدتبل  ستتكلستتص دلبلب دل دروا يستتئولص يصتت 

 دلللل  ألسرلذي يدلحاوع يال في    ياا.

دلرالسي ألعاتتتتلئ  كلص  دلااكق يل  ص دلر ةتتتتص دلاا ي   .6

 لا لملدم دلري سملل وا في تالسسئل.

تواا دلكلم لرلككم دألادئ دلرااك ي ألعاتلئ  كلص دلرالسي ي   .7

 الج دالسربكلتلم دللل كص.

دلرلككم دل ستر م ألادئ  عاتلئ  كلص دلرالسي ي  الج دلرلككم   .8

 دلذدتي يتلككم دلسكا ع كا دل اكص.

اتتتتتلئ  كلتص  ار دكتذ لرتالست   عدالعتادا لتواتا التص اتللستص   .9

 دلرالسي يياليتكئم يفلل للنركلالم.

عاا ل تتتتل  عاتتتتلئ  كلص دلرالسي ع  تستتتتبص  .1

ي تتل  دل  كطي  دلبمديج  في  لئم  دل تتلا   دل لتتل تتأ 

 سحاائم علتفك  ع  دل ملل ص فكئل. 

دل متبلم دل راتكص ألعاتلئ  كلص دلرالسي يلللتص  .2

  للحليالم دل لصص يدأل اكص.

)يالصتتتص لعلسص  ستتتكلستتتلم دالالتدم دلللتوتكص  .3

ألعاتلئ  كلص دللدأ ييمدفلص دلطيج دي دلطياص(  

دلرتالسي دا  دلي تلص  اض  عاتتتتتلئ  كلتص 

 دلرالسي  باض دألاسلا دلاا كص  لل اكص.

ال تواتا دلكتلم  تلل اكتص ل رتل اتص يمايا  ثم يفتلعاكتص  .4

دلايلدم دلرالسبكص دلري سمةتتتأ عاكئل  عاتتتلئ  

كتص   كلتص دلرتالسي يياتليتكئم ي  الج يم ط ت  

يياتتليتكئم  دلرتتالسي  اتتالدم  عاتتتتتتلئ  كلتتص 

  للحلياص.
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عبم ديس كلم  يائم  توفم العاي  كلتلم لالابص يدلرودصتتتأ     .1 

Teams. 

دستتر ادا اودعا دلبكلتلم يدل اليلم دالل رميتكص في  تمتتلص   .2

 دلحئلت ديادل .

 دلر لت  دالار لعي  ك  ديادلسك . .3

 . ير كطي  ك  دلمؤسلئ يدل مؤيسكعلالم  كلكص   .4

للنركتتلاتتلم   .5 دلحئتتلت ديادل  يفلتتل  لرتتالستت   ياوا التتص 

 دلرالسبكص.

 ياوا دلكص للكلع دلدئ دلحئلت ديادل . .6

 دلروصك  دلوظكدي لإلادلسك  يد ح يياا . .7

 ياوا يالسكم يد مص يياا ص الاركلل دللكلادم ديادلسص. .8

 فلص دل ر كطس .ياوا دلكلم لا ملسبص يدل سلئلص ي سال ل  ل .9

دل لص في دعتتادا دلاتتلياك  في دلحئتتلت ديادل    .1

 ع  دلملاص دلدااكص.

ديادلستتص يعتتاا ياوا التتص  .2 دل بمدم  دتلمد  

 لإلنلج يت  كأ دلة  دلالتي.

دالنركلج دلمتاسا لمف  يئللدم ي دلئدم يابمدم   .3

 ديادلسك  يدلد كك   لل اكص.

لترتلتكتكتم  ادئ   .4 يتلتولي  دلتكتتص  ياتوا  دلتحتئتتلت  عتتاا 

 ديادل .

ي  دلاتلياك   تلل اكتص     تلعتاا شتتتتاول عتاا ال  تلع   .5

 لالتر لئ لئل ي  عاا دلم تتتل دلوظكدي يالصتتتص  

دألعتبتتلئ  يت   دلت تاتكتم  لترتمت تاتئتم  ديادلستكت   لتتا  

 .ي ا  دلميدت  يدلملفط دلوظكدكص
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تمتاست  ياام ياتليتأ دل اكتص   تل سرودفق ي  يرلابتلم دلتاليع  .1

 دلا اكص ي دلسرئل ي  نك  دلااا. 

  الا دلستتتتلعلم دل ار اي    ي كطي  تااك كص  مديجسواا  لل اكص  .2

 لتال  بكم في تتا كم اطئ ي  دل ودلا دلتذدتكتص لتاعم    تستتتتل م

 دل ودلا دل للكص  لل اكص.

لستتوا دلالدستتلم دلااكل تستتل م  لال  بكم في تا كم اطئ ي   .3

 دل ودلا دلذدتكص لاعم دل ودلا دل للكص  لل اكص.

نةتتوج دل اكص عاى عاا ي  دل متتميعلم دلبماكص يدلرااك كص   .4

 ي ذد دلب كص دلرمركص.

 دسر مدلسص دل ؤت م دلايلي لا اكص   ولا ذدتي. .5

ياوا يناي دل ايلم دلةكالكص  وناي ذدم طل   الص تلوا   .6

دلايلدم   ي اليص لل اكم ي  دل ايلم )ياأ دلرةتت كم دلايد ي 

 دلرالسبكص عاى دلرل كلم دلماساص اداأ دل اكص(   ولا ذدتي.

ياوا ينتاي دألعمتتتتتلب دللبكتص  ونتاي ذدم طتل   اتلص   .7

 ذدتي لا اكص.ييولا 

  (pharm D)تداكتأ  مديج ا رول دلةتتتتكتالتص دي اك ك كتص   .8

دلتا اويتلم  ت ي تذلتك   ا اويتص دلةتتتتكتالتص دي اك ك كتص   اض 

 .لا اكص يا اويص دلرماكأ دل ك كل ي دلمكو    ودلا يللكص ذدتكص

في  اض دل اتليتأ لارئكلتص    smart boardsد تتتتلفتص  اض   .9

دلب كتص دلرمركتص ييود بتل    داطدئ   رمتاست  لباض لارااكم دلتذ ي

 لارلول.

ي  دلحلياص يدالعر لا  ااص دل ودلا دل للكص دلودلاي .1

دلب كتتص  تلوسم  في  لا اكتتص  دلتتذدتي.  دلر وستتأ  عاى 

 دل لصص  ئل.دلرمركص 

دل اكتص عاى دلروستتتت  في دلر وستأ   دي تلتكتصعتاا   .2

دلذدتي  ستتب  عاا ياوا عاا  لفي ي  دلونادم  

فاتتلج دللتتل    دلذدم   ذدتي  يولا  لر وا   تتلص 

 لا اكص 

دلكتتص لحتتذب دلللب دلودفتاس  في عتاا تمتتاست    .3

 .دل منارك  دلحلياكرك 

 عتاا ياوا  كتا نكودا  تلل اكتص   ولا يتللي ذدتي .4

 .لا اكص

ااتص ديي تلتكتلم   تتتتا  دلب كتص دلرمركتص لا اكتص ) .5

دل تلاستص لامةتتتتوج عاي دلوستتتتل تأ دلرتالسستتتتكتص  

يدل ا اكتص يديادلستص دللتيتص ألعاتتتتتلئ  كلتص 

لإلادلسك   دل اتتليتتتص ي تتذلتتك  دلرتتالسي يدلئكلتتص 

 -يت لا دلا اكص دلرااك كص يديادلسص  متتتت أ ي كط  

عاا  ااص  يدلبماكتص يدألائطي  دل اتليأ   ااتصيدساتتتتل 

نحمدم  عاتلئ  كلص دلرالسي ي تكق يستلنرئل  

يعاا ياوا  يل   ااساي لابمديج دلحاساي ي ساتل  

ي تتتتا    لاونتادم ذدم دللتل   دل تلص دلحتاستاي

 (.دلمب ص دلا  بوتكص  لل اكص
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العلم دل مل تمدم يطياي  للرحئكطدم دلست اكص يدلبةتمسص  .10

 دل ل  ص.

 ياوا دلكص لاةكلتص دلايلسص يدلرملكأ لا اليأ يدألائطي. .11

تودفم تستتت   لفكص ي   لفص دل مدا  دلر ةتتتةتتتكص  لل  ربص   .12

 سص.دل م ط

 ياوا العلم ي ةةص لألتملص دلاا كص يدلاللفكص يدلد كص. .13

 ياوا الص لطسلاي دل ودلا دلذدتكص دل سرلباكص. .14

 . امدئدم دألي  يدلسليص اداأ يب ى دل اكص ياوا .15

عتاا تودفم دلتاعم دل تللي دللتا لابمديج دلرتالسبكتص   .6

دللتيتص يعتادا  ودال يؤ اتل في يحتلج دلحواي 

 دتلئي ييئتللدم دلحئتلت ديادل  يدلد ي   يلمف 

  لل اكص.
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 NARSترب ى دل اكتص دل اتلسكم دال تلاس كتص دل مااكتص دللويكتص ) .1 

2017.) 

سواتا تستتتتبتص  بكمي ي   عاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي عاى يعي  .2

  لل السكم دال لاس كص.

دلرااك كص يدل لملدم دلالدستتكص دلري سواا توصتتك  لابمديج   .3

 تلايئل دل اكص.

دل اكتص يردلتص ي  لستتتتتللرئتل   .4 دلبمديج دلرااك كتص دلري تلتايئتل 

 ي  ادفئل دالسرمدتكحكص.

تممص دل اكتص عاى دا تملق ي ماتلم دلراام دل ستتتترئتافتص  .5

 لابمديج دلرااك كص دلري تلايئل.

دلر .6 ي تممص دل اكتص اتل تاي عاي دا تابي دلبمديج دلرااك كتص 

 تلايئل ي  نك  ت وعئل ييمرود ل دنركلالم سور دلا أ.

دلرماس  دل ستتتر م لا  ل ج يفلل النركلالم ستتتور دلا أ   ل   .7

ييتدلي دلرااكم    دلةتتتتكتتالي  اودتك  لح تتص دلللتتل ي   سرلئا  

 دلاللي يدلبم  دلاا ي.

يتلتللسم دل لملدم يدلبمديج لروصتتتتك     ايلستصدلت  مدااتص  دل .8

 لالستم دلاا ي   لح ص دل مدااص دلادااكص ي   ئميةتدوفلتي ذلك 

ي    ابتتأ دالعر تتلاثم ي  لح تتص دل مدااتتص دلتتادااكتتص لاونتتاي  

 يحاي دل اكص

 تمتلئ  مديج الدستلم عاكل يرلولي ت اا دت لط ااساي يذدم  .9

 يكطي ت لفسكص.

تلول دل لملدم دلالدستتكص يفلل لأل مل  دل لصتتص   عاتتلئ  .10

  كلص دلرالسي في دلر ةص.

 لسم دل لملدم في دل حللي دل ر ةةص.سرم ي لامص تلل .11

تاتتتت  دل اكتص اودعتا يوثلتص لاراتليتأ ي  تاا تلم دلللب ي   .12

دلبمديج دلمتللكتص لللب دل مناتص    .1 عتاا يل  تص 

دلحتلياكص دأليلى ي  نك  دلر كط يدلر و   بمديج 

اذب لاللب نك  دتئل ال تابي يرلابلم ستتتتور  

 دلا أ يال ترود   ي  دل السكم دأل لاس كص دللكلسكص

دلةتتتتكتتالتتص   ا ك   اكتتلم  في  دلمتتلج    تتل  و 

 . للحليالم دلم ويكص

ل مدااتتص   .2 تمرتتلج  دلرااك كتتص  دلبمديج  توصتتتتك  

 طبلل لا السكم دلماساص لاحواي.يتماس   

يمتاياستص عتاا  عاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي دل تال ك   .3

عاى توصتتتتك  دلبمديج يدل لملدم دل ب كتص عاى  

 .Competency basedتالا دل دلسلم  
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 يتمدا  تلبكلئل.  لترل ج داليرملتلم يتاا ئ

ياوا دلكص ال رمتتلف دلللب دل راامس  ييستتلعاتئم لرلوسم   .13

  اد ئم دلالدسي.

 ياوا دلكلم لاعم دلللب دل ردواك . .14

ي  دستتتتربكتلتتلم دلللب في  دالستتتتردتلاي ي  دلرلتذستص دلمدااتص .15

 ي   ديامدئدم دلرةمكمكص دللتيص في ال  دلرمسك .

تودفم دلكص يار اي لارالس  دلةتتكدي يطمر تلككم دلللب ي   .16

 الج دل اكص يدل ؤسسص دلةكالكص.

8- 
لم 
تع
وال
س 
ري
تد
ال

 

يدلرلككم تمتا  ايلستل في ياوا دستتتترمدتكحكتص لارااكم يدلراام   .1 

يدل مدااك   دللتتللتت ،  يلد   داليرمتتلتتتلم  ترتتل ج   تتتتوئ 

ييرودفلتص ي  د تادف دل اكتص   دلتادااك ، يدل تللاكك ، يغكم تل

 .دالسرمدتكحكص

ت و   ت لط ي سللك  دلرااكم يدلراام يت كط ل في  لفص دلبمديج  .2

 . لسر ادا  ت لط تاام غكم تلاكاسص  لل اكص

فمص دلراام لاللب ييةتلال دلرااكم    تا أ دل اكص عاى توفم .3

 دلذدتي يدلري ترلئا ي   ت لط دلراام دل سر ايص.

ت و  يئتللدم يابمدم ييتادلع  عاتتتتتلئ  كلتص دلرتالسي  .4

ي   دلتتا رولدي  الاتتلم  عاى  لمةتتتتولئم  تامد  دلرااك كتتص 

 اليالم يماكص يايلكص ير وعص يي كطي.

 كص.تا أ دل اكص ال اي عاي ايج دلللب في دلا اكص دلبما .5

 تلوا دل اكص  رلوسم دلللب  اادلص ييو وعكص. .6

تاعم دل اكص دل رلب دلحلياي يسواا دشتتتتمدف لالستتتتم دلاا ي  .7

عاى دل ر  دلري سرم دستر اديئل   نا دل مدا  دلاا كص لا لمل 

 دلالدسي.

دلتتالدستتتتكتتص   .8 دل لملدم  ل تاام  دل ترتميتكتتص  يلتملدم  ياوا 

 يالصص في دل مناص دلحلياكص دأليلى.

دلوستتتتتل تتأ  سرم   .9 دل  رادتتص عبم  دلرلوسم  دعلا دلللب   رتتل ج 

 دل  لسبص.

 تسر اا دل اكص تالا دل  رم ك  دل للاكك . .10

 ياوا يلاص ديرملتكص يار اي ييوناي لئل يالسكم يد مص. .11

 تلبكق دالاربللدم دالل رميتكص. .12

 دالسردلاي دل لياص ي  دلرااكم ديل رميتي. ااص .1

دل اتتليتتأ يعتتاا   ااتتص .2 في  دلرااك كتتص  دلوستتتتتل تتأ 

 دسر مدلسص صكلترئل.

عاا تداكأ دلكص يودائص دلاليع دل ةتوصتكص في  .3

  اض دألاسلا.

عاا ي لامتتتتص ترل ج داليرملتلم ي  دلللب لاعم   .4

 تاا ئم.
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ترستتم  للمتتدلفكص لالبوج  بمديج  ياوا اودعا يد تتمص يياا ص  .1

 دل اكص دل  رادص يلارموسلم.

سواا الكأ لاللل  ييرلا لح ك  دلللب  لي تلفص دلي يوا    .2

دل اكتص دالل رميتي ي ئ تل  تلفتص دل ااويتلم دل تلصتتتتص  تلللبوج  

لاللب  تامسدكتتص  تتتايدم  يت اكم  دعتتادا  يسرم  يدلرموسلم 

 دلحاا. 

 اي لاللب.الي  يياوا عكلاي طبكص ي سال يسرمدك .3

سواتا تاتلا لإللشتتتتلا دأل تلاس ي ل تأ دلبمديج دلري  ي   اتلا   .4

 دلسلعلم دل ار اي.

توفم دل اكص دألتمتتتلص دللل كص دلاا كص يدلاللفكص يدلمسل تتتكص  .5

 يدالار لعكص لاللب.

 سواا تالا لرلاسم يي لف ي دل ردواك  في دألتملص دللل كص. .6

   لاس كل يصمكل يدار لعكل.توفم دل اكص دلكلم لاعم دلللب  .7

دل مسج لاسل يئللي دلرودصأ دلدالج ي   عالئ دلدمسق دللبي  .8

ياتلال عاى تلتاسم دلمعتلستص دللبكتص دل بتلشتتتتمي لا م تتتتي ي  

 الج  مديج دلةكالص دال اك ك كص.

 ت ام دل اكص يارلى توظكدي س و . .9

 ياوا ي ح يللكص لاللب دل ردواك . .10

ناص دلب للولسوع  تاتي تسبص دلللب دلودفاس  ل م .1

ي  يمتاياستص فاتللكتص دلكتلم دلرميسج لا اكتص لحتذب  

 دلللب دلودفاس .

اتلعتاي  كتلتتلم دل مسحك   متلاتص دلى دل طستا ي   .2

                                  دلرماس .

دي يوا  دل رميتي    ا مسحك ل  ي رت عتاا ياوا   .3

ي  اتلص  تلل مسحك  سستتتتئتأ دلرودصتتتتأ يائم  

اتاا ل اتايتلم دل مسحك  ياع ئم يئ كتل   تتتتا 

 ياوا لح ص تواكل يئ ي لا ماك .

يماياسص اكلع يستترو  ل تتل ستتور دلا أ ع    .4

 يسروب دل مسحك .
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عاى   .1  لا اكتتص يار تتاي   تتأ ي  ياوا التتص  ماكتتص ط ونتتص 

، يدل لتص دلبماكتص ٢٠٣٠دستتتترمدتكحكتص دلبمت  دلاا ي لاتايلتص 

لاحلياص   لًئ عاى  ذه دل لص اليا دالاستتتلا دلاا كص دل  رادص 

 لا اكص  إعادا اللئل دلبماكص.

دلحتتلياتتلم  .2 ياوا يم ط  ماي عا ي يردما عاى يستتتتروب 

 دل ةمسص.

ديترلج دلبماي يدل متتتم دلايلي دل  كط ألعاتتتلئ  يت كط  اوي  .3

 دلرالسي  لل اكص لغم  ا  ديي لتكلم دل رلنص   كلص

نةتتوج  اض  عاتتلئ  كلص دلرالسي عاى  مدئدم دارمد   .4

 .يماكص يعاى اود ط

ترم دالستتردلاي ي  دلبمو  دلاا كص يترل حئل في تاطسط دلا اكص  .5

 دلرااك كص.

ت وسأ دل مميعلم دلبماكص دل لايص ي  دلحلياص ياوا يت و    .6

  ي ي  دلحئلم دل للاكص.

اوا  ميتو والم تاتليا  ماكتص يدااتص يدتدتلاكتلم ي  ائتلم  ي .7

 ماكتص ياتأ عتاا ي  دلحتلياتلم دل تلصتتتتتص يدل مد ط دلبماكتص  

عتاا توفم عتاا  تلفي ي  دل اتليتأ دلبماكتص ل تأ  .1

ت ةتتةتتلم دل اكص ي ساتتل عاا صتتكلتص دألائطي 

 دلبماكص دل رلنص. 

عتاا  دتلستص يكطدتكتص دلبمت  دلاا ي ) لض دل ام  .2

دل لتايتص ي   ع  دل متتتتتللس  دلبماكتص دل  ولتص( 

دلئكلتتص  دلرتتالسي  ي  دلحتتلياتتص ألعاتتتتتلئ  كلتتص 

دل متترم ص  ك  دالاستتلا  دل اليتص يامدئ دال مل  

 يدلحئلم دلبماكص دل للاكص.

دلمتلاتص دلي تستتتتوسق دلبمو  يدالستتتتردتلاي ي   .3

 ي مالم دأل مل  دلرلبكلكص يديترلاكص.

يمتاياستص يمتتتتلل تص دلللتل  دل تلص في دلبمو   .4

 ديترلاكص يدل ايكص.
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ي لتاتبتمتو   دلتلتويتي  دلت تم تط  )يتاتتأ  (  .NODCARدلت تمتاتكتتص 

يدألا بكتص )ياتأ اتلياتص لوسطستلتتل  ت يمس تل ياتلياتص دشتتتتتللستل 

  للئ ا(.

دل حاي ي     7/7ياوا يحاتص لا اكتص نتلصتتتتاتص عاى تلتاسم   .8

دألعاى لاحتلياتلم ي تل سركح لابتلناك  دل متتتتم  ئتل ي تايا    

 يلل أ يلا  لرا أ عاى تمحك  دلبلناك .

دتمتتلئ يناي اعم دلبم  دلاا ي  للحلياص لا ستتلعاي في  رل ص   .9

 دأل مل  يدلرلاا لا مميعلم.

ت ام دل اكتص يؤت م ستتتت و  عا ي س تلاش دللاتتتتلستل دلاا كتص  .10

 دلةكالكص.

يمتترم ص  ك  دألاستتلا ي ك  فمر دلبم   ياوا   مل  عا كص   .11

 دل ماكص يدلالل كص.

سمتتللك دل اكم ي   عاتتلئ  كلص دلرالسي في تم كم دأل مل    .12

 دلايلكص يدل مميعلم دلبماكص دل ماكص.

 ياوا لح ص دالاكلم دلبم  دلاا ي. .13

1
1

- 
يا 
عل
ال
ت 
سا
را
لد
ا

 

 ياوا توصك  يما  ل لملدم ي مديج دلالدسلم دلااكل. .1 

ياوا تلللسم لا مدااص دلادااكص ل لملدم  مديج دلالدستتتلم   .2

 دلااكل  لألاسلا دلاا كص.

تاا  دل اكص ع   امدئدم دلرستحكأ يدالشتمدف في دلالدستلم   .3

 دلااكل.

ت و   ستتتللك  دلرالسي يدلراام يدلرلوسم ل لئيص تودتج دلراام  .4

 دل سرئافص ل اام يلملدم  مديج دلالدسلم دلااكل.

دستتلم عاكل ااساي ذدم يكطي يئ كص ت لفستتكص   تمتتلئ  مديج ال .5

يياوا الص لبمديج ااساي يستتترلباكص في يمناص دلالدستتتلم 

 .  يدلبمديج دل ئ كص دلااكل

دل رل اص دل ستتتر مي لا ارملك   بمديج دلالدستتتلم دلااكل نك    .6

 سرم نةولئم عاى الالتئم  ايا ت ام دي طا  يا اكا. 

دلحتتلياتتلم   .7 ي   دل اكم  دلي  يباوثك   ياتتأ  ياوا  دألا بكتتص 

اتلياتلم دل  ا تص دلبمسلتلتكتص يدلوالستلم دل رمتاي داليمس كتص  

يدلتات تللك ي  تمتتتتحك  دلحتلياتص لااتل تاس  ي ئم عاي دلراتليا 

ي  دلحئلم دل للاكص ع  طمسق دتمتتتتلئ لح ص ي  دل باوثك   

 دلال اس  ي  دل للج لر سكق ذلك دلراليا.

يدلا رولدي  تلبكق تالا داللشلا دأل لاس ي لبمديج دل لاسركم   .8

 يدلا اويلم دل دااص.

عاا  دتلسص دلرستتتتئكلم دلادع تص يدل ودلا دل تلاسص   .1

دل دلبمتت   لتتاعم طلب  يدلئكلتتص يدل تتللكتتص  اا ي 

 دل اليتص

عاا توفم دلااا دل لفي ي  دل اليأ دلبماكص للابص   .2

 دلالدسلم دلااكل في  لفص ت ةةلم دل اكص.

عتاا ياوا يدفتاس  في  مديج دلتالدستتتتلم دلااكتل  .3

  سب   ا  دلرسوسق لراك دلبمديج.
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 تسر اا دل اكص  سللك  ير وعص لرلوسم طلب دلالدسلم دلااكل. .9

تمتتح  دألاستتلا دلاا كص  لل اكص طلب دلالدستتلم دلااكل عاى  .10

 تمم دأل مل  دل سر ماص ي  دلمسل أ دلاا كص.

1
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ئة 
بي
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تن
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 ا
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ش
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التص نتاساتل ل تايتص دل حر   يت  كتل دلبكلتص دل مكلتص   ياوا .1 

ي بالص ي  دل لص دالستتتترمدتكحكص لاحلياص دعر لاد عاى تماكأ  

دستتتتربكتلتلم دل ستتتتردكتاس  نوج  تمتتتتلتص ت  كتص دلبكلتص ياايص  

 .يدلري لدعا  يلوسلم يدنركلالم دل حر    دل حر  

دل حتتللي  .2 في  دل حر اكتتص  يمتتتتتلل تتص ي ااك  ي  دألطمدف 

 دلمس كص يدألتملص دل  رادص.

دلري  .3 دل تتايتتلم  دل حر اكتتص ع  اواي  اكتتلع دلدئ دألطمدف 

 تلايئل دل اكص يدالسردلاي ي  دل رل ج.

دل متتتتتلل تص دلداتللتص في تلتاسم دل تايتلم دلرتالسبكتص لاحئتلم   .4

دل للاكص ياأ يتدلي دلةتتتمص دل ةتتتمسص )ياأ  متو والم  

بي  ئل في تاليا ي  دلوتدلي لرالس  دلةتتتتكلالص يدل لال دلل

 يحلالم دل  للسص دلةكالكص يدلرلذسص دلالاكص يدلةمكص(.

دألتمتتتتلص  دل متتتتلل ص دل حر اكص دلداللص ي  الج دلااسا ي   .5

 ياأ دللودفأ دللبكص في دل  لطق دلمسدكص ي ودني دلالص ص.

ت اكم دلااسا ي  دل ايدم دلروعوسص يايلدم دلرالك  دل ستر م   .6

ياتل متص  وليتتل،    ،بتايدل   ،ياتأ دلروعكتص  ت يمد  دلستتتت م

 يغكم ل.

ت اكم دلاتاستا ي  دألتمتتتتلتص دالار تلعكتص ياتأ عكتا دالا يعكتا  .7

 دلكركم يدل ام  دل كم .

 دسر مدلسص علا دل ؤت م دلايلي لا اكص. .8

دلراليا دلبماي ي  دألطمدف دل حر اكص دلر ةتتتةتتتكص ذدم  .9

دلةتاص ع  طمسق دالشتمدف دل مترمك عاى طلب دلالدستلم  

   مل  يمرم ص  ك كص.دلااكل ي سال دامدئ 

يمتتتلل ص  اض  عاتتتلئ  كلص دلرالسي في دالستتترمتتتللدم   .10

 دلبماكص يدلرلبكلكص لباض شم لم دالايسص يدل ةلت .

ينتاي دل تايتلم دلةتتتتكتالكتص  ونتاي ذدم طتل   اتلص تتل اتص   .11

 لا اكص.

عاا تودفم دستتترمدتكحكص تستتتوسلكص اكاي لرستتتوسق   .1

دل اكتص  دل تايتلم يدلبمديج دلرتالسبكتص دلري تلتايئتل  

 لالابص يدل مسحك .

عتاا ياوا ت ستتتتكق يتمد    ك  دلونتادم ذدم  .2

دل متتتتتلل تتص   دل تتلص  تتلل اكتتص يياكتتلل  دللتتل   

دل اكتص   دلبكلتص ي تذلتك ي تللتص  دل حر اكتص يت  كتص 

 ل ايص دلبكلص يت  كص دل حر  .

دل اكتص ييائم تل   ي تلتكتص  عتاا    .3 دال ر تلا  بكلتص 

دلطد مس  يدلللب    دللتتلايك دلماتتتتتلل  ديتتلا 

 لارسحكأ  ئل دي دلللب دلودفاس . 

عتاا ياوا يم ط لا ااويتلم دلتايد كتص لا تايتلم  .4

يلتاترتوعتكتتص   ذدتتي  تت توستتأ  ي ت تولا  دلتتايد تكتتص 

  لالسر ادا دالي  لألايسص.

دلتاعم دل تلا  دل تلفي لر وستأ  تمتتتتلتص اتايتص    ااتص .5

   دل حر   يت  كص دلبكلص  للم أ دل لاوب.

يماياسص دالستتردلاي ي  ترل ج دأل مل  دلاا كص في  .6

 نأ يم لم دل حر   دل ماي.

تللص  ععععععا  عاى  51تللص في يلل أ  145ي لمدئي دلحايج دلسععععععل ق سراععععععح دا عاا تللط دللوي لا اكص سباغ 

( ي و يل 2.843)دل سعععبص ت اأ  يدلبماكص يدل حر اكص يدللالي دل ؤسعععسعععكص دلرااك كص دل ئلايسعععروب  لفص اودت  
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عاى تللط دللوي يتاطسط ل  الحفاظيدلذ  سمرلج دلي ، دل روسعععع  فورسا ي ي عععع  دسععععرمدتكحي لابكلص دلادااكص 

 ييودائص تللط دلاا  يدلرلا  عاكئل. لمعالجةو للتطويريي   دسرمدتكحكلم يال  ي مديج 
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وضع االستراتيج  الداخل  بناء عل  عدد نقاط القوة ونقاط الضع  المتحققة ( ال1شكل )

جامعة حلوان –بكلية الصيدلة   

 

 

 

ير
طو

 ت
ظ
فا

ح
 

 معالجة

51 145 :  

وة
لق

 ا
ط
قا

 ن

 نقاط الضعف





 

 م2026ديسمبر   -2022مايو  –جامعة حلوان   -  الصيدلةلخطة االستراتيجية لكلية ا

 
 

35 

 :)الفرص والتهديدات( نتائج تحليل البيئة الخارجية - 2.2

دلحواي  لفص تللط دلدمص دل رلنص يدلرئاسادم دل مر اص يلسعععععع ص طبلل ل السكم  عاىدلرللي  يسمععععععر أ دلحايج

 للالدسص دلذدتكص لا اكص: 

 التهديدات  الفرص المعيار 

1- 
  
ج
تي
را
ست
ال
 ا
ط
طي
خ
لت
ا

 

 ياوا دلئكلص دللويكص لا لا دلحواي يدالعر لا. -1

تب ي دلايلص التحله تلوسم دلرااكم ياواتل دل رات    مؤسص  -2

 .2030يةم 

تلوسم دل ؤستتتستتتلم دللبكص لررلئا ي  دلبمديج دلرااك كص  -3

 دلماساص في دلةكالص.

دلمتتتتمد تص يدلراتليا ي  دلحئتلم دل  تلظمي    دتدتلاكتلم -4

   .يدااك كل يايلكليماكلً  

دلرلكمدم دلستتتتمساتص يدل ستتتتر مي في دألي تتتتتل   -1

 دالارةلاسص يدالار لعكص يدلرلولدم دلر  ولواكص.

 دلو   دلر لفسي لا اكلم دل  لظمي يدل ار اي. -2

2- 
ة 
اد
قي
ال

ة  
كم
و
ح
وال

 

لتتاعم   -1  دلم ويي  دلر كط  دلر تتلفي  ك  دستتتترمتتاد  اتتل طي 

 دللكلادم في تملكق يااالم عللكص دلحواي.

توفكم دلاتاستا ي  فمص دلرتالست  لتاعم يئتللدم دللكتلادم   -2

 يدعادا دل ودال دلمل ص ي  ابأ دلايلص يدلحئلم دلايلكص.

 

3- 
ير 
و
ط
لت
وا
ة 
ود
ج
 ال
رة
دا
إ

 

اعم دلئكلتص دللويكتص لاتتتت تلا اواي دلرااكم يدالعر تلا في   -1

 دل ؤسسكص يدلدلعاكص دلرااك كص.تسلاي اواي دللالي 

نةتتتوج دلئكلص دللويكص لاتتت لا لحواي دلرااكم يدالعر لا  -2

 عاى دالعر لا دلايلي في دلللل  دللبي.

ت اكم ايلدم دعادا دل مدااك  دلادااكك  يتاتلا دل مدااص   -3

 دلادااكص ي  ابأ دلئكلص.

دلر كط  -4 دلر وستتأ ي   ادلي اعم  دلاتتاستتا ي  فمص  ياوا 

 دلاللي لمف   دلئي دلا اكص دلرااك كص. وتدلي دلرااكم 

عاا تودفم دلاعم دل للي الستر مدل دلا اكلم دل لصتص   -1

  ا لا دلحواي يتلككم دألادئ.

دلرلول دل ستتتتر م دلتذ  سدم  دلرلكم دل ر مل في   -2

ت تلذج يمتتتتمي   تتتت تلا دلحواي يدلئكلتص دللويكتص 

 لا لا اواي دلرااكم يدالعر لا.

ي ل تستب  في  تيص دارةتلاسص  دترمتلل ال مص  وليتل   -3

 ثمم عاى دلر  كتص في  تلفتص دلللتلعتلم يي ئتل دلرااكم 

 اواي دلا اكص دلرااك كص. ي ل   ا 
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4- 
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ء 
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ع
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دستتتتراتلتص دل حلم دلالل كص   مدااك  اللاكك  لأل مل   -1 

 ي  دل اكص.

يدل ئ تلم يدل  ح دلاا كتص ي  يتدلي دلرااكم تستلاي دلبااتلم   -2

 دلاللي.

ياوا يمتتتتميعلم ييمد ط لر  كص االدم  عاتتتتلئ  كلص  -3

 دلرالسي.

ياوا اود ط دلحتلياتص يدلتايلتص دلرمتتتتحكاكتص يدلرلتاسمستص  -4

 ي اض دلحود ط دلري ت  مئل  اض دل ؤسسلم دلايلكص.

دستتتتراتلتتص دلحئتلم دل تلتمتص يدل  ولتص لا متتتتللس  دلبماكتص  -5

 ص دلرالسي   م  ك  اللاكك .  عالئ  كل

ت وسأ يمتتتتلل ص  عاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي في دل ؤت مدم   -6

 .دلايلكص

ي   -1 ترودفق  دلرتتالسي ال  يمتبتتلم  عاتتتتتتلئ  كلتتص 

داللتدل  دل ستتتر م في ت ادص يستتتروب دل اكمتتتص ي ل 

 اب دلي دستتترلللب دلحليالم دل لصتتتص يدلحليالم 

دلام كص ألعاتتتلئ  كلص دلرالسي يالصتتتص دل دلئدم 

 دل ر كطي.

دل برااك   اتا دترئتلئ  ااتلتئم -2 ي    عتاا عواي  اض 

  دلللتوتكص  ستتتكلستتتلم ديالتدمستتتوئ دستتتر ادا  

 . كلص دلرالسي ألعالئ

5- 
ز 
ها
ج
ال

ي
ار
الد
ا

 

 دال ر لا ي  ابأ دلايلص  رلوسم  ادئ دلحئلت ديادل . -1 

دالتحله تمو دلمو  ص دلما كص يتااكم دالستتتتردلاي ي  ايل  -2

 دلر  ولواكل   ادي يسلعاي في ص لعص دللمدل.

 ا.2018صايل التوا دل ايص دل اتكص لس ص  -3

 صايل امدل تالا دلرالاا دلوظكدي دل ؤاا. -4

تام دلراكك  دلمللكص يصاو ص دلمةوج عاى الالم  -1

 يظكدكص ل ودائص ااص دلللام ديادل  يدلد ي.

6- 
ية 
اد
لم
وا
ة 
لي
ما
 ال
رد
وا
لم
ا

 

دلاتاستا ي    -1  دل اكتص  توفم  دلمتتتتم تلئ دل مر اك  في يمك  

 يدلحلياص تركح فمصل لطسلاي دل ودلا دلذدتكص.

دل تتلتمتتص  -2 دلحئتتلم  دلر وستتأ ي   دلاتتاستتا ي  فمص  توفم 

 دل ماكص يدلايلكص.

دل ودلا   -3 لطستتلاي  دل تماي  دل تحترت ت   ي   يدلرتبتمعتتلم  دل ت تح 

 دل للكص لا اكص.

دستتتتر تادا  دتلئدم ييئتللدم يابمدم  عاتتتتتلئ  كلتص  -4

دي   On Campusدلرتالست  دل ئ ي ستتتتودئ  دلرتالسي في  

Online   .ولا يللي لا اكص   

دلرمركتتص   -5 دلب كتتص  تلوسم  دلبماي يمتتتتميعتتلم  يدلر وستتأ 

 .دالسرمدتكحكص   لرئلدل الاص يدل لايص ي  دلحلياص ي

دلستت لا  لستترماد  ينادم ذدم طل   ااكلص ير ةتتةتتص   -6

 ذدم طبكاص  ترلاكص ياايكص.

لا ؤستستلم دلرااك كص تلاص دل ودتتلم دل  ةتةتص   -1

يااائتل تار تا عاي تستلاي دل ودلا دلتذدتكتص    دلم ويكتص

 دل لصص  ئل ي ل س اأ  ل  يع ئ عاى دل اكص.

 .ست وسل  لل اكصت لاص عاا دلللب دلودفاس  لاالدستص  -2

 يعاا ياوا دلكص لحذب دلللب دلودفاس  لا اكص.

لا اكص ي ل سؤثم عاى ديي لتلم   تا  دلب كص دلرمركص   -3

يدلئكلتص دل اتليتتص   دل رتلنتص ألعاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي

 يعاى دل ائم دلمالل  لا اكص.

يدلري تر كط  تسلاي  عادا دلحليالم دل لصص يدأل اكص -4

 . وفمي دل ودلا دل لاسص
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دللكلستتكص لللل  دلةتتكالص  إطلل ياوا دل السكم دال لاس كص   -1 

 يمااي لو   دل السكم دال لاس كص لبمتليج دلب للولسوع.

ياوا ت وذج يمااي لا اتلسكم دال تلاس كتص لاتالدستتتتتلم   -2

 دلااكل.

 دترئلج دلللل  دللبي تالا دلراام دل ب ي عاى دل دلسلم. -3

دلرلكمدم دلستتمساص في يرلابلم ستتور دلا أ يدلري  -1

 للكص.ال ترودفق ي  دلبمديج دلم

ل الا دلاود ح دل وناي لح ص دلللل  دلةتتتتكالي    دتبل  -2

لبمديج يمناتص دلب تللولسوع في  تأ دلحتلياتلم ال 

 .عركح تلاسم  مديج ي كطي في يمناص دلب للولسوس

8- 
س  
ري
تد
ال

لم
تع
وال

 

دتمتتتتلئ يتلوسم   تك دل امفتص دلتذ  سركح دلاتاستا ي  دل ودا   -1 

 دلالدسكص لاللب.

تلاكأ دعادا طلب  اكلم دلةتتكالص ي و دالتحله دلالا تمو   -2

 يل سؤثم  ليسحلب عاى يسروب دل مسج.

 سحك  دلةكالص.امدالتحله تمو علا داربلل يونا لرلككم   -3

 دترملل ثللفص دلاليع دل ةوصكص في دل حر  . -1

 

9- 
ن 
و
ج
ري
خ
وال
ب 
ال
ط
ال

 

 دلتدل  ت ادص دلرااكم  للحليالم دل لصص. -1 

السترماد  يحلالم ااساي في  دلرلول دلر  ولواي يدلرل ي  -2

 دلللل  دلةمي ي ل سركح فمص ع أ لا مسحك .

دلاولي دلر  ولواكتص دلري تركح دستتتتر مدل دلرودصتتتتتأ ي   -3

 دل مسحك  يترب  يسلل م دلوظكدي.

 ستتتتور دلا أ   ل مسحك  دلةتتتتكالصظئول يحلالم ااساي  -4

دأليلدا   ت ةتتص علجدلرلذسص دلالاكص يت ةتتص  ياأ 

 ةتتتص يستتترماتتتمدم يت  ي لفمص دلااي ت ةتتتص ي

دلرح كأ يت ةتتص دلرلذسص دلةتتمكص يدلرادي   لألعمتتلب 

يدلرمتللكتأ دللبكتص يياتليتأ دلر ةتتتتكت  دل حئم  يياتليتأ  

 .دل م  دل ب م ع  داليمد  دلولدثكص

 إلطدا  يتدلي دلةتتتمص دل ةتتتمسص دتحله دلايلص ير ااص في   -5

دل ستترمتتدكلم دل لصتتص يدلاليص  ر ستتكي يناي لاةتتكالص  

دلةتتتتكتالتص    امسحي  عاىدي اك ك كتص   تل سطستا ي  دللات   

دل ر ةتتتتةتتتتك  في  مديج ي كطي ااكلتص ييوائتص ترااق 

  لل اللحص دلسمسمسص يدلمعلسص دل ايكص لا م ى.

دالع في يةتتتتم يدلري  طالرئتتل يتدلي  -6 ياوا يبتتلالي 

ب دلودفاس  لاالدستص في  دلرااكم دلاللي لرمتحك  اذب دللل

 يةم.

ياوا  اكتلم ي تلفستتتتتل اتلالي عاى اتذب دلللب  -1

 دلودفاس .

عتاا اتالي دل اكتص عاى دت تلذ دللمدلدم دل تلصتتتتتص   -2

   عادا دل لبولك  ي ل سؤا  دلي تمب  دلسور.

  مديجدل وا  دلحلمدفي لا اكتص سحاائتل ت تلفي )عاى   -3

ي تل   اكتلم ن ويكتص دام  عمسلتص    (ي تلثاتص  تااك كتص

سمتتتت تأ تئتاستاد صتتتتمسمتل ألعتادا دلللب دل لبولك  

 . لل اكص

تاتتلؤج   ستتب    تتا  دالابلج عاى  اكص دلةتتكالص    -4

فمص دلا تأ دلرلاكتاستص ل مسحك  دلةتتتتكتالتص يلتللتتص 

 للر ةتتةتتلم دللبكص دألامب ياا ترج  ذد  ستتب   

تستلاي دعتادا دل مسحك  يعتاا ياوا  مديج ي كطي 

اوا دارلف دي ت كط في دلبمديج دلرااك كص  ي  عاا ي

دل لتايتص ي   اكتلم دلةتتتتكتالتص في دل مناتص دلحتلياكتص 

 داليلي.
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 صايل التوا نودفط دلااوا يدلر  ولواكل يدال ر لل. -1 

ياوا  مديج ايلكتتص يائتتلم يتتلتمتتص اتتلالي عاى ت وستتأ  -2

 دالتملا دأليلي ي.دل مميعلم دلبماكص ياأ 

 تمحك  لحلا دلرماكلم لا مم دلايلي. -3

دتحتله دلتايلتص لتاعم دأل متل  دلبك كتص يدل حتلالم دلحتاستاي   -4

 دلةلعاي.

دتحتله دلتايلتص تمو تلوسم دلرااكم دلاتللي يدلبمت  دلاا ي ي   -5

دلالدستتتتكص   يدل  حدل متتتتميعلم دلر لفستتتتكص الج توفكم 

 يدلباالم دلم ويكص.

 .ص ي  دلايلص لابم  دلاا يل كطدتكص دل  ةةتسلاي د -6

ل  لفستتتتص دلمتتتتاساي علل كل في يحلج دلبم  دلاا ي  د -1

 يتلوسمه.

في دل حلج ديترلاي   عاا دالسردلاي ي  ترل ج دلبمو  -2

يدل ايي )دل ةتلت  يدلمتم لم ينأ يمت لم دلبكلص 

 .يدلةمص(

1
1

- 
ت  
سا
را
لد
ا

يا 
عل
ال

 

تسلاي دللا  عاى  مديج دلالدستتتتلم دلااكل يالصتتتتص ي   -1 

 دلللب دلودفاس  ي  دلايج دلام كص.

توداتا فمص ع تأ يماكتص ي ااك كتص يايلكتص يار تاي عاى    -2

 دلالدسلم دل رلايص في دلر ةةلم دلااكلص.

تا تا  اض ائتلم دلروظك  دي دلا تأ في تكستتتتكم   -1

 دلرملر دلالياك   ئل ي  دلةكلالص  للالدسلم دلااكل.

ياوا  مديج الدستتتتلم عاكل في  اكلم ي لفستتتتص ال  -2

 .مط تالسي يلملدم ت ئكاسص لالاص دلا رولديتمر

1
2

- 
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ياوا دلااسا ي  دلئكللم يدل ؤسسلم دلري لاسئل دالسراادا  -1 

لا متتلل ص في  تمتتلص دل اكص دل  رادص ياأ تالس  دلللب 

يسوا دل مسحك  يدل ارلي دلروظكدي يدل ؤت مدم يدل تايدم 

 ييلش دلا أ.

دترمتتتتلل يمد ط لم   دال تلاس كتلم  تللةتتتت تلعتص يديترتلج   -2

 يدل ايلم ينأ دل م لم.

دلبماكتتص  -3 دل مكلتتص تمنتت   رالي دالستتتترمتتتتتللدم  دلبكلتتص 

 يدلة لعكص يدل ايلم دلبكلكص.

يداللت ترتميتتي  -4 دلتمات تي  يدلترتمتوج  دلتمات ت تتص  يمتتتتميعتتلم 

يدل الاص   لص دلحلياص دالستتترمدتكحكص يدلري تركح لا اكص  

  دلالدستتك  يدلبكلص دل مكلص يدل حر    دلرودصتتأ دلدالج ي

 دلرااك كص يدلرالسبكص يدلبماكص ع   اا.لرلاسم اايلتئل  

دل اكتتص  يمتتاياستتص  الدك   -1 دل تتللاي  تتايل  دل حر   

 ستتتتب   تتتتا  دلرستتتتوسق دي   دل ايي يدل حر اي

 .دالعلا ع  اايلم دل اكص دل حر اكص

 دلاا ي   م لم دل حر  . عاا ل   ال  دلبم  -2

 

تئاسا عاى يسروب  25فمصص في يلل أ  50دلحايج دلسل ق سراح دا عاا دلدمص دل رلنص لا اكص سباغ ي لمدئي 

( ي و يل سا ي 2.00)تسععععععبص دلدمص دلي دلرئاسادم ت اأ  يدلبماكص يدل حر اكص دلرااك كصدل ئلا  لفص دلحودت  

 . دلي نا  بكمياوا  كلص اللاكص يرودتتص توعل 
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يسا ي دلمععع أ دلرللي ياب تودتا دلو ععع  دالسعععرمدتكحي دل للاي لا اكص يدل ر اأ في دل سعععبص يدلر لسععع   ك  

يسرلا  داليم ي    جدامشجعة دعادا  أ ي  دلدمص يدلرئاسادم ي و يل سالي يؤشمد  لا دلبكلص دل للاكص 

للنمو دلرئاسادم دلمللكص  حلت  ي عععع  دسععععرمدتكحكلم يال  ي مديج  لمواجهةدسععععرمدتكحكلم يال  ي مديج 

 الار لص دلدمص دل رلنص. والتوسع
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الفرص المتاحة والتهديدات المحيطة ( الوضع االستراتيج  الداخل  بناء عل  عدد 2شكل )

جامعة حلوان –بكلية الصيدلة   
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 تلخيص تحليل البيئة الداخلية والخارجية كما هو موضح بالجدول التال : ويمكن

 

 المعيار

  البيئة الداخلية

 نسبة الفجوة

 البيئة الخارجية

عدد عوامل 

 القوة

دد عوامل ع

 الضع 

عدد 

عوامل 

 الفرص

عدد عوامل 

 التهديدات

 2 4 % فجوة متوسطة35 1 11 التخطيط االستراتيج  -1

 0 2 صغيرةفجوة % 28 6 20 القيادة والحوكمة -2

 3 4 % فجوة متوسطة35 6 9 رة الجودة والتطويرإدا -3

 2 6 % فجوة صغر 25 4 9 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -4

 1 4 متوسطةفجوة  32 5 9 الجهاز االداري -5

 4 6 صغر فجوة % 25 6 15 الموارد المالية والمادية -6

 2 3 % فجوة متوسطة35 3 16 مية والبرامج التعليميةالمعايير االكادي -7

 1 3 صغريفجوة % 20 4 12 التدريس والتعلم -8

 4 6 صغر فجوة % 30 4 10 الطالب والخريجون -9

 2 6 صغر فجوة % 25 4 13 نشطة العلمية االخر البحث العلم  واأل -10

 2 2 صغر فجوة % 23 3 10 الدراسات العليا -11

 2 4 فجوة صغر % 30 6 11 شاركة المجتمعية وتنمية البيئةالم -12

 25 50 صغر  فجوة 52 145 مجموع العوامل

دلو عع   ي دل رملقدلو عع  دلمد    دلدحوي  ك  تسععبص سمععكم دليفي دلحايج لدحوي تسععبص ددلمام   لتص : ملحوظة

% 30 ام ي    ا لت يدذدر وا فحوي صعععلكمي ف% 30داأ ي  ا دلدحوي  ك ئ ل  لت فلذد - دل سعععرلباي دل  معععوا

 % ت وا فحوب  بمب.50ي    ام تا دذد  ليل    ،يروسلص% ت وا فحوي 50يداأ ي  
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وة والضع (:صفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية )القم -3

دلر لك  دالسععععععرمدتكحي ي  الدسعععععععص يتمعععععع كص يتماكأ دل رلكمدم يدلاوديأ  ق اا دا دترئي فمس

دللوي ييحلالم دلاعععا  يا  دالا دسعععر لص دالسعععرمدتكحكص في دلبكلص دلادااكص لا اكص يي  ثم تماسا يحلالم 

دار   دلسععكا ع كا  دلادااكصيةععدوفص دلاوديأ دالسععرمدتكحكص  ييعادادلاالالم دالسععرمدتكحكص لئذد دلرماكأ دلبكلي 

سلا ي عالئ  كلص دلرالسي ذي دلالدسص  سلاي لؤسلئ دألا   ل تم لا أ دل لودم دلرللكص  دل اكص   ي ل دل اكص  لل

 :  لفص دلدللم دل ا كص  لل اكص عاىص دلادااكص الص   ةدوفص دلاوديأ دالسرمدتكحك اا ل طما دسربكلا 

 سبي( ل أ تللص ي  تللط دللوي )عليأ دسرمدتكحي( يل أ تللص ي  تللط دلوتا دل ي   كص )دألتماسا سرم  -1

ي سال ل للط  50ا يح و  داليتدا دل سبكص ل للط دللوي س وا دلاا  )عليأ دسرمدتكحي( ي  يمدعلي د

 .100 مك  س وا يح و   لفص داليتدا دل سبكص ل للط دللوي يتللط دلاا  سسلي   50دلاا  

= يئم  الاص 4ي:  لالتنسعععع     كرئل  4دلي  1 سرم تماسا دلوتا دل سععععبي ل أ تللص  إعلل ئل لام ي  -2

 = غكم يئم. 1= يئم  الاص  اكدص ي  2= يئم  الاص يروسلص ي  3ي عللكص

 اا تماسا داليتدا دل سععععععبكص ل أ دل للط سرم تمتك  دلاوديأ دالسععععععرمدتكحكص دلادااكص )تللط دللوي يتللط  -3

دلاععا ( تمتكبل ت لتلكل  مك  س وا دلرمتك  دأليج  و ل للص دللوي دي تللص دلاععا  ذدم دأل ام    كص 

 تا تسبي دأل بم.     ذدم ي

ينسععععع  توعئل نسععععع  ت ثكم ل  4-1ل أ تللص  إعلل ئل لام ي  ( دي دلالاص )دلرلككمسرم تماسا دلر ثكم  -4

تللص  عاى دل اكص ي  او   تلا= 1 لالتي: ل للط دللوي(  4دي  3يلام ل للط دلاععععععا   2دي  1لام )

ي  تللص  لا اكصدسعععردلاي  عععاكدص  = 3ي  تللص دلاعععا  عاىي  دل اكص   عععاك تلا  =  2ي دلاعععا  

 .ي  تللص دللوي لا اكص دسردلاي اوسص= 4 ي دللوي

دلر ثكم  Xدللوي دي دلاا   امب دأل  كص )دلوتا دل سبي( ي  تللط نسلب دلوتا دل ماح ل أ تللص  -5

 .(دي دلالاص دلرلككم)

ي ذلك سرم ا   ا ك  داليتدا  50( 0.5سرم ا   داليتدا دل سبكص لح ك  تللط دللوي يسح  دا تسلي  ) -6
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فص .  مك  س وا نلصععععأ ا    ل50 (0.5دل سععععبكص لح ك  تللط دلاععععا  يسح  دا تسععععلي   ساععععل )

  .1(100= )داليتدا دل سبكص لالوي يدلاا  سسلي  

ناد ثم سح    عاىسرم ا   داليتدا دل مامص ل أ تللط دللوي عاى ناد ي ساععععععل لح ك  تللط دلاععععععا   -7

سرم دلوصوج دلي دلوتا ئل  بكلص ادااكص    دل ح و  دل اي لأليتدا دل مامص ل ل دل وعك     لا اكص  ا

دلراليأ ي  عوديأ دلبكلص دلادااكص  عاىدل اي دل ماح  لل سععععععبص لا اكص ي ذد دلمام سابم ع  االي دل اكص 

  .( لتا دللالي د بم يدلا ي صمكح( 300) 3) ا ل تدا دلمام يدارمب ي  

 سرم ي   ذلك في دلحايج دالتي: -8

الننننننوزن  العوامل االستراتيجية الداخلية

 النسب 

التنننأثير 

او 

 الدرجة

الننننوزن 

 قاط القوةن -1 المرجح

 12 4 3 .اوي يت كط ديترلج دلبماي يدل مم دلايلي دل  كط ألعالئ  كلص دلرالسي  لل اكص لغم  ا  ديي لتكلم دل رلنص -1

نةتتتوج عاا  بكم ي   عاتتتلئ  كلص دلرالسي عاى الاص دلا رولدي ي  اليالم دا بكص ي ل ساطت ياوا ت و    -2

 .ابمدم ييئللدم ل ادلع ي رادص في دلرااكم يدلراام يدلبم  دلاا ي  لل اكص

2 4 8 

ييستتلولكرئل   لا اكص لؤسص يلستتللص يد تتمص ييار اي يياا ص يتا ي لستتللص دل اكص شتت ةتتكرئل يايل ل دلرااك ي -3

دل حر اكتص يتلااتلتئتل في دلبمت  دلاا ي   تل سردق ي  دنركتلاتلم دل حر   يدلر  كتص ي تذلتك توداتا تل ديااك ي 

 يدلايلي.

2 4 8 

دل متتتلل ص دل حر اكص دلداللص ي  الج دلااسا ي  دألتمتتتلص ياأ دللودفأ دللبكص في دل  لطق دلمسدكص ي تتتودني   -4

 .دلالص ص

2 4 8 

ي ذلك  اض دلا اويلم  ا اويص دلةتتتكالص دي اك ك كص    (pharm D)تداكأ  مديج ا رول دلةتتتكالص دي اك ك كص   .-5

  .يا اويص دلرماكأ دل ك كل ي دلمكو    ودلا يللكص ذدتكص

2 4 8 

 8 4 2 .لسوا دلالدسلم دلااكل تسل م  لال  بكم في تا كم اطئ ي  دل ودلا دلذدتكص لاعم دل ودلا دل للكص  لل اكص -6

 8 4 2  .نةوج دل اكص عاى عاا ي  دل مميعلم دلبماكص يدلرااك كص ي ذد دلب كص دلرمركص -7

ياوا  ميتو والم تاتليا  ماكتص يدااتص يدتدتلاكتلم ي  ائتلم  ماكتص ياتأ عتاا ي  دلحتلياتلم دل تلصتتتتص يدل مد ط   -8

( يدألا بكتص )ياتأ اتلياتص لوسطستلتتل  ت يمس تل  .NODCARدلبماكتص دل ماكتص )ياتأ دل م ط دللويي لابمو  ي

 .يالياص دشللسل  للئ ا(

2 4 8 

 8 4 2ياوا دستتترمدتكحكص لارااكم يدلراام يدلرلككم تما  ايلسل في  تتتوئ ترل ج داليرملتلم يلد  دلللل ، يدل مدااك   -9
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 .دلادااك ، يدل للاكك ، يغكم ل ييرودفلص ي  د ادف دل اكص دالسرمدتكحكص

 8 4 2 .توفم دللكلادم دأل لاس كص دل ر كطي  لل دلئي يدلللالي عاى دلرلوسم -10

دل للاكص ياأ يتدلي دلةتمص دل ةتمسص )ياأ  متو والم  دل متلل ص دلداللص في تلاسم دل ايلم دلرالسبكص لاحئلم   -11

تاليا ي  دلوتدلي لرالس  دلةتكلالص يدل لال دللبي  ئل في يحلالم دل  للستص دلةتكالكص يدلرلذسص دلالاكص 

 .يدلةمكص(

2 4 8 

 تمتتلئ  مديج الدستتلم عاكل ااساي ذدم يكطي يئ كص ت لفستتكص يياوا الص لبمديج ااساي يستترلباكص في يمناص  -12

 دلالدسلم دلااكل يدلبمديج دل ئ كص.

2 4 8 

ياوا الص ناسال ل ايص دل حر   يت  كل دلبكلص دل مكلص ي بالص ي  دل لص دالستتترمدتكحكص لاحلياص دعر لاد عاى   -13

تماكأ دستتربكلتلم دل ستتردكاس  نوج  تمتتلص ت  كص دلبكلص ياايص دل حر   يدلري لدعا  يلوسلم يدنركلالم  

 دل حر  .

2 4 8 

، يدل لص دلبماكص ٢٠٣٠ياوا الص  ماكص ط ونص لا اكص يار اي عاى  أ ي  دسترمدتكحكص دلبم  دلاا ي لاايلص   -14

 .ص اليا دالاسلا دلاا كص دل  رادص لا اكص  إعادا اللئل دلبماكصلاحلياص   لًئ عاى  ذه دل ل

2 3 6 

 4 4 1 . دلئي يت كط  عالئ  كلص دلرالسي  لل اكص   لاس كل يعا كل ي ماكل -15

. تلاا دل اكص    ي يمتميعلم  ت   يمتميعلم دل لص دالسترمدتكحكص لاحلياص ي ئل يدنا  ماي ي ل اص لاب كص -16

 دلرمركص.

1 4 4 

 4 4 1 .ت و   ت لط ي سللك  دلرااكم يدلراام يت كط ل في  لفص دلبمديج  لل اكص  لسر ادا  ت لط تاام غكم تلاكاسص -17

 4 4 1 نمص اكلادم دل اكص عاى تداكأ ا ودم دالتةلج ي  ي را  اللعلم دل حر  . -18

 4 4 1 دلاادلص يعاا دلرمكط في توتس  دعبلئ دالشمدف يدلرالسي ي ذلك ت ةكص دلباالم. -19

 4 4 1 .تماس  ياام ياليأ دل اكص   ل سرودفق ي  يرلابلم دلاليع دلا اكص ي دلسرئل ي  نك  دلااا -20

ياوا دلكص لا مدااص دلادااكص سلوا  ئل  عاتتتلئ  كلص دلرالسي اداأ دألاستتتلا دلاا كص ي  الج لحلا دل مدااص   -21

 .دلايلسص دل دااص  لألاسلا دلاا كص

1 4 4 

 4 4 1 .تواا دلكلم لرلككم دألادئ دلرااك ي ألعالئ  كلص دلرالسي ي  الج دالسربكلتلم دللل كص -22

دل مسج لاسل يئتللي دلرودصتتتتأ دلداتلج ي   عاتتتتلئ دلدمسق دللبي يالال عاى تلتاسم دلمعلسص دللبكتص دل بتلشتتتتمي  -23

 .لا م ي ي  الج  مديج دلةكالص دال اك ك كص

1 4 4 

 4 4 1 تلبكق دالاربللدم دالل رميتكص. -24

سواا الكأ لاللل  ييرلا لح ك  دلللب  لي تلفص دلي يوا  دل اكص دالل رميتي ي ئ ل  لفص دل ااويلم دل لصتص   -25

  لللبوج يدلرموسلم يسرم دعادا يت اكم تايدم تامسدكص لاللب دلحاا.

1 4 4 

دالستتتترمدتكحي يدلكتلم لا تأ دلر لك  تر اتأ في دالار تلعتلم دلتايلستص يادلي سواتا  تلل اكتص فمسق ع تأ لار لك    -26

 .دل اكص ي  لؤسلئ دألاسلا دلاا كص يديادلسص

1 4 4 
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 4 4 1 ياوا يم ط  ماي عا ي يردما عاى يسروب دلحليالم دل ةمسص. -27

 4 4 1 .تممص دل اكص عاى دالسرالتص   رل ج دلرماكأ دلبكلي دث لئ صكلغص يتماسا   ادفئل دالسرمدتكحكص -28

دلبمسلتلتكتص يدلوالسلم دل رمتاي داليمس كتص  ياوا يباوثك  دلي دل اكم ي  دلحتلياتلم دألا بكتص ياتأ الياتلم دل  ا تص  -29

يدلات للك ي  تمحك  دلحلياص لاال اس  ي ئم عاي دلراليا ي  دلحئلم دل للاكص ع  طمسق دتملئ لح ص ي  

 دل باوثك  دلال اس  ي  دل للج لر سكق ذلك دلراليا.

1 4 4 

ياوا لح تص  تلل اكتص ت رص  ت الاكتلم دلبمت  دلاا ي ي  عم  ا ك    متل  دلرماكتص يدل تلاستتتتركم يدلتا رولدي  -30

 .عاكئل

1 4 4 

 4 4 1 .سواا  لل اكص يناي لا لا اواي دلرااكم ياع ص توعل يل  للرحئكطدم دل لاسص ي لل ودال دلبممسص دللتيص -31

 3 3 1   لا دلاادلص يعاا دلرمكط  ك  دلللب يذلك في  طلل دلاود ح دلري تسروا  تح   دلرالل  في دل ةللح. -32

ياودتك  لح ص دلللل  ييتدلي دلرااكم دلاللي    ائسرلدلرماس  دل ستتر م لا  ل ج يفلل النركلالم ستتور دلا أ   ل  -33

 يدلبم  دلاا ي.

1 3 3 

 3 3 1 تلول دل لملدم دلالدسكص يفلل لأل مل  دل لصص   عالئ  كلص دلرالسي في دلر ةص. -34

ي  دل حاي دألعاى لاحليالم ي ل سركح لابلناك  دل متتم  ئل ي ايا  7/7ياوا يحاص لا اكص نلصتتاص عاى تلاسم  -35

 تمحك  دلبلناك .   يلل أ يلا  لرا أ عاى 

1 3 3 

 194  50 المجموع

 

الننننننوزن  العوامل االستراتيجية الداخلية

 النسب 

التنننأثير 

او 

 الدرجة

الننننوزن 

 نقاط الضع  -2 المرجح

 6 2 3 .دالنركلج دلماسا لمف  يئللدم ي دلئدم يابمدم ديادلسك  يدلد كك   لل اكص -1

 ا  دلب كص دلرمركص لا اكص )ااص ديي لتكلم دل لاسص لامةوج عاى دلوسل أ دلرالسسكص يدل ا اكص يديادلسص دللتيص   -2

 -ألعاتلئ  كلص دلرالسي يدلئكلص دل اليتص ي ذلك لإلادلسك  يت لا دلا اكص دلرااك كص يديادلسص  مت أ ي كط  

مدم  عاتتلئ  كلص دلرالسي ي تتكق يستتلنرئل يعاا  يدساتتل ااص دل اليأ يدألائطي دلبماكص يااص عاا نح

ياوا  يتل   اتاستاي لابمديج دلحتاستاي ي ساتتتتل لاونتادم ذدم دللتل   دل تلص دلحتاستاي ي تتتتا  دلمتتتتب تص  

 دلا  بوتكص  لل اكص(.

3 2 6 

 6 2 3 . ا  اا  دل ودلا دل للكص دللتيص لا اكص  سب   ا  تداكأ دلونادم ذدم دللل   دل لص  لل اكص يتسلاتئل -3

 3 1 3 دل متبلم دل راتكص ألعالئ  كلص دلرالسي يلللتص  للحليالم دل لصص يدأل اكص. -4

 3 1 3لى ي  نكت  دلر كط يدلر و   بمديج اتذب لاللب عتاا يل  تص دلبمديج دلمتللكتص لللب دل مناتص دلحتلياكتص دألي -5
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نكت  دتئتل ال تابي يرلابتلم ستتتتور دلا تأ يال ترود ت  ي  دل اتلسكم دأل تلاس كتص دللكتلستتتتكتص   تل  و دلمتلج في 

 .ا ك   اكلم دلةكالص  للحليالم دلم ويكص

 4 2 2 .يماياسص دالسردلاي ي  ترل ج دأل مل  دلاا كص في نأ يم لم دل حر   دل ماي -6

 4 2 2  لل اكص. ا  دل ودلا دل لاسص دللتيص لوناي   لا دلحواي  -7

عاا ل تتتتل  عاتتتتلئ  كلص دلرالسي ع  تستتتتبص دل لل أ دل لا  لئم في دلبمديج دل  كطي ي ل سحاائم علتفك  ع    -8

 دل ملل ص فكئل.

2 2 4 

ي  دلحتلياتص يدالعر تلا عاى دلر وسأ دلذدتي. لا اكص في تلوسم دلب كص دلرمركص دل لصتتتتص   ااتص دل ودلا دل تللكتص دلودلاي -9

 . ئل

2 2 4 

دالتر لئ لئل ي  عاا دلم تتتل دلوظكدي يالصتتتص لا  ديادلسك   لاص شتتتاول عاا ال  لع  ل ي  دلالياك   لل اكص  -10

 لرم ائم دل اكم ي  دألعبلئ دلوظكدكص ي ا  دلميدت  يدلملفط.

2 2 4 

عاا دي لتكص دل اكص عاى دلروستت  في دلر وسأ دلذدتي  ستتب  عاا ياوا عاا  لفي ي  دلونادم ذدم طل   الص  -11

 .لر وا يولا ذدتي فالج لا اكص

2 2 4 

اايلم  عاا ياوا ي ر  لا مسحك  دي يوا  دل رميتي الص  لل مسحك  سستتتئأ دلرودصتتتأ يائم ي   تتتا  -12

 ااا ياوا لح ص تواكل يئ ي لا ماك .ل دل مسحك  ياع ئم يئ كل

2 2 4 

عاا  دلسص يكطدتكص دلبم  دلاا ي ) لض دل ام ع  دل متتتللس  دلبماكص دل  ولص( دل لايص ي  دلحلياص ألعاتتتلئ   -13

  كلص دلرالسي  ي دلئكلص دل اليتص يامدئ دال مل  دل مرم ص  ك  دالاسلا يدلحئلم دلبماكص دل للاكص.

2 2 4 

 4 2 2 عاا  دلسص دلرسئكلم دلادع ص يدل ودلا دل لاسص يدل للكص لاعم طلب دلبم  دلاا ي يدلئكلص دل اليتص. -14

 4 2 2 عاا تودفم دسرمدتكحكص تسوسلكص اكاي لرسوسق دل ايلم يدلبمديج دلرالسبكص دلري تلايئل دل اكص لالابص يدل مسحك . -15

 4 2 2 عم دل لا  دل لفي لر وسأ  تملص اايص دل حر   يت  كص دلبكلص  للم أ دل لاوب.ااص دلا -16

 2 1 2 عاا  دلسص عاا  عالئ  كلص دلرالسي دل ؤ اك  اكادً في يحلج ثللفص دلحواي. -17

 2 1 2 عاا ي لامص ترل ج داليرملتلم ي  دلللب لاعم تاا ئم. -18

 2 1 2 عاا توفم عاا  لفي ي  دل اليأ دلبماكص ل أ ت ةةلم دل اكص ي سال عاا صكلتص دألائطي دلبماكص دل رلنص. -19

 2 1 2 عاا ياوا يدفاس  في  مديج دلالدسلم دلااكل  سب   ا  دلرسوسق لراك دلبمديج. -20

ستتكلستتلم دالالتدم دلللتوتكص )يالصتتص لعلسص دللدأ ييمدفلص دلطيج دي دلطياص( ألعاتتلئ  كلص دلرالسي دا    -21

 دلي تلص  اض  عالئ  كلص دلرالسي  باض دألاسلا دلاا كص  لل اكص.

1 2 2 

 2 2 1 دل بمدم ديادلسص يعاا ياوا الص لإلنلج يت  كأ دلة  دلالتي.  تلص -22

  ولا ت وستأ    لروعكتص  تلالستتتتر تادا دالي  لألايستصيدل تايتلم دلتايد كتص  يدعتاا ياوا يم ط لا ااويتلم دلتايد كتص   -23

 .ذدتي

1 2 2 

 2 2 1 . ا  يسروب دل ملل ص في دلرماكأ دلبكلي ي  الت  ي را  دألطمدف ي  اللج دل اكص -24
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دل ال ك  عاى توصتتتك  دلبمديج يدل لملدم دل ب كص عاى تالا دل دلسلم  يماياسص عاا  عاتتتلئ  كلص دلرالسي -25

Competency based. 

1 1 1 

 85  50 المجموع

 279  100 المجموع الكل 

ا نك  لا اكص اوي دلو   دالسرمدتكحي دلادااي لا اكص  م أ عل دلادااكصتا ي يةدوفص دلاوديأ دالسرمدتكحكص 

ي ذد يرسق ي  دلردليم  2.5دتئل  عاىي و يل سرحليت دللك كص دل روسلص يدلري تؤاذ  2.79سباغ دا للي دل للط 

  لل اكص. دل بكم  ك  دعادا تللط دللوي يتللط دلاا 
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(:الفرص والتهديداتصفوفة العوامل االستراتيجية الخارجية )م -4

دلر لك  دالسععععععرمدتكحي ي  الدسعععععععص يتمعععععع كص يتماكأ دل رلكمدم يدلاوديأ  فمسق اا دا دترئي 

يا  دالا دسععععععر لص دلاالالم  دلدمص يدلرئاسادملا اكص يي  ثم تماسا  دل للاكصدالسععععععرمدتكحكص في دلبكلص 

دار   دلسعععكا ع كا دل اكص  دل للاكصدالسعععرمدتكحكص لئذد دلرماكأ دلبكلي ييعادا يةعععدوفص دلاوديأ دالسعععرمدتكحكص 

لا أ دل لودم اي لؤسععلئ دألاسععلا دلاا كص يديادلسص ي عاععلئ  كلص دلرالسي ذي دلالدسص   ي ععل  دل اكص  للسععل

 :  لفص فللم يحر   دل اكص عاىحكص دل للاكص تم طما دسربكلا يةدوفص دلاوديأ دالسرمدتك ي اا ل دلرللكص

% ي  نك  100دلي  75تماسا د م دلدمص دل رلنص في دلبكلص دل للاكص يدلري ت اأ تسععععبص ترمديا  ك   -1

دم يدل  لطم في دلبكلص دل للاكص دلري ت اأ تسععععبص دسععععرللج  ذه دلدمص يد م دلرئاسا عاىاالي دل اكص 

 دلراليأ يائل. عاى% ي  نك  االي دل اكص 100دلي  75ترمديا  ك  

)عليأ دسععرمدتكحي( ي  يمدعلي دا يح و   فمصععص دي تئاساسرم تماسا دأل  كص ) ي دلوتا دل سععبي( ل أ  -2

ص  مك  س وا يح و   لف 50 دلرئاسادم س واي ساععععل ل للط  50س وا  دلدمصداليتدا دل سععععبكص ل للط 

 .100سسلي   دلرئاسادميتللط  دلدمصداليتدا دل سبكص ل للط 

= يئم  الاص 4نسعععع     كرئل  لالتي:  4دلي  1 سرم تماسا دلوتا دل سععععبي ل أ تللص  إعلل ئل لام ي  -3

 = غكم يئم. 1= يئم  الاص  اكدص ي  2= يئم  الاص يروسلص ي  3عللكص ي

يتللط  دلدمص اا تماسا داليتدا دل سععععبكص ل أ دل للط سرم تمتك  دلاوديأ دالسععععرمدتكحكص دلادااكص )تللط  -4

ذدم دأل ام  دلرئاسادي تللص  دلدمصعععععععص( تمتكبل ت لتلكل  مك  س وا دلرمتك  دأليج  و ل للص دلرئاسادم

    كص    ذدم يتا تسبي دأل بم.  

نسععععع  ت ثكم ل ينسععععع  توعئل  4-1ام ي  سرم تماسا دلر ثكم )دلرلككم دي دلالاص( ل أ تللص  إعلل ئل ل -5

تللص  عاىي  دل اكص  او = تلا  1(  لالتي: دلدمصل للط  4دي  3يلام  دلرئاسادمل للط  2دي  1)لام 

سرللج  اك  ي  د=  3ي  ئاسادلرتللص  عاىي  دل اكص   اك = تلا   2ي دلرئاسا ي  لادمصص ل اكصد

 .لادمصص لا اكصي   او  دسرللج= 4



 

 م2026ديسمبر   -2022مايو  –جامعة حلوان   -  الصيدلةلخطة االستراتيجية لكلية ا

 
 

48 

دلرلككم دي )دلر ثكم  X امب دأل  كص )دلوتا دل سبي(  تئاسادي  امصصنسلب دلوتا دل ماح ل أ تللص  -6

 دلالاص(.

سرم ا   ا ك   ي ذلك 50( 0.5يسح  دا تسعععععععلي  ) دلدمصسرم ا   داليتدا دل سععععععبكص لح ك  تللط  -7

.  مك  س وا نلصأ ا    لفص 50 (0.5يسح  دا تسلي   سال ) دلرئاساداليتدا دل سبكص لح ك  تللط 

 . (100) 1داليتدا دل سبكص لالوي يدلاا  سسلي  = 

عاي ناد ثم سح    دلرئاساعاى ناد ي ساععععععل لح ك  تللط  دلدمصسرم ا   داليتدا دل مامص ل أ تللط  -8

   سرم دلوصعععععوج دلي دلوتا دل اي  ص دل للاكصللابكدل ح و  دل اي لأليتدا دل مامص ل ل دل وعك     

) ا ل  دل للاكصدل ماح  لل سععععععبص لا اكص ي ذد دلمام سابم ع  االي دل اكص عاي دلراليأ ي  عوديأ دلبكلص 

 (  لتا دللالي د بم يدلا ي صمكح(. 300) 3تدا دلمام يدارمب ي  

    ذلك في دلحايج دالتي:سرم ي -9

الننننننوزن  العوامل االستراتيجية الخارجية

 النسب 

التنننأثير 

او 

 الدرجة

الننننوزن 

 نقاط الفرص -3 المرجح

 16 4 4  .يمميعلم تلوسم دلب كص دلرمركص يدلر وسأ دلبماي يدل لايص ي  دلحلياص يدل الاص   لرئل دالسرمدتكحكص -1

 16 4 4 .ياوا دلااسا ي  فمص دلر وسأ ي   ادلي اعم دلر كط  وتدلي دلرااكم دلاللي لمف   دلئي دلا اكص دلرااك كص -2

 12 4 3 .دال ر لا ي  ابأ دلايلص  رلوسم  ادئ دلحئلت ديادل  -3

 12 4 3  .2030يةم دلايلص التحله تلوسم دلرااكم ياواتل دل را    مؤسص   تب ي -4

 12 4 3 .تسلاي دللا  عاى  مديج دلالدسلم دلااكل يالصص ي  دلللب دلودفاس  ي  دلايج دلام كص -5

ياوا دل اتلسكم دال تلاس كتص دللكتلستتتتكتص لللتل  دلةتتتتكتالتص  تإطتلل يمااي لو تتتت  دل اتلسكم دال تلاس كتص لبمتتليج   -6

 .دلب للولسوع

3 3 9 

ظئول يحلالم ااساي ل مسحك  دلةتكالص  ستور دلا أ ياأ ت ةتص دلرلذسص دلالاكص يت ةتص علج دأليلدا  -7

يت ةتتتص ي لفمص دلااي  يت ةتتتص يستتترماتتتمدم دلرح كأ يت ةتتتص دلرلذسص دلةتتتمكص يدلرادي  

 . لألعملب يدلرمللكأ دللبكص يياليأ دلر ةك  دل حئم  يياليأ دل م  دل ب م ع  داليمد  دلولدثكص

2 4 8 

يمتتتتميعتلم دلما  تص يدلرموج دلما ي يدالل رميتي يدل تالاتص   لتص دلحتلياتص دالستتتترمدتكحكتص يدلري تركح لا اكتص    -8

 .لسك  يدلبكلص دل مكلص يدل حر   لرلاسم اايلتئل دلرااك كص يدلرالسبكص يدلبماكص ع   ااددلرودصأ دلدالج ي  دلا

2 4 8 
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 8 4 2 .دلباالم يدل ئ لم يدل  ح دلاا كص ي  يتدلي دلرااكم دلاللي  تسلاي -9

 8 4 2 .دترملل يمد ط لم   دال لاس كلم  للة لعص يديترلج يدل ايلم ينأ دل م لم -10

دتحله دلايلص تمو تلوسم دلرااكم دلاللي يدلبم  دلاا ي ي  الج توفكم دل متميعلم دلر لفستكص يدل  ح دلالدستكص   -11

 .يدلباالم دلم ويكص

2 4 8 

 6 3 2 توفم دلااسا ي  فمص دلر وسأ ي  دلحئلم دل لتمص دل ماكص يدلايلكص. -12

دتحله دلايلص ير ااص في يتدلي دلةتمص دل ةتمسص  إلطدا دل سترمتدكلم دل لصتص يدلاليص  ر ستكي يناي لاةتكالص   -13

دي اك ك كص   ل سطسا ي  دللا  عاى امسحي دلةتكالص دل ر ةتةتك  في  مديج ي كطي ااكلص ييوائص ترااق  

 . لل اللحص دلسمسمسص يدلمعلسص دل ايكص لا م ى

2 3 6 

 6 3 2 التوا نودفط دلااوا يدلر  ولواكل يدال ر لل. صايل -14

 6 3 2 .دلرلول دلر  ولواي يدلرل ي السرماد  يحلالم ااساي في دلللل  دلةمي ي ل سركح فمص ع أ لا مسحك  -15

 4 4 1 دتملئ يتلوسم   ك دل امفص دلذ  سركح دلااسا ي  دل ودا دلالدسكص لاللب. -16

 4 4 1 نةوج دلئكلص دللويكص لا لا لحواي دلرااكم يدالعر لا عاى دالعر لا دلايلي في دلللل  دللبي. -17

 4 4 1 .ياوا اود ط دلحلياص يدلايلص دلرمحكاكص يدلرلاسمسص ي اض دلحود ط دلري ت  مئل  اض دل ؤسسلم دلايلكص -18

 4 4 1 .ياوا ت وذج يمااي لا السكم دال لاس كص لاالدسلم دلااكل -19

ياوا دلااسا ي  دلئكللم يدل ؤستتستتلم دلري لاسئل دالستتراادا لا متتلل ص في  تمتتلص دل اكص دل  رادص ياأ تالس    -20

 دلللب يسوا دل مسحك  يدل ارلي دلروظكدي يدل ؤت مدم يدل ايدم ييلش دلا أ.

1 4 4 

 3 3 1 تمو دلمو  ص دلما كص يتااكم دالسردلاي ي  ايل دلر  ولواكل   ادي يسلعاي في ص لعص دللمدل.  دالتحله -21

 3 3 1 دل  ح يدلربمعلم ي  دل حر   دل ماي لطسلاي دل ودلا دل للكص لا اكص. -22

 3 3 1 دالتحله تمو علا داربلل يونا لرلككم امسحك  دلةكالص. -23

 3 3 1 توداا فمص ع أ يماكص ي ااك كص يايلكص يار اي عاى دلالدسلم دل رلايص في دلر ةةلم دلااكلص. -24

 3 3 1 .ياوا  مديج ايلكص يائلم يلتمص الالي عاى ت وسأ دل مميعلم دلبماكص ياأ دالتملا دأليلي ي -25

 3 3 1 دسرماد  ال طي دلر كط دلم ويي لاعم دلر لفي  ك  دللكلادم في تملكق يااالم عللكص دلحواي. -26

 3 3 1 .ي  دلبمديج دلرااك كص دلماساص في دلةكالص ائررللتلوسم دل ؤسسلم دللبكص  -27

 182  50 المجموع

النننوزن  العوامل االستراتيجية الخارجية

 النسب 

التننأثير 

او 

 الدرجة

النننننوزن 

 نقاط التهديدات -3 المرجح
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تاتلؤج فمص دلا أ دلرلاكاسص ل مسحك  دلةتكالص يلللتص  للر ةتةتلم  تا  دالابلج عاى  اكص دلةتكالص  ستب    -1

دعتادا دل مسحك  يعتاا ياوا  مديج ي كطي ي  عتاا ياوا   دللبكتص دألامب ياتا ترج  تذد  ستتتتبت  تستلاي

 .دارلف دي ت كط في دلبمديج دلرااك كص دل لايص ي   اكلم دلةكالص في دل مناص دلحلياكص داليلي

4 2 8 

تلاص دل ودتتلم دل  ةتةتص لا ؤستستلم دلرااك كص دلم ويكص يااائل تار ا عاي تسلاي دل ودلا دلذدتكص دل لصتص   -2

 .ى دل اكص ئل ي ل س اأ  ل  يع ئ عا

3 2 6 

عاا دالستتتردلاي ي  ترل ج دلبمو  في دل حلج ديترلاي يدل ايي )دل ةتتتلت  يدلمتتتم لم ينأ يمتتت لم دلبكلص  -3

 .يدلةمص(

3 2 6 

 6 2 3 . وفمي دل ودلا دل لاسصتسلاي  عادا دلحليالم دل لصص يدأل اكص يدلري تر كط  -4

 6 2 3 .يعاا ياوا دلكص لحذب دلللب دلودفاس  لا اكص .ت لاص عاا دلللب دلودفاس  لاالدسص  لل اكص س وسل -5

دل حر   دل للاي  ايل دل اكص دل ايي يدل حر اي  ستتتتب   تتتتا  دلرستتتتوسق دي دالعلا ع   يماياسص  الدك   -6

 .اايلم دل اكص دل حر اكص

3 2 6 

يمتبلم  عاتلئ  كلص دلرالسي ال ترودفق ي  داللتدل  دل ستر م في ت ادص يستروب دل اكمتص ي ل  اب دلي دسترلللب   -7

 .دلحليالم دل لصص يدلحليالم دلام كص ألعالئ  كلص دلرالسي يالصص دل دلئدم دل ر كطي

3 2 6 

 6 2 3 ياوا  مديج الدسلم عاكل في  اكلم ي لفسص ال تمرمط تالسي يلملدم ت ئكاسص لالاص دلا رولدي -8

 تتتتا  دلب كتص دلرمركتص لا اكتص ي تل سؤثم عاى ديي تلتلم دل رتلنص ألعاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي يدلئكلتص دل اتليتص يعاى  -9

 دل ائم دلمالل  لا اكص.

2 2 4 

 4 2 2 عاا تودفم دلاعم دل للي السر مدل دلا اكلم دل لصص  ا لا دلحواي يتلككم دألادئ. -10

 4 2 2 .تام دلراكك  دلمللكص يصاو ص دلمةوج عاى الالم يظكدكص ل ودائص ااص دلللام ديادل  يدلد ي -11

 4 2 2 دلرلكمدم دلسمساص في يرلابلم سور دلا أ يدلري ال ترودفق ي  دلبمديج دلمللكص. -12

 4 2 2 تا ا  اض ائلم دلروظك  دي دلا أ في تكسكم دلرملر دلالياك   ئل ي  دلةكلالص  للالدسلم دلااكل. -13

 2 1 2 ر مي في دألي ل  دالارةلاسص يدالار لعكص يدلرلولدم دلر  ولواكص.دلرلكمدم دلسمساص يدل س -14

 2 1 2 دلو   دلر لفسي لا اكلم دل  لظمي يدل ار اي. -15

ي تل سمتتتت تأ   اكتلم ن ويكتص دام  عمسلتص     مديج تااك كتص ي تلثاتص(دل وا  دلحلمدفي لا اكتص سحاائتل ت تلفي )عاى  -16

 تئاساد صمسمل ألعادا دلللب دل لبولك   لل اكص.

2 1 2 

 2 1 2 .دل  لفسص دلماساي علل كل في يحلج دلبم  دلاا ي يتلوسمه -17

 كلص   دلللتوتكص ألعاتتلئ ستتوئ دستتر ادا ستتكلستتلم ديالتدمعاا عواي  اض دل برااك   اا دترئلئ  االتئم ي  -18

 .دلرالسي

2 1 2 

دترمتتلل ال مص  وليتل ي ل تستتب  في  تيص دارةتتلاسص  ثمم عاى دلر  كص في  لفص دللللعلم يي ئل دلرااكم ي ل   -19

 .  ا  اواي دلا اكص دلرااك كص

1 2 2 

دتبل  لح ص دلللل  دلةتتكالي ل الا دلاود ح دل وناي لبمديج يمناص دلب للولسوع في  أ دلحليالم ال سركح تلاسم   -20

  مديج ي كطي في يمناص دلب للولسوع.

1 2 2 

 2 2 1 .دترملل ثللفص دلاليع دل ةوصكص في دل حر   -21

 1 1 1 دلاا ي   م لم دل حر  .   ال  دلبم عاا ل  -22
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دلرلول دل ستر م دلذ  سدم  دلرلكم دل ر مل في ت لذج يمتمي   ت لا دلحواي يدلئكلص دللويكص لات لا اواي  -23

 دلرااكم يدالعر لا.

1 1 1 

 88  50 المجموع

 270  100 المجموع الكل 

يتا ي ترل ج يةدوفص دلاوديأ دالسرمدتكحكص دل للاكص لا اكص  ا دلو   دالسرمدتكحي دل للاي لا اكص يلبوج 

ي ذد  2.5دتئل  عاىدللك كص دل روسععععععلص يدلري تؤاذ دلتدل  ع  ي و يل سا ي  2.70نك  سباغ دا للي دل للط 

 ص لئل  لل اكص.يرسق ي  دلردليم دل بكم  ك  دعادا تللط دلدمص يتللط دلرئاسادم دل ام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

النقاط المرجحة للفرص والتهديديات بالبيئة االستراتيج  بناء عل  عدد  الوضع( 4شكل )

من مصفوفة العوامل االستراتيجية الخارجية جامعة حلوان –الصيدلة الخارجية لكلية   
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يي  يةدوفص دلاوديأ دالسرمدتكحكص دلادااكص يدل للاكص يدل بك ص  للم أ دالتي سراح دا دلو   دالسرمدتكحي 

دي دل سععروب دل للاي ي و يل سابم ع  ي عع  دسععرمدتكحي  دلاداايدل سععروب  عاى روسعع   عاى ي  دل لا اكص

 .استراتيجيات للتطوير والتدعيمدلي  أساسيةسمرلج ي ةدص 

 ألساسية ف  الخطة االستراتيجية للكلية ه  التطوير والتدعيم.وبذل  تكون االستراتيجية ا

 

 

  IE Matrix (EFE/IFE) والخارجيةمصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية ( 5شكل )

 

 

وفيما يل  جدول يوضح نسبة المشاركين ف  استبيانات واجتماعات مصفوفة العوامل االستراتيجية 

 وتأثيرها عل  الكلية:الداخلية والخارجية من حيث أهميتها 

 نسبة المشاركة للفئة عدد المشاركين  الفئة المشاركة

 %61.72 129 دألاسلا دلاا كص

 %33.49 70 دألاسلا دالادلسص

 %4.78 10 طلب دلب للولسوع

 209 المجموع الكل  للمشاركين
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