
 

 

 

 

 

 

 

 "يوم الجودة"عن مشاركة كلية الصيدلة في مصور تقرير 

 

 

 

 

 

 



إلى وحدات الجودة في كليات الحرم التي وجهتها  طوير والجودةاستجابة لدعوة عمادة الت

 20/2/1439-19يومي األربعاء و الخميس تمت إقامة فعالية يوم الجودة الجامعي النسائي 

تم فيها شرح و مناقشة مواضيع و صاحب المعرض المقام إقامة ورش عمل على مدى يومين 

 بالغة األهمية في مجال التطويرو الجودة و اآليزو

 موقع المعرض

عمادة حيث دعمت في الهواء الطلق المفتوح الطالبات مركزمعرض الفعالية في بهو  أقيم

الفعالية بسخاء من حيث نصب مظلة لكل كلية و توفير خلفية مناسبة التطوير و الجودة 

رعاية ب ضيافة متكاملة على مدار الساعة كراسي و أماكن  جلوس للزائرات ووطاوالت و 

وكيلة الكلية للتطوير  إشراف مباشر منعميد الجودة د. يوسف عسيري و من متواصلة

 والجودة د. مها بنت عمير

 الصور توضح مكان الفعالية والبنية التحتية لركن الصيدلة قبل االفتتاح:

 



 

 االفتتاح

من قبل وكيلة  19/2/1439من صباح األربعاء و النصف في التاسعة  افتتحت الفعالية 

يصاحبها جمع من و قامت بجولة على األركان الجامعة لشؤون الطالبات د. إيناس العيسى 

وكيلة المركز للدراسات د. مها بنت عمير ووكيالت عمادات الجامعة المختلفة تتقدمهن 

العتيبي ووكيلة المركز للعلوم و الدراسات الطبية د. إيناس القرشي اإلنسانية الدكتورة غزيل  

 ركن كلية الصيدلة

تم تشكيل  د. منى الشهريوير والجودة التط الصيدلة وكيلة كليةمساعدة بتوجيه من سعادة  

 يق الكلية للجودة بطرقطبالفعالية وإبراز ت الصيدلة خاللكلية لمميز تصميم ركن فريق العمل ل

 مختلفة.

كال من: د. هدى السالم برئاسة ضم فريق العمل و  

 , عزة األسمريوفاء الدخيل, فاطمة الثميري ,مها العمري ,ندى العثمان ,خالدة الشنطي

و سؤدد الحزيمي د. إيناس زكريا :منسوبتا وكالة الكلية للتطوير والجودة الفريق شاركتو   

هدى األحمديباإلضافة إلى مسؤولة النادي الثقافي واالجتماعي بالكلية:    



 فعاليات الركن

سلط ركن الجودة في كلية الصيدلة الضوء على مسيرة الكلية للحصول على االعتمادات  

د. يوسف عسيري و مرورا أ. منذ عهد العميد السابق للكلية  بثباتلبرامجها األكاديمية  العالمية

الكلية هذا العام لتجديد  د. أوس الشمسان و نوه بسعي أ. وانتهاء بعهدد. هشام الجضعي أ.بعهد 

لحصول على االعتماد الوطني ا ي واألمريكي السابقين و السير الحثيث نحواالعتمادين الكند

, و احتوى البنر الذي تم تصميمه خصيصا لهذه المناسبة على أسوة بغيرها من كليات الجامعة

 2016ز الكلية قبل عام بالمركز األول بين كليات الصيدلة في الدول العربية لعام تذكير بفو

 حسب تصنيف مجلة يو إس نيوز األمريكية:

 



كما ضم الركن عرضا طريفا لكل من معايير االعتمادات المذكورة عبر مكعبات بسيطة 

وفي نفس الوقت اإلشارة إلى  لزائرات المعرض بغرض تبسيط مفهوم االعتماد األكاديمي

 الصعوبات التي تصاحب الحصول على االعتمادات الثالث عادة:

 

ممثلة بوحدة الجودة في الكلية ية للركن بإنجازات وكالة التطوير وو ازدحمت اللوحة الخلف

 مثل: في العامين الماضيينالجودة 

تخصص اللواتي يحملن الوحدة  من قبل موظفاتفي اللغة اإلنجليزية  إقامة دورات للمبتدئات -

و  لمعامل للرفع من مستوى األمن والسالمة في معامل الكليةلفنيات او ترجمة لغة إنجليزية 

 ذلك بطلب من قسم الكيمياء الصيدلية 

فرق المقومين  ها عادةتخصيص قاعة اجتماعات مناسبة لجمع ملفات الكلية الالزمة التي تطلب -

 عليها االعتماد األكاديمي غرفةوإطالق إسم  أو االعتمادات األكاديمية

لمنسوبات وحدة الجودة أو جلسات دورية بمعدل جلسة كل أسبوعين إقامة لقاءات تعريفية  -

بهدف نشر الوعي بمعايير االعتماد الوطني الذي تسعى الكلية للحصول عليه و سبل و 

بإدارة هذه د. إيناس زكريا  الزميلةتم تكليف  هذه المعايير داخل الكلية حيثمعوقات تطبيق 

رئيسة  بشرح معيار في كل مرة كما تم توجيه الدعوة إلىعلى مدار العام الماضي الجلسات 

 .وحدتها داخل ية تطبيقهلمناقشة إمكان الوحدة المسؤولة عن تطبيق المعيار موضوع الجلسة



 

 

 



 جودة الوحدات األخرى في الكلية

لوحدات الفاعلة في الكلية و لتطبيق الجودة في اواحتوى الركن على استعراض سريع 

الل كتاب على مدار العام و ذلك من خوالمنسوبات التي تقدمها للطالبات  خدمات المميزةال

من خالله بالنقاط التالية: ضخم للتصفح السريع أشاد  

 

حيث تتولى إرشاد الطالبة  :(الريادية The Big Sister أو)  الطالب المرشدتجربة  -

بمتابعتها وتقديم   أعلى المستجدة خالل بداية تجربتها في الكلية زميلة لها من مستوى

  النصح واإلرشاد و تذليل الصعوبات التي تواجهها عادة طالبات المستويات األولى

 

والذي يضم تجربة رائدة بين الكليات الصحية و تجهيزات متكاملة  بوفيه الطالبات -

ويقع في بهو الكلية ويقدم عونا أكيدا بسخاء  وحدة الدعم واإلرشاد الطالبي أقامتها

 للطالبات خاصة أيام االمتحانات

 

 الخدمات الرائدة التي تقدمها وحدات الكلية التالية لعضوات هيئة التدريس والمجتمع: -

 وحدة خدمة المجتمع 



 وحدة معلومات األدوية والسموم 

 وحدة الطب البديل 

 الوحدة أقامتها التي المميزة للفعاليات مختلفة صور مع الطالبية األندية وحدة -

للتوزيع مجلة الطب البديل للمجالت احتوى على أعداد مختلفة من  الركن حامال واحتوى -

المجاني على الزائرات حيث تحوي كل مجلة بين دفتيها معلومات غزيرة في مجال األعشاب 

 :و نصائح صيدالنية و طبية

 

o  و للراغبات في االستزادة في مجال الطب البديل ولالستفسار عن أعشاب تم توزيع

 .ائرات للتواصل المباشرعلى الزلوحدة الطب البديل  بأرقام الخط الساخن كروت



كما تم استغالل ركن الضيافة في اجتذاب الزائرات لمعلومات دوائية مبسطة عن منافع  -

المشروبات الطبية من  وضعت بجانب باقة مختارة بعنايةتاندات النباتات الطبية عبر س

 الساخنة والباردة ذات الفعالية الطبية األكيدة:

 

 

 الجودةلنشر ثقافة ألعاب 
ت المشاركة نزوال عند رغبة وكالة الجامعة للتطوير والجودة بأن تحتوي أركان الوحدا

في و رفع مستوى الوعي بأهميتها  الزائرات الجودة بين ثقافة على ألعاب مختلفة لنشر

 مسابقتين التاليتين:فقد تم تصميم ال فيفة قوالب شيقة و خ

 

o  للتفريق بين مفاهيم االعتماد األكاديمي كجودة تعليمية و مفاهيم مصغرة سلة لعبة كرة

م والتي هي مجموعة من حيث تحاول الزائرة إدخال المفاهياأليزو كجودة إدارية 

مفاهيم الجودة المختلفة في السلة المناسبة لها من خالل  ملصقات تمثلالكرات عليها 

واحتاجت الزائرات غالبا إلى شرح مبسط عن الفروق الهامة بين ثالث محاوالت 

 وتكافأ الفائزة بهدية قيمةالجودتين  ومعاني مفاهيمها المختلفة 



 



 

 

o  الموجود في األحجية من خالل ملء الفراغ للتعريف بإنجازات الكلية حل األحجية

بتجميع األحرف المبعثرة وتحتاج الزائرة غالبا لقراءة البنر الذي يمثل إنجازات الكلية 

 لتتمكن من اإلجابة الصحيحة وتكافأ بعدها بهدية قيمة أيضا

 



 الهدايا و التوزيعات
توفير هدايا لأللعاب لحث الزائرات على المشاركة وكذلك  على حرص الفريق

 والسعر المنخفض نسبيا: ين نشر ثقافة الجودةبحيث تجمع ب مختلفةتوزيعات 

o  شرح كرت مرفق لمع مثل الصبار وإكليل الجبل و النعناع شتالت صغيرة لنباتات

 فوائدها الدوائية

o الجودة واأليزوتب بأشكال دوائية وفي الخلفية شرح مبسط ألحد مفاهيم عالمات ك 

o الصيدالنية علب تقسيمات للحبوب والكبسوالت 

o ورود طبيعية بألوان زاهية 

و تجمع  باإلضافة إلى نسخة من مجلة الطب البديل و كرت اإلستشارة الخاص بها

 ايا في أكياس بسيطة تحمل شعار الكلية خاصة بالمناسبة:الزائرة الهد

 

 

 االستقبال والتوديع

باألبيض والرصاصي للفت األنظار إلى التناغم  بزي موحدزائرات الركن المنسوبات  استقبلت

  و طالباتها بين الكليةكذلك الوحدة و منسوبات ل القائم داخ



حامال الموحد لطلبة و طالبات الصيدلة   لزينيكان يرتدي اودع الزائرات ما بينما

 واقع التواصل االجتماعي المختلفةمتابعة نشاطات الكلية المختلفة عبرمبطاقة تدعو ل

 

 



 ردود الفعل

استمتعن لفت ركن الصيدلة األنظار خالل يومي الفعالية و استقبل عددا كبيرا من الزائرات 

 والوفد المصاحب لها خاصةوأشادت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. إيناس العيسى بمرافقه 

خاصة لعبة السلة سعادة وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د. مها بنت عمير بالركن و تصميمه 

 بين زائرات المعرض. فة الجودةفي نشر ثقا ومساهمتها

 

 

 

 هدى السالم

 وحدة الجودة

 كلية الصيدلة


