
 2009\2008إنجازات الكلية خالل العام الجامعى 

  فى مجال ضمان الجودة 

 :فى مجال ضمان الجودة (مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد)
 

يهدف المشروع الى إعداد كلية الصيدلة الستيعاب ثقافة التطوير المستمر لكل عناصر العمليات التعليمية  
خالل إستراتيجيات وخطط عمل تنفيذية واضحة ، ومحددة التكلفة والمدة للتطوير  والبحثية وخدمة المجتمع ، من 

مع تأهيل برامج الكلية لالعتماد وتدعيم قدرات الكلية علي التنافسية ومساهمتها في التنمية المستدامة 
 .للمجتمع وتبلغ ميزانية المشروع مايقارب عشرة ماليين من الجنيهات 

القيام بدور هام في متابعة مشروعات الخطط التنفيذية للتطوير المستمر والتأهيل  كما يهدف المشروع الى - 
لالعتماد ومساعدة ألقسام في البدء في تنفيذها خالل مدة زمنية محددة (ثالثون شهراً) وذلك لتحقيق رسالة 

راً المحددة للمشروع.  الكلية واالعتماد المؤسسي لها ولبرامجها التعليمية والبحثية فى نهاية فترة الثالثين شه
وفى هذا االطار تم تزويد الكلية بما يجاوز خمسة مليون جنيه أجهزة علمية طالبية وبحثية وجارى العمل فى 

 .عملية إحالل وتجديد للمعامل الطالبية
تم توقيع عقد مع الشركة العربية لالستشارات الهندسية لنظم المعلومات وذلك لتأهيل نظام إدارة الجودة - 
 .)2008/ 9001تطابق مع متطلبات المواصفة القياسية الدلية (أيزو لي
عن  Course Specification   ،Course Reportوقد قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بتجهيز وكتابه كل من- 

 .م بالكلية 2008/2009الفصل الدراسى األول للعام  
طبقا للمعايير األكاديمية وكذلك محكمين خارجيين   تم اإلتفاق على تحديد محكم خارجى لتقييم برنامج الكلية - 

لتحديد مستوى جودة الكتاب الجامعى بالمقارنه بالكتب الصادرة بالجامعات اآلخرى من حيث (مدى دقة وكفائة 
التبويب والعناوين وشكل الكتاب وطباعته والدقة فى مراجعة المحتوى العلمى وحداثة المراجع وسالمة اللغة 

 .وعات وتناسب حجم المحتوى العلمى مع عدد الساعات المخصصة لكل موضوع) وتسلسل المواض
 .تم تفعيل نظام االرشاد األكاديمى عن طريق تقسيم الطالب على السادة أعضاء هيئة التدريس- 
 .تم تجميع الخطة البحثية لألقسام والخطة البحثية للكلية وإعتمادهما من مجلس الكلية- 
 :الوحدة بتنفيذ أنشطة المشروع مثل وتقوم الكلية عن طريق - 

 
 .تبنى وتطبيق التخطيط اإلستراتيجى للكلية- 1
 .تطوير الهيكل التنظيمى للكلية وزيادة فاعليته- 2
 .تنفيذ آليات وأساليب فعالة فى القيادة والحوكمه- 3
 .تطوير الجهاز اإلدارى- 4
 .المؤسسيةتطوير نظم إدارة الجودة لتحسين القدرة - 5
 .التطوير المستمر للخدمات المجتمعية والبيئة- 6
 .برامج تعليمية محدثة ومرنة تتوافق مع المعايير األكاديمية المعتمدة - 7
 .التطوير المستمر لفرص التعليم والتعلم وخدمات الطالب والخريجين- 8
 .تطوير منظومة البحث العلمى والدراسات العليا بالكلية- 9

 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس- 10
 .التقييم المستمر للفاعلية التعليمية- 11

 فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .تم تحديث متحف النباتات الطبية بقسم العقاقير- 
 تم اإلنتهاء من تجهيز مبنى جديد لمركز بحوث الدواء والذى سوف يتم إفتتاحة قريباً - 
عن دور صندوق اإلجتماعى للتنمية فى دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة  نظمت الكلية ندوة - 

للخريجين وقد حضرها طالب الفرق النهائية مع اعضاء هيئة التدريس وحاضر فيها السيد الدكتور/ محمد جمال 
 .حمدان مدير الصندوق اإلجتماعى للتنمية بأسيوط

 .يع األجهزة الموجودة بمركز الخدمات الصيدليةتم عمل إصالح وصيانة وتركيب قطع غيار لجم- 
 .2007ديسمبر  5استقبلت الكلية وقد من مدرسة الفرنسسكان الثانوية الخاصة بأسيوط يوم - 
 .2008فبراير  21استقبلت الكلية وفد من مدرسة المهندس عيد الثانوية بنات بأبنوب يوم - 
  .المستمر الصيدلى التعليم مجال فى التثقيفية النشرات- 1



 2008)(\(2 nInfectio Urinary Recurrent In Medicine Complementary As Plants Medicinal of Role -دور 
 (المتكررة  البولية االلتهابات حاالت في مكمل كعالج  الطبية النباتات

  8)\.(2008الصحي الغذاء مواصفات- 
  1)\2.(009العالج وطرق  المختلفة أسبابها : السمنة- 
   5)\.(2009سيجارة  ..في سموم كوكتيل- 

 
 .م2009 أبريل-2008 أبريل من الفترة في تنفيذها  تم التي البيئة ميةوتن المجتمع خدمة قطاع إنجازات- 2
  

  : م2010-2009 الجامعي العام البيئة وتنمية  المجتمع خدمة قطاع خطة تتضمنها التي الندوات- 3

 م 27/10/2009ندوة "أنفلونزا الخنازير ......وكيفية المواجهة"   - 
 م 30/12/2009دوة "التوعية بإجراءات اإلخالء عند الطوارئ" ن - 
 م 2010ندوة "العالقة بين الصيدلي اإلكلينيكي والطبيب" يناير  - 
 م 2010ندوة عن" منع التدخين" فبراير   - 
 م2010دوة "احتياطات األمن والسالمة المعملية" مارس ن  - 
 م2010ندوة "الشائعات ومواجهتها" مارس   - 
 م 2010ندوة "خلي كالمك سكر" أبريل   - 
 يحدد عنوان الندوة الحقا- م2010يدلي المستمر" أبريل ندوة "برنامج التعليم الص  - 

 يحدد عنوان الندوة الحقا- م2010ندوة "برنامج التعليم الصيدلي المستمر" يونية  - 

 يحدد عنوان الندوة الحقا - م2010ندوة "برنامج التعليم الصيدلي المستمر" سبتمبر  - 
  

 : م2010-2009 الجامعي العام البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع خطة تتضمنها التي التدريبية الدورات- 4

 
 التاريخ  المستفيدين  اسم الدورة  م

 م 22/10/2009-20 طالب  "دورة في "اإلسعافات األولية 1

 م 11/1/2010 إداريين وموظفين  "دورة في "اإلسعافات األولية 2

م 2010فبراير  أعضاءهـ ت وعاملين  "دورة في "تأمين المنشأت ضد الحريق  3  

أداريين  -طالب "دورة في "التنمية البشرية 4 م2010مارس    

صيادلة خريجين   -طالب "دورة في "االسعافات األولية 5 م2010مارس    

م2010مارس   صيادلة GMP "دورة عن "الممارسة الجيدة في التصنيع الدوائي 6  

م2010مارس  أعضاء هـ ت ومعاونيهم  "دورة في "االسعافات األولية 7  

م 2010أبريل  صيادلة  "دورة عن"المناطق المعقمة ومنع التلوث 8  

م 2010مايو  صيادلة  "دورة عن "ثبات األدوية 9  

م 2010يونيه  صيادلة  "دورة عن "ضبط الجودة والتحقق  10  

وصيادلة –فنيين  "دورة عن "السالمة واألمن المعملي 11 م 2010يوليه    

م 2010أغسطس  صيادلة  "HPLC دورة في "قياسات 12  

طالب   –صيادلة  "دورة في "الصيدلية اإلكلينيكية 13 م 2010سبتمبر    
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 تفى مجال اإلنشاءا  

بدأت الكلية فى تنفيذ خطة ألحالل وتجديد المعامل الطالبية خالل الصيف بتكلفة حوالى مليون وثالثمائة ألف - 
 .جنيه بالمشاركة بين مشروع التطوير والجامعة

 .تم استكمال تكييف مدرجات األقسام العلمية وتزويدها بأجهزة عرض فيديو ، أجهزة كومبيوتر - 
 .ية بأجهزة كومبيوتر واجهزة عرض تم تزويد المعامل الطالب - 
 .تم تغيير مواتير الشفط بدواليب الغازات لجميع معامل الكلية- 
 .تم استكمال تجهيز ست غرف للكنتروالت بأجهزة التكييف ، الثالجات ، خطوط التليفون - 
اط إنترنت) منها  تم تجهيز وإفتتاح خمس قاعات للحاسب اآللى الطالبى ( أجهزة كومبيوتر ، أجهزة تكييف ، نق- 

  (ICDL).معمل الختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى
 .تم تكييف المعمل المركزى والعديد من غرف السادة أعضاء هيئة التدريس الغير مكيفة- 

 ة اإلتفاقيات العلمية والثقافي  

جامعة أسيوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالجمهورية  –تم توقيع إتفاقية للتعاون العلمى بين كلية الصيدلة - 
 .م تقتضى إيفاد األساتذة وتبادل الخبرات بين الجامعتين 23/01/2007اليمنية يوم 

 
فرنسا فى  – TEMPUSجامعة طنطا على اإلشتراك مع جامعة مونبلييه –تم اإلتفاق بين الكلية وكلية الصيدلة - 

 ) مشروع مشترك يمول من الـ (تحت اإلعداد

 ةإصدارات الكلي 

م والعدد الحادى والثالثون  2008صيدلية العدد الحادى والثالثون (الجزء األول) يونيو مجلدين من نشرة العلوم ال - 
  .م2008(الجزء الثانى) ديسمبر 

 .كتاب بعنوان تداخالت األدوية - 
 .نشرة دورية عن مركز المعلومات الدوائية- 
 .كتاب الكلية فى إطار إحتفاالت الجامعة باليوبيل الذهبى- 
 .تقبل العدد الرابع والعشرونمجلة صيادلة المس- 
 .نشرة تثقيفية غير دورية تصدر عن وحدة ضمان الجودة بالكلية- 

 
  :  المختلفة العلمية لألقسام الكلية إصدارات* 

 -:بيان باإلصدارات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الطبية -
 
1- Topics in Medicinal Chemistry Part (II). 
2- Lectures in Medicinal Chemistry Part (I). 
3- Practical Pharmaceutical Chemistry Part (I). 
4- Practical Pharmaceutical Chemistry Part (II). 

 -:بيان باإلصدارات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم العقاقير  -
 
1- Pharmacognosy and Medicinal Plants for Second Year Students (Pharmacognosy 3). 
2- Laboratory Manual of Pharmacognosy and Medicinal Plants for Second Year Students. 
3- Pharmacognosy (4). 
4- Practical Notes for Pharmacognosy (4). 
5- Applied Pharmacognosy. 
6- Laboratory Manual of Applied Pharmacognosy. 

 -:بيان باإلصدارات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم التحليلية -
 
1- Quantitative Analytical Chemistry (for Pharmacy Students). I. Volumetric and Gravimetric Analysis. 
2- Practical Quantitative Analytical Chemistry (for Pharmacy Students). 
3- Quantitative Analytical Chemistry (for Pharmacy Students). II. Instrumental and Applied Analysis. 
4- Practical Quantitative Analytical Chemistry (for Pharmacy Students). II. Instrumental and Applied 



Analysis. 
5- Qualitative Analytical Chemistry (for Pharmacy Students). 
6- Laboratory Manual (for Pharmacy Students) Qualitative Analytical Chemistry. 
7- Notes on Instrumental and Applied Pharmaceutical Analytical Chemistry – I. 
8- Practical Instrumental and Applied Pharmaceutical Analytical Chemistry – I. 
9- Notes on Pharmaceutical Analytical Chemistry – I. 
10- Practical Pharmaceutical Analytical Chemistry – I. 

 -:عضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء العضوية الصيدليةبيان باإلصدارات الخاصة بالسادة أ -
 
1- A Laboratory Manual on Pharmaceutical Organic Chemistry (1) for First Year Pharmacy Students. 
2- A Laboratory Manual on Pharmaceutical Organic Chemistry (2) for First Year Pharmacy Students. 
3- An Introduction to Pharmaceutical Organic Chemistry (Vol. I) for First Year Pharmacy Students. 
4- An Introduction to Pharmaceutical Organic Chemistry (Vol. II) for First Year Pharmacy Students. 
5- An Introduction to Pharmaceutical Organic Chemistry for First Year Pharmacy Students. 
6- A Guide Book to the Chemistry of Heterocyclic Compounds and Spectroscopy (Vol. 2) for Second Year 
Pharmacy Students. 
7- A Laboratory Manual on Pharmaceutical Organic Chemistry (3) for Second Year Pharmacy Students. 
8- A Laboratory Manual on Pharmaceutical Organic Chemistry (4) for Second Year Pharmacy Students. 
9- A Guide Book to the Chemistry of Mono- and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Vol. 1) for Second 
Year Pharmacy Students. 

 ة المقررات اإللكتروني  

 .نيكية وإعدادي صيدلة (الفصل الدراسي الثاني) تم نشر مقرر التوجيه الصيدلي لطلبة الصيدلة اإلكلي -1
 
للفرقة األولي (وسوف يتم تفعيله إبتداء من الفصل الدراسي األول من    Pharm. Anal. Chem. 1تم نشر مقرر -2

 .العام القادم) 
 
 ) (وسوف يتم تفعيله في الفصل الدراسي األول من1جاري نشر مقرر التحليل الصيدلي اآللي والتطبيقي ( -3

  .العام القادم) 

 ةاألنشطة العلمي  

  .حلقات المناقشة العلمية - 

 الممنوحين لدرجتى الماجستير والدكتوراه.  -

 ل الندوات وورش العم 

فى    MOEنظم قسم الكيمياء الطبية بالكلية ورشة عمل عن تصميم الدواء بإستخدام الحاسوب عن طريق برنامج 
 .م 3/2008/ 29  -26الفترة من 

 
 .عضو من أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات الدولية  13شارك عدد 

 
مستمر والتأهيل لالعتماد  كما نظمت الكلية عدد وافر من الندوات وورش العمل فى إطار مشروع التطوير ال

 :كالتالى
 
وكيل كلية الزراعة بأسيوط   –المحاضر أ.د. عادل أبوسالمة  –ندوة عن نظام الساعات المعتمدة 1- 

 .م10/9/2008فى
 .م 14/9/2008المحاضر أ.د. عادل ريان محمد عميد كلية التجارة بأسيوط فى –التخطيط االستراتيجى 2- 
م و  2008/ 22/9اضر أ.د. إبراهيم شفيع عضو الهيئة القومية لضمان جودة التعليم فىالمح –االرشاد األكاديمى 3- 

 .م 14/4/2009وكيل الكلية فى  -أ.د. حسن فرغلى عزقل 
 .م8/10/2008أستاذ بكلية العلوم بأسيوط فى -المحاضر أ.د. ناصر عفيفى   –التعليم االكترونى 4- 

acheiv16.pdf
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عميد الكلية وأ.د. تهانى حسن   -المحاضر أ.د. جمال أحمد صالح  –لقاء مع طالب برنامج الصيدلة االكلينيكية  5- 
 .م14/10/2008رئيس قسم الصيدالنيات بالكلية فى  –الفحام 

 .م 16/10/2008المحاضر أ.د. منصور سعيد أحمد أستاذ بكلية اآلداب بأسيوط فى  –المكتبة االلكترونية 6- 
 -عميد الكلية ود. مصطفى أحمد حسين   -ال أحمد صالح إنجازات مشروع التطوير المستمر المحاضر أ.د. جم7- 

 .م10/2008/ 18المدير التنفيذى لمشروع التطوير المستمر بالكلية فى
 - 18/10وكيل الكلية فى -المحاضر أ.د. حسن فرغلى عزقل  –دورة تدريبية فى مجال الحاسب اآللى 8- 

 .م 27/11/2008
مدير إقليمى بشركة مالتى فارما   –المحاضر د. فايزة الشاطبى  –فرص العمل المتاحة لخريجى الصيدلة 9- 

 .م10/2008/ 27لألدوية فى 
عميد الكلية وأ.د.   -المحاضر أ.د. جمال أحمد صالح  – ل األبحاث العلمية التكامل بين أقسام الكلية فى مجا10- 

 .م30/10/2008وكيل الكلية فى -سيد إسماعيل محمد 
مدير إقليمى بشركة أبوت لألدوية   –المحاضر د. امجد خلة   –الحديث فى مهارات البيع فى قطاع األدوية 11- 

 .م4/11/2008فى
مستشار الجامعة للدفاع   -الحرائق المحاضر السيد اللواء أحمد محمود خضير  أعمال الدفاع المدنى وإطفاء12- 

 .م17/11/2008المدنى ود. يوسف صالح أستاذ جراحة التجميل بطب اسيوط فى
 .م27/11/2008وكيل الكلية فى –كيفية كتابة رسالة علمية المحاضر أ.د. سيد إسماعيل محمد 13- 
مدير إقليمى بشركة مالتى أبوت لألدوية فى   –محاضر د. شيرين طه  ال -كيف تصبح مندوب دعاية ناجح 14- 
 .م 1/12/2008
وكيل كلية التربية بأسيوط   -المحاضر أ.د. جمال محمد فكرى   -مواصفات ورقة االمتحان واالختبار الجيد 15- 

 .م27/12/2008فى
 .م1/1/2009وكيل الكلية فى  -المحاضر أ.د. حسن فرغلى عزقل  - السالمة المهنية فى المعامل والمخازن  16- 
أستاذ األمراض المشتركة   –المحاضر أ.د. أسماء عبد الناصرحسين  -انفلونزا الطيور بين التهويل والتهوين  17- 

 .م2009/ 8/1بطب بيطرى أسيوط فى
دة  مدير وحدة ضمان الجو –المحاضر أ.د. أحمد عكاوى  -الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفى لكلية الصيدلة  18- 
 .م1/2009/ 19جامعة جنوب الوادى فى –
جامعة   – مدير وحدة ضمان الجودة  –المحاضر أ.د. أحمد حسن سيد  -كيفية كتابة تقرير المقررات الدراسية  19- 

 .م1/2009/ 24أسيوط فى
نوب  جامعة ج –كلية التجارة  –م 2009/ 19/2المحاضر أ.د. عالء تاج الدين محمد فى -ادارة األزمات والطوارئ 20- 

 .الوادى
وكيل كلية الهندسة بأسيوط   –المحاضر أ.د. محمد أبوزهاد أبوزيد  -ميكنة العمل االدارى بالكلية 21- 

 .م28/2/2009فى
عميد الكلية و أ.د. سيد   -المحاضر أ.د. جمال أحمد صالح  –دور كلية الصيدلة فى حل مشاكل صناعة الدواء 22- 

 .م7/3/0920وكيل الكلية فى -إسماعيل محمد 
  –المحاضر أ.د. ماجد األنصارى وأ.د. فتحى زكى  -توعية الصيادلة نحو استخدام المسكنات القوية لعالج األلم  23- 

 .م18/3/2009جمعية األلم فى
أستاذ األمراض   –المحاضر أ.د. أسماء عبد الناصرحسين  -األمراض المشتركة التى تنتقل عن طريق الغذاء 24- 

 .م24/3/2009يوط فىالمشتركة بطب بيطرى أس
عميد كلية التجارة بأسيوط وأ.د.   –المحاضر أ.د. عادل ريان محمد  -قيادة التغيير وتطوير المؤسسات 25- 

 .م3/2009/ 31وكيل كلية التجارة بأسيوط فى -عبدالناصر على حمودة 
لزراعة بأسيوط  وكيل كلية ا  -المحاضر أ.د.عادل أبوسالمة  -توصيف برامج مقررات الدراسات العليا 26- 

 .م17/4/2009فى
وكيل كلية الزراعة بأسيوط وأ.د. عادل  -المحاضر أ.د. حسن أحمد حسين   -تقرير برامج الدراسات العليا 27- 

 .م5/2009/ 5وكيل كلية الزراعة بأسيوط فى  -أبوسالمة 
 .م 19/5/2009أستاذ بكلية طب أسيوط فى  –المحاضر أ.د.احمد مخلوف  -آداب وأخالقيات المهنة  28- 
  –المحاضر أ.د. ألفت عبد الغنى الشافعى  -االسعافات األولية واألمراض المزمنة ، بروتوكوالت العالج الكيماوى 29- 

 .م25/5/2009 – 25/2م ، 20/5/2009-18فى –أستاذ بكلية التمريض 
مراض المشتركة بطب بيطرى  أستاذ األ –المحاضر أ.د. رأفت عبد النعيم  -أنفلونزا الخنازير بين االعدام والذبح 30- 

 .م5/2009/ 20أسيوط فى

 



  األنشطة الطالبية 

 .حصلت الكلية على منصب أمين إتحاد طالب الجامعة (الطالب/حاتم فايز محمود)
طالب وطالبة   800م وحضره 12/10/2008قامت الكلية بعمل حفل إستقبال للطالب الجدد وذلك يوم األحد الموافق -1

 . وأعضــاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بإدارة رعاية الشباب
م.  26/9/2008حتى الجمعة الموافق  20/9شاركت الكلية فى الخيمة الرمضانية بالجامعة من يوم السبت الموافق   -2

(خالل شهر رمضان المعظم) حيث تم عمل إفطار جماعى لطلبة الكلية وتم األشتراك فى جميع األنشطة الطالبية (  
فنى أسر جوالة) مع الكليات المختلفة وفـازت الكلية بالمركز األول فى مسابقة شد   –إجتماعى  –رياضى  –ثقافى 
 .المركز الثالث فى مسابقة الشطرنج  -المركز الثانى فى خماسيات كرة القدم  -الحبل 

نظمت اللجنة اإلجتماعية مسابقة إلختيار الطالب المثاليين على مستوى الكلية يوم األثنين الموافق  -3
م. وقد فاز على مستوى الكلية الطالب/ محمد صالح أحمد سيد بالفرقة الثانية بالمركز األول ، الطالب / 12/11/2008

لفرقة الرابعة بالمركز الثانى ، الطالبة / إيمان فراج عبدالجابر بالفرقة الثالثة بالمركز األول ،  احمد عدلى أبو العال با
 .الطالبة / ياسمين ياسر عمر بالفرقة الثالثة (صيدلة إكلينكية) بالمركز الثانى

م  19/11/2008حتى / 17/11نظمت اللجنة اإلجتماعية دورة فى األسعافات اآلولية فى الفــترة األثنين الموافق  -4
طالب وطالبة بالكلية حاضـر فيها أطبــاء من كلية الطـب (مركز التعليم المستمر) وأطـباء من الهالل األحمر   38لعدد 

وكلية التمريض وفى الختــام إقيم إحتفال حضره السيد أ.د/ عميد الكلية ، السيد أ.د/ وكيل الكلية لشـئون التعليم  
 .مستشار اللجنة اإلجتماعية ووزعت شهادات الحصـول على هذه الـدورة -رفـات والطالب والسيد د/ عالء ع

،  20نظــم إتحــاد طالب الكلية رحلة لزيــارة معالم (مدينة القاهرة ودريم بارك) يومى الخميس والجمعة الموافقين  -5
 .طالب وطالبة  33م لعـدد 11/2008/ 21
التنمية البشرية (برنامج إعدادالطالب المتميز) (قوة الذاكرة) يومى السبت   أقامت اللجنةاإلجتماعية دورة في برامج -6

حتى   11/3/2009طالب وطالبة وكذلك فى الفترة من األربعاء الموافق   67م لعدد 23/11/2008-22واألحد الموافقين 
 .14/3/2009السبت الموافق 

ط اإلجتماعى باإلدارة العامة لرعاية الشباب لجميع  شاركت الكلية فى بطولة الشطرنج للجامعة والتى نظمها النشا -7
 .م 18/11/2008كليات الجامعة فى الفترة من  

 10أشتركت اللجنة اإلجتماعية بالكلية فى مهرجـــان كلية العلوم وذلك بعمل صندوق اإلسعافات األولية كما حضر  -8
اركت الكلية أيضا فى مســــابقة المعلومات  طالب وطالبات من الكلية فى الندوة التى نظمتها كلية العلوم كما ش

م مع كليات الجامعة وكذلك تبرع عدد خمسة عشر  11/2008/ 20،  19العامه يومى األربعاء والخميس الموافقين 
 .م 29/11/2008طالب وطالبة فى حملة التبرع بالدم لصالح مرضـى معهداألورام وذلك يوم السبت الموافق  

 .م 12/4/2009فال بيوم اليتيم بالجامعة بالقرية األولمبية يوم األحد الموافق شاركت الكلية في األحت -9
- 29نظمت الكلية مهرجان لجميع األنشطة الطالبية تشترك فيه جميع كليات الجامعة فى الفترة من  -10

 .م 30/3/2009
 .م 2009/ 4/  23وم  شاركت الكلية في المسابقة القومية الثانوية والتي نظمتها أكاديمية أخبار اليوم ي -11
أقامت اللجنة الفنية باالشتراك مع أسرة حلوة الحياة معرض للمالبس الجاهزة بقاعة البريد بالكلية وتم فيه عرض   -12

اللوحات الفنية للطالب المشاركين إفتتحه كل من السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والسيد  
 .م 2/3/2009حتى  28/2يس الجامعة لشئون التعليم والطالب من األستاذ الدكتور/ نائب رئ

 .م1/3/2009نظمت الكلية امؤتمر الطالبى األول لمناقشة مشاكل الطالب والعمل على حلها وذلك يوم  -13
قامت اللجنة الفنية بالكلية بعرض مسرحية مولد سيدي طناش في الحفل المسائي لعيد الخريجين والتي قام  -14

 .م23/4/2009بالتدريب عليها وذلك يوم الخميس الموافق الطالب 
 .م 30/3/209 -  29نظمت الكلية مهرجان لألنشطة الطالبية لجميـع كليـــات الجامعة فـي الفترة من  -15
نظمت أسرة ( الصيدلة والحياة ) بالتعاون مع أسرة ( صيدلي المستقبل ) دورة إسعافات أولية تحت رعاية الهالل  -16
ر المصري وكلية التمريض ودورة في التنمية البشرية شاملة باألضافة الي دورة تدريبية في التحاليل الطبية تحت  األحم

حتي األحد الموافق 29/3رعاية مجموعة من خبراء التحاليل في إحدي شركات األدوية فى الفترة من األحد 
 .م 5/4/2009

 7فبراير حتي  4المنصورة فى جميع األنشطة فى الفترة من شاركت الكلية فى أسبوع شباب الجامعات المقام ب -17
 .م2009فبراير 

أقام إتحاد طالب الكلية حفل تنصيب اإلتحاد وشمل فقرات فنية في تمام الساعة السادسة مساءا بمدرج (ج)   -18
 .م30/3/2009بكلية الطب يوم االثنين الموافق 

المتميزين في الندوة الذاتية وقام طالب من الكلية بإعداد ندوة عنوانها  شاركت الكلية مع إدارة إعداد القادة ورعاية  -19
بقاعة   2008/ 1/12التنمية البشرية ( لغة اإلقناع) وقام الطالب بالقاء الندوة بالتبادل بينهم وذلك يوم االثنين الموافق 

 .المؤتمرات بكلية الزراعة
 .من الجوائز شاركت الكلية فى جميع األنشطة وحصلت على العديد -20
م لزيارة بعض شركات  2009فبراير   6-1نظمت الكلية رحلة علمية لعدد مائة من طالب البكالوريوس فى الفترة من  -21

 .ومصانع األدوية بمدينة القاهرة واإلسكندرية



 م وقد تم على هامش هذا اليوم إلقاء25/3/2009نظمت الكلية المشروع المتكامل لألنشطة الطالبية يوم  -22
محاضرات عن مستحضرات التجميل والنباتات الطبية ومعرض عن الفنون التشكيلية وقد فازت الكلية بالعديد من المراكز  

 .على مستوى كليات الجامعة 
إشتركت الكلية فى جميع المهرجانات التى نظمتها كليات الجامعة فى إطار المشروع المتكامل لألنشطة   -23

 .سى وقد فازت الكلية بالعديد من المراكز على مستوى كليات الجامعة الطالبية على مدى العام الدرا 
م شرفها بالحضور السيد 23/4/2009م وذلك يوم 2007/2008أقامت الكلية إحتفالها السنوى بالخريجين دفعة  -24

األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة والسادة النواب. وفيما يلى جدول باألنشطة المختلفة وعدد المشاركين 
 .والمستفيدين 

 

عدد المشروعات النشــــاط م
عدد المستفيدين عدد المشاركين 

 طالبات  طالب  طالبات  طالب 

 10 100 - 50 3الجوالة وخدمة عامة1

 20 350 20 350 4 النشاط الرياضي 2

 50 250 150 250 13 نشـاط األســـر 3

 200 350 20 300 10 النشاط االجتماعي 4

 200 300 15 40 8 النشاط الثقافي 5

 300 500 15 70 5 النشاط الفني 6

 200 300 10 15 2 النشاط العلمي 7

 400 600 2 12 2 إتحاد الطالب 8

 1380 2750 317 1087 47 اإلجمــــالي 9
 

 ةالبرامج الجديد 

 :برنامج العلوم الصيدلية (الصيدلة اإلكلينيكية)1- 
 
طالب وطالبة والذى   48بدأت الدراسة بالعام الدراسى الثالث فى برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بعدد - 

طالب وطالبة ليصل إجمالى عدد   31م بعدد 2007-2006كانت قد بدأت به الدراسة فى العام الدراسى 
 .ة طالب وطالب 113الطالب إلى 

تم دعم الكلية بحوالى ربع مليون جنية على هيئة أجهزة تكييف وأجهزة عرض وكيماويات من ميزانية  - 
 .البرنامج 

 
 :برنامج التصميم والتصنيع الدوائى2- 

 
وافق مجلس الجامعة على الئحة برنامج التصميم والتصنيع الدوائى وجارى إستصدار موافقة لجنة قطاع  

 .الدراسات الصيدلية والمجلس األعلى للجامعات

 لخطة األنشطة العلمية والمؤتمرات وخدمة المجتمع للعام المقب 

م  2010مارس  13 – 11تستعد الكلية لعقد المؤتمر الدولى السابع للعلوم الصيدلية فى الفترة من - 
 .س الجامعةتحت رعاية معالى السيد أ.د. رئي

سوف تستقبل الكلية زيارة استكشافية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تمهيدا للتقدم  - 
 .لالعتماد

 .تقوم الكلية بتجهيز صيدلية نموذجية لتدريب الطالب ولخدمة المجتمع - 
سوف تستمر الكلية فى عقد الندوات وورش العمل فى إطار تنفيذ مشروع التطوير المستمر والتأهيل - 



 .لالعتماد
االستمرار فى إصدار مجلة العلوم الصيدلية ، نشرات مركز المعلومات الدوائية ، مجلة صيادلة  - 

 .المستقبل ، نشرات تثقيفية غير دورية تصدر عن وحدة ضمان الجودة بالكلية




