
 0201\2009إنجازات الكلية خالل العام الجامعى 

  الندوات وورش العمل 

  :نظمت الكلية العديد من الندوات وورش العمل كالتالى

  .م9/9/2009 -مهندسي شركة كمبيوتك  -استخدام السبورة التفاعلية  .1

  .م29/9/2009 -عميد الكلية  –أ.د. / جمال أحمد صالح  – (ILOS) مناقشة وتحديد المسئوليات المطلوبة للمخرجات التعليمية .2

  -مدير الدعم الفني بشركة الهدف  –ى محمود السيد المهندس / أشرف عل -برنامج التدريب على المخازن باستخدام الحاسب اآللي  .3
  .م14/9/2009

أستاذ الصحة العامة المتفرغ بكلية الطب ، أ.د / رأفت عبد المنعم  – أ.د. / على حسين زرزور  -أنفلونزا الخنازير وكيفية المواجهة  .4
  .م27/10/2009 -أستاذ مساعد صحة الحيوان بكلية الطب البيطري  –حسانين 

عميد الكلية ، د. /  -أ.د. /جمال أحمد صالح -لكتروني لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بجامعة حلوان العرض اإل .5
  .م29/10/2009 -مدير وحدة ضمان الجودة  –مصطفى أحمد حسين 

والبحوث ، أ.د. / عادل  وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا –أ.د. / حسن أحمد حسين  –توصيف برامج الدراسات العليا  .6
  .م3/11/2009 -وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب  –مصطفى أبو سالمة 

عميد الكلية ، د. / مصطفى أحمد حسين  -أ.د. /جمال أحمد صالح -عرض عن إنجازات مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  .7
  .م7/11/2009 -مدير وحدة ضمان الجودة  –

اإلدارية ووكيل كلية الهندسة لشئون   -أ.د/ محمد أبو زهاد مدير مشروع نظم المعلومات  -دريب على برنامج الكنترول الموحد الت .8
  م9/11/2009 -الدراسات العليا البحوث 

ين العابدين , د. /  أ.د. / حسن رشاد , د. / مؤمن حامد , د. / هيمن ز –زيارة فرق الدعم الفني والمتابعة من قبل إدارة المشروعات  .9
  .م 13/11/2009 -عماد أحمد شلبي 

د. / هشام محمد شادي , السيد المهندس / سيد عبد الحفيظ عبد   – ACE ورشة عمل الشركة العربية لالستشارات الهندسية والنظم .10
  .م16/11/2009 -الحافظ 

شام محمد شادي , السيد المهندس / سيد عبد الحفيظ عبد  د. / ه – ACE ورشة عمل الشركة العربية لالستشارات الهندسية والنظم .11
  .م17/11/2009 -الحافظ 

د. / ناصر قورة , السيد اللواء / عز الدين الحمزاوى , د. / عبده   – ACE ورشة عمل الشركة العربية لالستشارات الهندسية والنظم .12
  .م18/11/2009 -حفيظ عبد الحافظ سعد الدين , د. / هشام محمد شادي , السيد المهندس / سيد عبد ال

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  –أ.د. / تهاني حسن الفحام  -ندوة اجتماع إدارة الصيدلة اإلكلينيكية مع أصحاب المصلحة  .13
  .م9/12/2009 -البيئة 

  .م20/12/2009 -لصيدلة جامعة تويومااألستاذ بكلية ا -ندوة مع الوفد الياباني برئاسة األستاذ الدكتور ماسو هاتورى  .14

  .م30/12/2009 -قائد حرس كلية الصيدلة  –رائد / ياسر يوسف إسماعيل  -ندوة " التوعية بإجراءات اإلخالء عند الطوارئ"  .15

مدير وحدة ضمان الجودة   –عميد الكلية , د. / مصطفى أحمد حسين  -أ.د. / جمال أحمد صالح -حول استعداد الكلية للتقدم لالعتماد  .16
  .م4/1/2010 -

  .م11/1/2010 - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –أ.د / تهاني حسن الفحام  -ورة اإلسعافات األولية د .17



عميد الكلية , د. / مصطفى أحمد حسين   -أ.د. / جمال أحمد صالح -دورة تدريبية تحت عنوان "حول استعداد الكلية للتقدم لالعتماد"  .18
  .م14/1/2010 --مدير وحدة ضمان الجودة  –

 –عميد الكلية , د. / مصطفى أحمد حسين  -أ.د. / جمال أحمد صالح -دورة تدريبية تحت عنوان "نظام الجودة الشاملة داخل الكلية"  .19
  .م13/1/2010 --مدير وحدة ضمان الجودة 

- يل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وك – أ.د. / تهاني حسن الفحام  -ندوة " العالقة بين الصيدلي اإلكلينيكي والطبيب"  .20
  .م23/1/2010

أ.د. / هدى عبد العظيم الطالوي , أ.د. / أحمد الصاوي , د. / مؤمن   -زيارة فريق الدعم الفني والمتابعة من قبل إدارة المشروعات  .21
  .م24/2/2010 -حامد 

 -أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن بكلية الطب  -د القرن أ.د/ عاطف فاروق محم -أضرار التدخين وطرق اإلقالع عنه  .22
  .م2/3/2010  -جامعة أسيوط 

وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم   -أ.د/ عادل مصطفى أبو سالمة -مطابقة توصيف البرامج والمقررات الدراسية للمعايير األكاديمية  .23
  .م3/3/2010 -والطالب 

عميد الكلية , د. /   -أ.د. / جمال أحمد صالح -الشاملة (لطالب الفرقة األولى) (لطالب الفرقة الثالثة) ندوة حول مفاهيم الجودة  .24
  .م6/3/2010 --مدير وحدة ضمان الجودة  –مصطفى أحمد حسين 

  .م7/3/2010 -مدير مركز ضمان الجودة –أ.د./ أحمد حسن سيد  -المعايير األكاديمية وتوصيف برامج الدراسات العليا  .25

  .م2010/ 18/3,  17 –عميد الكلية  -أ.د./جمال أحمد صالح -مؤتمر جامعة أسيوط السابع للعلوم الصيدلية  .26

مهندس شركة  –المهندس / أشرف على أحمد  -م 24/3/2010م 23/3/2010التدريب على المخازن باستخدام الحاسب اآللي   .27
  .م24/3/2010,  23 -الهدف للتجارة والتوريد 

أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  -أ.د./ ألفت عبد الغنى الشافعي  ‐Chemotherapy دورة بروتوكوالت العالج الكيماوي .28
  .م25/3/2010: 12 - جامعة أسيوط –

بكلية التمريض  أستاذ بقسم العناية الحرجة -أ.د./ ألفت عبد الغنى الشافعي  Chemotherapy ‐ دورة بروتوكوالت العالج الكيماوي .29
  .م4/2010/ 1: 29 - جامعة أسيوط –

  -وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –أ.د./ شحاته غريب محمد  -حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف)  .30
  .م30/3/2010

 –أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  -أ.د. / ألفت عبد الغنى الشافعي  -م 6/4/2010كيفية التعايش مع األمراض المزمنة  .31
  .م8/4/2010: 6  -جامعة أسيوط 

  -جامعة أسيوط –أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  -أ.د. / ألفت عبد الغنى الشافعي  ‐ Reading ECG قراءة رسم القلب .32
  .م15/4/2010: 13

  .م20 ,21/4/2010 ‐ (GMP) ة في صناعة الدواءبرنامج التعليم الصيدلي المستمر الممارسة الجيد .33

أ.د. / عبد العزيز أحمد سعيد , أ.د. / محمود عبد الناصر ,  -زيـــارة المحاكـــاة مــن قبــل مركـــز ضمـــان الجـــودة بالجامعـــة" " .34
  .م20/4/2010 - أ.د. / أحمد جعيص , أ.د. / أحمد مخلوف , أ.د. / أحمد حسن سيد 

  .م24/2/2010 -ؤتمر العلمي السنوي للكلية  الم .35

عميد الكلية , د. / مصطفى أحمد   -أ.د. / جمال أحمد صالح -أ.د. / جمال أحمد صالح -اجتماع مع السادة العاملين بإدارات الكلية  .36
  .م 2/5/2010 --مدير وحدة ضمان الجودة  –حسين 



عميد الكلية , د. /   -أ.د. / جمال أحمد صالح -مية لضمان جودة التعليم واالعتماد التجهيز للزيارة االستطالعية من قبل الهيئة القو .37
  .م5/5/2010 –مدير وحدة ضمان الجودة  –مصطفى أحمد حسين 

  أ.د. / فتحي فاروق محمد محمود , أ.د./ أيفان هاشم ، -الزيارة االستطالعية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  .38
  .م12/5/2010: 10 -أ.د. / أيمن الخطيب , أ.د./ ماجدة أحمد الشربينى 

وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات   -أ.د / محمد أبو زهاذ أبو زيد -تفعيــــل استخدام قواعــــد البيانـــات الخاصــــة بالكليـــــــــة  .39
  .م16/5/2010 -العليا و البحوث ومدير مشروع ميكنة العمل اإلداري 

 م. 3/10/2009طالب وطالبة) وذلك يوم السبت الموافق  300. قامت الكلية بعمل حفل إستقبال للطالب الجدد (40

 ة طة الطالبي األنش 

  .نشط الطالبية عن طريق تجهيزها باألجهزة والمعدات الرياضيةتم تجهيز قاعة متكاملة لممارسة األ

  

  ‐: نظمت كلية الصيدلة [ إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طالب الكلية ]

  

م ) كما شاركت فى انتخابات المستويين 29/10/2009 -15انتخابات اتحاد طالب الكلية للمستوى األول والثانى والثالث فى الفترة ( *
  .م )1/11/2009الرابع والخامس ( 

  م ) 11/2009لكلية ( اختيار طالب الفرق الرياضية لمختلف االلعاب الجماعية والفردية ( طلبة / طالبات ) بمالعب المدينة الجامعية وا *

  .م )2009/ 7/11حملة التوعية ضد مرض سرطان الثدى ( *

  .م )12/11/2009قيام طالب الكلية بزيارة دارالصفا لأليتام والذهاب بهم إلي نادي جامعة أسيوط ( *

مان فراج عبد الجابر ( طالبة اي –م [ أحمد سيد ثابت ( طالب مثالى 18/11/2009مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية  *
  . [ ( مثالية

  . م23/12/2009معسكر الخدمة العامة واختيار العشيرة للكلية  *

المعسكر التدريبى لألنشطة الطالبية ( رياضى / ثقافى / اجتماعى / فنى / علمى ) بمالعب القرية االولمبية والكلية فى اطار االستعداد   *
  .م )7/3/2010 -20/2ات المصرية فى الفترة من (للجامع 27للدورة الصيدلية الـ 

  .م )23/2/2010حفل تعريف المكتب العلمى التابع لالتحاد المصرى لطالب الصيدلة [ شرعيتة ولجانه وانشطته ] يوم ( *

  . م)1/3/2010 -27/2حملة توعية لعالج السمنة من خالل توزيع كتيبات ونصائح مطبوعة من خالل قياسات فى الفترة من (  *

  . م)5/3/2010رحلة إلى مدينة القاهرة لزيارة دريم بارك واالهرامات يوم ( *

  . م)13/3/2010المكتب العلمى يوم ( –حملة من اجل ( حياة صحية أفضل ) بمدرسة الجامعة األبتدائية لطالب كلية الصيدلة  *

  .م )15/3/2010حملة التبرع بالدم لصالح مرضى معهد جنوب مصر لآلورام بالكلية يوم (  *

م) حصل الطالب 25/3/2010 -23مهرجان كلية الصيدلة لألنشطة الطالبية ( الشامل ) لكليات جامعة أسيوط فى الفترة من ( *
  365الحاصلين على مراكز متقدمة على جوائز نقدية لكل مسابقة وقد حصلت كلية الصيدلة على كأس المهرجان والمركز األول برصيد 

نقطة وقد افتتح المهرجان سيادة  243نقطة وكلية التربية على المركز الثالث برصيد   271رة على المركز الثانى برصيد نقطة وكلية التجا
  .أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب



يدلى المستقبل أمسية بعنوان [ التغير االيجابى ] للمدرب الدولى وخبير التواصل أ/ أحمد شوقى وتعريف نشاط اسرتى هتقدر وص *
  .م )24/3/2010بمدرج (ب) بالكلية يوم (

تنمية بشرية ) عرض وإلقاء وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية وكتابة السيرة الذاتية   –دورة التطوير الصيدلى وتشمل ( اسعافات أولية  *
  .م )1/4/2010 -29/3ومهارات االقناع والثقة بالنفس فى الفترة من ( 

  . م)31/3/2010 -22القصة القصيرة ] فى الفترة من ( –مستوى الكلية لطالب السنوات الخمس فى [ الشعر يوم ثقافى على   *

  .م )1/4/2010زيارة لمعهد األورام يوم ( *

  .م )7،6/4/2010حملة التبرع بالدم بالتنسيــق مع خدمات نقل الدم القومية بالمركز االقليمى لنقل الدم بأسيوط يومى ( *

  -11طالب بالكلية ضمن فعاليات مشروع ( وضع التنمية البشرية ) وذلك لخلق كوادر جديدة من طالب الكلية فى الفترة من (تدريب ال *
  . م)13/4/2010

م ( حفل فنى 21/4/2010حفل تنصيب اتحاد طالب كلية الصيدلة بمجمع مدرجات كلية الطب مدرج ( جـ ) يوم األربعاء الموافق  *
  .وعرض اسكتشات مسرحية لطالب كلية الصيدلة ) بفرقة موسيقية فنية 

  .م)26/4/2010ندوة تثقيفية لطالب أعضاء المكتب العلمى تحت عنوان (آداب واخالقيات مهنة الصيدلة) يوم ( *

  . م) بعنوان نظام العمل والقبول بشركة كبرى لألدوية29/4/2010دورة تدريبية مصغرة لطالب كلية الصيدلة المكتب العلمى يوم(  *

  .م )2010/ 5/5زيارة طالب أسرة طير أنت بالكلية لمصنع سيد لألدوية يوم(  *

قامت أسرة [صيدلي ولكن] بعمل دورة ( أنشطة طالبية ) على مستوى الكلية وتشمل إقامة (معرض فني/ مسابقات فنية / رياضية /  *
  . عليم والطالبم) وبحضور أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الت6،5/5/2010مقاالت ) يومى( 

المعرض السنوى للمالبس الجاهزة باسعار رمزية للطالب ومالبس مستوردة بماركات عالمية باسعار رمزية لطالب الجامعة فى الفترة  *
  . م )بصالة مدرجات الكلية وقد افتتح المهرجان سيادة أ.د/ نائب رئيس اجامعة لشئون التعليم والطالب12/5/2010 -6من( 

جنية دفعة ثانية [   5200طلبة / طالبات ] جملة المبلغ  52عدد الطالب المستفيدين من صندوق التكافل االجتماعى دفعة أولى [ عدد  *
  . جنية 6100طلبة / طالبات ] جملة المبلغ  53عدد 

  . طالب / طالبة 2000قدمت الكلية عن طريق إدارة الجامعة بتوزيع بونات التغذية لعدد  *

م) بجامعة اإلسكندرية فى 11/3/2010 - 8للجامعات المصرية فى الفترة من (   27ت كلية الصيدلة فى الدورة الصيدلية الـ شارك *
األنشطة الطالبية ( الرياضية / الثقافية / الفنية / االجتماعية / العلمية ) وقد حصلت الكلية على كاس الجامعة المثالية على مستوى 

  . جامعة 14كة الجامعات المصرية بمشار

  . كأس المركز األول فى البحث العلمى ‐

  . كأس المركز األول فى العزف الفردى ‐

  . كأس المركز الثانى فى كرة القدم ‐

  . كأس المركز الثالث فى تنس الطاولة ‐

  . كأس المركز الثالث فى التنس األرضى ‐

  . كأس المركز الثالث فى الرسم على االسكتش ‐

  . ثالث فى الرسم المجسمكأس المركز ال ‐

  



  ‐: الطالب الحاصلين على مراكز فى الدورة الصيدلية هم

  

 المركز  النشاط  الفرقة  االسم م

بحث علمى  –العلمى  الثالثة  محمد فوزى محمد شاذلى  1  األول والكأس  

العزف  –الفنى  األولى  مايكل غبريال بشاى  2  األول والكأس  

كرة القدم  –رياضى  األولى  عبد هللا محمد محمد الطيب  3  الثانى والكأس  

كرة القدم  –رياضى  األولى  شريف صبرى محمد صالح  4  الثانى والكأس  

كرة القدم  –رياضى  األولى  عبد الرحمن عصام محمد الشريف  5  الثانى والكأس  

كرة القدم  –رياضى  األولى  إبراهيم مجدى إبراهيم  6  الثانى والكأس  

كرة القدم  –رياضى  الثانية  اسامة كمال أحمد محمد 7  الثانى والكأس  

كرة القدم  –رياضى  الثانية  أبو دهب جمال عمار  8  الثانى والكأس  

كرة القدم  –رياضى  الثالثة  أحمد األمير حسان عبد السميع  9  الثانى والكأس  

كرة القدم  –رياضى  الرابعة  اندرو ناجح فهيم  10  الثانى والكأس  

تنس طاولة   –رياضى  الرابعة  نسرين أحمد على فريد  11  الثالث والكأس  

تنس   –رياضى  األولى  محمود محمد طه إسماعيل  12  الثالث والكأس  

الرسم على االسكتش  –فنى  الثالثة  طارق محمد عبد النبى أحمد 13  الثالث والكأس  

الرسم المجسم  –فنى  الثانية  بيشوى رشدى بشاى  14  الثالث والكأس  

الرسم المجسم  –فنى  الرابعة  انطوان نادر وليم  15  الثالث والكأس  

الرسم المجسم  –فنى  الرابعة  مايكل نشات راغب  16  الثالث والكأس  

الرسم المجسم  –فنى  الرابعة  أحمد محمد مصطفى ماهر  17  الثالث والكأس  
 

لكليات  معسكرات ]  –ندوات  –لقاءات  –مسابقات   –وقد شاركت الكلية فى جميع األنشطة الطالبية [ مهرجانات  *
  .جامعة أسيوط ورعاية الشباب المركزية

  الصيدلية (الصيدلة اإلكلينيكية))البرامج الجديدة ( برنامج العلوم 

العام  طالب وطالبة والذى كانت قد بدأت به الدراسة فى 67بدأت الدراسة بالعام الدراسى الرابع فى برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بعدد  ‐
  .طالب وطالبة 177طالب وطالبة ليصل إجمالى عدد الطالب إلى   31م بعدد 2007-2006الدراسى 

  

تم دعم الكلية بحوالى نصف مليون جنية على هيئة أجهزة تكييف وأجهزة عرض وكيماويات ومشاالكة فى خطة االحالل والتجديد من  -
 ميزانية البرنامج.

  شطة وحدة ضمان الجودة أن 

تقوم وحدة ضمان الجودة بالمتابعة واإلشراف على أنشطة مشروع التطوير المستمر ويهدف المشروع إلى إعداد كلية  
الصيدلة إلستيعاب ثقافة التطوير المستمر لكل عناصر العمليات التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع ، من خالل  



لإلعتماد    إستراتيجيات وخطط الكلية  برامج  مع تأهيل  للتطوير  الزمنية  والفترة  التكلفة  ، ومحددة  تنفيذية واضحة  عمل 
للمجتمع  المستدامة  التنمية  فى  ومساهمتها  التنافسية  على  الكلية  قدرات   .وتدعيم 

 
 :وقد تم إنجاز األنشطة المختلفة فى الكلية طبقاً للخطة التنفيذية المعتمدة فى المجاالت األتية

 :أوالً: القدرة المؤسسية
 
التخطيط اإلستراتيجى (خطة إستراتيجية للكلية معتمدة ) ، الهيكل التنظيمى (معتمد وموثق) ، القيادة والحوكمة ،   *

المصداقية واألخالقيات (ميثاق أخالقى معتمد وموثق) ، الجهــاز اإلدارى (مطور ومحدث) ، تنمية الموارد الذاتية للكلية  
 .المجتمعية وتنمية البيئة و إلى جانب تطبيق نظام التقويم المؤسسى وإدارة نظم الجودة الشاملة ، المشاركة

 :ثانياً: الفاعلية التعليمية
 
سياسة التعامل مع الطالب والخريجون ، تبنى وتطبيق المعايير األكاديمية ، توصيف وتقرير البرامج التعليمية ،  *

لم والتسهيالت الداعمة ، أعضاء هيئة التدريس ، البحث العلمى واألنشطة العلمية التطوير فى مجاالت التعليم والتع
 .األخرى ، الدراسات العليا ، التقويم المستمر للفاعلية التعليمية 

 :المطويات : تم إصدار عدد خمسة مطويات فى الموضوعات اآلتية 
 
ل لإلعتماد ، مفاهيم وأسس اإلستعداد والمواجهة  إنجازات وحدة ضمان الجودة ، مشروع التطوير المستمر والتأهي) ·

 .(إلدارة األزمات ، ماذا تعلم عن أنفلونزا الخنازير و بوستر عن الكلية
 :) زيارات وذلك لمتابعة إنجازات األنشطة المختلفة للكلية4الزيارات : تم التجهيز وإستقبال عدد أربعة (

 
 م 14/11/2009إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالى بتاريخ زيارة فريق الدعم الفنى والمتابعة من قبل  -1
 م 24/2/2010زيارة فريق الدعم الفنى والمتابعة من قبل إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالى بتاريخ  -2
 م 22/4/2010-19زيارة المحاكاة من قبل مركز ضمان الجودة واإلعتماد خالل الفترة من  -3
 م 2010/ 12/5-9الزيارة اإلستطالعية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد خالل الفترة من  -4

تم تجهيز وتقديم عدد أربعة تقارير عن مجمل األنشطة التى تم تنفيذها ومتابعتها من قبل وحدة ضمان الجودة  
 :-وتقديمها إلى الجهات المختصة

م ، التقرير  31/3/2009م ، التقرير الفنى الثالث  5/12/2008م ، التقرير الفنى الثانى  30/9/2008التقرير الفنى األول   ·
م والتقرير الفنى  31/12/2009م ، التقرير الفنى السادس  30/9/2009م ، التقرير الفنى الخامس  30/6/2009الفنى الرابع  

 .م31/3/2010السابع 
 

 :تم إصدار عدد ستة أدلة
دليل  ·  ، الطالب  الميثاق  دليل   ، الجودة  دليل   ، األكاديمى  اإلرشاد  دليل   ، الخريجين  دليل   ، اإلكلنيكية  الصيدلة  طالب 

 .األخالقى ، دليل ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه
 

 :فى مجال التدريب 
 
 :خارج الكلية شارك أعضاء مجلس اإلدارة فى حضور عدد من ورش العمل على النحو التالى -أ

 
م بجامعة  6/4/2009-4ريق البحثى من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس خالل الفترة من إدارة الف -1

 .أسيوط
الحزم المتكاملة لمؤسسات التعليم العالى لتأهيل فرق إعداد الدراسات الذاتية وملفات اإلعتماد خالل الفترة من    -2
 .عتماد بالقاهرةم بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإل9-19/8/2009
م بجامعة  29/10/2009الملتقى األول للكليات ذات مشاريع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد خالل الفترة من   -3

 .حلون 
م  19/11/2009-7الحزم المتكاملة لمؤسسات التعليم العالى لتأهيل فرق المراجعة الخارجية خالل الفترة من   -4

 .بجامعة أسيوط 
 :داخل الكلية -ب
 
تم تنظيم عدد أربعون ورشة عمل وندوة داخل الكلية إستفاد منها معظم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  - 

 .والعاملين بالكلية
فى مجاال التعليم وكذلك إستكمال أنشطة مشروع ميكنة   ISO 9001/2008وقد تم حصول الكلية على شهادة- 

 .العمل اإلدارى داخل الكلية 



والكلية بصدد إستقبال الزيارة النهائية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد تمهيداً لحصول الكلية  - 
 .على شهادة اإلعتماد

 تفى مجال األنشاءا 

إنتهت الكلية من تنفيذ خطة ألحالل وتجديد المعامل الطالبية خالل الصيف بتكلفة حوالى مليون وثالثمائة ألف جنيه  - 
 .بالمشاركة بين مشروع التطوير والجامعة عن طريق برنامج الصيدلة االكلينيكية 

 .هزة عرض فيديو ، أجهزة كومبيوتر تم استكمال تكييف مدرجات األقسام العلمية وتزويدها بأج - 
 .تم تزويد المعامل الطالبية بأجهزة كومبيوتر واجهزة عرض - 
 .تم تغيير مواتير الشفط بدواليب الغازات لجميع معامل األبحاث بالكلية- 
 .تم استكمال وتجهيز وتكييف قاعات االمتحانات بجةار مكتب البريد وأسفل مدرج ب بمجمجع مدرجات الكلية- 
تم إستكمال تجهيز وإفتتاح خمس قاعات للحاسب اآللى الطالبى ( أجهزة كومبيوتر ، أجهزة تكييف ، نقاط إنترنت)  - 

  (ICDL).منها معمل معتمد الختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى
 .تم تكييف معمل تصميم األدوية باستخدام الحاسب اآللى - 
 .ى مجال الصيدلة تم تزويد المكتبة بأحدث الكتب ف - 
 .تم تحديث الموقع االلكترونى للكلية - 

جامعة أسيوط المؤتمر الدولى السادس للعلوم الصيدلية ومؤتمر شباب الباحثين فى الفترة من  –نظمت كلية الصيدلة 
  -اذ الدكتور/ جمال أحمد صالح م بالقاعة الثمانية بالمبنى اإلدارى بالجامعة برئاسة السيد األست2010مارس  17-18

عميد الكلية وأمانة السيد األستاذ الدكتور/ على عبدالظاهر عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.  
وقد شارك فى فعاليات المؤتمر أساتذة الصيدلة من جامعات أمريكا ، اليابان ، الســعودية ، األردن ، ليبيــا ، اليمــن ،  

ـودان والمصــريين القادمــين من المـانيـا ومن جامعــات اإلســكندريـة وطنطــا والمنيــا وجامعــة األزهــر والمـركـز  السـ
القومــى للبحــوث وجامعــة مصـر الدوليــة بالقاهــرة ومعـهـد بيــوتكنولوجــى بالمنـوفيــة والمنصــورة وجامعــة قنـاة  

 .أبنــاء جامعــة أســيوط ومــراكـزهــا العلميــة المختلفــة الســويس والمشــاركين من
و كانت محاور المؤتمر تدور حول العالج الجينى ، التصميم الدوائى المهدف ، تكنولوجيا صناعة الدواء ، الطرق الحديثة  

بحثاً تناولت الجديد   92فى العالج باألعشاب ، مستقبل التعليم الصيدلى ومهنة الصيدلة. وقد ناقش المشاركون عدد 
فى مجال العلوم الصيدلية ومهنة الصيدلة إشتملت على بحوث القاها شباب الباحثين وطالب الجمعية العلمية بالكلية.  

 :هذا وقد أوصى المؤتمر بالتوصيات األتية
 

 

  ةتنظيم المؤتمر الدولى السابع للعلوم الصيدلي 

 .وضع آلية دعم البحث العلمي بالجامعات ومراكز البحوث -1
 .كات تصنيع الدواء توطيد الصلة بين كليات الصيدلة وشر -2
 .عمل قاعدة بيانات للنباتات الطبية التي تنمو في مصر وعمل دستور لألدوية العشبية  -3
 .تشجيع األبحاث التطبيقية والتركيز علي عمل خطة بحثية لألقسام والكليات -4
 .عقد ندوات علمية وورش عمل يمثل فيها األطباء حتي نقرب المسافة بين الطبيب والصيدلي -5
 .ترشيد أعداد الطالب المقبولين بكليات الصيدلة بما يتمشي مع توكيد الجودة واإلعتماد -6
 .التأكيد علي توكيد الجودة بالتعليم الصيدلي وتفعيل العمل معايير األكاديمية علي مستوي كليات الصيدلة -7
 .تفعيل واإلستمرار في برنامج التعليم الصيدلي المستمر -8
 .ز التعليم الصيدلي بالجامعةإنشاء مركز يمي -9

 .مكافآت للطالب المتميزين -10
 .تفعيل قائمة الدواء األساسية  -11
 .تصنيع المواد الخام لألدوية -12
آلية لتشجيع البحث العلمي ومراكز لتبني األفكار الجديدة وإشتراك تخصصات مختلفة في البحث العلمي   -13

 .الموجه
 .الطالب المتميزينمطالبة شركات األدوية بدعم  -14
 .المطالبة بعمل مجلة واحدة لها عامل تأثير عالي -15
 .عمل مقررات متختصصة في األبحاث للطالب  -16



  ةاإلنجازات األكاديمية والبحثي 

 .لدرجة الدكتوراه  5لدرجة الماجستير ،  14درجة دبلوم الدراسات العليا ،  42تم القيد لعدد - 
 
 .لدرجة الدكتوراة 2لدرجة الماجستير ،   3درجة دبلوم الدراسات العليا ، 18تم منح - 

 
 .تم نشر العديد من األبحاث فى المجاالت العلمية العالمية- 

 
حصل السيد األستاذ الدكتور/ إبراهيم على محمد درويش على جائزة التميز العلمى فى العلوم الصيدلية لهذا - 

 .العام

  ل خطة األنشطة العلمية والمؤتمرات وخدمة المجتمع للعام المقب 

 .سوف تستقبل الكلية زيارة االعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد- 
 
 .تقوم الكلية بتجهيز صيدلية نموذجية لتدريب الطالب ولخدمة المجتمع - 

 
 .وير المستمر والتأهيل لالعتمادسوف تستمر الكلية فى عقد الندوات وورش العمل فى إطار تنفيذ مشروع التط- 

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

 .نشرات تثقيفية غير دورية تصدر عن وحدة ضمان الجودة بالكلية


