
 2011\2010إنجازات الكلیة خالل العام الجامعى 
 ل الندوات وورش العم •

 :نظمت الكلیة العديد من الندوات وورش العمل كالتالى
 
عمید  - م وحاضر فیھا: أ.د. /جمال أحمد صالح22/9/2010ندوة حول " عرض نتائج التقويم الذاتى للكلیة بتاريخ  -1

 08مدير وحدة ضمان الجودة ، عدد الحضور :  –الكلیة ، د. / مصطفى أحمد حسین 
 
م وحاضر فیھا:  28/9/2010يرى اإلدارات والعاملین بالكلیة وذلك إستعداداً لتقدم الكلیة لإلعتماد بتاريخ إجتماع لمد  "-2

 04مدير وحدة ضمان الجودة ، عدد الحضور : –عمید الكلیة ، د. / مصطفى أحمد حسین  -أ.د. /جمال أحمد صالح
 
م وحاضر فیھا: 4/10/2010الدرسات العلیا " بتاريخ ورشة عمل حول " التدريب على توصیف وتقرير برامج ومقررات   "-3

 8مدير وحدة ضمان الجودة ،عدد الحضور : –عمید الكلیة ، د. / مصطفى أحمد حسین  -أ.د. /جمال أحمد صالح
 
أ.د/ ھدى الطالوى ، أ.د/    (CIQAP )لقاء الساده أعضاء ھیئة التدريس مع الساده أعضاء لجنة إستالم المشروع  "-4

 819م وحاضر فیھا: أ.د/ ھدى الطالوى ، عدد الحضور :  13/10/2010براھیم ، د/ مؤمن حامد " بتاريخ إيفان إ
 
م وحاضر فیھا: أ.د / ألفت عبد الغنى  2010/ 28/10-25بتاريخ   " Chemotherapyدورة " بروتوكوالت العالج الكیماوى -5

 65یوط عدد الحضور : جامعة أس–الشافعى أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلیة التمريض 
 
زيارة  –الزيارة اإلستطالعیة -إجتماع لجنة المراجعة إلستیفاء كافة المالحظات الواردة بتقرير (زيارة اللمحاكاة  "-6

أ.د/ كامیلیا جورج ،عدد   -م وحاضر فیھا: أ.د/ أحمد أحمد عبد العزيز23/2/2011التسلیم والتسلم للمشروع)" بتاريخ 
 73الحضور : 

 
م وحاضر  2011/ 3/ 15ة حول " تقدم الكلیة لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحلیلى الناقد للتقییم الذاتى "بتاريخ ندو  -7

مدير وحدة ضمان الجودة ، عدد الحضور :   –عمید الكلیة ، د. / مصطفى أحمد حسین   -فیھا: أ.د. /جمال أحمد صالح
47 
 
عرض التقرير التحلیلى الناقد للتقییم الذاتى (لإلدارات ) بتاريخ ندوة حول " تقدم الكلیة لزيارة اإلعتماد و -8

مدير وحدة ضمان   –عمید الكلیة ، د. / مصطفى أحمد حسین  -م ، وحاضر فیھا: أ.د. /جمال أحمد صالح23/3/2011
 45الجودة ، عدد الحضور : 

 
د للتقییم الذاتى " ( للطلبة ) بتاريخ  ندوة حول " تقدم الكلیة لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحلیلى الناق  -9

مدير وحدة ضمان   –عمید الكلیة ، د. / مصطفى أحمد حسین  -م وحاضر فیھا: أ.د. /جمال أحمد صالح11/4/2011
 83الجودة ، عدد الحضور: 

 ة األنشطة الطالبی  •
 :نظمت إدارة رعاية الشباب بالكلیة بالتعاون مع اتحاد طالب الكلیة

م ) كما شاركت فى 29/10/2010 -15تحاد طالب الكلیة للمستوى األول والثانى والثالث فى الفترة ( انتخابات ا  *
 .م )1/11/2010انتخابات المستويین الرابع والخامس (

 :أوالً: النشاط الرياضى
 
  .حصلت الكلیة على المركز الثانى فى بطولة خماسى كرة القدم طالبات على مستوى الجامعة -1
  .حصلت الكلیة على المركز الثالث فى بطولة التنس األرضى فردى طلبة على مستوى الجامعة -2
  .حصلت الفرقة الثانیة على المركز األول فى دورى السنوات لكرة القدم للكلیات -3
م  100م صدر ، 50م صدر والمركز الثانى فى 100م ظھر ، 50لكلیة فى بطولة السباحة على المركز األول حصلت ا -4

م حرة طلبة  100م حرة ، 50م حرة و المركز السابع  100تتابع والمركز السادس فى  4م × 50صدر والمركز الثالث فى 



  .على مستوى الجامعة
  .لكرة الطائرة طالبات على مستوى الجامعة حصلت الكلیة على المركز ثالث فى بطولة ا -5
  .حصلت الكلیة على المركز الرابع فى بطولة كرة الید طالبات على مستوى الجامعة -6
م عدو طلبة والمركز  400م عدو طالبات ، 100حصلت الكلیة فى بطولة العاب القوى على المركز الرابع وثب طويل ،  -7

  .ة على مستوى الجامعةم عدو ، وثب طويل طلب100الخامس فى 
  .حصلت الكلیة على المركز األول فى بطولة االسكواش فردى طلبة على مستوى الجامعة -8
  .حصلت الكلیة على المركز األول فى تنس الطاولة فردى طالبات فى مھرجان كلیة التربیة النوعیة -9

  .الجامعةحصلت الكلیة على المركز الثالث فى بطولة المصارعة على مستوى  -10
  .حصلت الكلیة على المركز السادس فى بطولة تنس الطاولة طلبة على مستوى الجامعة طلبة -11
  .حصلت الكلیة على المركز األول ، الثانى فى بطولة تنس الطاولة طالبات على مستوى الجامعة -12

 :ثانیاً: النشاط الثقافى
 
  .حصلت الكلیة على المركز األول فى ورش عمل مجالت الحائط على مستوى الجامعة -1
  .افتتاح نادى األدب بكلیة الصیدلة وحضور كبار المسئولین بالكلیة والمعنین بنادى األدب على مستوى الجامعة -2
  .يناير لطالب الفرقة اإلعدادية 25عمل مجلة ثقافیة بعنوان الفیس بوك عن ثورة  -3

 :ثالثاً: النشاط االجتماعى
 
  .نظمت الكلیة مسابقة الطالب والطالبة المثالیة على مستوى الكلیة -1
  .نظمت الكلیة بطولة الشطرنج طلبة وطالبات على مستوى الكلیة -2
  حصلت الكلیة على المركز الرابع فى بطولة الشطرنج طالبات ، المركز السادس فى بطولة الشطرنج طلبة على -3

  .مستوى الجامعة
  .حصلت الكلیة على المركز السادس فى مسابقة الطالب المثالى على مستوى الجامعة  -4

 :رابعاً: النشاط الفنى
 
  .حصلت الكلیة على المركز األول فى مسابقة فنون العاب شعبیة ( شد الحبل ) على مستوى الجامعة  -1
لعزف والمركز الثانى فى العزف والمركز الثالث فى الغناء فى مسابقة  حصلت الكلیة على المركز األول فى الغناء ، ا -2

  .الموسیقى والكورال على مستوى الجامعة 
  .حصلت الكلیة على المركز األول فى مسابقة الشعر الدرامى المسرحى على مستوى الجامعة -3
  .حصلت الكلیة على المركز األول فى العزف فى مھرجان كلیة التجارة -4
كاركاتیر ) بحضور أ.د/ نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم   –رسومات  –فتتاح معرض فنى متكامل ( تصوير ا -5

  .والطالب
  .حصلت الكلیة على المركز األول فى مسابقة التصوير الزيتى على مستوى الجامعة -6

 :خامساً: النشاط األسرى
 
مة العلمیة للطالبات والمركز الثانى شطرنج طلبة ، الرسم  حصلت الكلیة على المركز األول فى المعلومات العا -1

  .الرصاص والمركز الثالث شطرنج طالبات فى مھرجان كلیة التربیة الرياضیة لآلسر الطالبیة
، شطرنج طالبات والمركز الثالث االبحاث االجتماعیة على   2حصلت الكلیة على المركز األول فى القرآن الكريم م -2

 .مستوى الجامعة
  .نظمت الكلیة ندوة عن دور الفتاة بعد ثورة يناير بحضور األستاذة/ وفاء مشھور الخبیرة ( للطالبات فقط ) -3

 :سادساً: النشاط العلمى
 
  .على مستوى الجامعة  CDحصلت الكلیة على المركز الثانى فى مسابقة أفضل -1
  .على مستوى الجامعةحصلت الكلیة على المركز األول فى مسابقة صحیفة الحائط  -2
  .، معھد األورام لطالب الفرقة الرابعة  T3Aقامت الكلیة بزيارة علمیة لشركة سید لألدوية ، مصنع -3

 :سابعاً: نشاط الجوالة والخدمة العامة
 
  .تنظیم وإقامة معسكر خدمة عامة واختیار العشیرة بالكلیة (طلبة وطالبات) -1
ول دينى طالبات ، خدمة عامة طلبة والمركز الثانى قیم طلبة ، طالبات والمركز الثالث  حصلت الكلیة على المركز األ -2

طلبة   31دينى طالبات وحیاة الخالء طلبة وطالبات ، ثقافى طلبة وطالبات ، فنى طلبة وطالبات فى الدورة الكشفیة الـ
  .على مستوى الجامعة 17اإلرشادية الـ

 :ثامناً: نشاط اتحاد الطالب
 
  .فل استقبال الطالب الجدد بحضور كبار القیادات بالكلیةح -1



  .انتخابات اتحاد الطالب وتكوين مجلس اتحاد الطالب الجدد خالل الترم األول -2
  .انتخابات اتحاد الطالب وتكوين مجلس اتحاد الطالب الجدد خالل الترم الثانى -3
  .اقشة الئحة اتحاد الطالب المالیةعمل ورشة عمل لطالب األتحاد واألنشطة الطالبیة لمن -4
  .بدء فعالیات المؤتمر الثانى لطلبة الكلیة لمناقشة مشاكلھم وسماع آرائھم ومقترحاتھم -5
 

 :تاسعاً: خدمات طالبیة
 
  .تمت طباعة دلیل األنشطة الطالبیة للطالب بالسنوات الدراسیة المختلفة -1
 .ختلفة امتحانات السنوات الدراسیة الم  CDتم نسخ -2
  .توفیر بونات التغذية التى تقدم بالمطعم المركزى -3
 .افتتاح صالة الیاقة البدنیة لتدريب الطالب وأعضاء ھیئة التدريس والعاملین بأسعار رمزية -4

 )البرامج الجدیدة ( برنامج العلوم الصیدلیة (الصیدلة اإلكلینیكیة) •
طالب وطالبة والذى كانت قد  30بدأت الدراسة بالعام الدراسى الخامس واألخیر فى برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة بعدد - 

طالب  200طالب وطالبة لیصل إجمالى عدد الطالب إلى   31م بعدد 2007-2006بدأت به الدراسة فى العام الدراسى 
 .وطالبة

 
ھیئة سیارة مینى باص وعدد مصعدين و أجھزة تكییف وأجھزة عرض  تم دعم الكلیة بحوالى ملیون جنیة على  - 

 .وكیماويات ومشاركة فى خطة االحالل والتجديد من میزانیة البرنامج

 ة أنشطة وحدة ضمان الجود •
  5  –  2جودة التعلیم واالعتماد فى الفترة من  خضعت الكلیة للزيارة النھائیة لالعتماد من قبل الھیئة القومیة لضمان   -

م ، وتلقت الكلیة مسودة تقرير الزيارة وقد قامت الكلیة بالرد على ما جاء بھذه المسودة فى انتظار القرار 2011مايو  
ل النھائى للھیئة باالعتماد. ھذا وتقوم وحدة ضمان الجودة بالمتابعة واإلشراف على أنشطة التطوير المستمر مع تأھی 

للمجتمع  المستدامة  التنمیة  فى  ومساھمتھا  التنافسیة  على  الكلیة  قدرات  وتدعیم  لإلعتماد  الكلیة   .برامج 
 

 :تم إستكمال األنشطة المختلفة طبقاً للخطة التنفیذية الموضوع على النحو التالى ·

 التخطیط اإلستراتیجى  -1
 
مراجعة صیاغة بعض   -شر األھداف اإلستراتیجیة للكلیة آلیة معتمدة لن   -تم وضع خطة إستراتیجیة معتمدة وموثقة - 

دراسة معتمدة إلدراج   - مؤشرات المتابعة فى الخطة التنفیذية كما تم مراجعة المیزانیة والمسئولین عن التنفیذ 
إدراج نص رسالة الكلیة   -البحث العلمى فى أحدى الغايات وترجمة ذلك فى أھداف إستراتیجیة وأنشطة ومیزانیة 

توافر  -زيادة المھارات لیستوفى الخريج متطلبات سوق العمل  -علنة بالدراسة الذاتیة وإعالنھا بالوسائل المختلفة الم
 .توافر الكتیبات والوسائل اإلعالنیة واللوحات الدعائیة  -وجود التقرير السنوى  -الخطة التنفیذية 

 الھیكل التنظیمى  -2
 
 .عمل ندوات وتوعیة ودورات تدريبیة وتوافر بیان بالحضور وأعدادھم -تم إعداد ھیكل تنظیمى معتمد وموثق - 
 القیادة والحوكمة -3
 
 تم وضع آلیة معتمدة لمشاركة أعضاء ھیئة التدريس عند ترشیح وإختیار القیادات األكاديمیة بالكلیة - 
  (MIS)العمل اإلدارىتوثیق أنشطة الكلیة من خالل مشروع میكنة - 
  ISOالتحديد السنوى لشھادة -تم وضع خطة معتمدة لتحديد مساھمة للتمويل الذاتى فى أنشطة الكلیة - 

9001/2008 . 
توافر نماذج من اإلعالن عن الوظائف   -توافر بروتوكوالت تعاون مع مختلف القطاعات ذات الصلة   MIS- إستیفاء نظام - 

 .ة التدريس عن أسلوب تعیین المناصب األكاديمیة رضا أعضاء ھیئ -الشاغرة 
 المصداقیة واألخالقیات  -4
 
 .توافر النسخ األصلیة -حضور الندوات  -تم وضع سیاسة معتمدة لضمان عدم تعارض المصالح لألطراف المختلفة - 
 شكاوى وعى الطالب والعاملین بالكلیة بآلیات تلقى والتعامل مع ال  -الدعاية والنشر واإلعالن - 
 .توافر بیانات حديثة على موقع الكلیة وفى كتیبات أدلة الطالب - 



 الجھاز اإلدارى  -5
 
 .تم وضع آلیة معتمدة لإلستفادة من نتائج تقییم األداء للقیادات اإلدارية وسبل تحسین النقاط السلبیة - 
 التجديد السنوى لشھادة -ام المختلفة تم وضع آلیات جديدة لتقییم أداء العاملین واإلعالن عنھا لإلدارات واألقس- 

ISO 9001/2008. 
 .توافر نتائج اإلستبیانات وعرضھا على المختصین  -بیان بالدورات التى تمت   MIS- توافر نظام- 
 الموارد -6
 
خطة معتمدة   -خطة معتمدة لتحدد بنود اإلنفاق المستقبلیة   -تم وضع خطة معتمدة وموثقة للتعامل مع الكوارث - 
دراسة معتمدة لتوافق أعداد الطالب مع الموارد المتاحة  - موثقة لزيارة التجھیزات والمعدات لتحقیق األمن والسالمة  و
 .إستكمال تطوير المعامل  -مدرجات مناسبة  -وجود دلیل لتلیفونات محدث  -توافر المعلومات على الموقع وتنوعھا  -
 المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة  -7
 
آلیة معتمدة لقیاس رضا األطراف المجتمعیة ، توافر  -وضع خطة لخدمة المجتمع معتمدة من مجلس الكلیة  تم  - 

 .وجود موقع إلكترونى محدث -توافر المطويات والكتیبات  -توافر التقارير  -الخطة 
 الطالب والخريجون  -8
 
  -طالب المقبولین مع الموارد المتاحة معتمدة دراسة عن أعداد ال -تم وضع خطة معتمدة لرعاية الطالب المتعثرين - 

خطة   -وضع خطة لتحفیز أعضاء ھیئة التدريس على المشاركة فى األنشطة الطالبیة   -برنامج لجذب الطالب الوافدين  
إنشاء جمعیة خريجى كلیة   -خطة لزيادة خدمات وحدة الخريجین   -معتمدة لتوعیة الطالب باإلرشاد األكاديمى 

وجود نتائج    -إقامة الحفل   -اإلعالن عن الحفل   -إتحاد المعلومات وتحديثھا المستمر  -فر دلیل الطالب تو -الصیدلة  
 - توافر المعلومات الحديثة على الموقع بصفة مستمرة -وجود المراسالت الخاصة بذلك   -وتحلیل لنتائج اإلستبیانات 

مشاركة الطالب   -الت الجامعة لرعاية الطالب الوافدين مشاركة الكلیة فى فاعلیات وإحتفا -توافر المواد الدعائیة 
  -توثیق اآللیة    -وجود بحث حالة للطالب  -توافر تقرير عن متابعة تنفیذ الخطة   -الوافدين ببرنامج وأنشطة داخل الكلیة 

ع اإللكترونى  إعالن أسماء المتفوقین والمتمیزين على الموق  -حصول الكلیة على مراكز متقدمة فى األنشطة الطالبیة 
تكريم الحاصلین على   -صرف حوافز مالیة للطالب المتفوقین علمیاً من الشركات   -دعم مالى للطالب المتفوقین  -

توافر التقارير الدورية ومحاضر   -مراكز متقدمة فى األنشطة الطالبیة فى حفل ختام فاعلیات األنشطة الطالبیة 
تقارير عن فتح صناديق الشكاوى   -ى واإلجراءات التصحیحیة (إن وجد) اإلجتماعات عن أعمال لجنة الدعم األكاديم 

وضع جداول إلستخدام صالة اللیاقة    -حفل ختام فاعلیات األنشطة -وجود جداول دراسیة مناسبة   -وفحص الشكاوى 
 .البدنیة وتوفیر مشرف علیھا

 المعايیر األكاديمیة والبرامج التعلیمیة  -9
 
آلیة لمراجعة نواتج التعلیم   -آلیة لمراجعة توصیف وتقرير البرامج والمقررات  -تم تبنى معايیر أكاديمیة معتمدة وموثقة - 

مراجعة أھداف البرنامج   -خطة معتمدة لتقارير المقررات وخطة للتطوير  -للبرنامج وإتساقھا مع نواتج التعلیم للمقررات  
 .وجود آلیة معتمدة لتقويم الفاعلیة التعلیمیة  -مراجعین الداخلیین والخارجیین  والمقررات بناءاً على تقارير ال

 التعلیم التعلم  -10
 
  -خطة إستراتیجیة مطورة ومعتمدة  -تم وضع آلیة لتطوير إستراتیجیة التعلیم والتعلم فى ضوء الخطة اإلستراتیجیة  - 

آلیة موثقة لتقويم نتائج التدريب   -جات التعلم المستھدفة دراسة عن قیاس اإلمتحانات لمخر  -مراجعة برنامج التدريب 
إستخدام أعضاء ھیئة التدريس أسالیب حديثة   -دراسة للتأكد من شفافیة نتائج اإلمتحانات الشفوية  -المیدانى  

  -العلمیة   توافر قوائم بأنماط التعلم الغیر تقلیدي وتعمیمھا على األقسام  -للتعلیم والتعلم وإستخدام التعلم الذاتى 
 .اإلجراءات التصحیحیة  –مناقشة تقارير نتائج تحلیل اإلستبیانات 

 أعضاء ھیئة التدريس  -11
 
آلیة   -آلیات للتعامل مع العجز فى أعضاء الھیئة المعاونة   -تم عمل دراسة عن نسبة أعضاء الھیئة المعاونة للطالب  - 

آلیة معتمدة لتقییم مستوى رضا أعضاء ھیئة   -قرير السنوى  معتمدة لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدريس وإدراجه بالت
 .التدريس والھیئة المعاونة واإلستفادة منھا

 البحث العلمى واألنشطة العلمیة  -12
 
دراسة لزيادة   -تم عمل دراسة عن عدد األبحاث المنشورة نسبة إلى إجمالى أعضاء ھیئة التدريس فى الكلیة - 

دراسة إلستفادة المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة من البحوث   -لتفعیل اإلتفاقیات الثقافیة سیاسة   -البحوث التطبیقیة 
توافر   –توافر البیانات على الموقع اإللكترونى   –توافر أبحاث مشتركة  –توافر تقارير  -العلمیة التطبیقیة الخاصة بالكلیة 

 .توافر مجلة الكلیة على قواعد البیانات  –أبحاث منشورة  



 الدراسات العلیا -13
 
آلیة   -تقارير برامج ومقررات معتمد  -تم االنتھاء من عمل توصیف موحد ومعتمد لمقررات وبرامج الدراسات العلیا - 

دراسة للتوافق بین  -دراسةللتوافق بین معايیر البرامج والمعايیر القیاسیة المتبناه  -لمراجعة برامج الدراسات العلیا 
توافر مواد الدعاية على   -سیاسة معتمدة ومعلنة لجذب الطالب الوافدين  -ات البرامج  مخرجات المقررات ومخرج

 .توافر التقارير  -معرفة الطلبة بآلیة تلقى الشكاوى  -الموقع اإللكترونى والملحقیات الثقافیة 
 إدارة الجودة -14

 
لیة معتمدة لعرض نتائج التقويم على  آ -تم اتخاذ إجراءات تصحیحیة بناءاً على تقويم عناصر القدرة المؤسسیة- 

خطة تنفیذية تشمل جمیع معايیر   -خطط تعزيز لمعايیر القدرة المؤسسیة  -األطراف المختلفة داخل وخارج الكلیة 
توافر  -میكنة حفظ وإستدعاء الوثائق  -تقرير أنشطة الوحدة معتمد وموثق  -الئحة تنفیذية معتمدة للوحدة  -التقويم  

توافر تقارير   -توافر تقارير البرامج  -وجود تقرير المراجعة الداخلیة  -توافر نتائج تحلیل اإلستبیانات  -وى التقرير السن 
آلیة لإلستفادة من   -آلیة لمناقشة نتائج التقويم مع األطراف المجتمعیة  -المراجعة الخارجیة للمقررات والبرامج 

 .المستوى العلمى والمھنى لخريجى الكلیةمالحظات األطراف المجتمعیة ومنظمات سوق العمل على  
 :االصدارات والمطويات : تم إصدار العديد من االصدارات والمطويات فى الموضوعات اآلتیة 

 
إنجازات وحدة ضمان الجودة ، مشروع التطوير المستمر والتأھیل لإلعتماد ، مفاھیم وأسس اإلستعداد والمواجھة   ·

 .(لیةإلدارة األزمات ، و بوستر عن الك
 :تم إصدار عدد ستة أدلة

 
دلیل الطالب ، دلیل طالب الصیدلة اإلكلنیكیة ، دلیل الخريجین ، دلیل اإلرشاد األكاديمى ، دلیل الجودة ، المیثاق  ·

 .األخالقى ، دلیل ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه

 تفى مجال اإلنشاءا •
الل الصیف بتكلفة حوالى ملیون وثالثمائة  إنتھت الكلیة من استكمال تنفیذ خطة الحالل وتجديد المعامل الطالبیة خ- 

 .ألف جنیه بالمشاركة بین مشروع التطوير والجامعة عن طريق برنامج الصیدلة االكلینیكیة
 .تم استكمال تكییف مدرجات األقسام العلمیة وتزويدھا بأجھزة عرض فیديو ، أجھزة كومبیوتر - 
 .ة عرض تم تزويد المعامل الطالبیة بأجھزة كومبیوتر واجھز - 
 .تم تغییر مواتیر الشفط بدوالیب الغازات لجمیع معامل األبحاث بالكلیة- 
 .تم استكمال وتجھیز وتكییف قاعات االمتحانات بجةار مكتب البريد وأسفل مدرج ب بمجمجع مدرجات الكلیة- 
تكییف ، نقاط إنترنت)  تم إستكمال تجھیز وإفتتاح خمس قاعات للحاسب اآللى الطالبى ( أجھزة كومبیوتر ، أجھزة  - 

  (ICDL).منھا معمل معتمد الختبارات الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللى
 .تم تكییف معمل تصمیم األدوية باستخدام الحاسب اآللى - 
 .تم تزويد المكتبة بأحدث الكتب فى مجال الصیدلة - 
 .تم تحديث الموقع االلكترونى للكلیة - 
 .ساسیة للكلیة بتكلفة تبلغ ربع ملیون جنیه تم تغییر مواسیر المیاه األ - 
 .مت مربع بتكلفة تبلغ ربع ملیون جنیه 3000تم تغییر بالط أفنیة الكلیة بمساحة أكثر من - 
 .تم تزويد المعامل الطالبیة وقاعات الشرح بنقاط االنترنت - 
 .تم تزويد الكلیة بنقطة انترنت السلكى تغطى المساحة حول الكلیة- 

 ةكادیمیة والبحثی اإلنجازات األ •
 .لدرجة الدكتوراه  8لدرجة الماجستیر ،  13درجة دبلوم الدراسات العلیا ،  47تم القید لعدد - 
 
لدرجة  4جة الماجستیر ، لدر 16درجة دبلوم الدراسات العلیا ، 25درجة دراسات علیا بیانھا كالتالى:  45تم منح - 

 .تم نشر العديد من األبحاث فى المجاالت العلمیة العالمیة   -الدكتوراة. 
 
المدرس المساعد بقسم الكیمیاء التحلیلیة الصیدلیة على جائزة أحسن  –حصلت السیدة / عزة ھشام منصور - 

 .رسالة ماجستیر فى العلوم الصیدلیة والطبیة لھذا العام 



 ة دمة المجتمع وتنمیة البیئ فى قطاع خ  •
) بتاريخ 561واعتمدت بمجلس كلیة رقم ( 2010/2011تم وضع الخطة السنوية للقطاع للعام الجامعي  -

 .م 26/10/2010
تم عقد العديد من الندوات وفي كافة المجاالت لتوعیة أعضاء ھیئة التدريس والعاملین واإلداريین وكذلك الطالب   -

 :األعمال وذلك علي النحو التالي  وبعض األطراف المجتمعیة وأرباب

 "ندوة عن" التداوى باألعشاب -1
 

 .المدرس بقسم العقاقیر -وحاضرت فیھا السیدة الدكتورة / سعاد عبد اللطیف 29/11/2010وذلك يوم االثنین 
 "ندوة عن"حلول مقترحة للتخلص من النفايات -2
 

فیھا الســید األستاذ/ حسن حسن فرج أستاذ الكیمیاء الطبیة   والتى حاضر 14/3/2011وذلك يــوم األربعــاء الموافق 
 .المتفرغ بالكلیة 

 " Irrational Drug use " ندوة عن األستعمال الخاطئ للدواء -3
 

م تم عقد ندوة علمیة في إطار برنامج  14/4/2011على ھامش حفل الخريجین بكلیة الصیدلة يوم الخمیس الموافق 
ر وقد ألقت أ.د/ تھانى حسن الفحام وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  التعلیم الصیدلي المستم 

وذلك بحضور لفیف من الصیادلة بالمجتمع األسیوطى   ."Irrational Drug use "محاضرة عن األستخدام الخاطئ للدواء
 .روكذلك شرف الندوة السادة الصیادلة أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لصیادلة مص

  :RTCلجنة التدريب والتوظیف 
 
  Keys to charismatic personalityعن 2011عقد كورس كامل فى نوفمبر - 
 عقد دورة فى الصیدلة األكلینیكیة خالل اجازة نصف العام باالشتراك مع أقسام كلیة الطب - 
 :تفعیل لجنة مكافحة الكوارث واألزمات وإجراءات األمن والسالمة- 

 560الھیكل التنظیمى المطور للجنة إدارة األزمات والكوارث بعد تحديد المسئولیات من مجلس كلیة رقمتم اعتماد  ·
 21/9/2010فى 

 .تم استكمال مقومات األمن وإجراءات السالمة ضد الحريق مثل الطفايات العادية والتلقائیة  ·
 7/4/2011لخمیـس المـوافق تم عمل سیناريو محاكاة عن إجراءإخالء من معامل الكلیة وذلك يوم ا ·

  :حمالت التوعیة
 
) واستھدفت حملة التوعیة اآلنسات والسیدات  2010حملة التوعیة بالكشف المبكر لسرطان الثدي : ( اكتوبر   -1

 .العامالت بالكلیة وقام بالتوعیة طالبات برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة وتم توزيع مطويات على متلقیات التوعیة 
) وقام بالتوعیة الطالب 2010نوفمبر  14عیة بمرض السكر : وذلك بمناسبة الیوم العالمي لمرض السكر (حملة التو -2

 .والطالبات واستھدفت الحملة عدداً كبیراً من العاملین واإلداريین بالكلیة من الجنسین وتم توزيع مطويات
ء لجنة "مكافحة التدخین"  حملة التوعیة بمنع التدخین : وقام بھا الطالب والعاملین من أعضا -3

واستھدفوا العاملین بالكلیة وتم توزيع بعض الكتیبات التي تنفر من التدخین. تم استطالع آراء 27/11/2010فى
 .المستھدفین من حمالت التوعیة في برنامج التوعیة ومدى قدرته على التأثیر وكیف تم التأثر به وكانت الردود ايجابیة 

بعمل حمالت توعیة بین موظفات الكلیة عن  3/2011/ 26ة الطبیعیة: قامت الطالبات فى حملة الحث على الرضاع -4
 .الرضاعة الطبیعیة وفوائدھا وقاموا بتوزيع مطويات علیھن 

 بتجمیع كمیة ھائلة من الدواء لركن الخیر بالصیدلیة  11/4/2011حملة تكافل الدواء: قام الطالب و الطالبات فى  -5
 :إحیاء مناسبات بیئیة 

 
يوم الدرن العالمى : قام الطالب بعمل توعیة للطالب والعاملین بالكلیة وقد تم إصدار مطوية بمناسبة الیوم العالمي   -1

  .3/2011/ 24للدرن فى 
یوم  الیوم العالمى للمیاه : قام الطالب بعمل توعیة للطالب والعاملین بالكلیة وقد تم إصدار مطوية بمناسبة ال -2

  .22/3/2011العالمي للمیاه فى 
  :لقاء صیادلة أسیوط

 
جامعة أسیوط تم عقد لقاء موسع بین إدارة الكلیة وصیادلة   –في إطار االحتفال بالیوبیل الذھبي لكلیة الصیدلة  ·

م لمناقشة بعض الموضوعات التي تھم الصیادلة وتتعلق 1/4/2011محافظة أسیوط وذلك فى يوم الجمعة الموافق 
  .المنشود من نقابة الصیادلة والتأكید على التعلیم بالمھنة ولتواصل الخريجین مع كلیتھم األم وتفعیال للنشاط

 .الیوم البیئى بجامعة أسیوط ·



م وقد أحیت كلیة الصیدلة ھذا الیوم   17/5/2011تم عقد الیوم البیئي بكل كلیات جامعة أسیوط يوم الثالثاء الموافق  ·
 ."بعمل معرض بیئي بعنوان : "الیوم العالمي لمنع التدخین 

 :مباشرة خدمات مجتمعیة 
 
 م 2010/ 14/11قافلة طبیة الى قرية میر القوصیة  -1
 م 1/2011/ 1محافظة أسیوط –قافلة طبیة الى قرية التتلیة القوصیة  -2
 2011/ 7/1محافظة أسیوط  –مركز الغنايم  -قافلة طبیة الى قرية دير الجنادلة  -3
 م 22/1/0112محافظة   –قافلة طبیة الى قرية أوالد محمد مركز الغنايم  -4
 م 26/1/2011محافظة أسیوط  –قافلة طبیة لقرية الحواتكة  -5
 13/4/2011محافظة أسیوط  –قافلة طبیة الى قرية سالم مركز المنقلوط  -6
 م 18/4/2011-16محافظة أسیوط  -قافلة طبیة لقرية موشا  -7

 :أنشطة مركز المعلومات الدوائیة
 
 : التدريب  -1
 

على طرق البحث عن المعلومات الدوائیة حتى يؤھلھم لھذا الدور فى المستقبل بعد    يقوم المركز بتدريب الطالب ·
التخرج حیث يقوم الصیادلة بالمركز بالتناوب بإعطاء محاضرات وشرح عملى عن كیفیة الرد على االستفسارات ثم  

ث تم عدد من التدريبات مؤخراَ  يقومون بإتاحة الفرصة للطالب المتدربین للقیام بھذا الدور بأنفسھم إلتمام التدريب حی
 .13/4/2011-12م وكذلك فى الفترة  12/10/2010-10وھى فى الفترة من 

 :المطويات التثقیفیة -2
 

/ وحتى أخر 2009أصدر مركز المعلومات الدوائیة " مجموعة من المطويات التثقیفیة الغیر دورية باللغة العربیة بدءا من  ·
لمطويات تحتوى على موضوعات ھامة ملحة مثل بعض األدوية التى ينصح بعدم  وھذه ا 27/6/2011عدد صدر فى  

استعمالھا لثبوت ضررھا أو بدائل لبعض العالجات المنتشرة وھكذا وھى تصدر طبقا للمتطلبات ووجود األخبار العلمیة  
 .الملحة وتكتب باللغة العربیة بأسلوب سھل مقبول من غیر األكادمیین

 21/6/2011إلى  19/9/2010عة وذلك من أعداد المطويات سب ·
  :الصیدلیة التعلیمیة النموذجیة

 
تم بحمد هللا افتتاح الصیدلیة التعلیمیة النموذجیة وبدأ مزاولة تدريب الطالب مثل طالب المستوى السادس من   ·

 .برنامج الصیدلة األكلینیكیة وكذلك تقوم الصیدلیة بتقديم خدمات مجتمعیة أخرى 

 ل خطة األنشطة العلمیة والمؤتمرات وخدمة المجتمع للعام المقب  •
 .م2012الدولى الثامن للعلوم الصیدلیة فى مارس  رعقد المؤتم- 
 
 .سوف تستمر الكلیة فى عقد الندوات وورش العمل فى إطار تنفیذ مشروع التطوير المستمر والتأھیل لالعتماد- 
 
وائیة ، مجلة صیادلة المستقبل ، نشرات  االستمرار فى إصدار مجلة العلوم الصیدلیة ، نشرات مركز المعلومات الد- 

 .تثقیفیة غیر دورية تصدر عن وحدة ضمان الجودة بالكلیة 

 ىحصول الكلیة على اإلعتماد األكادیم  •
حصلت الكلیة علي شھادة االعتماد األكاديمي من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد وذلك  

 .م 27/9/2011) بتاريخ 102بموافقة مجلس إدارة الھیئة في جلسته رقم (


