
 2012\2011إنجازات الكلیة خالل العام الجامعى 
 الندوات وورش العمل  •

 :نظمت الكلیة العديد من الندوات وورش العمل كالتالى
 
م وحاضر فیھا د./ مصطفى  17/10/2011بتاريخ   ISO 9001/2008مديرى اإلدارات لمراجعة إجراءات إجتماع -1

 .31مدير وحدة ضمان الجودة وكان عدد الحضور  – أحمد حسین 
 
م وحاضر فیھا السید المھندس/ أحمد 10/12/2011بتاريخ   ISO 9001/2008زيارة الشركة المانحة لشھادة -2

 .8ناصر قورة وكان عدد الحضور  /عثمان والسید الدكتور
 
م وحاضر فیھا أ.د / مصطفى  26/2/2012لقاء مع الطالب حول مناقشة قضايا الجودة ما بعد اإلعتماد" بتاريخ   "-3

 .17مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة ومدير وحدة ضمان الجودة وكان عدد الحضور  - أحمد حسین 
 
م أقیم إجتماع مع مديرى اإلدارات 2011/2012الجودة للعام الجامعى فى إطار خطة أنشطة وحدة ضمان  -4

م الساعة العاشرة صباحاً بقاعة مجلس  4/3/2012لمناقشة أبعاد الجودة ما بعد اإلعتماد وذلك يوم األحد الموافق 
 .24الكلیة وكان عدد الحضور 

 
 .م17/10/2011يوم األثنین الموافق   " ISO "تم إجتماع مراجعة إجراءات األيزو -5
 
تحت رعاية كلیة الصیدلة باإلشتراك مع نقابة صیادلة أسیوط عقدت دورة طبیة صیدلیة فى الفترة من   -6

 .م تم ذلك بمجمع مدرجات كلیة الصیدلة 18/11/2011م إلى 12/11/2011
 
كیة لبحث موضوعات إجتماع إدارة الكلیة مع أعضاء ھیئة التدريس وأولیاء أمور طالب برنامج الصیدلة اإلكلینی  -7

  ."م بقاعة اإلحتفاالت مبنى " ب21/11/2011خاصة بالعملیة التعلیمیة يوم األثنین الموافق 
 
تم عمل ندوة عن التعريف باألجھزة الموجودة بمركز الخدمات الصیدلیة بالكلیة وذلك يوم الخمیس الموافق  -8
حروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  م بقاعة اإلحتفاالت بالكلیة وحاضر فیھا أ.د./ م 8/12/2011

 .وتنمیة البیئة
 
تم عمل ندوة عن األلوان الصناعیة والمواد ذات نكھة فى صناعة الدواء وذلك يوم السبت الموافق   -9

م بقاعة اإلحتفاالت بالكلیة وحاضر فیھا أ.د./ محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمة 31/12/2011
 .وتنمیة البیئة المجتمع  

 
م بمدرج  8/12/2011تم عمل حفل ختام وتوزيع شھادات وجوائز الدورة الطبیة الصیدلیة يوم الخمیس الموافق  -10

 ." ج " بمجمع المدرجات بالكلیة
 

 .م 10/12/2011يوم السبت الموافق   " AJA "تمت زيارة الشركة المانحة لشھادة اآليزو -11
 

المشكالت التى تواجه الشباب ودور الشباب فى نھضة مصر " للداعیة اإلسالمى   تم عقد ندوة دينیة حول "  -12
 .م بمدرج " ب " بمجمع المدرجات بالكلیة25/2/2012الشیخ / محمد إسماعیل وذلك يوم السبت الموافق 

 
د ضمن خطة التعلیم الصیدلى المستمر نظمت أسرة حلوة الحیاة بكلیة الصیدلة لقاء مع الدكتور / أحم -13

م الساعة الخامسة مساءاً بمدرج " أ 26/2/2012األحد الموافق   " OTC Highlights "الجويلى فى محاضرة بعنوان
 ." بمجمع مدرجات الكلیة وكان عدد الحضور كبیرا 

 
إلى   19/2صناع الحیاة " بمدرج شرح الصیدالنیات فى الفترة من   –تم عمل دورة تدريبیة ألسرة " بكره أحلى  -14
 .م 21/2/2012



 
م أقیمت ندوة بعنوان " لقاء مع الطالب  2011/2012فى إطار خطة أنشطة وحدة ضمان الجودة للعام الجامعى  -15

م الساعة السادسة والنصف " 26/2/2012حول مناقشة قضايا الجودة ما بعد اإلعتماد " وذلك يوم األحد الموافق 
 .مساءاً " بقاعة مجلس الكلیة

 
عمید الكلیة وبتنظیم فريق إحیاء الطبى لطالب كلیة   –األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح  تحت رعاية السید  -16

الصیدلة ومشاركة النقابة الفرعیة لصیادلة أسیوط أقیمت أمسیة نقابیة بحضور مجلس النقابة وذلك لمناقشة 
مسیة يوم األحد الموافق  بعض الموضوعات الھامة التى تخص الصیادلة (التعلیم الصیدلي المستمر) ، تم عقد األ

 .م الساعة السادسة مساءاً بمدرج " ب " بمجمع المدرجات بالكلیة4/3/2012
 

المستقبل ، تم عقد الندوة يوم األربعاء  –شاركت كلیة الصیدلة فى ندوة مشروعات تكنولوجیا الحاضر  -17
 .لمبنى اإلدارى بالجامعة م فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بالقاعة الثمانیة با7/3/2012الموافق 

 
شاركت كلیة الصیدلة فى اللقاء الخاص بنشر وتعريف أنشطة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعلیم العالى   -18

م بقاعة المناقشات 8/3/2012وبرنامج التطوير المستمر والتأھیل لإلعتماد ، تم عقد اللقاء يوم الخمیس الموافق 
 .بالمبنى اإلدارى بالجامعة 

 
 .أقیمت عدة إجتماعات تحضیرية وذلك لإلعداد لمؤتمر جامعة أسیوط الدولى الثامن للعلوم الصیدلیة -19

 
م تحت رعاية 2012مارس 15-14تم عقد مؤتمر جامعة أسیوط الدولي الثامن للعلوم الصیدلیة في الفترة من  -20

 .الصیدلة  السید األستاذ الدكتور رئیس الجامعة والسید األستاذ الدكتور عمید كلیة
 

تم عقد محاضرات دورة التعلیم الصیدلي المستمر لصیادلة مدينة ومركز أسیوط وذلك بالتعاون مع كلیة  -21
 .م20/4/2012م إلي 31/3/2012الصیدلة ونقابة صیادلة أسیوط في الفترة من  

 
فادة منھا تم ذلك يوم  تم عقد محاضرة تعريفیة بعنوان " وسائل حماية حقوق الملكیة الفكرية وكیفیة اإلست -22

 ."م بقاعة اإلحتفاالت مبنى "ب3/4/2012الثالثاء الموافق 
 

م بقاعة اإلحتفاالت مبنى  5/4/2012وذلك يوم الخمیس  46تم عقد إجتماع تحضیرى لحفل الخريجین للدفعة  -23
  .""ب

 
الحنان لرعاية األيتام بمركز   أقیمت إحتفالیة كبیرة بیوم الیتیم وذلك بإستضافة مجموعة من أطفال جمعیة دار -24

 .م بفناء الكلیة مع طالب اسرة اسعد غیرك بالكلیة 7/4/2012الفتح وذلك يوم السبت الموافق 
 

  HPLC "- قامت الكلیة بعقد دورة تدريبیة على بعض أالجھزة العلمیة بمركز الخدمات الصیدلیة بالكلیة مثل -25
MS " -GC م وحاضر فیھا نخبة من أساتذة الكلیة8/4/2012-7وذلك يومى السبت واألحد الموافق. 

 
 .م8/4/2012نظم مركز نقل الدم القومى باإلشتراك مع الكلیة حملة توعیة للتبرع بالدم وذلك يوم األحد  -26

 
م وذلك يوم الخمیس الموافق  2012/ 2011تم عقد المؤتمر العلمى السنوى لكلیة الصیدلة للعام الجامعى  -27
  ."عة اإلحتفاالت مبنى " بم بقا26/4/2012

 
" وذلك يوم األحد الموافق  47للفرقة الرابعة الدفعة الـ "   " Photo Day "نظم اتحاد الطالب يوم للتصوير -28
  ."م بفناء الكلیة ومدرج " ب29/4/2012

 
وفى وذلك يوم نظمت الكلیة برنامج التدريب الصیفى لطالب الفرقتین الثالثة والرابعة المقدم من شركة سان -29

 .م19/5/2012السبت الموافق 
 

فى إطار إھتمام إدارة الجامعة بالنواحى البیئیة على مستوى جمیع الكلیات. قام بزيارة الكلیة فريق لجنة   -30



التقییم البیئى للقطاع الطبى وذلك للوقوف على مدى تطبیق الكلیة لألنظمة البیئیة السلیمة وذلك يوم األحد 
 .م20/5/2012الموافق 

 
- 15مل الحاسب اآللى للعاملین بالجھاز اإلدارى بالكلیة فى الفترة من نظمت الكلیة دورة تدريبیة بمعا -31
 .م 13/5/2012

 ة تقریر عن األنشطة الطالبی  •
  :النشاط الرياضى (طلبة) -أوالً : 

 
 : النشاط الرياضى (طلبة) -
 
حصلت فرق الكلیة علي المركز األول والثاني والثالث في دوري السنوات لكرة السلة للفرق الدراسیة الثانیة  -1

 .1/11/2011- 31/10والثالثة والرابعة بتاريخ 
حصلت فرق الكلیة علي المركز األول والثاني والثالث في دوري السنوات لكرة الطائرة للفرق الدراسیة الثانیة  -2

 .11/2011/ 13-12والرابعة بتاريخ  والثالثة
 .م15/11/2011-14حصلت الكلیة علي المركز األول والثاني والثالث والرابع في دوري السنوات لكرة القدم بتاريخ  -3
 .21/11/2011حصلت الكلیة علي المركز الرابع في مسابقة كرة السلة طالبات بتاريخ   -4
 .م11/2011/ 22ة الجامعة للسباحة بتاريخ حصلت الكلیة علي المركز األول في بطول -5
 .م29/11/2011كیلو بتاريخ  91حصلت الكلیة علي المركز األول في بطولة الجامعة للمالكمة (وزن  -6
حصلت الكلیة علي المركز األول في مسابقة تنس الطاولة في مھرجان كلیة التربیة النوعیة علي مستوي الجامعة   -7

 .م2011/ 30/11بتاريخ 
 .م14/12/2011-6عد فريق الكلیة إلي دور الثمانیة في دوري الجامعة في كرة القدم بتاريخ ص  -8
 .م18/12/2011-4صعد فريق الكلیة إلي دور الثمانیة في دوري الجامعة في كرة القدم بتاريخ  -9

 .م3/12/1201كیلو) بتاريخ  73حصلت الكلیة علي المركز األول في بطولة الجامعة للجودو (وزن  -10
-17حصلت الكلیة علي المركز األول والسادس في بطولة تنس الطاولة (طلبة) علي مستوي الجامعة بتاريخ  -11
 .م 81/12/2011

حصلت الكلیة علي المركز األول والثاني والثالث والرابع في دوري السنوات لكرة القدم (المرحلة األولي) وقد تم   -12
 .م5/3/2012-4فرق بتاريخ  4إشتراك 

 .م24/3/2012حصلت الكلیة علي المركز األول في بطولة دوري الجامعة لكرة القدم بتاريخ  -13
حصلت الكلیة علي المركز األول والثاني في مسابقة تنس الطاولة (طلبة وطالبات) في مھرجان كلیة التربیة   -14

 م 26/3/2012الرياضیة بتاريخ  
 .م 28/3/2012الجامعة لكرة القدم بتاريخ  صعدت الكلیة لدور الثمانیة في بطولة دوري  -15

 
 : النشاط الرياضى (طالبات) -
 
حصلت الكلیة علي المركز األول والثالث في بطولة تنس الطاولة (طالبات) علي مستوي الجامعة بتاريخ  -1

 م 20/2/2012
 .م30/3/2012حصلت الكلیة علي المركز األول والثالث في بطولة الجامعة لتنس الطاولة بتاريخ  -2
 .م26/3/2012حصلت الكلیة علي المركز األول في المھرجان الرياضي بكلیتي التربیة الرياضیة والعلوم بتاريخ  -3

 :ثانیاً : النشاط األسري
 
 .م8/12/2011تم إقامة دورة تدريبیة في ""التنمیة البشرية ""بین أسرة بكرة أحلي وأسرة صناع الحیاة بتاريخ  -1
 .م8/3/2012-7ز دوري األسر بالكلیة في لعبتي الشطرنج وتنس الطاولة بتاريخ نظمت أسرة كنو -2
 م 17/3/2012نظمت أسرة أشرقت ندوة بعنوان لن أرضي عن األمنیات وحاضر بھا األستاذة/عزة فرغلي بتاريخ  -3
معة وقد فازت  حصلت الكلیة علي المركز األول والثاني والثالث في مھرجان األسر الطالبیة علي مستوي الجا -4

 .م 29/3/2012 - 25الكلیة بتسع مراكز بتاريخ 
 .م 1/11/2011تم إقامة المعرض الثقافي ألسرة حلوة الحیاة بعنوان تفرق كثیر بتاريخ   -5
بالتعاون مع النقابة الفرعیة لصیادلة أسیوط ونقابة    (Pharmacy Medical course)نظمت أسرة الحرية دورة بعنوان -6

 .م2011/ 18/11-12ريخ صیادلة مصر بتا 
 .م5/12/2011قامت أسرة الحرية بعمل مسابقة في القرآن الكريم علي مستوي الكلیة بتاريخ  -7
 

 :ثالثاً : النشاط العلمي



 
حصلت الكلیة علي المركز الثاني في مسابقة المعلومات العامة في مھرجان كلیة التربیة النوعیة علي مستوي   -1

 .م 30/11/1201الكلیات بتاريخ  
حصلت الكلیة علي المركز األول في المسابقة التي نظمتھا اإلدارة العامة لرعاية الشباب في دوري المعلومات   -2

 .م20/2/2012والبرمجیات (تبسیط العلوم) بتاريخ 
 .م4/2012/ 10شاركت اللجنة العلمیة علي مستوي الكلیة في مسابقة دوري المعلومات بتاريخ  -3

 :رابعاً : نشاط الجوالة والخدمة العامة
 
 .م27/10/2011تم اقامة معسكر جوالة لطالب برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة بتاريخ  -1
نیة لجوالي وجواالت كلیات الجامعة بتاريخ  المشاركة في مراكز التدريب علي المھارات الكشفیة والف -2

 .م 24/11/2011
 .م15/3/2012تم إقامة معسكر إلختیار عشیرة الجوالة بتاريخ  -3
حصلت الكلیة علي المركز األول والثالث في نشاط الخدمة العامة والقیم الروحیة والشخصیة وكذلك النشاط   -4

 .م3/4/2012-29/3الكشفي والديني والفني والثقافي بتاريخ 
والذي أقیم بالصالة المغطاة   46تمت مشاركة الطالب في اإلعداد لحفل الخريجیین الصباحي والمسائي للدفعة  -5

 .م4/2012/ 19الجديدة صباحاً ومدرج (ج) بمجمع مدرجات الكلیة بتاريخ 
 :خامساً : النشاط الثقافي

 
 .م 12/11/2011بتاريخ زجل) - شعر  –) تشمل (قصة قصیرة 1تم إصدار مجلة ثقافیة ( -1
 .م21/11/2011تم إقامة مسابقة في القرآن الكريم لطالبات برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة بتاريخ  -2
 .م8/12/2012-30/11) طالب بتاريخ  2تم حضور دورة تدريبیة في مجال التنمیة البشرية لعدد ( -3
 .م15/12/2011خ زجل) بتاري -قصة قصیرة - ) تشمل (شعر2تم إصدار مجلة ثقافیة ( -4
 .م21/12/2011-17تم حضور دورة التنمیة البشرية لألخصائیین علي مستوي الجامعة بتاريخ  -5
 .م13/3/2011-11حصلت الكلیة علي المركز الثاني في المھرجان الثقافي الفني بكلیة التربیة الرياضیة بتاريخ  -6
 .م14/3/2012یة النوعیة بتاريخ شاركت الكلیة في المھرجان الثقافي الفني بكلیة الترب -7
 .م2012/ 29/3-25شاركت الكلیة في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتھا اإلدارة العامة لرعاية الشباب بتاريخ  -8
 .م7/4/2012شاركت الكلیة في حملة بعنوان (رؤي وأحالم الشباب لمستقبل مصر) بتاريخ  -9

بالفرق المختلفة وقد حضر لفیف من األدباء والشعراء وحصل    تمت إقامة مسابقة شعرية بین طالب الكلیة -10
 .م10/4/2012الطالب/عالم محمد يوسف علي لقب شاعر كلیة الصیدلة بتاريخ 

 .م5/2012/ 7تم إصدار مجلة ثقافیة تشمل موضوعات ثقافیة بتاريخ  -11
جمال فرغلي والسید/عز المنصوري  تم إفتتاح ندوات نادي األدب (الصالون الثقافي) وحضره الشاعر الصیدلي/  -12

 .م17/5/2012بتاريخ 
 :سادساً : النشاط اإلجتماعي

 
 .م27/10/2011-23تم اإلشتراك في القوافل اإلجتماعیة الطالبیة المتكاملة بالوادي الجديد بتاريخ  -1
 .م2011/ 31/10المشاركة في المعرض الخیري بكلیة التربیة النوعیة للمالبس الجاھزة بتاريخ  -2
 .م16/11/2011-14/11تم إقامة مسابقة شطرنج علي مستوي الكلیة بتاريخ  -3
 .م 15/11/2011تم إقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالیة علي مستوي الكلیة بتاريخ  -4
حصلت الكلیة علي المركز األول في مسابقة الشطرنج (طالبات) في مھرجان كلیة التربیة النوعیة بتاريخ  -5

 .م 30/11/0112
- 4حصلت الكلیة علي المركز الثاني ( طلبة ) علي مستوي الجامعة في مسابقة الطالب والطالبة المثالیة بتاريخ  -6
 .م 6/12/2011
حصلت الكلیة علي المركز الثاني (فردي) (طلبة) في مسابقة الشطرنج وكذلك حصلت علي المركز الرابع   -7

 .م2011/ 14/12 -7(جماعي) (طلبة) في مسابقة الشطرنج بتاريخ 
 .م19/12/2011-17تمت المشاركة في المعرض الخیري لكلیة التمريض بتاريخ  -8
 .م 25/12/2011تمت المشاركة في ورش العمل لتفعیل دور مركز صحة الشباب بتاريخ  -9

 :سابعاً: إعداد القادة
 
- 2توي الجامعات والمعاھد العلیا بتاريخ تم اإلشتراك مع إعداد القادة في الملتقي القمي للندوات الذاتیة علي مس -1
 .م 6/3/2012

 :ثامناً: النشاط الفني
 
شاركت الكلیة في مراكز التدريب المقامة في الفنون التشكیلیة والموسیقي والكورال باإلدارة العامة لرعاية   -1



 .م حتي نھاية الترم 15/10/2011الشباب بإدارة النشاط الفني بتاريخ 
ي المركز الثاني والثالث في مسابقة الموسیقي والكورال علي مستوي الجامعة بتاريخ حصلت الكلیة عل  -2
 .م 7/12/2011
حصلت الكلیة علي المركز األول في مسابقة الفنون واأللعاب الشعبیة علي مستوي الجامعة (شد الحبل) بتاريخ   -3

 .م 10/12/2011
شاركت اللجنة الفنیة في المھرجان الثقافي الفني األول علي مستوي كلیات الجامعة المقام في كلیة التربیة   -4

 .م13/3/2012-11الرياضیة بتاريخ  
شاركت الكلیة في مراكز التدريب المقامة في اإلستاد الرياضي في الفنون التشكیلیة والموسیقي والكورال بتاريخ   -5
 .م 1/4/2012
ت اللجنة الفنیة بعمل معرض فني إلحیاء ذكري يوم األرض الفلسطیني وبعض الفقرات الموسیقیة واألعمال  قام -6

 .م4/2012/ 1الفنیة بتاريخ 
 :تاسعا: الخدمات الطالبیة

 
 .تم توزيع الجداول الدراسیة لطالب الفرق المختلفة بألوان مختلفة للفصلین الدراسیین األول والثاني  -1
 .جنیه 2.50إمتحانات السنوات الدراسیة المختلفة بسعر رمزي   500CD تم طبع عدد  -2
م تحت اشراف أ.د/ 2012مارس 27-24تم عمل إنتخابات إتحاد الطالب علي مستوي الكلیة في الفترة من  -3

محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة كرئیس لجنة االنتخابات، ثم على  
 .لجامعةمستوى ا

 .تم عمل حفل إستقبال الطالب الجدد والقدامي -4
تم عمل حفل تنصیب اإلتحاد وحفل ختام النشاط وتم توزيع الھدايا المادية والعینیة والدروع وشھادات التقدير   -5

 .وذلك بحضور السید الدكتور/عادل ريان نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب 
 .لطالب برنامج الصیدلة اإلكلینیكیة  143نات تغذية لطالب كلیة الصیدلة وعدد بو 3081تم توزيع عدد  -6
 .جنیة من صندوق التكافل اإلجتماعي للطالب الغیر قادرين 9900تم صرف مبلغ  -7

 مفى مجال التعلی  •
 .م فى مجال التعلیم 2011/ 10/12فى   9001/2008ISOتم تجديد شھادة 

 ةتقریر شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئ  •
تم عقد ندوه للتعريف باألجھزة العلمیة الموجوده بمركز الخدمات الصیدلیة بالكلیة يوم الخمیس الموافق -1
وحاضر فیھا السید األستاذ الدكتور/ محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمـة المجتمــع   8/12/2011

لكلیة وخارج الكلیة ومن مختلف التخصصات وبعد  وتنمیة البیئة وقد حضر ھذه الندوة واحد وثالثون عضواَ من داخل ا
االنتھاء من المحاضرة وعرض األجھزة دارت المناقشة واألسئلة بین السادة الحضور واألستاذ الدكتور وكیل الكلیة 

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وبحمد هللا تمت االجابة على جمیع أسئلة واستفسارت السادة الحضور
 
ییر عملیة حضور الساده أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدريس متابعة تس  -2

 .م7/4/2012عضوا لھذه الدورات حتى تاريخ  782للحصول على شھادات تفیدھم عند الترقیة وقد حضر عدد  
 
زه بدري بقافلة طبیة الى  ضمن أنشطة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة قد شاركت السیدة الصیدالنیة / ع -3

 .12/2011/ 15-13قرية كوم المنصوره بمركز أبنوب لمدة ثالث أيام من 
 
- 3وقد شاركت السیدة الصیدالنیة عزه بدري بقافلة طبیة الى قرية بصره مركز ساحل سلیم لمدة ثالث أيام  -4
 .م ضمن أنشطة شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة5/1/2012
 
ع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة قد شاركت السیدة الدكتورة/ منى مصطفى المھدى بقسم  ضمن أنشطة قطا -5

م الى قرية 11/5/2012الصیدالنیات وبالمشاركة مع اللجنة األجتماعیة والرحالت بالكلیة بقافلة طبیة يوم الجمعة  
 .كمبوھا بمحافظة أسیوط

 
راف السید الدكتور/ محروس عثمان أحمد وكیل كلیة  تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وتحت أش  -6

م الى قرية قرقارص 25/5/2012لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة. تم القیام بقافلة طبیة يوم الجمعة الموافق 



وبمشاركة   ,""IBبمحافظة أسیوط وكان ذلك بالمشاركة مع طالب كلیة الصیدلة "جماعة أصدقاء البیئة" وجماعة
 .جلدية -أطفال أنف وأذن  -عین فى التخصصات الطبیة التالیة: باطنة  أطباء متبر 

 
بإحیاء يوم الیتیم    IBضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة قامت جماعة أصدقاء البیئة وجماعة -7

 م 3/4/2012بنادي أعضاء ھیئة التدريس في 
 
بداخل الكلیة وخارجھا لجمیع كلیات الجامعة    قامت جماعة بنك المعلومات بحملة توعیة عن سرطان الثدي -8

 .والمستشفى الجامعي
 
م وحاضر فیھا 31/12/2011تم عقد ندوة عن األلوان الصناعیة والمواد ذات نكھة في صناعة الدواء يوم السبت  -9

الھدف من  السید األستاذ الدكتور/ محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمـة المجتمــع وتنمیة البیئة. كان 
الندوة إلقاء الضوء على دور األلوان الصناعیة والمواد ذات نكھة فى صناعة الدواء واحتواء بعض األدوية على نكھة  

معینة تكون القاسم بین افضلیتھا من عدمه واالھتمام ايضا بنسبة االمان والصالحیة لأللوان والمواد ذات نكھة  
اء وفى سیاق الندوة دار حوار من السادة الحضور حول نقاط ھامة  حتى تؤدى الغرض من اضافتھا فى صناعة الدو

ومنھا النكھات وااللوان الطبیعیة والصناعیة والنسبة المسموح بھا والتى ال تؤثر فى المادة الفعالة للدواء. وتأتى  
 .مثل ھذه النوعیة من الندوات بمثابة توعیة لكافة فئات المجتمع للوصول إلى صحة جیدة 

 
 مل دورة تدريبیة على األجھزة التالیة بمركز الخدمات الصیدلیة: كروماتوجرافیا السوائل ذات األداء العالىتم ع -10

(HPLC) وكروماتوجرافیا الغاز المقترن بمطیاف الكتلة ،) SٍM-(GC  م وحاضر فیھا 4/2012/ 8-7وذلك في الفترة من
 .نخبة من األساتذة بالكلیة

 
ت بعمل معرض توعیة ثقافیة وعلمیة عن األدوية بدون وصفة تحت رعاية السید  قامت جماعة بنك المعلوما -11

األستاذ الدكتور / محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمـة المجتمــع وتنمیة البیئة واشراف الصیدلیة  
وية كمقدمه عن  المجتمعیة النموذجیة بالكلیة حیث قامت الصیدالنیة /عزة بدري منصور مديرة الصیدلیة بإعداد مط

األدوية التي تقدم في الصیدلیات بدون وصفة وأھم األحتیاطات الواجب مراعاتھا عند صرف ھذه األدوية وتم التركیز  
على موضوع األدوية المستخدمة في نزالت البرد كأول موضوع وسیتم متابعة أمراض أخرى وعالقتھا باألدوية  

 .القادمه ان شاء هللا في الحمالت  (OTC drugs)المصروفة بدون وصفه
 

قام قطاع شئون خدمـة المجتمــع وتنمیة البیئة بعمل مطوية عن ترشید أستھالك الكھرباء خالل  -12
 .م لتوعیة أعضاء ھیئة التدريس والموظفین والعاملین بالكلیة 2011ديسمبر

 
من األقسام العلمیة في جراكن  قامت لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بتجمیع النفايات والمذيبات العضوية  -13

 .وتم التخلص منھا بمعاونة أحدى الشركات الصناعیة المتعاقدة مع األدارة الصحیة بأسیوط 
 

يقوم وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بتوزيع حصة الكلیة من أنابیب البوتوجاز حسب آلیة   -14
 .ال بالكلیةمنظمة بین أعضاء ھیئة التدريس والموظفین والعم

 
شارك السید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة في حضور ندوة عن الفطريات   -15

 .م وحاضر فیھا السید األستاذ الدكتور/ عبد العال مباشر 2012بكلیة العلوم في يناير
 

لك في الحفل المقام بالقاعة الثمانیة  حصلت الكلیة على كأس التمیز التخصصي في مكافحة التدخین وكان ذ -16
وبحضور السید األستاذ الدكتور/ عمید الكلیة والسید األستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة ومشاركة طالب جماعة أصدقاء  

 .البیئة المتمیزين
 

  تم حضور السید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة عدة اجتماعات لمجلس -17
 .أدارة وحدة ضمان الجودة كرئیس لجنة المشاركة المجتمعیة

 
شارك السید األستاذ الدكتور / محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة في   -18

م  9/2/2012-6حضور مؤتمر العلوم الصیدلیة الدولي الذي نظمتة جامعة المستقبل كلیة الصیدلة في الفترة من 



 .اھرة بالق
 

شارك السید األستاذ الدكتور / محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة في   -19
 .م15/3/2012-14تنظیم مؤتمر العلوم الصیدلیة بجامعة أسیوط في الفترة من  

 
شارك السید األستاذ الدكتور / محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة في   -20

لجنة التقییم البیئي لعدد من كلیات الجامعة وھي كلیة التربیة والتجارة والزراعة واآلداب والحاسب اآللي والتربیة  
 .النوعیة والخدمة االجتماعیة

 
ذ الدكتور / محروس عثمان أحمد وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة في  شارك السید األستا -21

م التي نظمھا قطاع خدمة المجتمع 14/5/2012حضور ندوة عن ادارة المخلفات المنزلیة واعادة تصنیعھا يوم 
 .وتنمیة البیئة بكلیة الھندسة 

 
ل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة في  شارك السید األستاذ الدكتور / محروس عثمان أحمد وكی -22

حضور ندوة عن التوظیف في الحاضر والمستقبل التي نظمھا قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بكلیة اآلداب في  
 .م 16/5/2012

 ا الدراسات العلی  •
 الدراسات العلیا 

 
طالب لدرجة   30طالب لدبلوم التكنولوجیا الصیدلیة) و(  15 –طالب لدبلوم الصیدلة اإلكلینیكیة  46تم القید لعدد ( ·

موضوعات أبحاث   14موضوعات أبحاث لدرجة الماجستیر) ( 9طالب لدرجة الدكتوراه) والتسجیل ( 10الماجستیر) و( 
 .لدرجة الدكتوراه)

ماجستیر) بعد أخذ موافقة األقسام العلمیة مبدئیا وإرسالھا إلدارة الوافدين بالجامعة  طالب وافد لدرجة ال  1تم القید ( ·
 .إلنھاء إجراء القید من الجھات المختصة من اإلدارة العامة للوافدين بالمجلس األعلى للجامعات

لوم ورغبتھم في القید  تم تلقي طلبات القید من الطالب المتقدمین لدبلوم الصیدلة اإلكلینیكیة لعدم قبولھم بالدب ·
  3بدبلوم التكنولوجیا الصیدلیة وقد تم االتصال بالوزارة إلعادة ترشیحھم علي دبلوم التكنولوجیا الصیدلیة وتم قبول (

 .طالب) 
تعديالت لجان اإلشراف لرسائل درجة الدكتوراه)   4تعديالت لجان اإلشراف لرسائل درجة الماجستیر) و( 6إجراءات ( ·

رسائل دكتوراه) سواء كان ھذا التغییر جوھري أو غیر جوھري بناء   8رسائل ماجستیر) و( 4الرسائل ( وتغییر عناوين
 .علي رأي األقسام وموافقة المشرفین ولجنة الدراسات العلیا للعرض علي مجلس الكلیة

ام وعرضھا علي  رسائل للدكتوراه بعد موافقة األقس 3رسائل للماجستیر و 10إجراءات تشكیل لجان فحص ومناقشة  ·
لجنة الدراسات العلیا ومجلس الكلیة واعتمادھا من السید األستاذ الدكتور/ نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات 

 .العلیا والبحوث. وعمل اإلعالنات الالزمة لذلك لعرضھا علي شبكة المعلومات الدولیة
كتوراه وعرضھا علي لجنة الدراسات العلیا تمھیدا  لدرجة الد  5لدرجة الماجستیر) و 17إجراءات مذكرات المنح لعدد  ·

 .لعرضھا علي مجلس الكلیة وإرسالھا إلي مجلس الجامعة
 .تجھیز الشھادات لطالب الدراسات العلیا بعد منح الدرجة العلمیة ·
  .(2011/2012)إعداد إحصائیات بالمقیدين والمسجلین والممنوحین للعام الدراسي ·
ات الثقافیة وتشمل المؤتمرات الداخلیة والندوات والدورات التدريبیة والمؤتمرات الخارجیة القیام بأعمال العالق  ·

والمھمات العلمیة والبعثات الخارجیة والبعثات الداخلیة وبعثات اإلشراف المشترك واإلجازات الدراسیة وكذلك الجوائز  
 .العلمیة التي يحصل علیھا السادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم 

 إرسال جمیع البیانات الخاصة بالدراسات العلیا والعالقات الثقافیة لوحدة ضمان الجودة بالكلیة · 
دكتوراه) من تاريخ قید   -استكمال إدخال البیانات الخاصة بالسادة الصیادلة المقیدين والممنوحین (دبلوم ماجستیر  ·

فروعھا على برنامج نظم المعلومات الخاصة بالسید  الطالب حتى منحه الدرجة وجمیع إعمال العالقات الثقافیة بجمیع
 .األستاذ الدكتور/ وكیل كلیة الھندسة لشئون الدراسات العلیا والبحوث والمشرف على مشروع المیكنة

 .عمل ھیكل تنظیمي لقطاع الدراسات العلیا وكل اإلدارات التابعة له  ·
 .عمل تخطیط تنظیمي للدور الثالث بالمبني اإلداري ·
 .حديث التوصیف الوظیفي ت ·

 العالقات الثقافیة 
 

 المؤتمرات التي شارك فیھا السادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم 



 أوالً: المؤتمرات الداخلیة 
 

م والتي  22/12/2011-20مؤتمر "العلوم الصیدلیة الدولي الثاني والثالثون" الذي عقد في القاھرة في الفترة من  ·
 .لسادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم ) من ا8شارك فیه عدد (

- 6مؤتمر "العلوم الصیدلیة الدولي بجامعة المستقبل" الذي عقد في بجامعة المستقبل بالقاھرة في الفترة من  ·
 .) من السادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم 1م والتي شارك فیه عدد (9/2/2012
مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعیة بجامعة القاھرة في الفترة من   مؤتمر "الممارسة الصیدلیة الجیدة" الذي عقد في ·

 .) من السادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم 1م والتي شارك فیه عدد (25-26/4/2012
المشاركة في "المؤتمر الدولي السادس للسكر" الذي نظمه معھد دراسات السكر وعقد في أسوان في الفترة من  ·

 .) من السادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم 4تي شارك فیه عدد (م وال10-13/11/2012
المشاركة في "المؤتمر الدول األول عن العلوم التطبیقیة األساسیة المتقدمة" الذي عقد في جامعة بني سويف   ·

 .) من السادة أعضاء ھیئة التدريس 1م والتي شارك فیه عدد (8/11/2012-6في الفترة من  
 ثانیاً: الدورات الداخلیة 

 
م  8/1/2012الرخصة الدولیة لقیادة الكمبیوتر" التي عقدت في فیرجیتك للتدريب وتكنولوجیا التعلیم في    ICDL"دورة ·

 .) من السادة أعضاء ھیئة التدريس 1والتي شارك فیه عدد (
الفطريات بجامعة أسیوط في   ورشة العمل "الورشة السادسة عشر عن الفطريات الطبیة" التي عقدت في مركز ·

 .) من السادة أعضاء ھیئة التدريس 1م والتي شارك فیه عدد (15/11/2012- 10الفترة من 
دورة تدريبیة عن "مھارات البحث األساسیة" التي عقدت بقاعة المناقشات (أ) بالمبني اإلداري بجامعة أسیوط في   ·

 .من السادة أعضاء ھیئة التدريس ) 6م والتي شارك فیه عدد (26/12/2012- 24الفترة من 
 ثالثاً: المؤتمرات الخارجیة 

 
  -المؤتمر العالمي التاسع والخمسون لجمعیة النباتات الطبیة وأبحاث النواتج الطبیعیة" الذي عقد في مدينة أنطاكیا " ·

 .ريس ) من السادة أعضاء ھیئة التد1م والتي شارك فیه عدد (3/9/2011تركیا (علي نفقة الجامعة) في 
المؤتمر الدولي التاسع وورشة العمل الخاصة بالحواجز البیولوجیة المعملیة" الذي عقد في ألمانیا (علي نفقة  " ·

 .) من السادة أعضاء ھیئة التدريس 1م والتي شارك فیه عدد (28/2/2012الجامعة) في 
قد في مدينة اسطنبول بتركیا (علي نفقة  المؤتمر الثامن للصیدلة والصیدلة الحیوية والصیدلة التكنولوجیة" الذي ع " ·

 .) من السادة أعضاء ھیئة التدريس 2م والتي شارك فیه عدد (18/3/2012الجامعة) في 
المؤتمر العالمي الثالثون لعلوم معامل البیولوجیا الطبیة" الذي عقد في مدينة برلین بألمانیا (علي نفقة وزارة " ·

 .) من معاوني السادة أعضاء ھیئة التدريس 1شارك فیه عدد (  م والتي18/8/2012التعلیم العالي) في 
) من  2م والتي شارك فیه عدد (16/10/2012مؤتمر جامعة الزيتونة" الذي عقد في األردن (علي نفقة الجامعة) في  " ·

 .السادة أعضاء ھیئة التدريس 
 المكتبات 

 
كتاباً  14كتاباً باللغة العربیة) ، كما تم قبول  22أجنبیاً ، و منھا كتاباً  67كتاباً وإضافتھا إلي المكتبة ( 89تم شراء عدد  ·

 .كتاب 103كھدايا بإجمالي 
 .رسائل دكتوراه (في صور ورقیة ومصغرات فیلمیة وأقراص مدمجة)  4رسالة ماجستیر إلي المكتبة و  16تم إضافة  ·
 .128، وعدد المستفیدين إلي  68123إلي   2011/2012بلغ عدد المترددين علي المكتبة خالل العام الجامعي  ·
م  17/11/2012قامت إدارة المكتبة بإنشاء مكتبة رقمیة بمكتبة أعضاء ھیئة التدريس بالدور السادس في تاريخ  ·

 :وتحتوي علي االتي
 

 .أجھزة كمبیوتر متصلة بشبكة المعلومات الدولیة ومزودة بأقراص لیزر 5نقاط نت وعدد  6 -
 .بالكتب العلمیة  خاص (CD) قرص مدمج 69 -
 .(International Abstracts) خاص بالدوريات العلمیة (CD) قرص مدمج 34 -

 .خاص بالرسائل العلمیة (CD) قرص مدمج 158 -
 .خاص بالوسائل السمعیة والبصرية (CD) قرص مدمج 75 -

) كتاب  130لسادس وعددھم ( تم إنشاء قسم خاص بكتب الصیدلة االكلینیكیة بمكتبة أعضاء ھیئة التدريس بالدور ا ·
 .17/11/2012في تاريخ 

) كتاب ثقافي وعلمي ومزودة بجھاز كمبیوتر  806تم إنشاء مكتبة ثقافیة بمكتبة الطالب بالدور الثاني تحتوي علي ( ·
 .م 17/11/2012متصل بشبكة المعلومات الدولیة في تاريخ 

 .م2012/ 9/12) في 10132میة وتحتوي علي عدد () دورية عل 83تم عمل دلیل للدوريات العلمیة تحتوي علي ( ·
 .مروحة سقف بمكتبة أعضاء ھیئة التدريس والطالب لزيادة التھوية 12تم تركیب عدد  ·
 .طابعات بمكتبة أعضاء ھیئة التدريس والطالب 3كمبیوتر و  14تم إصالح عدد  ·



الجامعات االخري بإھداء رسائل الماجستیر  تم تنشیط عملیة التبادل واالھداء بین مكتبة الكلیة ومكتبات كلیات  ·
  .(CD)علي قرص مدمج  2012والدكتوراه التي اوجیزت خالل عام 

 .تم عمل رؤية ورسالة ورقیة للمكتبتین ونشرھا علي صفحة الكلیة ·
 سكرتارية وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

 
 15-14ولي الثامن للعلوم الصیدلیة الذي عقد في الفترة من تم اإلعداد والمشاركة في مؤتمر جامعة أسیوط الد  ·

 .م ، والمشاركة في إعداد التوصیات ومتابعة تنفیذھا2012مارس 
جمیع األعمال اإلدارية الخاصة بنشرة العلوم الصیدلیة من متابعة كاملة للبحث حتي تسلمه نھائیاً لمصممي نشرة  ·

تمھیدا لطباعتھا في المطبعة) ، وتوزيع نشرة العلوم الصیدلیة إلي جمیع   العلوم الصیدلیة (طباعتھا علي الكمبیوتر
 .كلیات الصیدلة وشركات األدوية والھیئات والوزارات التي لھا صلة بالعلوم الصیدلیة

يقوم المكتب بإرسال الخطابات الخاصة باألبحاث المنشورة عالمیاً الخاصة بالسادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم   ·
ي شبكة المعلومات الدولیة الخاصة بكلیة الصیدلة إلي مكتب النائب للحصول علي مكافآت النشر الدولي. وقد تم  عل 

 .من السادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم علي مكافآت النشر الدول في مجالت عالمیة ذات معامل تأثیر 35حصول 
 المجلة العلمیة

 
 .كلیة الصیدلة "نشرة العلوم الصیدلیة" لكي تكون متماثلة مع المجالت العالمیة تم تغییر في تصمیم المجلة الخاصة ب ·
  .AskZadتم التعاقد علي ترخیص باإلتاحة اإللكترونیة مع شركة ·
م ، والعدد  2011) الجزء الثاني لعام 34تم نشر األبحاث الخاصة بنشرة العلوم الصیدلیة: من األعداد الحديثة العدد ( ·
) بجزئیه ، وبذلك يصبح معظم أعداد المجلة  33) حتي العدد (29ألول ؛ ومن األعداد القديمة من العدد () الجزء ا35(

 .موجودة علي شبكة المعلومات الخاصة بكلیة الصیدلة 
 شبكة المعلومات 

 
نشر األبحاث المنشورة عالمیاً الخاصة بالسادة أعضاء ھیئة التدريس ومعاونیھم علي شبكة المعلومات الدولیة   ·

 .الخاصة بكلیة الصیدلة 
 .تحديث بیانات أعضاء ھیئة التدريس علي الشبكة  ·
 .متابعة دورية لتحديث صفحة كلیة الصیدلة علي شبكة المعلومات الدولیة  ·

 اذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیاأنشطة السید األست
 

جامع   –المشاركة في الزيارة اإلستطالعیة من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد لكلیة الصیدلة  ·
 .الزقازيق 

 .أكتوبر 6جامعة  –المشاركة في زيارة اإلعتماد من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد لكلیة الصیدلة  ·
جامعة حلوان من قبل إدارة المشروعات   –المشاركة في مراجعة برامج البكالوريوس والدراسات العلیا لكلیة الصیدلة  ·

 .بوزارة التعلیم العالي 
 .جامعة المنیا  –مراجعة الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا بكلیة الصیدلة  ·
 .جامعة طنطا  –لیا بكلیة الصیدلة مراجعة برنامج ومقررات الدراسات الع  ·
 .جامعة أسیوط  –مراجعة الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا بكلیة الصیدلة  ·
 .المشاركة في اإلعداد للدورات التدريبیة التي يتم عملھا بمركز الفطريات بجامعة أسیوط  ·
 .عمل إستبیانات لطالب الدراسات العلیا وعمل التغذية الراجعة  ·
 .بیانات للعاملین بالدراسات العلیا والمكتبة وتحلیل االستبیانات وعمل التغذية الراجعة عمل إست  ·
 .تم عقد ندوة عن الملكیة الفكرية  ·


