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  النـــــــــــدوات التــــــى عقـــــــــــدت بالكليـــــــــة
التــــــــــار  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م

  يخ
عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر

  الحضور

/١٥/٣  تعميق ثقافة العمل الحر  ١
  م٢٠٠٨

  عميد الكلية ومدير المشروع. –أ.د / جمال أحمد صالح 
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. –أ.د / ھناء محمد سيد 

رئيس مجلس إدارة الصندوق اإلجتماعى للتنمية  –د. / جمال حمدان 
  بأسيوط.

  
٣٥  

  

 م٥/٤/٢٠٠٨  تنمية مھارات اإلتصال الفعال.  ٢
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. –أ.د / ھناء محمد سيد 

  مدرس بكلية الصيدلة. –د/ عالء عرفات خليفة 
  أسيوط. - مدرس بكلية التربية  –د/ أحمد حسين عبد المعطى 

  
٣١  

  

/٢١/٤  تنمية مھارات اإلتصال الفعال.  ٣
  م٢٠٠٨

  وكيل الكلية لشئون خدمةالمجتمع وتنمية البيئة. –أ.د / ھناء محمد سيد 
  ٣٥  مدرس بكلية الصيدلة. –د/ عالء عرفات 

/٢٦/٤  ندوة حول مشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد  ٤
  م٢٠٠٨

  عميد الكلية ومدير المشروع. -ا.د/ جمال أحمد صالح
مدير وحدة ضمان الجودة و المدير التنفيذى  –د./ مصطفى أحمد حسين 

  للمشروع.
١٩  

 م٥/٥/٢٠٠٨  ندوة حول مشروع التطوير المستمر والتاھيل لإلعتماد  ٥
  عميد الكلية ومدير المشروع. -ا.د/ جمال احمد صالح

مدير وحدة ضمان الجودة و المدير التنفيذى  –د./ مصطفى أحمد حسين 
  للمشروع.

٤٤  

ية وعالقتھا بالمعايير القياسية مية القياسالمعايير األكادي  ٦
  ٢٣  مدير إدارة المشروعات ومدير مركز ضمان الجودة. –أ.د / أحمد حسن  م٧/٥/٢٠٠٨  المرجعية

  
  
 
 



٢ 
 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد التعرف بمشروع   ٧
  م١١/٥/٢٠٠٨  وأھميته لكلية الصيدلة

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. –ا.د/ حسن فرغلى عزقل 
مدير وحدة ضمان الجودة و المدير   –د./ مصطفى أحمد حسين 

  التنفيذى للمشروع.
٨٧  

ورشة عمل عن "اإلسعافات األولية" بالتعاون مع كلية   ٨
  اللتمريض

١٦-
  م١٩/٦/٢٠٠٨

  –د. / ھاله محمد غانم   -أ.د / زينب عبد الطيف 
  ٢٠  د. / مرفت أنور -د. / أمل محمد أحمد  

-١٢  دورة تدريبية عن "الصيدلة اإلكلنيكية واإلسعافات األولية"  ٩
  م٢٤/٧/٢٠٠٨

  .الصيدالنياترئيس مجلس قسم  –أ.د/ تھانى حسن الفحام 
  ٩٠  اإلكلينيكية بكلية الطب.بالتعاون مع األقسام 

  دورة تدريبية عن "أعمال الدفاع المدنى وإطفاء الحرائق" ١٠

١٥-
  م١٧/٧/٢٠٠٨
١٩-
  م٢١/٧/٢٠٠٨

  ١٠١  مستشار الجامعة للحماية المدنية  –اللواء / أحمد محمود خضير 

  ٥٢  مدير الوحدة والمدير التنفيذي للمشروع. –/ مصطفى أحمد حسين .د  م١٤/٧/٢٠٠٨  القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية . ١١

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير   –د. / مصطفى أحمد حسين   م٢٠/٧/٢٠٠٨  كيفية تجھيز وإعداد التقرير السنوى للكلية. ١٢
  ١٦  التنفيذى للمشروع.

اللغة المستخدمة فى تقييم الطالب  ونظام وضع  درجات  ١٣
  ٣١  وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب . –أ.د/ عادل أبوسالمه   م٢٢/٧/٢٠٠٨  االمتحان .

مدى مواكبة البرامج التدريبية للتطوير الحديث لتحقيق  ١٤
  ٢٦  عميد كلية التربية بالوادى الجديد. –أ.د/ أحمد سيد إبراھيم   م٢٦/٧/٢٠٠٨  ) .ILOSمخرجات العملية التعليمية (

المستمر والتأھيل لإلعتمادلكلية إنجازات مشروع التطوير  ١٥
مدير وحدة ضمان الجودة والمدير   –د. / مصطفى أحمد حسين   م٣٠/٧/٢٠٠٨  م.٣٠/٧/٢٠٠٨الصيدلة حتى 

  ٤٨  التنفيذى للمشروع.

إنجازات مشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد بكلية  ١٧
  ٤٨ مدير الوحدة والمدير التنفيذى للمشروع. –د. / مصطفى أحمد حسين   م٣١/٨/٢٠٠٨  م .٣١/٧/٢٠٠٨الصيدلة حتى 
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 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م

١٨
الدورةالتدريبية األولى للعاملين باألقسام األدارية والعلمية 

ICDL   
  (الفرقة األولى)

١/٧ –  
  م٦/٨/٢٠٠٩

 ١٢- ٩الساعة 
  ظھراً 

  السيد / مصطفى محمد إبراھيم 
  االنسة / دعاء فتحى بكر

  المھندسة / مروة محمد أحمد
  السيد / حامد عبده 

  المھندس / جمال السنباطى 

  طالب ١٤ 

١٩
الدورةالتدريبية األولى للعاملين باألقسام األدارية والعلمية 

ICDL   
  (الفرقة الثانية)

٢٨/٧ –  
  م٨/٨/٢٠٠٩

 ٣-١٢الساعة 
  عصراً 

  

  السيد / مصطفى محمد 
  االنسة / دعاء فتحى بكر

  المھندسة / مروة محمد أحمد
  السيد / حامد 

  المھندس / جمال السنباطى

  طالب ١٤

٢١
الدورةالتدريبية األولى للعاملين باألقسام األدارية والعلمية 

ICDL   
  (الفرقة الثانية)

١٢/٨ –  
  م١٠/٩/٢٠٠٩

 ١٢ - ٩الساعة 
  ظھراً 

  السيد / مصطفى محمد 
  االنسة / دعاء فتحى بكر

  المھندسة / مروة محمد أحمد
  السيد / حامد 

  المھندس / جمال السنباطى 

  طالب ٢٠

  ٥٠  عميد الكلية.  –أ.د/ جمال أحمد صالح   م٦/٩/٢٠٠٨  مناقشة إستمارة زيادة دخل أعضاء ھيئة التدريس .٢٢
  ٥٤  وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب. –أ.د/ عادل أبوسالمه   م١٠/٩/٢٠٠٨  مالھا وماعليھا.الساعات المعتمدة ٢٣
  ٥٠  جامعة أسيوط. –عميد كلية التجارة–أ.د/ عادل ريان  م١٤/٩/٢٠٠٨  التخطيط اإلستراتيجى ٢٤

  م٢٢/٩/٢٠٠٨  االرشاد األكاديمى .٢٥
عضو مجلس إدارة الھيئة القومية ضمان  –أ.د/ إبراھيم محمد شفيع 

  –الجودة 
  نائب رئيس جامعة أسيوط األسبق. 

٢٣  



٤ 
 

  
  
  
  
  

 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
    عميد الكلية.  –أ.د/ جمال أحمد صالح   م٧/١٠/٢٠٠٨  لقاء مع المدرسين المساعدين والمعيدين .٢٦
  ٥٦  جامعة أسيوط. –كلية العلوم  –أ.د/ ناصر محمد شاكر عفيفى   م٨/١٠/٢٠٠٨  التعليم اإللكترونى .٢٧

  عميد الكلية.  –أ.د/ جمال أحمد صالح  م ١٢/١٠/٢٠٠٨  استقبال الطالب الجدد٢٨
  والطالب.وكيل الكلية لشئون التعليم  -أ.د/ حسن فرغلى عزقل 

  
  

  عميد الكلية.  –أ.د/جمال أحمد صالح   م١٤/١٠/٢٠٠٨  لقاء مع طالب برنامج الصيدلة االكلينكية .٢٩
  منسق برنامج الصيدلة األكلينكية.  –أ.د/ تھانى الفحام 

  
  

  ٥١  جامعة أسيوط. –كلية اآلداب  –أ.د/ منصور سعيد أحمد   م١٦/١٠/٢٠٠٨  دور المكتبة اإللكترونية فى منظومة التعليم .٣٠

-١٨/١٠  دورة تدريبية فى مجال الحاسب اآللى .٣١
  م٢٧/١١/٢٠٠٨

  عميد الكلية. -أ.د / جمال أحمد صالح 
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. -أ.د/ حسن فرغلى عزقل 

٣٥  

  م١٨/١٠/٢٠٠٨  عرض تقرير المشروع٣٢
  عميد الكلية.  –أ.د/ جمال أحمد صالح 

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى  -حسيند./ مصطفى أحمد 
  للمشروع.

 ٣٥٤  

  م٢٣/١٠/٢٠٠٨لقاء فريق تقييم مشروع التطوير المستمر والتاھيل لإلعتماد ٣٣
  عميد الكلية.  –أ.د/ جمال أحمد صالح 

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى  -د./ مصطفى أحمد حسين
  للمشروع.

٨٠  

    مدير إقليمى بشركة مالتى فارما. –د/ فايزة الشاطبى   م٢٧/١٠/٢٠٠٨  العمل المتاحة لخريجى الصيدلة .ندوة عن فرص ٣٤

  م٣٠/١٠/٢٠٠٨  التكامل بين أقسام الكلية فى األبحاث العلمية ٣٥
  .عميد الكلية -د/ جمال أحمد صالح أ.

وكيل الكليئة لشئون الدراسات العليا  –أ.د / سيد إسماعيل محمد 
  والبحوث.

٦٢  

     .مدير أقليمى بشركة أبوت –ص . / أمجد خله   م٤/١١/٢٠٠٨  ندوة عن "الحديث فى مھارات البيع فى قطاع األدوية" .٣٦



٥ 
 

  
  
  
  
  

 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م

ندوة عن "تحديد إحتياجات السوق المحلى من الخدمات ٣٧
  م٥/١١/٢٠٠٨  المجتمعية التى تقدمھا المؤسسة".

نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب  –أ.د/ السيد محمد ھاشم 
  مصر لألدوية والصناعات الكيماوية بأسيوط.

نقيب صيادلة أسيوط ومدير الشركة  –أ.د/ محمد توفيق عبد الحافظ 
  فرع أسيوط.  –المصرية لتجارة األدوية والصناعات الدوائية 

٤٧  

  م١٧/١١/٢٠٠٨  أعمال الدفاع المدنى والتعامل مع الحرائق والحروق .٣٨
  مستشار الجامعة للدفاع المدنى.-السيد اللواء / أحمد محمود خضير

جامعة  –كلية الطب  –إستاذ جراحة التجميل  –أ.د/ يوسف صالح 
  أسيوط. 

٦٤  

أ.د/ سيد إسماعيل محمد / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا   م٢٧/١١/٢٠٠٨  الدورة التدريبية األولى فى كيفية كتابة رسالة علمية٣٩
  ٢٧  والبحوث.

  ٣٧  مدير إقليمى بشركة مالتى أبوت.   - ص/ شيرين طه   م١/١٢/٢٠٠٨  ندوة عن " كيف تصبح مندوب دعايه ناجح"٤٠

مدير وحدة ضمان الجودة و المدير  –د./ مصطفى أحمد حسين   م٤/١٢/٢٠٠٨  التخطيط اإلستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى٤١
  ٣٢  التنفيذى للمشروع.

  ٢٠ .العلياوكيل كلية التربية لشئون الدراسات  –أ.د / جمال محمد  فكرى   م٢٧/١٢/٢٠٠٨  واإلختيار الجيد مواصفات ورقة اإلمتحان٤٢

  م١/١/٢٠٠٩  ورشة عمل عن "السالمة المھنية فى المعامل والمخازن" ٤٣
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  –أ.د / ھناء محمد سيد 

  البيئة.
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  –أ.د/ حسن فرغلى عزقل 

٦٠  

  م٨/١/٢٠٠٩  "إنفلونزا الطيور بين التھويل والتھوين"٤٤
أستاذ األمراض المشتركة بكلية  –أ.د/ أسماء عبد الناصر حسين 

  جامعة أسيوط. –الطب البيطرى 
 –أستاذ أمراض الصدر والتدرن بكلية الطب  –أ.د /مھا غانم كامل 

  جامعة أسيوط.
٦٣  

  ١٥  عضو اللجنة القومية لضمان الجودة واإلعتماد. –أ.د/ أحمد عكاوى   م١٩/١/٢٠٠٩  الھيكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى لكلية الصيدلة٤٥

مدير مشروعات تطوير التعليم العالى  –أ.د / أحمد حسن سيد   م٢٤/١/٢٠٠٩  كيفية كتابة تقرير المقررات الدراسية٤٦
  ٤٥  بالجامعة ومدير مركز ضمان الجودة واإلعتماد.

  
  



٦ 
 

  

 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م

آليات ربط الخطة اإلستراتيجية للكلية بالخطة اإلستراتيجية ٤٧
وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات  –أ.د / محمد عبد العظيم طلب   م٢٩/١/٢٠٠٩  بالجامعة

  ٢٦  العليا والبحوث.

  عميد الكلية ومدير المشروع. –أ.د / جمال أحمد صالح   م١٥/٢/٢٠٠٩  م٥/٩/٢٠٠٨-٥/٣إنجازات المشروع فى الفترة من ٤٨
  ٣٧  والتنفيذى للمشروع.مدير الوحدة المدير  -د./ مصطفى أحمد حسين 

كلية التجارة بقنا جامعة جنوب  –د/ عالء تاج الدين محمد   . أ  م١٩/٢/٢٠٠٩  إدارة األزمات والطوارىء ٤٩
  ٧٤  الوادى.

مناقشة دور أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم فى جودة ٥٠
  ٨٣  رئيس الجامعة. –أ.د / مصطفى محمد كمال   م٢٤/٢/٢٠٠٩  العملية التعليمية وتأھيل الكلية لإلعتماد 

٥١
ورشة عمل عن اإلسعافات األولية بالتعاون مع معھد جنوب 

مصر لألورام وكلية التمريض (بروتوكوالت العالج 
  الكيماوى)

٢٤-
  ٢٠  أستاذ بكلية التمريض. –أ.د / ألفت عبد الغنى الشافعى   م٢٦/٢/٢٠٠٩

  م٢٨/٢/٢٠٠٩  ميكنة العمل اإلدارى بكلية الصيدلة٥٢
وكيل كلية الھندسة لشئون الدراسات   –أ.د / محمد أبو زھاد أبو زيد 

العليا والبحوث ومدير مشروعات تطوير نظم المعلومات اإلدارية 
  بالجامعة.

١٤٤  

  م٧/٣/٢٠٠٩  دور كلية الصيدلة فى حل مشاكل صناعة الدواء فى مصر ٥٣
  عميد الكلية ومدير المشروع. –أ.د / جمال أحمد صالح 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  –أ.د / سيد إسماعيل محمد 
  والبحوث.

٤٤  

دراسة مقارنة مخرجات برنامج كلية الصيدلة للمعايير ٥٤
  ٦٧  أستاذ غير متفرغ بقسم الكيمياء الطبية. –أ.د / عادل فوزى يوسف   م١٧/٣/٢٠٠٩  األكاديمية

ة لعالج "توعية الصيادلة نحو إستخدام المسكنات القوي٥٥
    أ.د / فتحى ذكى -أ.د / ماجد األنصارى   م١٨/٣/٢٠٠٩  .األلم" (المورفين ومشتقاته)

أ.د/ اسماء عبد الناصر حسين أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب   م٢٤/٣/٢٠٠٩   .األمراض المشتركة التى تنتقل عن طريق الغذاء٥٦
  ٥٤  البيطرى.

  
  
  
  
  



٧ 
 

 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  النــــــــــــــــدوةعنـــــــــــــــوان   م

  م٣١/٣/٢٠٠٩  .قيادة التغيير وتطوير المؤسسات٥٧
  عميد الكلية التجارة بأسيوط. –أ.د / عادل ريان محمد 

وكيل كلية التجارة لشئون التعليم  –أ.د / عبد الناصر على حموه 
  والطالب.

١٨  

تطوير وصيانة نظام الھيئة بكلية الصيدلة طبقاً لمتطلبات٥٨
مدير عام   –السيد الدكتور المھندس / عبده سعد الدين مصطفى   م٤/٤/٢٠٠٩  .المواصفات الدولية

  ٦١  ).A.E.Cالشركة العربية لإلستشارت الھندسية لنظم المعلومات  (

  ٤٤  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. –أ.د / حسن فرغلى عزقل   م١٤/٤/٢٠٠٩   .اإلرشاد األكاديمى٥٩
  ٤٩  أ.د/ عادل مصطفى أبوسالمة وكيل الزراعة لشئون التعليم والطالب.  م١٧/٤/٢٠٠٩  .توصيف برامج مقررات الدراسات العليا٦٠

  كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا.أ.د / حسن أحمد حسين وكيل   م٥/٥/٢٠٠٩  .تقرير برامج المقررات الدراسات العليا٦١
  ٣٣  أ.د/ عادل مصطفى أبوسالمة وكيل الزراعة لشئون التعليم والطالب.

  ٥٧  كلية اآلداب قسم اإلجتماع. –د./ إيمان عباس عبد النعيم   م١٣/٥/٢٠٠٩   ."اإلنتماء بين التجلى والتخلى"٦٢

ورشة عمل حول إستخدام المواصفات القياسية للحصول ٦٣
  ٩٠٠١  ISOعلى شھادة 

١٣-
  م١٤/٥/٢٠٠٩

  السيد الدكتور / ھشام محمد شادى
  ٢٣  السيد المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ

 & Code Of ethics is in Researchندوة عن "٦٤
Practice"  ٣٨  أستاذ بمركز صحة المرأة الجامعى. –أحمد مخلوف أ.د /   م١٩/٥/٢٠٠٩  

" اإلسعافات األولية واألمراض المزمنة بالتعاون مع كلية ٦٥
  "التمريض

١٨-
  ٦٨  أستاذ بكلية التمريض. –أ.د / ألفت عبد الغنى الشافعى   م٢٠/٥/٢٠٠٩

  أستاذ مساعد األمراض المشتركة - أ.د / رأفت عبد المنعم حسانين   م٢٠/٥/٢٠٠٩  ."إنفلونزا الخنازير.. بين اإلعدام ، الذبح"٦٦
  ٥٧  بقسم صحة الحيوان بكلية الطب البيطرى 

د./ ھيمن  –د./مؤمن حامد  –أ.د / حسن رشاد  –أ.د / ھدى الطالوى   م٢٢/٥/٢٠٠٩  زيارة فريق إدارة المشروع للكلية. ٦٧
  ٥٢  زين العابدين

ورشة عمل الشركة العربية لإلستشارات الھندسية والنظم ٦٨
ACE السيد الدكتور / ھشام محمد شادى م٦/٢٠٠٩/ ٤ -٣  

  ٣٣  السيد المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ

  
 
 
 
 
 
  



٨ 
 

 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م

مدير وحدة ضمان الجودة  المدير   –د./ مصطفى أحمد حسين   م٧/٦/٢٠٠٩ ISOتدريب مديرى اإلدارات على إجراءات ونماذج ٦٩
  ٢١  التنفيذى لمشروع التطوير المستمر والتأھيل لإلعتماد.

  ١٥٤  أستاذ بكلية التمريض. –أ.د / ألفت عبد الغنى الشافعى   م٢٢/٦/٢٠٠٩  تمريض الحاالت الحرجة ٧٠

وثيقة التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى الصادرة من ٧١
عضو مجلس إدارة الھيئة القومية   –أ.د / إبراھيم محمد شفيع   م٢٥/٦/٢٠٠٩  الھيئة القومية لضمان جودة التعليم والتعلم.

  ٥٨  لضمان الجودة ونائب رئيس الجامعة األسبق.

ورشة عمل الشركة العربية لإلستشارات الھندسية والنظم ٧٢
ACE 

٢٩-٢٨ 
  م٦/٢٠٠٩/

  السيد الدكتور / ھشام محمد شادى
  ٤٥  السيد المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ

ورشة عمل الشركة العربية لإلستشارات الھندسية والنظم ٧٣
ACE 

٣٠-
  م٣١/٦/٢٠٠٩

  السيد الدكتور / ھشام محمد شادى
  ١٧٠  المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظالسيد 

ورشة عمل الشركة العربية لإلستشارات الھندسية والنظم ٧٤
ACE السيد الدكتور / ھشام محمد شادى  م٢/٧/٢٠٠٩-١  

  السيد المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ
  
٤٠  

مراجعة الرؤية والرسالة واألھداف اإلستراتيجية لكلية ٧٥
  م٥/٧/٢٠٠٩  جامعة أسيوط –الصيدلة 

  رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية. –أ.د / سيد حسن خضر 
المدير التنفيذى للمشروع ومدير وحدة  –د./ مصطفى أحمد حسين 

  ضمان الجودة
٤٢  

حمد مدير وحدة ضمان الجودة مصطفى أ  –د./ مصطفى أحمد حسين   م١٢/٧/٢٠٠٩ ISOتدريب مديرى اإلدارات على إجراءات ونماذج ٧٦
  ١٦  حسين والمدير التنفيذى للمشروع 

التدريب على نماذج خطابات جميع مكاتب سكرتارية األقسام ٧٧
  السيد الدكتور / ھشام محمد شادى  م٥/٨/٢٠٠٩-٣  العلمية

  ٢٣  السيد المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ

الخطة اإلستراتيجية للكلية فى ضوء مشروع التطوير ٧٨
  ٥٦  رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية. –أ.د / سيد حسن خضر   م٢٠/٨/٢٠٠٩  والتأھيل لإلعتماد.المستمر 

  
  

 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
 ٣٣             مھندسى شركة كمبيوتك.  م٩/٩/٢٠٠٩  إستخدام السبورة التفاعلية٧٩

مدير الدعم الفنى بشركة  –السيد المھندس / أشرف على محمود   م١٤/٩/٢٠٠٩  برنامج التدريب على المخازن بإستخدام الحاسب اآللى٨٠
    الھدف.



٩ 
 

مناقشة وتحديد المسئوليات المطلوبة للمخرجات التعليمية ٨١
)ILOS(  عميد الكلية. –السيد األستاذ الدكتور / جمال أحمد صالح   م٢٩/٩/٢٠٠٩    

٨٢In vitro evaluation of theophylline prepared 
by supercritical process  ٢٣  مدرس بقسم الكيمياء التحليلية. –د./ نھى ناھض   م١٩/١٠/٢٠٠٩  

٨٣
Selective determination of quinine by HPLC 

with photo induced chemiluminescence 
detection 

    مدرس بقسم الكيمياء التحليلية. –د. / سامح عبد الرؤوف   م١٢/١٠/٢٠٠٩

  ١٦  أستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية. –أ.د / إبراھيم حسن رفعت   م٢٦/١٠/٢٠٠٩ "E-Learning Activation Ofمحاضرة عن " ٨٤

  م٢٧/١٠/٢٠٠٩  إنفلونزا الخنازير وكيفية المواجھه.٨٥
  الصحة العامة المتفرغ بكلية الطب.أستاذ  –أ.د / على حسين زرزور 

أستاذ مساعد صحة الحيوان بكلية  –ا.د / رأفت عبد المنعم حسانين 
  الطب البيطرى.

  

العرض اإللكترونى لمشروع التطوير المستمر والتأھيل ٨٦
  م٢٩/١٠/٢٠٠٩  لإلعتماد بجامعة حلوان

  عميد الكلية ومدير المشروع.  -أ.د/جمال أحمد صالح
وكيل الكلية لشئون الدراسات –عبد الظاھر عبد الرحمنأ.د / على 

  العليا والبحوث.
وكيل الكلية لشئون خدمةالمجتمع وتنمية  –أ.د/تھانى حسن الفحام 

  البيئة.
مدير وحدة ضمان الجودة والمدير   –د. / مصطفى أحمد حسين 

  التنفيذى للمشروع.
  أستاذ بقسم العقاقير. –أ.د / زيدان زيد إبرھيم 
أخصائى تشغيل الحاسبات ومدخل بيانات  –أ./ محمود فوزى جودة 

  الوحدة.
  مدير قسم المشتريات. –أ./ مصطفى أحمد محمد يوسف 

٥٣  

٨٧Chiral Separation  ٢٨  رئيس قسم الكيمياء التحليلية –أ.د / عبد المعبود إسماعيل   م٢/١١/٢٠٠٩  
  
  
  
  

 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  النــــــــــــــــدوةعنـــــــــــــــوان   م

وكيل الكلية لشئون   –السيد األستاذ الدكتور / حسن أحمد حسين   م٣/١١/٢٠٠٩  توصيف برامج الدراسات العليا٨٨
   ٤٢  الدراسات 



١٠ 
 

  العليا والبحوث. 
وكيل الكلية   –السيد األستاذ الدكتور / عادل مصطفى أبو سالمة 

  لشئون التعليم والطالب.

عرض عن إنجازات مشروع التطوير المستمر والتأھيل ٨٩
  م٧/١١/٢٠٠٩  لإلعتماد

عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة  -أ.د / جمال أحمد صالح
  ومدير المشروع

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير  –د. / مصطفى أحمد حسين 
  التنفيذى للمشروع

٩٣  

  أ.د/ محمد أبو زھاد مدير مشروع نظم المعلومات  م٩/١١/٢٠٠٩  التدريب على برنامج الكنترول الموحد٩٠
  ٨٠  اإلدارية ووكيل كلية الھندسة لشئون الدراسات العليا البحوث

٩١
زيارة فرق الدعم الدعم الفنى والمتابعة من

  إدارة المشروعاتقبل 
  م١٣/١١/٢٠٠٩

 -١٠من الساعة 
  ظھراً  ١

  السيد األستاذ الدكتور / حسن رشاد
  السيد الدكتور / مؤمن حامد

  السيد الدكتور  / ھيمن زين العابدين
  السيد الدكتور / عماد أحمد شلبى

٤٢  

  م١٣/١١/٢٠٠٩  
  ١٧  ٣ -١من الساعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 عدد الحضور  المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  النــــــــــــــــدوةعنـــــــــــــــوان   م

ورشة عمل الشركة العربية لإلستشارات الھندسية والنظم ٩٢
ACE السيد الدكتور / ھشام محمد شادى  م١٦/١١/٢٠٠٩  

  ٤  السيد المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ

ورشة عمل الشركة العربية لإلستشارات الھندسية والنظم ٩٣
ACE السيد الدكتور / ھشام محمد شادى  م١٧/١١/٢٠٠٩  

  ٢٤  السيد المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ



١١ 
 

ورشة عمل الشركة العربية لإلستشارات الھندسية والنظم ٩٤
ACE م١٨/١١/٢٠٠٩  

 السيد الدكتور / ناصر قورة
 عز الدين الحمزاوىالسيد اللواء / 

  السيد الدكتور / عبده سعد الدين 
  السيد الدكتور / ھشام محمد شادى

  السيد المھندس / سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ

٢٠  

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  –أ.د / تھتنى حسن الفحام   م٩/١٢/٢٠٠٩ ندوة إجتماع إدارة الصيدلة اإلكلينيكية مع أصحاب المصلحة٩٥
  البيئة.

٤٢  

  ٣٩    م٢٠/١٢/٢٠٠٩  ندوة الوفد اليابانى٩٦
    قائد حرس كلية الصيدلة –رائد / ياسر يوسف إسماعيل   م٣٠/١٢/٢٠٠٩  ندوة " التوعية بإجراءات اإلخالء عند الطوارىء"٩٧

  م٤/١/٢٠١٠  حول إستعداد الكلية للتقدم لإلعتماد٩٨
عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة  -جمال أحمد صالح أ.د /

  ومدير المشروع
مدير وحدة ضمان الجودة والمدير  –د. / مصطفى أحمد حسين 

  التنفيذى للمشروع
١٢٤  

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  –أ.د / تھانى حسن الفحام   م١١/١/٢٠١٠  دورة اإلسعافات األولية٩٩
  البيئة.

  

١٠
٠  

دورة تدريبية تحت عنوان حول إستعداد الكلية للتقدم 
  م١٤/١/٢٠١٠  لإلعتماد

عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة  -أ.د / جمال أحمد صالح
  ومدير المشروع

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير  –د. / مصطفى أحمد حسين 
  التنفيذى للمشروع

١٢١  

١٠
  م١٣/١/٢٠١٠  الشاملة داخل الكليةدورة تدريبية تحت عنوان نظام الجودة   ١

عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة  -أ.د / جمال أحمد صالح
  ومدير المشروع

مدير وحدة ضمان الجودة والمدير  –د. / مصطفى أحمد حسين 
  التنفيذى للمشروع

١٢٨  

١٠
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  –حسن الفحام  تھانىأ.د /   م٢٣/١/٢٠١٠  ندوة " العالقة بين الصيدلى اإلكلينيكى والطبيب"  ٢

  البيئة.
٣٩  

 
  
  



١٢ 
 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١٠
٣  

زيارة فريق الدعم الفنى والمتابعة من قبل إدارة 
  م٢٤/٢/٢٠١٠  المشروعات 

  أ.د / ھدى عبد العظيم الطالوى 
  أ.د/ أحمد الصاوى 

  د/ مؤمن حامد  
٣٧  

١٠
أستاذ بقسم األمراض الصدرية والتدرن    -عاطف فاروق محمد القرن    أ.د/   م٢/٣/٢٠١٠  أضرار التدخين وطرق اإلقالع عنه   ٤

  جامعة أسيوط-بكلية الطب 
١٠٧  

١٠
٥  

مطابقة توصيف البرامج والمقررات الدراسية 
  ٢٦  وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب -أ.د/ عادل مصطفى أبو سالمة  م٣/٣/٢٠١٠  للمعايير األكاديمية 

١٠
٦  

ندوة حول مفاھيم الجودة الشاملة (لطالب الفرقة 
  األولى)

                                                        
  (لطالب الفرقة الثالثة)

  م٦/٣/٢٠١٠
  عميد الكلية ومدير المشروع -أ.د / جمال أحمد صالح

  المدير التنفيذى للمشروع –د. / مصطفى أحمد حسين 
٣٠٥  
٢٠٣  

١٠
٧  

المعايير األكاديمية وتوصيف برامج الدرسات 
  ٢٥  مدير إدارة المشروعات ومدير مركز ضمان الجودة  –أ.د/ أحمد حسن سيد   م٧/٣/٢٠١٠  العليا 

١٠
  م١٨/٣/٢٠١٠-١٧  مؤتمر جامعة أسيوط السابع للعلوم الصيدلية   ٨

  عميد الكلية ومدير المشروع -أ.د / جمال أحمد صالح
    المدير التنفيذى للمشروع –د. / مصطفى أحمد حسين 

١٠
٩  

التدريب على المخازن بإستخدام الحاسب اآللى 
  م٢٣/٣/٢٠١٠
  م٢٤/٣/٢٠١٠

  ٢٤  مھندس شركة الھدف للتجارة والتوريد  –المھندس / أشرف على  أحمد   م٢٤/٣/٢٠١٠-٢٣
٢١  

١١
٠  

     بروتوكوالت العالج الكيماوى 
Chemotherapy   ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  أ.د  م٢٥/٣/٢٠١٠-٢١ /–

  جامعة أسيوط  
٦٥  

١١
١  

  دورة بروتوكوالت العالج الكيماوى 
Chemotherapy  ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  أ.د  م١/٤/٢٠١٠-٢٩ /–

  جامعة أسيوط  
٨٧  

  
  
 



١٣ 
 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١١
وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية  –أ.د/ شحاته غريب محمد   م٣٠/٣/٢٠١٠  حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف )  ٢

  ٤٩  البيئة

١١
٣  

كيفية عايش مع األمراض المزمنة    
–/ ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  أ.د  م٨/٤/٢٠١٠-٦  م٦/٤/٢٠١٠

  ٣٧  جامعة أسيوط  

١١
–/ ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  أ.د  م١٥/٤/٢٠١٠-١٣ Reading ECGقراءة رسم القلب   ٤

  ٦٨  جامعة أسيوط  

١١
٥  

المستمرالمارسة الجيدة برنامج التعليم الصيدلى 
  ٥٠    م٢١/٤/٢٠١٠-٢٠  )GMPفى صناعة الدواء (

١١
٦  

  "زيـــارة المحاكـــاة مــن قبــل
  مركـــز ضمـــان الجـــودة بالجامعـــة" 

  
  

 م  الساعة٢٠/٤/٢٠١٠
  ً   الحادية عشر  صباحا

  (مديرى اإلدارات) 

  أ.د/ عبد العزيز أحمد سعيد
  أ.د/ محمود عبد الناصر

  أحمد جعيصأ.د/ 
  أ.د/ أحمد مخلوف
  .د/ أحمد حسن سيد

٣٦  

 م  الساعة٢٠/٤/٢٠١٠
الثانية عشر صباحاً  

  (الدرسات العليا)
١٧  

 م  الساعة ٢٠/٤/٢٠١٠
  الثامنة مساًء 

  (أعضاء ھيئة التدريس)
٥٧  

 م  الساعة٢٠/٤/٢٠١٠
 الثامنة والنصف مساًء  

  (عينة من الخريجين)
٢٩  

الساعة م ١٩/٤/٢٠١٠
 ً   ٢٢  العاشرة صباحا

م الساعة ١٩/٤/٢٠١٠
  ٢٧  العاشرة مساء

  



١٤ 
 

  
  
  

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١١
  ٦٤    م٢٤/٢/٢٠١٠  المؤتمر العلمى السنوى للكلية  ٧

١١
  م٢/٥/٢٠١٠  إجتماع مع الساده العاملين بإدارات الكلية    ٨

  عميد الكلية ومدير المشروع -أ.د / جمال أحمد صالح
  ٥١  المدير التنفيذى للمشروع–د. / مصطفى أحمد حسين 

١١
٩  

التجھيز للزيارة اإلستطالعية من قبل الھيئة 
  م٥/٥/٢٠١٠  القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

  عميد الكلية ومدير المشروع -أحمد صالحأ.د / جمال 
  ٤٤  المدير التنفيذى للمشروع–د. / مصطفى أحمد حسين 

١٢
٠  

الزيارة اإلستطالعية من قبل الھيئة القومية 
  لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

  

  م)١٠/٥/٢٠١٠األثنين(
  أعضاء ھيئة التدريس

  
  أ.د/ فتحى فاروق محمد محمود  (رئيساً)

  (عضواً) أ.د/ أيفان ھاشم
  أ.د/ أيمن الخطيب (عضواً)

  أ.د/ ماجدة أحمد الشربينى (عضواً)

٤٢  
  

  م)١٠/٥/٢٠١٠األثنين(
  ٤٢  االطراف المجتمعية

  م)١٠/٥/٢٠١٠األثنين(
  ٤٥  مديرى اإلدارات

  م)١٠/٥/٢٠١٠األثنين(
  ٣٠  الدرسات العليا

 م)١١/٥/٢٠١٠الثالثاء( 
  ١٦  الخريجين

 م)١١/٥/٢٠١٠الثالثاء( 
  ٤٤  الطالب

 م١٢/٥/٢٠١٠األربعاء  
  ١١  مجلس إدارة الوحدة

  
  
  



١٥ 
 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١٢
١  

قواعــــد البيانـــات  تفعيــــل إستخـــدام 
  م١٦/٥/٢٠١٠  بالكليـــــــــةالخاصــــة 

وكيل كلية الھندسة لشئون الدرسات العليا و  -/ محمد أبو  زھاذ أبو زيد دأ.
  البحوث

  ومدير مشروع ميكنة العمل اإلدارى. 
٥٢  

١٢
المدير التنفيذى للمشروع ومدير وحدة ضمان –د. / مصطفى أحمد حسين   م٢٣/٦/٢٠١٠  إعداد تقرير برامج الدرسات العليا   ٢

  الجودة
٧  

١٢
٣  

بروتوكوالت العالج الكيماوى 
Chemotherapy ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  أ.د  م١٤/٧/٢٠١٠-١٠ /–

  ٧٠  جامعة أسيوط  

١٢
–/ ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  أ.د  م٢١/٧/٢٠١٠-١٨  drug interactionالتفاعالت الدوائية   ٤

  ٧٤  جامعة أسيوط  

١٢
  ٨٠  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   م٢٢/٩/٢٠١٠  عرض نتائج التقويم الذاتى للكلية   ٥

١٢
٦  

  إجتماع لمديرى اإلدارات والعاملين بالكلية وذلك
  ٤٠  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   م٢٨/٩/٢٠١٠  إستعداداً لتقدم الكلية لإلعتماد  

١٢
٧  

ورشة عمل حول " التدريب على توصيف 
  وتقرير

  برامج ومقررات الدرسات العليا "  
  ٨  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   م٤/١٠/٢٠١٠

١٢
٨  

لقاء الساده أعضاء ھيئة التدريس مع الساده 
 (CIQAP )أعضاء لجنة إستالم المشروع 

  أ.د/ ھدى الطالوى 
  أ.د/ إيفان إبراھيم 

  د/ مؤمن حامد 

  أ.د/ ھدى الطالوى   ١٣/١٠/٢٠١٠
  ١٩٨  

١٢
٩  

    بروتوكوالت العالج الكيماوى 
Chemotherapy  ألفت عبد الغنى الشافعى  أستاذ بقسم العناية الحرجة بكلية التمريض  أ.د  م٢٨/١٠/٢٠١٠-٢٥ /–

  جامعة أسيوط  
٥٦  

  
  
  



١٦ 
 

  
  
  
 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١٣
٠  

إجتماع لجنة المراجعة إلستيفاء كافة المالحظات 
الزيارة اإلستطالعية -الواردة بتقرير (زيارة اللمحاكاة

–  
  زيارة التسليم والتسلم للمشروع)

  م٢٣/٢/٢٠١١
 أ.د/ أحمد عبد العزيز-
 أ.د/ كاميليا جورج-
  

٣٧  

١٣
١  

تقدم الكلية لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحليلى 
  ٧٤  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   م٢٠١١/ ٣/ ١٥  الذاتى   "الناقد للتقييم 

١٣
٢  

تقدم الكلية لزيارة اإلعتماد وعرض التقرير التحليلى 
  ٥٤  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   ٢٣/٣/٢٠١١  ( لإلدارات ) الناقد للتقييم الذاتى   "

١٣
٣  

وعرض التقرير التحليلى  تقدم الكلية لزيارة اإلعتماد
  ٣٨  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   م١١/٤/٢٠١١  ( للطلبة ) الناقد للتقييم الذاتى   "

١٣
٤  

إجتماع الساده رؤساء األقسام العلمية لمناقشة 
إلستعداد الكلية إلستقبال زيارة اإلعتماد من قبل 

 اد الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتم
  ٣١  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   م٢٠/٤/٢٠١١

١٣
٥  

لقاء مع العاملين حول إستعداد الكلية إلستقبال زيارة 
اإلعتماد من قبل الھيئة القومية لضمان جودة التعليم 

واإلعتماد
  عميد الكلية -أ./ جمال أحمد  صالح  م٢٧/٤/٢٠١١

  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين 
٤٢  

١٣
٦  

إجتماع مع الساده المدرسين والساده المعيدين  
لمناقشة إلستعداد الكلية إلستقبال زيارة اإلعتماد من 
  قبل الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

  ٢٩  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   م٢٧/٣/٢٠١١

  
  
  
  
 



١٧ 
 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١٣
٧  

إجتماع الساده أعضاء ھيئة التدريس  المعيدين  
لمناقشة إلستعداد الكلية إلستقبال زيارة اإلعتماد من 
  قبل الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

  ٤٣  مدير وحدة ضمان الجودة –د. / مصطفى أحمد حسين   م٢٨/٤/٢٠١١

١٣
  ٣١  مدير وحدة ضمان الجودة –أحمد حسين  مصطفىد. /   م١٧/١٠/٢٠١١ ISOإجتماع مديرى اإلدارات لمراجعة إجراءات   ٨

١٣
  السيد المھندس/ أحمد عثمان  م١٠/١٢/٢٠١١ ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOزيارة الشركة المانحة لشھادة   ٩

  الدكتور/ ناصر قورة السيد
٨  

١٤
٠  

" لقاء مع الطالب حول مناقشة قضايا الجودة ما بعد 
مدير  و مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة -/ مصطفى أحمد حسين   أ.د  م٢٦/٢/٢٠١٢ "اإلعتماد

  ١٧  وحدة ضمان الجودة

١٤
١  

لقاء مع مديرى ا إلدارات حول مناقشة ابعاد الجودة 
مدير  و مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة -/ مصطفى أحمد حسين   أ.د  م٤/٣/٢٠١٢ الشاملة للكلية مابعد اإلعتماد  

  ٢٤  وحدة ضمان الجودة

١٤
٢  

  م٢/١٠/٢٠١٢  إجتماع الساده فريق المراجعيين الداخليين بالكلية 
  عميد الكلية-صالح  أ.د/ جمال أحمد

مدير  و مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة -/ مصطفى أحمد حسين   أ.د
  وحدة ضمان الجودة

٦  

١٤
٣  

إجتماع لجنة مراجعة بنود الرؤية والرسالة واألھداف 
  ٦  رئيس لجنة الخطة اإلستراتيجية  –أ.د/ سيد حسن خضر   م٧/١٠/٢٠١٢  اإلستراتيجية 

١٤
٥  

مديرى اإلدارات مع السيد األستاذ الدكتور إجتماع الساده 
/عميد الكلية لمناقشة إستعدادات الكلية للعام الجامعى 

  م٢٠١٢/٢٠١٣
  ٣٠  عميد الكلية-أ.د/ جمال أحمد صالح   م٦/٩/٢٠١٢

١٤
٦  

  ١٢  عميد الكلية-أ.د/ جمال أحمد صالح   م١٧/١١/٢٠١٢  إجتماع الساده فريق المراجعيين الداخليين للكلية 

١٤
٧  

  محاضرة بعنوان 
"Nanomedicine for Biomedical Applications"  ١٧  مدرس بقسم الصيدالنيات  –د/ محمود  فھمى على   م١٨/١١/٢٠١٢  

  
  
  



١٨ 
 

 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١٤
٨  

"المعلومات الدوائية ... دورھا ،إستراتجيات العمل 
  مركز المعلومات الدوائيةصيدالنيةب-صيدالنية / ھبه يسرى عبد الحميد   م٦/١١/٢٠١٢-٤ ومصادر المعلومات الدوائية " 

   صيدالنيةبمركز المعلومات الدوائية- صيدالنية / حنان محمد جابر  

عدد 
المشاركي

  ن 
 طالب  ٢٤

١٤
٩  

 ) لتجديد شھادة AJAفريق الشركة المانحة (إجتماع  
ISO السيد المھندس/ أحمد عثمان  م٩/١٢/٢٠١٢   ٩٠٠١/٢٠٠٨  

  السيد الدكتور/ ناصر قورة
٢٨  

١٥
٠  

ورشة عمل " تصميم األدوية بإستخدام الحاسوب 
  ٩٨  قسم الكيمياء الطبية   م٢٨/١/٢٠١٣-٢٦ MOEلبرنامج 

١٥
١  

ة أ فت "مناقش ى تكش عف الت ه الض اللوج ازن خ  بالمخ
ام   تخدام ٢٠١٢/٢٠١٣الع ا بإس ة معالجتھ م وكيفي

  اللوائح والقوانين المنظمة لذلك 
  م ٢٦/٣/٢٠١٣-٢٥

  
  

  ٢٩  مدير الشئون المالية–أ/ مصطفى أحمد محمد يوسف 

١٥
٢  

  ١٩  أستاذ العناية الحرجة بكلية التمريض–أ.د/ ألفت الشافعى   م١٠/٣/٢٠١٣  " التدخين وأضراره"

١٥
٣  

ررات (الفصل الدراسى األول  إجتماع الساده منسقى المق
امعى  ام الج ض ٢٠١٢/٢٠١٣للع ة بع ك لمراجع م ) وذل

  البيانات داخل توصيف وتقرير المقررات الدراسية 
  ١٩  مدير وحدة ضمان الجودة- أ.د/ محمود محمد شيحه  م ٣١/٣/٢٠١٣

١٥
٤  

  ٢٢  تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة ضمان الجودة   م٧/٤/٢٠١٣  "مھام ووظائف السكرتارية"

١٥
٥  

ى  ة ف ات التعليمي ات المخرج ول  تطبيق ية ح ة نقاش حلق
  ٢٧  األستاذ بقسم الكيمياء الطبية–أ.د/ عادل فوزى يوسف   م٢٨/٤/٢٠١٣  مقررات الصيدلة 

        
  
  
  



١٩ 
 

 
 
 
 
  

          
  

  مدير وحدة ضمان الجودة
  

  عميــــد الكليـــة  

  ( أ.د./ جمـال أحمـد صـالـح)    ) محمود محمد شيحه/ أ.د(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠ 
 

  
  
  

    

  النـــــــــــدوات التــــــى عقـــــــــــدت بالكليـــــــــة
  

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١٥
٦  

إجتماع السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية مع الساده 
  ١٩  عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة  -السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم  م١٧/٨/٢٠١٣ مديرى اإلدارات بالكلية 

١٥
٧  

الكلية مع الساده إجتماع السيد األستاذ الدكتور/ عميد 
  ١١  عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة -السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم  م٢٦/٨/٢٠١٣  رؤساء األقسام العلمية

١٥
٨  

إجتماع السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية مع عمال 
  ٧٤  ورئيس مجلس اإلدارةعميد الكلية  -السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم  م٧/٩/٢٠١٣ الكلية 

١٥
٩  

اده  ع الس ة م د الكلي دكتور/ عمي تاذ ال يد األس اع الس إجتم
اعدين  ين المس درس (المدرس ة الت اء ھيئ اونى أعض مع

  والمعيدين )
  ٢٩  عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة -السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم  م١٠/٩/٢٠١٣

١٦
٠  

تاذ  يد األس اع الس اده إجتم ع الس ة م د الكلي دكتور/ عمي ال
  ١١  عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة -السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم  م١٦/٩/٢٠١٣  اء اللجنة التنفيذية إدارة برنامج اليدلة اإلكلنيكية ضأع

١٦
١  

اده  ع الس ة م د الكلي دكتور/ عمي تاذ ال يد األس اع الس إجتم
  ٤٣  عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة -السيد األستاذ الدكتور / زيدان زيد إبرھيم  م١٨/٩/٢٠١٣  أعضاء ھيئة التدريس 

١٦
٢  

اع ة ( إجتم ارة الشركة المانح ع  AJA- Egypt) زي م
  السيد المھندس / أحمد  عثمان   م٣/٢/٢٠١٤  الداخليين بالكليةالمراجعين  فريق 

  السيد المھندس / عمرو عثمان 
١١  

  

الصيدلة كلية أسيوط جامعة



٢١ 
 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١٦
٣  

زيارة السيدة األستاذة الدكتورة/ نورھان حسين كمال 
كلية الصيدلة –الميكروبيولوجيا اليدلة أستاذ –حسين فناكى 

 جامعة األسكندرية 
أستاذ الميكروبيولوجيا –السيدة األستاذة الدكتورة/ نورھان حسين كمال حسين فناكى   م٢/٢٠١٤/  

  ١٠  كلية الصيدلة جامعة األسكندرية–يدلة صال

١٦
٤  

 " الصيدلة اإلكلنيكية والفارماكولوجى "بعنوانورشة عمل 
  للساده الصيادله بأسيوط 

٣٠/١-
  م٨/٢/٢٠١٤

بكلية الطب رئيس مجلس قسم الفارماكولوجى –أ.د/ صفوت عبد الھادى منقوره 
  جامعة أسيوط

أستاذ متفرغ بقسم الصيدالنيات بكلية الصيدلة جامعة –أ.د/ تھانى حسن الفحام 
  أسيوط 

أستاذ بقم العناية الحرجة بكلية التمريض جامعة –أ.د/ ألفت عبد الغنى الشافعى 
  أسيوط 

٥٥  

١٦
٥  

دورة " اللوائح والقوانين المنظمة للمخازن للعاملين بإدارة 
 المخازن " بالكلية  

١٥/٢-
  م٢٠/٢/٢٠١٤

مدير عام التوجيه المالى واإلدارى  –السيد األستاذ / محمد عطية عبد اللطيف 
  بمستشفيات جامعة أسيوط 

١٠٧  

١٦
٦  

-١/٣  دورة اللغة اإلنجليزية للعاملين بالكلية 
  م٤/٣/٢٠١٤

  السيد الدكتور / شريف على خليفه 
  ٢٠٣  السيد الدكتور/ إسالم على خليفه

١٦
٧  

اده  ة للس بورة التفاعلي تخدام الس ى إس ة عل دورة "تدريبي
  أعاء ھيئة التدرس بالكلية 

٣/٣-
  ٥٥  مدرس بقسم الكيمياء الطبية  –السيد الدكتور/ أحمد صفوت محمد   م٤/٣/٢٠١٤

١٦
٨  

  ٣٦    م٢٧/٤/٢٠١٤  المؤتمر العلمى السنوى للكلية 

١٦
٩  

ة  ة وكلي ة بالجامع لقاء مركز تطوير نظم المعلومات اإلداري
ل  ة العم ى ميكن وير ف دى التط وان "م ت عن يدلة تح الص

  اإلدارى داخل الجامعة والكليات"
المعلومات مديرمركز تطوير نظم  -السيد االستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو ذھاد  م٢٢/٧/٢٠١٤

  اإلدارية بالجامعة
١٨  

  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢ 
 

عدد   المحاضــــــــــــــــــــــــــر  التــــــــــاريخ  عنـــــــــــــــوان النــــــــــــــــدوة  م
  الحضور

١٧
٠  

إجتماع السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية مع مدرى 
  ٢٧  عميد الكلية/ زيدان زيد إبرھيم السيد األستاذ الدكتور  م ١٧/٩/٢٠١٤ اإلدارات 

١٧
١  

ومدير وحدة الخدمات قسم العقاقير مدرس ب –السيد الدكتور / رفعت بكر جامد  م١٦/١٠/٢٠١٤  ورشة عمل تحت عنوان ( محرك بحث جوجل العلمى ) 
  ٨٠  التكنولوجية

١٧
٢  

القائم بأعمال رئيس مجلس قسم  - السيد الدكتور / عالء عرفات خليفة حيا م٢٩/١٠/٢٠١٤ ندوة "مھارات اإلتصال الفعال " 
  الكيمياء العضوية الصيدلية 

١٤٨  

١٧
٣  

  ٦   مدرس بقسم الكيمياء الطبية –السيد الدكتور / أحمد صفوت محمد   م١/١١/٢٠١٤  ندوة" إستخدام السبورة التفاعلية "

١٧
٤  

القائم بأعمال رئيس مجلس قسم  - السيد الدكتور / عالء عرفات خليفة حيا  م٥/١١/٢٠١٤  " -IIمھارات اإلتصال الفعال ندوة" 
  الكيمياء العضوية الصيدلية

٢٩  

١٧
٥  

  ٢٤   مدرس بقسم الصيدالنيات –السيد الدكتور / محمود فھمى على الصبحى  م١٠/١١/٢٠١٤  ندوة" التقدم للمشروعات البحثية "

١٧
٦  

  ١٤  مدرس بقسم الصيدالنيات –السيد الدكتور / محمود فھمى على الصبحى  م١٢/١١/٢٠١٤  ندوة " إختيار وتطوير حياتك المھنية كصيدلى " 

١٧
٧  

  ٢٦  مشرف الحماية المدنية بالجامعة  -السيد/ محمد عبد العال حسين  م ١٧/١١/٢٠١٤  ندوة" محاكاة اإلخالء من المبانى " 

١٧
٨  

داخليين  راجعيين ال اد الم دريب وإعتم يطية "لت دورة تنش
ة  بالكلي

ام  ية لنظ فات القياس ى المواص "  ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOعل
  ) AJA- Egyptمع الشركة المانحة (

  السيد المھندس / أحمد عثمان  م٢٢/١١/٢٠١٤
  السيد المھندس / عمرو أحمد عثمان 

٢١  

١٧
٩  

ارة الشركة المانحة  ) AJA- Egypt(إجتماع فريق زي
د  ھادة لتجدي ادة فري  ٩٠٠١/٢٠٠٨ ISOش ع الس ق م

  المراجعين الداخليين بالكلية 
  السيد المھندس / أحمد عثمان  م٢٣/١١/٢٠١٤

  السيد المھندس / عمرو أحمد عثمان
٢٣  

١٨
٠  

يم  دورة تدريبية " ارابى لجودة التعل ام الف ى نظ دريب عل الت
  ٢٣  مدربين من  قبل مركز تطوير نظم المعلومات اإلدارية بالجامعة   م ٢٦/١١/٢٠١٤   واإلعتماد"



٢٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  مدير وحدة ضمان الجودة

    
ورئيس مجلس إدارة  عميــــد الكليـــة

  الوحدة
  )زيدان زيد إبرھيم( أ.د./     ) محمود محمد شيحه/ أ.د(

 


