
 

 

  

 

      

 

 كلية الصيدلة

 جامعة بنى سويف 



 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

 وحدة ضمان الجودة
 

Beni-Suef University 

Faculty of Pharmacy 

Quality Assurance Unit 

 

 

 8591517/  8597135/  8597132ت:  8597132ت.ف:  بنى سويف - ش الشهيد/ شحاته أحمد حجازي

                                Web site: www.pharm.bsu.edu.eg     Mail: pharm@bsu.edu.eg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عميد الكلية

هبة فاروق سالمأ.د.   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

باسم أنور شحاتة دم.أ.  

 

 ادارة الكلية

خدمة المجتمع وكيل الكلية لشئون 

 وتنمية البيئة

عبير سيد سيد معوض دم.أ.  

 لشئون الدراسات العليا كيل الكليةو

 والبحوث

د. رباب محمد عبد السالمأ.  
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الذين تولوا مناصب إدارية

 المنصب اإلدارى الدرجة العلمية اإلسم م

ومشرف على قسم الصيدلة  عميد الكلية أستاذ ا.د/ هبة فاروق سالم 1

 اإلكلينيكية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أستاذ مساعد ا.م.د/ باسم أنور شحاتة 2

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  أستاذ ا.د/ رباب محمد عبد السالم 3

 والبحوث

نمية وتوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  أستاذ مساعد ا.م.د/ عبير سيد سيد معوض  4

 البيئة

 مدير وحدة ضمان الجودة أستاذ مساعد ا.م.د/ هبة عاطف الشيمى 5

 رئيس مجلس قسم العقاقير أستاذ ا.د./ سامح فكرى أبوزيد 6

رئيس مجلس قسم الكيمياء العضوية  أستاذ إيمان كمال ا.د./ 7

 الصيدلية

الكيمياء التحليلية رئيس مجلس قسم  أستاذ مساعد ا.م.د./ إجالل عبد الحميد 8

 الصيدلية

 رئيس مجلس قسم األدوية والسموم أستاذ مساعد ا.م.د./ أميرة مراد 9

 رئيس مجلس قسم الكيمياء الدوائية أستاذ مساعد أحمد محمود جودةا.م.د/  11

 رئيس مجلس قسم الصيدالنيات أستاذ عادل أحمد عليا.د./  11

 مجلس قسم الكيمياء الحيويةرئيس  أستاذ قنديلأحمد ا.د./ محمد  12

رئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا  أستاذ مساعد ا.م.د./ أحمد أسامة الجندى 13

 والمناعة
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 1001/  9102إنجازات الكلية خالل العام الدراسى 

 إنجازات قطاع شئون الطالب .2

 

 : إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن العملية التعليميةأولا 

 .إتمام العملية التدريسية كاملة بشكل طبيعى بالفصل الدراسى األول بالتعلم وجهاً لوجه 1

2 

-إتمام العملية التدريسية كاملة بالفصل الدراسى الثانى أيضاً بالرغم من ظروف الجائحة كوفيد

خالل التعليم عن بعد وذلك عن طريق عمل منصات تعليمية وحصر بيان بأسماء هذه  19

التعليمية لجميع المقررات الدراسية بالبرنامج العام وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية المنصات 

وإعالن هذا البيان للطالب للتعلم عن بعد مما نتج عنه التحصيل الدراسى لجميع المقررات 

 تباعد االجتماعى الشامل بالكلية.الدراسية أثناء فترة ال

3 

لطالب الذين على تخرج ببرنامج الصيدلة فتح مقررات الفصل الدراسى الصيفى لجميع ا

اإلكلينيكية حرصاً على عدم تعطيل تخرجهم بسبب ظروف الوباء التى منعت فتح بعض 

 المقررات بالفصل الدراسى الطبيعى.

 

ا:    إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن التواصل الطالبى واألنشطة الطالبية ثانيا

الشاملة فى الفصل الدراسى األول من أنشطة رياضية وفنية واجتماعية استمر عمل األنشطة الطالبية 

خالل ساعة النشاط )األحد والثالثاء من كل أسبوع( بينما توقفت األنشطة الطالبية للتباعد االجتماعى 

 .لفصل الدراسى الثانىاب

 أعمال الكنترول و اإلمتحانات: :ثالثُا

 اسم المشروع م

امتحانات الفصل الدراسى األول وإعالن نتائج جميع الفرق الدراسية قبل بدء تسجيل تشكيل كنترول أعمال  1

 المقررات بالفصل الدراسى الثانى.

تشكيل كنترول استالم أبحاث التقييم من جميع طالب فرق النقل وتقييم جميع األبحاث ورصد النتيجة  2

 وإعالنها للطالب.
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 تح الدور الثانى لستالم أبحاث الطالب التى لم يتم قبولها بالدور األول.  ف 3

تشكيل كنترول أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقة النهائية للبرنامج العام وبرنامج الصيدلة  4

لجميع  ةاإلكلينيكية مع تشكيل كنترول المقررات المفتوحة فى غير موعدها لبرنامج الصيدلة اإلكلينيك

 المقررات المتبقية لتخرج طالب الفرقة النهائية المحملين بها من جميع السنوات السابقة.

أغسطس لكثرة عدد المقررات الدراسية عقبها عمل مكثف  12النتهاء من عقد المتحانات النهائية يوم  5

لس اعتماد النتيجة النهائية بمجلكنترول المتحانات ثم للكنترول التراكمى اشتمل أيام العطالت الرسمية ثم 

 . 1010أغسطس  12الكلية الطارىء ثم مجلس الجامعة وذلك فى 

ليتمكن الطالب من عمل إجراءات  1010أغسطس  1و  2استخراج وتوقيع جميع شهادات الطالب يومى  6

 التجنيد والتقدم لجهات العمل المختلفة.

 على نتيجة الفصل الدراسى األول فقط وفق القرارات الواردة.عمل رأفة النجاح والتقدير لطالب فرق النقل  7

 

ا: إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن األعمال اإلدارية والتنظيمية )بالشتراك مع قطاع  رابعا

 خدمة البيئة و المجتمع(:

وبرنامج الصيدلة القديمة والحديثة للبرنامج العام  –لوائح  4تعديل جميع اللوائح الدراسية للطالب ) -

 اإلكلينيكية( إلضافة بنود التعليم الهجين واالمتحانات اإللكترونية.

استيفاء األوراق اإلدارية الخاصة بأعمال المالحظة والكنترول واالمتحانات الشفهية للسادة المنتدبين  -

 والداخليين. 

ع التواصل المستمر م استيفاء استخراج ايميالت الطالب وحل مشكلة فشل الدخول لاليميل عن طريق -

 الجامعة 

 تسليم الطالب ايميالتهم الجامعية من خالل احد المسئولين بشئون الطالب بالبرنامج العام و االكلينيكى  -

 استخراج حسابات العضاء هيىة التدريس على موقع ويبكس التمام مجالس االقسام عن بعد -

 حسابات لبعض اعضاء هيئة التدريس لرفعاستخدام المنصة التعليمية بموقع الجامعة و استخراج  -

 المحتوى العلمى للطالب

 شارك الطالب بعدد من األنشطة المجتمعية, و تشمل هذه األنشطة: -

 .2119ديسمبر  4القافلة الطبية لقرية بني سليمان الشرقية في  -1
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 .2121-3-4المشاركة في تنظيم المؤتمر البيئي الدولي الرابع لجامعة بني سويف في  -2

 مشاركة الطالب بالحضور في الندوات العلمية وتشمل: -3

 .2119أكتوبر  21في  صيدلية مدير خلف الله عبد احمد / ندوة مقدمه من الصيدلى (أ

 

 .2119أكتوبر  27في  صيدليةفي  عبد الرحمن محمود طالب الدكتوراة بالمانيا /ندوة مقدمة من الصيدلى الباحث (ب

 

 

 .2119في أكتوبر  الصحة بوزارة التثقيف ادارة مع بالتعاون الثدى سرطان عن توعية ندوة (ت
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 :إنجازات قطاع الدراسات العليا و البحوث .1

 أول: الدورات والندوات والملتقيات والورش التدريبية 

 التاريخ الدورة التدريبية
 السادة المشاركين

 القسم     -السم      

 التخطيط اإلستراتيجى
5/2121 

2/2121 

 قسم األدوية والسموم  -أميرة مراد أبويوسف

  كيمياء دوائية -لؤه رمضان حميدة

 النزاهة و الشفافية و مكافحة الفساد

5/2121 

11/ 2119 

18/2/2119 

5-6/5/2121 

 2119اكتوبر 

 2119اكتوبر 

 2119اكتوبر 

 2119مايو 

 2119مايو 

2/2121 

 قسم األدوية والسموم  -أميرة مراد أبويوسف

 قسم األدوية والسموم  -ربيع محمد محمدوفاء 

 كيمياء تحليلية -نهال فائق فريد فرج الله

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد

 صيدلة إكلينيكية-هدير صفوت حسن زكي

 صيدلة إكلينيكية -مروة محسن محمود طه

 صيدلة إكلينيكية -مينا عاطف نسيم نقوال

 دوائيةكيمياء  -شيماء سعيد زكي قطب

 كيمياء دوائية -اسماء جمال صفى الدين

 كيمياء دوائية -لؤه رمضان حميدة

إعداد المشروعات التنافسية لتمويل 

 المشروعات

6/2121 

8-9-2119 

6-7/6/2121 

 قسم األدوية والسموم  -أميرة مراد أبويوسف

 والسمومقسم األدوية   - -مروة محمود أحمد خلف

 كيمياء تحليلية -نهال فائق فريد فرج الله
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 2121يونيه 

 2121يونيو 

3/2121 

 صيدلة إكلينيكية-هدير صفوت حسن زكي

 كيمياء دوائية -اسماء جمال صفى الدين

 كيمياء دوائية -لؤه رمضان حميدة

 مهارات العرض الفعال

6/2121 

22/6/2121 

 2121يونيه 

 2121يونيه 

 2121يونيو 

 والسمومقسم األدوية   -أميرة مراد أبويوسف

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد

 كيمياء دوائية -شيماء سعيد زكي قطب

 كيمياء دوائية -اسماء جمال صفى الدين

 كيمياء دوائية -لؤه رمضان حميدة

 أخالقيات البحث العلمى
6/2121 

 2121يناير 

 قسم األدوية والسموم  -أميرة مراد أبويوسف

 الصيدلة اإلكلينيكية -مينا عاطف نسيم نقوال

 إستخدام التكنولوجيا فى الندريس

6/2121 

14-15/6/2121. 

14-15/6/2121. 

 2121يونيه 

 2121يونيه 

 2121يونيه 

 2121يونيو 

 قسم األدوية والسموم  -أميرة مراد أبويوسف

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد

 كيمياء تحليلية -ميمنة أحمد مجدي

 صيدلة إكلينيكية-صفوت حسن زكيهدير 

 كيمياء دوائية -شيماء سعيد زكي قطب

 كيمياء دوائية -اسماء جمال صفى الدين

 كيمياء دوائية -لؤه رمضان حميدة

 2121مارس  أساسيات التعليم الهجين
 قسم األدوية والسموم  - باسم أنور شحاتة

 الصيدلة اإلكلينيكية -أمل إمام رشاد رجب

First aid skills in Faculty of 

Pharmacy, Beni-Suef University 
 قسم األدوية والسموم  -مروة محمود أحمد خلف 2119

 ورشة عمل:

Innovative Technologies of Stem 

Cells & Gene Editing in Different 

Types of Therapeutics 

 قسم األدوية والسموم  -وفاء ربيع محمد محمد 2119سبتمبر  3

 ورشة عمل:

The microbial pharmacy within 

us: role of gut bacterial metabolic 

 قسم األدوية والسموم  -وفاء ربيع محمد محمد 2121يناير   5
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activity in the gut brain 

homeostasis 

 إدارة الفريق البحثي
25 –26/12 /2119 

31-31/12/2119 

 والسمومقسم األدوية   -وفاء ربيع محمد محمد

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد

Samsung workshop training 

session on E-board professional 

display 

 قسم األدوية والسموم  -هبة محسن محمود طه 4/1/2121

 االدارة الجامعية
7/2121 

7/2121 

 قسم األدوية والسموم  -وليد عبد السالم ابراهيم

 قسم األدوية والسموم  -محمد رجب عبد العزيز 

 7/2121 اداب وسلوك المهنة في العمل الجامعي
 قسم األدوية والسموم  -وليد عبد السالم ابراهيم

 قسم األدوية والسموم  -محمد رجب عبد العزيز 

 7/2121 معايير الجودة في العملية التعليمية
 والسمومقسم األدوية   -وليد عبد السالم ابراهيم

 قسم األدوية والسموم  -محمد رجب عبد العزيز 

 تنظيم المؤتمرات العلمية

8/2020 

8/2020 

17-18/11/2119 

 2121يونيه 

 2119اكتوبر 

 قسم األدوية والسموم  -وليد عبد السالم ابراهيم

 قسم األدوية والسموم  -محمد رجب عبد العزيز 

 كيمياءتحليلية -ميمنة أحمد مجدي

 صيدلة إكلينيكية-حسن زكي هدير صفوت

 صيدلة إكلينيكية -ياسمين محمد مدنى محمد

COVID19 overview 5-3-2020 قسم األدوية والسموم  -جابر فتحى جابر 

Thin Layer Chromatography 

Mass spectroscopy (NAWAH  

scientific) 

18/2/2119 

 كيمياء تحليلية– نهال فائق فريد فرج الله

Green Chemistry and world 

transformation toward 

sustainability. (Workshop at 

National Research Centre. Giza, 

Egypt) 

 كيمياء تحليلية -نهال فائق فريد فرج الله 9/4/2119
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Reaxys to support research related 

to food, agriculture and water 

(online) 

 كيمياء تحليلية -نهال فائق فريد فرج الله 9/6/2121

Using of Embace for evidence-

based medicine and health care 

policy making 

 كيمياء تحليلية -نهال فائق فريد فرج الله  11/6/2121

how Reaxys can increase the 

efficiency of research related to 

energy and environmental pillars 

(online) 

 كيمياء تحليلية -نهال فائق فريد فرج الله 16/6/2121

ي التحليل الطيف-دورة "كروماتوجرافيا السائل

-األساسيات و التطبيقات" LC_MSالكتلي 

 مركز نواة لألبحاث العلمية.

Liquid Chromatography Mass 

Spectrometry Basics and 

applications of Nawah scientific 

institute, 

 

11-15/7/2121 

 

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد

 كيمياء تحليلية – رحاب مجدى عبد الفتاح

 كيمياء تحليلية –أمل عبد المنعم إمام

 

أساسيات  –دورة بعنوان "االحصاء الحيوي 

 -مركز نواة لألبحاث العلمية-وتطبيقات"

Biostatistics: Basics and 

applications of Nawah scientific 

institute, 

22-24/8/2121 

 

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد

 كيمياء تحليلية – رحاب مجدى عبد الفتاح

التحليل الطيفي -دورة "كروماتوجرافياالغاز

-األساسيات و التطبيقات" GC_MSالكتلي 

 مركز نواة لألبحاث العلمية

Gas chromatography-Mass 

spectrometry Basics and 

applications of Nawah scientific 

institute 

27-29/9/2121 

 

 

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد

 كيمياء تحليلية – رحاب مجدى عبد الفتاح

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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ورشة العمل "االمتحانات الجامعية وبنوك 

األلمانية للتبادل الهيئة  –االسئلة الرقمية" 

 بمقر جامعة بني سويف  . –العلمي 

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد 18/12/2119

مركز  -دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب

 جامعة بني سويف. -تنمية الموارد البشرية
 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد 3-4/3/2121

مركز تنمية  -الوقت واالجتماعاتدورة ادارة 

 جامعة بني سويف. -الموارد البشرية

17-18/6/2121 

 2121يونيو 

 2121يونيو 

 2121يونيو 

 كيمياء تحليلية -نسرين صالح الدين عبد الحميد

 كيمياء دوائية -شيماء سعيد زكي قطب

 كيمياء دوائية –اسماء جمال صفي الدين 

 كيمياء دوائية -لؤه رمضان حميدة

Nuclear Magnetic Resonance 

Basics and applications of Nawah 

scientific institute, 

13-15/9/2121 
 كيمياء تحليلية – رحاب مجدى عبد الفتاح

 كيمياء تحليلية –ميمنه احمد مجدى

emerging and disruptive next-

generation technologies for PO 
 كيمياء تحليلية – رحاب مجدى عبد الفتاح 2121

Liquid Chromatography Mass 

Spectrometry Basics and 

applications of Nawah scientific 

institute, 

11-15/7/2121 
 كيمياء تحليلية – رحاب مجدى عبد الفتاح

 كيمياء تحليلية –ميمنه احمد مجدى

Biostatistics: Basics and 

applications of Nawah scientific 

institute, 

22-24/8/2121 
 كيمياء تحليلية – رحاب مجدى عبد الفتاح

 كيمياء تحليلية –ميمنه احمد مجدى

استخدام جزيئات النانو في المستحضرات 

 الصيدالنية والتحليل الحيوي
 كيمياء تحليلية –أمل عبد المنعم إمام 2119/ 2/ 12, 11

 كيمياء تحليلية –أمل عبد المنعم إمام 23/7/2121-21 تكنولوجيا النانو الصديقة للبيئة

work shop: Agilent Innovative 

Separation Strategies for 

Enhanced MS analysis tour 

October 2019 العقاقير -عبداللطيف عبدالسالم محمد رباب 

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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Training course entitled 

 presented – ''التفاعلية الشاشات''

by Beni-Suef University- . 

 

11/2119 

 العقاقير -عويس إسماعيل إبراهيم سماء.

 العقاقير -عبير سيد سيد معوض

 العقاقير -محمد زكى أحمد محمد

 العقاقير -حسن أحمد حسن مروة

 العقاقير -حسين محمد األمير داليا

 العقاقير -حسانين عويس هاشم أحالم

 العقاقير -أحمد عبدالغفار اسماعيل نجالء

 العقاقير -بدوى محروس عبدالحكيم عبير

 العقاقير -عيسى جمعه اسماعيل منى

 العقاقير -العال أبو لطفى محمد مؤمن

Workshop and seminar 

entitled ''  متجدد بحثى عالمEKB 

 – '' المصرى المعرفة بنك

presented by EKB in 

association with Digital 

Library, Beni-Suef 

University- held in Beni-Suef 

University 

 

 العقاقير -عويس إسماعيل إبراهيم أسماء 11/2019

1st BIONAT Workshop on NMR 

applications, the usage of 1D and 

2D NMR for structure elucidation 

, 7-8-October, 

2019 
 العقاقير -عبير سيد معوض

Overview on Scopus and SciVal 04 March, 2020 

 العقاقير -عبير سيد معوض

 العقاقير – حسن أحمد حسن مروة

 العقاقير -حسين محمد األمير داليا

Springer Nature platform training 

in collaboration with Egyptian 

Knowledge bank 

16 June 2020 العقاقير -عبير سيد معوض 

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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COVID 19 pandemic; challenges 

and prospects 
7th July 2020 العقاقير -عبير سيد معوض 

Integrity, transparency and anti-

corruption, Cener of Human 

Resources Development, Beni-

Suef University 

31 December 

2019- 1 January 

2020 

 العقاقير -حسن أحمد حسن مروة

"ID and 2D NMR" workshop 

(Attendance), faculty of 

pharmacy, Beni-Suef University 

17-18 September 

2019 

 

 العقاقير -عبير سيد معوض

 العقاقير -حسن أحمد حسن مروة

 العقاقير -حسين محمد األمير داليا

 العقاقير -أحمد عبدالغفار اسماعيل نجالء

 العقاقير -أحمد حامد صالح هيام

 العقاقير- عويس محمود محمد أميرة

 العقاقير -إبراهيم مجدى عزة

 الصيدلة االكلينيكية - هيثم سعيد عبدالعزيز 2121ابريل  صياغه االستراتيجيات و التخطيط

 الصيدلة االكلينيكية -هيثم سعيد عبدالعزيز 2121مايو  اداره المشروعات التكنولوجيه

 النشر الدولي للبحوث العلمية

 2121أغسطس 

 2121يونيو 

 2121يونيو 

 الصيدلة االكلينيكية -هدير صفوت حسن زكي

 كيمياء دوائية -شيماء سعيد زكي قطب

 كيمياء دوائية -اسماء جمال صفى الدين

Plagiarism 2119 الصيدلة االكلينيكية -أمل إمام رشاد رجب 

Toefl 2121 الصيدلة االكلينيكية -أمل إمام رشاد رجب 

 

  

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 ثانيا: الدورات والندوات والملتقيات والورش التدريبية التي تم  تنظيمها 

أسم عضو هيئة التدريس او 

 الهيئة المعاونة

 اسم الدورة

Title 

 التاريخ

Date 
 القسم

 نظيم أعمال الكنترول واالمتحاناتكيفية ت - باسم انور شحاتة
 2119ديسمبر 

 
 األدوية و السموم

 باسم انور شحاتة
ندوة تعريفية عن البرامج المختلفة بالكلية  -

 باألسبوع التأسيسى للطالب الجدد
 األدوية و السموم 2119سبتمبر

 معوض سيد سيد عبير

 حسن أحمد حسن مروة

 حسين محمد األمير داليا

 حسانين عويس هاشم أحالم

 عبدالغفار اسماعيل نجالء

 أحمد حامد صالح هيام

"ID and 2D NMR" workshop, 

faculty of pharmacy, Beni-Suef 

University 

17-18 

September 

2019 

 العقاقير

 معوض سيد سيد عبير

1st BIONAT Workshop on NMR 

applications, the usage of 1D and 

2D NMR for structure 

elucidation of natural products,  

Workshop Instructor, , Cairo, 

Egypt 

7-8-

October, 

2019 

 العقاقير

 

 ثالثا:الرسائل العلمية التى تمت اجازتها )من الداخل او الخارج(

 عنوان الرسالة
نوع 

 الرسالة
 التاريخ

أسم عضو الهيئة 

 المعاونة
 القسم

دراسة على عالقة مثبطات مستقبالت 

جلوكوز الاالنجيوتنسن  بالكوليسترول وتمثيل 

الغذائى  في مرض الزهايمر المحاكى 

 والمستحدث تجريبيا

 وليد عبد السالم ابراهيم 2121-8 دكتوراه
األدوية و 

 السموم

Pharmaco-molecular study of the 

role of coagulation cascade in liver 

fibrosis using different 

anticoagulants 

 
5.9.2019 

 
 

األدوية و 

 السموم

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
http://www.pharm.bsu.edu.eg/


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

 وحدة ضمان الجودة
 

Beni-Suef University 

Faculty of Pharmacy 

Quality Assurance Unit 

 

 

 8591517/  8597135/  8597132ت:  8597132ت.ف:  بنى سويف - ش الشهيد/ شحاته أحمد حجازي

                                Web site: www.pharm.bsu.edu.eg     Mail: pharm@bsu.edu.eg 

 

Effects of different drug 

categories on diabetes/ rheumatoid 

arthritis co-morbidity 

 
22.9.2019 

 
 

األدوية و 

 السموم

Beneficial effects of different 

agents administered to 

experimental animals with 

diabetes and rheumatoid arthritis 

   

األدوية و 

 السموم

Study of the possible protective 

effects of perindopril against 

lipopolysaccharides-induced 

multiple organ injury in rats 

   

األدوية و 

 السموم

Study of the protective effects of 

Althaea officinalis and Solanum 

Nigrum extracts against 

indomethacin gastric injury in rats 

   

األدوية و 

 السموم

Effects of Fasudil and valsartan 

on the nephropathy and 

vasculopathy of diabetes in rats 

   

األدوية و 

 السموم

Study on relationship of 

angiotensin converting enzyme 

with cholesterol and estrogen in 

experimentally-induced 

Alzheimer's like disease 

 9/2029 دكتوراه
محمد رجب عبد العزيز 

 علي

األدوية و 

 السموم

“Pharmacological Study Of The 

Potential Protective Effects Of 

Some Selected Agents Against 

Ovalbumin-Induced Bronchial 

Asthma In Rats” 

 ماجستير

21 April 

2121 

 

Yousra Mahmoud 

Hamed Mohammed 

 

األدوية و 

 السموم

Evaluation of the possible effects 

of some agents on cisplatin model 

of nephrotoxicity in rats 

 2020-7-28 ماجستير
 اسراء عبدالناصر

 

األدوية و 

 السموم

The Effect of Certain Modulators 

on the Pathogenesis of Non 

Alcoholic Fatty Liver Disease 

 كيمياء حيوية محمد أحمد تهامي 2020 دكتوراه

 كيمياء حيوية رفيدة ربيع طرفاية 2121 دكتوراه 

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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Phytochemical  and  Biological 

Studies of Different Plants 

Belonging to Salicaceae and 

Arecaceae Family, 

 عقاقير  5-19-2119 

Design, synthesis and biological 

evaluation of new diaryl 

heterocyclic derivatives of 

anticipated pharmacological 

activity 

. 

 دكتوراه
19/8/ 2020 

 اسماء جمال صفى الدين

 

كيمياء 

 صيدلية

 

 رابعا:النشر الدولى )ابحاث علمية او كتب(

البحثعنوان   التاريخ اسم المجلة 
أسم عضو هيئة 

 التدريس
 القسم

Benzbromarone mitigates cisplatin 

nephrotoxicity involving enhanced 

peroxisome proliferator-activated 

receptor-alpha (PPAR-α) 

expression. 

Life Sciences, 

IF:3.647 

2020/2/

15 
 أميرة مراد ابويوسف

األدوية 

 والسموم

The modulatory effects of 

cinnamaldehyde on uric acid level 

and IL-6/JAK1/STAT3 signaling 

as a promising therapeutic strategy 

against benign prostatic 

hyperplasia. 

Toxicology and 

Applied 

Pharmacology, 

IF:3.347 

 

 

2020/9/

1 

 

 أميرة مراد ابويوسف

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

األدوية 

 والسموم

The anti-Alzheimer effect of 

telmisartan in a hyperglycemic 

ovariectomized rat model; role of 

central angiotensin and estrogen 

receptors. 

Food and 

Chemical 

Toxicology 

IF4.6 

5/2020 

 أميرة مراد ابويوسف

 باسم أنور شحاتة

 وليد عبد السالم ابراهيم

األدوية 

 والسموم

Perindopril ameliorates 

experimental Alzheimer’s disease 

progression: role of amyloid β 

degradation, central estrogen 

Inflammopharma

cology 

IF: 3.238 

6/2020 

 

 أميرة مراد ابويوسف -

 باسم أنور شحاتة -

عبد العزيز محمد رجب  -

 علي

األدوية 

 والسموم

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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receptor and hyperlipidemic-lipid 

raft signaling 

The impact of Keap1/Nrf2, 

P38MAPK/NF-κB and 

Bax/Bcl2/caspase-3 signaling 

pathways in the protective effects 

of berberine against methotrexate-

induced nephrotoxicity 

Biomedicine & 

Pharmacotherapy, 

109: 47-56. 

 

2119 
 خلف مروة محمود

 وفاء ربيع محمد محمد

األدوية و 

 السموم

Protective effects of vitamin D and 

losartan in complete Freund's 

adjuvant-induced arthritis in rats 

Pakistan Journal 

of Pharmaceutical 

Sciences, 32 (2): 

593-600 

 مروة محمود خلف 2119
األدوية و 

 السموم

Polydatin protects against 

ovalbumin-induced bronchial 

asthma in rats; involvement of 

urocortin and surfactant-D 

expression 

Immunopharmaco

logy and 

Immunotoxicolog

y, 41(3): 403-412. 

 مروة محمود خلف 2119
األدوية و 

 السموم

Nicorandil combats doxorubicin–

induced nephrotoxicity via 

amendment of TLR4/P38 

MAPK/NFκ-B signaling pathway 

Chemico-

Biological 

Interactions, 311: 

108777 

 مروة محمود خلف 2119
األدوية و 

 السموم

Potential anti-inflammatory and 

immunomodulatory effects of 

carvacrol against ovalbumin-

induced asthma in rats 

Life Sciences, 

242: 117222. 
 مروة محمود خلف 2121

األدوية و 

 السموم

Benzbromarone mitigates cisplatin 

nephrotoxicity involving enhanced 

peroxisome proliferator-activated 

receptor-alpha (PPAR-α) 

expression. 

Life Sciences, 

IF:3.647 

2020/2/

15 

 

عبد الخالق على أمانى  -

 عزوز

 إسراء عبد الناصر -

األدوية و 

 السموم

Apigenin alleviated 

acetaminophen-induced 

hepatotoxicity in low protein fed 

rats: Targeting oxidative stress, 

STAT-3 and apoptosis signals 

Journal of 

Biochemical and 

molecular 

Toxicology 

2.965 

 وفاء ربيع محمد محمد 2020
األدوية و 

 السموم

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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1) Gliclazide attenuates acetic acid-

induced colitis via the modulation of 

PPARγ, NF-κB and MAPK 

signaling pathways 

Natural Product 

Research 

1.999 

 وفاء ربيع محمد محمد 2020
األدوية و 

 السموم

2) Discovery of novel urea-

diarylpyrazole hybrids as dual 

COX-2/sEH inhibitors with 

improved anti-inflammatory activity 

and highly reduced cardiovascular 

risks 

European Journal 

of Medicinal 

Chemistry. 

IF: 5.6 

 مها محمد عبد الفتاح 2121
األدوية و 

 السموم

New indomethacin analogs as 

selective COX‐2 inhibitors: 

Synthesis, COX‐1/2 inhibitory 

activity, anti‐inflammatory, 

ulcerogenicity, histopathological, 

and docking studies 

Archiv der 

Pharmazie. 

IF: 2.5 

 مها محمد عبد الفتاح 2121
األدوية و 

 السموم

Preparation and appraisal of self-

assembled valsartan-loaded 

amalgamated Pluronic 

F127/Tween 80 polymeric 

micelles: Boosted cardioprotection 

via regulation of Mhrt/Nrf2 and 

Trx1 pathways in cisplatin-induced 

cardiotoxicity. 

Drug Target 2121 محمد عمر محمود 
كيمياء 

 حيوية

Concurrent activation of growth 

factor and nutrient arms of 

mTORC1 induces oxidative liver 

injury – 2019 

Cell biology 

4.6 
 محمد أحمد تهامي 2119

كيمياء 

 حيوية

Zingiber officinale extract and 

omega‐3 fatty acids ameliorate 

endoplasmic reticulum stress in a 

nonalcoholic fatty liver rat model 

Journal of Food 

Biochemistry 

1.35 

2119 
 محمد عمر محمود

 محمد أحمد تهامي

كيمياء 

 حيوية

Targeting CDC7 

sensitizes resistance melanoma 

cells to BRAF V600E-specific 

inhibitor by blocking the 

CDC7/MCM2-7 pathway  

Scientific Reports 2121 رفيدة ربيع طرفاية 
كيمياء 

 حيوية

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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Exosomes-Mediated transfer of 

Itga2 promotes migration and 

invasion of prostate Cancer cells 

by inducing Epithelial-

Mesenchymal transition  

Cancers 2121 رفيدة ربيع طرفاية 
كيمياء 

 حيوية

Exosomes are the Driving Force in 

Preparing the Soil for the 

Metastatic Seeds: Lessons from the 

Prostate Cancer 

Cells 2121 رفيدة ربيع طرفاية 
كيمياء 

 حيوية

Exosomes-associated miR-5001, 

miR-3692 and miR-4529 are novel 

biomarkers for aggressive prostate 

cancer and associated with poor 

prognosis 

Abstract C029 2121 رفيدة ربيع طرفاية 
كيمياء 

 حيوية

Exosomal microRNAs are 

associated with prostate cancer 

aggressiveness in African 

American patients 

Abstract B045 2121 رفيدة ربيع طرفاية 
كيمياء 

 حيوية

Modulation of JNK-1/ β-catenin 

signaling by Lactobacillus casei, 

inulin and their combination in 1,2 

dimethylhydrazine- induced colon 

cancer in mice 

RSC Advances 

3.07 
 

 محمد سعيد علي علي

 

كيمياء 

 حيوية

The pro-oxidant, apoptotic and 

anti-angiogenic effects of selenium 

supplementation on colorectal 

tumors induced by 1,2- 

dimethylhydrazine in BALB/c 

mice 

Reports of 

Biochemistry and 

Molecular 

Biology Journal 

0.37 

 
 محمد سعيد علي علي

 

كيمياء 

 حيوية

Determination of antihypertensive 

drugs by using ratio difference 

spectrophotometric method. 

European journal 

of chemistry. 
2119 

نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

كيمياء 

 تحليلية

Simultaneous determination of 

repaglinide, metformin 

hydrochloride and melamine by 

new HPLC and HPTLC 

chromatographic methods. 

Analytical 

Chemistry 

Letters. 

2119 
نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد
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Quantitative determination of 

Dapoxetine hydrochloride and 

Tadalafil using different validated 

spectrophotometric methods. 

Spectrochimica 

Acta Part A 

(3.23) 

2119 

نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

A Comparative Chemometric 

Study for Quantitative 

Determination of Duloxetine 

Hydrochloride in the Presence of 

its Toxic Impurity 1-Naphthol 

Current 

Pharmaceutical 

Analysis. (0.92) 

2119 

نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

A Validated Green HPTLC 

Method for Quantitative 

Determination of Dapoxetine 

Hydrochloride and Tadalafil in 

Bulk and Pharmaceutical 

Formulations. 

Journal of 

chromatographic 

science. (1.28) 

2020 

نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

Linear Support Vector Regression 

and Partial Least-Squares for 

Determination of Dapoxetine 

Hydrochloride and Tadalafil in 

Binary Pharmaceutical Mixtures. 

Journal of AOAC 

International 

(1.36) 

2020 

نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

Three Spectrophotometric 

Methods for Quantitative Analysis 

of Duloxetine in Presence of its 

Toxic Impurity: 1-Naphthol. 

Journal of AOAC 

International 

(1.36) 

2020 

نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

A comparative study of two novel 

validated spectrophotometric 

techniques for resolution of four- 

component mixtures with severely 

overlapping spectra. 

Spectrochimica 

Acta Part A. 

(3.23) 

2121 
نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

كيمياء 

 تحليلية

Validated ecofriendly 

chromatographic method for 

quantitative determination of anti-

migraine quaternary mixture. 

Journal of 

separation science 

(2.52) 

2121 
نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

كيمياء 

 تحليلية

A validated HPTLC method for 

quantitative determination of 

Duloxetine hydrochloride and 1-

naphthol in bulk and 

pharmaceutical formulation. 

JPC-Journal of 

planar 

chromatography-

Modern TLC. 

(0.75) 

2121 
نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

كيمياء 

 تحليلية
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Green analysis of newly approved 

binary omeprazole / aspirin 

mixture in presence of aspirin 

Impurity using ultra high 

performance liquid 

chromatography and TLC 

methods. Accepted 31 August. 

Journal of 

biomedical 

chromatography. 

(1.73) 

2121 
عبد نسرين صالح الدين 

 الحميد

كيمياء 

 تحليلية

A green approach for simultaneous 

analysis of two natural 

hepatoprotective drugs in pure 

forms, capsules and human plasma 

using HPLC-UV method 

Microchemical 

,Journal (3.594)l 
2119 

 رحاب مجدي عبد الفتاح

 أحمد مجديميمنة 

كيمياء 

 تحليلية

,Green spectrophotometric 

approaches for simultaneous 

analysis of tomato pesticides in 

commercial formulations and 

environmental samples 

Microchemical 

Journal 
2121 

 رحاب مجدي عبد الفتاح

 أميرة محمد حجازي

كيمياء 

 تحليلية

Development and validation of two 

robust simple chromatographic 

methods for estimation of tomatoes 

specific pesticides’ residues for 

safety monitoring prior to food 

processing line and evaluation of 

local samples 

Food Chemistry 2121 رحاب مجدي عبد الفتاح 
كيمياء 

 تحليلية

Resolving a binary mixture of 

hepatoprotective drugs using 

different validated 

spectrophotometric methods 

Journal of 

analytical 

chemistry 

2121 
 رحاب مجدي عبد الفتاح

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

Maimana A. Magdy and Rehab M. 

Abdelfatah, HPTLC separartion of 

a hepatoprotective combination in 

pharmaceutical formulation and 

human plasma 

Journal of 

chromatographic 

science 

2121 
 رحاب مجدي عبد الفتاح

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

Resolution of the spectra of 

acetamiprid, flutolanil and 

etofenprox residues for their 

analysis in tomato fruits 

Spectrochimica 

Acta Part A: 

Molecular and 

Biomolecular 

Spectroscopy 

2121 
 رحاب مجدي عبد الفتاح

 أميرة محمد حجازي

كيمياء 

 تحليلية
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Green validated HPTLC and 

HPLC methods for determination 

of ephedrine hydrochloride and 

naphazoline nitrate in the presence 

of methylparaben in their pure 

forms and pharmaceutical 

formulation 

journal of planar 

chromatography-

modern TLC 

2121 
 رحاب مجدي عبد الفتاح

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

Different chromatographic methods 

for determination of alogliptin 

benzoate, metformin hydrochloride 

and metformin impurity in bulk and 

pharmaceutical dosage form 

Journal of 

separation 

science. 

(2.52) 

 ميمنة أحمد مجدي 2121
كيمياء 

 تحليلية

Metabolomic Profiling and 

Cytotoxic Tetrahydrofurofuran 

Lignans Investigations from 

Premna odorata Blanco 

Metabolites 2121 

 عبدالسالم محمد رباب

 عبداللطيف

 محروس عبدالحكيم عبير

 بدوى

 العقاقير

Study of Two Aizoaceae Plants: A 

New Kaempferol Derivative from 

Trianthema portulacastrum L 

Pharmacognosy 

Research 
2121 

 عبدالسالم محمد بابر

 عبداللطيف
 العقاقير

Liquid Chromatography High-

Resolution Mass Spectrometry 

Analysis, Phytochemical and 

Biological 

Journal of 

Applied 

Pharmaceutical 

Science 

2121 
 عبدالسالم محمد بابر

 عبداللطيف
 العقاقير

Anticholinesterase and acaricidal 

activities of steroids isolated  

from Trianthema portulacastrum L. 

against Rhipicephalus  

annulatus tick 

Journal of 

Applied 

Pharmaceutical 

Science 

2019 
 عبدالسالم محمد رباب

 عبداللطيف
 العقاقير

Chapter in a Book:” 

Citrus Polymethoxyflavones: 

Biofunctional Molecules of 

Therapeutic Interest”, Studies in 

Natural Products Chemistry 

(Bioactive Natural Products) 

Elseveir 

Science 

Publishers, 

NAmsterdam,

 sts, 1etherlan

Ed., vol. 59, 

ch. 15, p. 509-

530 

2020 
 إسماعيل إبراهيم أسماء

 عويس
 العقاقير
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Linear regression analysis of 

silychristin A, silybin  

A and silybin B contents in 

Silybum marianum 

Natural 

Product 

Research 

 
 إسماعيل إبراهيم أسماء

 عويس
 العقاقير

Anticholinesterase and acaricidal 

activities of steroids isolated  

from Trianthema portulacastrum L. 

against Rhipicephalus  

annulatus tick 

Journal of 

Applied 

Pharmaceutical 

Science 

 العقاقير عبير سيد معوض 2020

Toxicity, repellency and anti-

cholinesterase activities  

of thymol-eucalyptus 

combinations against 

phenotypically resistant 

Rhipicephalus annulatus ticks 

Experimental and 

Applied 

Acarology 

 العقاقير عبير سيد معوض 2020

Chemical composition and 

therapeutic potential of three Cycas 

species in brain damage and 

pancreatitis provoked by γ-

radiation exposure in rats 

Journal of 

Radiation 

Research and 

Applied Sciences 

 العقاقير عبير سيد معوض 2020

Linear regression analysis of 

silychristin A, silybin A and silybin 

B contents in Silybum marianum 

Natural Product 

Research 
 العقاقير عبير سيد معوض 2020

Comparative Antioxidant Activity 

and Volatile Oil Composition of 

Leaves and Fruits of Thuja 

orientals Growing in Egypt 

Walailak J Sci & 

Tech 

October 

2019 

 عبير سيد معوض

 عبدالغفار اسماعيل نجالء

 أحمد

 العقاقير

Biological Evaluation of Certain 

Plants of Family Salicaceae and 

Arecaceae 

Journal of 

Pharmaceutical 

Negative Results 

25 

August 

2019 

 العقاقير عبير سيد معوض

“Chemical profiling and biological 

screening of some River Nile 

derived-microorganisms” 

Frontiers in 

microbiology, 

Article 787 

October 

2019 
 العقاقير محمد زكى أحمد محمد

“A multicomponent reaction to 

design antimalarial pyridyl-indole 

derivatives: Synthesis, biological 

activities and molecular docking 

Bioorganic 

Chemistry, 97: 

103673 

April 

2020 

 محمد زكى أحمد محمد

 محمد أمين إبراهيم إيناس
 العقاقير
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“Biting deterrency of undecanoic 

acid and dodecanoic acid ester 

analogs against Aedes aegypti” 

Pestmanagement 

science, vol 76 

(7) 

July 

2020 
 العقاقير محمد زكى أحمد محمد

Comparative Phytochemical and 

Biological Study for 

Mesembryanthemum Nodiflorum 

and Aptenia Cordifolia Plants 

Growing in Egypt 

Egyptian Journal 

of Chemistry- 0.5 

January 

2020 
 العقاقير حسن أحمد حسن مروة

Sesbania grandiflora L. Poir 

leaves: A dietary supplement to 

alleviate type 2 diabetes through 

metabolic enzymes inhibition 

South African 

Journal of 

Boyany- 1.792 

January 

2020 
 العقاقير حسن أحمد حسن مروة

Induction of Cryptic Antifungal 

Pulicatin Derivatives from Pantoea 

Agglomerans by Microbial Co-

Culture 

Biomolecules- 

4.082 

Februar

y 2020 
 العقاقير حسن أحمد حسن مروة

New pyrazolopyrimidine 

derivatives with anticancer 

activity: Design, Synthesis, PIM-1 

inhibition, molecular docking 

study and molecular dynamics 

Bioorganic 

Chemistry- 4.831 

May 

2020 
 العقاقير حسن أحمد حسن مروة

Immunomodulatory effect of 

Premna odorata volatile oils in 

Mycobacterium tuberculosis by 

inhibiting TLR4/NF-κB pathway. 

journal of herbed 

pharmacol

ogy  

2119 
 محروس عبدالحكيم عبير

 بدوى
 العقاقير

Brief review on applications of 

continuous-wave electron 

paramagnetic resonance 

spectroscopy in natural product 

free radical research 

Book chapter in 

Studies in Natural 

Products 

Chemistry 

1-1-

2121 
 العقاقير هيام صالح احمد

Bacillus Calmette–Guérin 

vaccine, antimalarial, age and 

gender relation to COVID-19 

spread and mortality 

Vaccine 

IF=3.1 

يوليو 

2121 

 

 هيثم سعيد عبدالعزيز

 هدير صفوت حسن زكي

 ياسمين محمد مدنى محمد

 

صيدلة 

 إكلينيكية

Update efficacy of aerosol therapy 

with noninvasive ventilator 

approach (non-invasive ventilation 

and nasal high flow) 

Journal of Drug 

Delivery Science 

and Technology 

IF=2.7 

يوليو 

2121 

 

 هيثم سعيد عبدالعزيز

 هدير صفوت حسن زكي

 ياسمين محمد مدنى محمد

صيدلة 

 إكلينيكية
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Noninvasive ventilation usage time 

and survival rate in patients with 

acute respiratory failure: some key 

insights 

ERJ open 

research 

 

212ابريل

1 

 

 هيثم سعيد عبدالعزيز

 هدير صفوت حسن زكي

 ياسمين محمد مدنى محمد

صيدلة 

 إكلينيكية

The Role of Non-invasive 

Ventilation 

book 

chapter(Springer) 

2اغسطس

121 

 هيثم سعيد عبدالعزيز

 هدير صفوت حسن زكي

 ياسمين محمد مدنى محمد

صيدلة 

 إكلينيكية

The Problem of Aerosolization 

Journal of 

Pharmaceutical 

Innovation 

IF= 1.692 

2اغسطس

121 

 هيثم سعيد عبدالعزيز

 هدير صفوت حسن زكي

 ياسمين محمد مدنى محمد

صيدلة 

 إكلينيكية

Effect of human error, inhalation 

flow, and inhalation volume on 

dose delivery from Ellipta® dry-

powder inhaler 

Advances in 

respiratory 

medicine 

سبتمبر 

2119 

 

 هيثم سعيد عبدالعزيز
صيدلة 

 إكلينيكية

Non-invasive ventilation in 

patients with an altered level of 

consciousness. A clinical review 

and practical insights 

Advances in 

respiratory 

medicine 

2121 
 هيثم سعيد عبدالعزيز

 صفوت حسن زكيهدير 

صيدلة 

 إكلينيكية

Proniosomal microcarriers: impact 

of constituents on the 

physicochemical properties of 

proniosomes as a new approach to 

enhance inhalation efficiency of 

dry powder inhalers 

Pulmonary 

pharmacology & 

therapeutics 

IF= 2.68 

 هيثم سعيد عبدالعزيز 2121
صيدلة 

 إكلينيكية

Asthmatic children and MDI 

verbal inhalation technique 

counseling 

Journal of Drug 

Delivery Science 

and Technology 

IF = 2.734 

2020  

 يوليو

 

 هيثم سعيد عبدالعزيز
صيدلة 

 إكلينيكية

Effects of nebulizer fill volume on 

the efficacy and safety of the 

bronchodilator 

Respiratory care 

IF= 2.1 

ابريل 

2121 
 هيثم سعيد عبدالعزيز

صيدلة 

 إكلينيكية

Evaluation of disposable and 

traditional accessory devices for 

use with a pressurized metered-

dose inhaler 

Respiratory care 

IF= 2.1 

مارس 

2121 
 هيثم سعيد عبدالعزيز

صيدلة 

 إكلينيكية

Impact of advanced patient 

counseling using a training device 

Respiratory care 

IF= 2.1 

مارس 

2121 
 هيثم سعيد عبدالعزيز

صيدلة 

 إكلينيكية
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and smartphone application on 

asthma control 

Prevalence and predictors of 

suboptimal peak inspiratory flow 

rate in COPD patients 

European journal 

of Pharmaceutical 

sciences 

IF=3.5 

مارس 

2121 

 

 هدير صفوت حسن زكي
صيدلة 

 إكلينيكية

First-time handling of different 

inhalers by chronic obstructive 

lung disease patients 

Experimental 

lung research 

IF= 1.7 

يونيه 

2121 
 هدير صفوت حسن زكي

صيدلة 

 إكلينيكية

The influence of changing 

interfaces on aerosol delivery 

within high flow oxygen setting in 

adults: An in-vitro study 

Journal of Drug 

Delivery Science 

and Technology 

IF=2.7 

21فبراير

21 

 

 

 ياسمين محمد مدنى محمد
صيدلة 

 إكلينيكية

Comparison between traditional 

and nontraditional add-on devices 

used with pressurised metered-

dose inhalerscontrol 

ERJ Open 

Research 

IF=2.4 

 

 

 يونيو

2121 
 مينا عاطف نسيم

صيدلة 

 إكلينيكية

 
Bioorganic 

chemistry ( 4.89) 
 شيماء سعيد زكي 2020

كيمياء 

 دوائية

 

Egyptian journal 

of chemistry ( 

0.5) 

 شيماء سعيد زكي 2020
كيمياء 

 دوائية

Arylpropionic acid-derived 

NSAIDs: New insights on 

derivatization, anticancer activity 

and potential mechanism of action 

Bioorganic 

chemistry 

3.5 

 احمد محمود جوده 2119
كيمياء 

 دوائية

Design, synthesis, molecular 

docking and antiproliferative 

activity of some novel 

benzothiazole derivatives targeting 

EGFR/HER2 and TS 

Bioorganic 

chemistry (4.89) 
5/2121 

 محمد طه السعدي

 نهى هاني أمين

 لؤه رمضان حميدة

 إيمان جابر سيد

كيمياء 

 دوائية

Arylpropionic acid-derived 

NSAIDs: New insights on 

derivatization, anticancer activity 

and potential mechanism of action 

Bioorganic 

chemistry 
 احمد محمود جوده 

كيمياء 

 دوائية

Ethyl benzoate bearing 

pyrrolizine/indolizine moieties: 

Bioorganic 

chemistry 
 جودهاحمد محمود  

كيمياء 

 دوائية

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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Design, synthesis and biological 

evaluation of anti-inflammatory 

and cytotoxic activities 

Urease inhibitory potential of 

extracts and active phytochemicals 

of Hypochaeris radicata 

(Asteraceae)” 

NATURAL 

PRODUCT 

RESEARCH 

2.158 

2119 
نشوى أحمد إبراهيم 

 منصور

كيمياء 

 دوائية

 

 خامسا:المشاريع البحثية 

 اسم المشروع

 الجهة المانحة

جهات داخل -)الجامعة

الخارج( -الدولة  

 القسم الباحث الرئيسى التاريخ

Qassim Area Plants: 

Biologically Guided 

Approach for isolation of 

the Major Active 

Constituents 

قسم الكيمياء  -كلية الصيدلة

 -جامعة القصيم -الصيدلية

 المملكه العربية السعودية

2121يناير   
أحمد  مروة حسن

 حسن
 عقاقير

 

 سادسا:المؤتمرات 

 القسم اسم العضو التاريخ الجهة الراعية المؤتمر

 -المؤتمرالدولى الخامس لكلية الصيدلة 

 جامعة المستقبل
 2019 جامعة المستقبل 

رحاب مجدى عبد الفتاح عبد 

 الجيد

 ميمنة أحمد مجدى

كيمياء 

 تحليلية 

المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة جامعة 

 طنطا
 2020 جامعة طنطا

رحاب مجدى عبد الفتاح عبد 

 الجيد

 ميمنة أحمد مجدي

كيمياء 

 تحليلية

مؤتمر جامعة النهضة الثاني للبحث 

 العلمي في الصيدلة "رؤية المستقبل"
 جامعة النهضة

11-

12/3 /

2119 

 أمل عبد المنعم إمام
كيمياء 

 تحليلية

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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International  thThe 4

Environmental Conference of 

Beni-Suef University (Egypt), 

Themed by “Environmental 

Pollution Risks in Developing 

Countries (EPRDC 2020), 

Beni-Suef 

University, 

Beni-Suef, 

Egypt 

3-4th 

March 

2020 

 اسماء ابراهيم اسماعيل عويس

 معوض سيد سيد عبير
 العقاقير

 

 البعثات والمهام العلمية  سابعا:

 القسم اسم العضو نوع البعثة

Department of Pharmaceutical Sciences, Rangel College of 

Pharmacy, Texas A&M Health Science Center, College 

Station/Kingsville, TX, USA. 2018-2020 

 كيمياء حيوية رفيدة ربيع طرفاية

Department of Biochemistry and Biophysics 

School of Medicine and Dentistry 

University of Rochester, Rochester, 

New York, U.S. 2020 – current 

 كيمياء حيوية محمد سعيد علي علي

Coimbra Group Program of the European Union for Young 

Researchers from the European Neighborhood. Faculty of 

Science, Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary 

 كيمياء حيوية محمد سعيد علي علي

 كيمياء حيوية محمد جمال حسن منحة خارجية

 كيمياء حيوية هيثم جمال وهبة منحة خارجية

 دوائيةكيمياء  د احمد عبد الرحمن  كندا -جامعة البرتا بعثة خارجية 

 

 :الجوائزوالمنحثامنا

أسم عضو هيئة 

التدريس او الهيئة 

 المعاونة

الدرجة 

 العلمية
 التاريخ الجهة الجائزة

المجال 

العلمى 

 )القسم(

 مدرس رفيدة ربيع طرفاية
Award for best 

publication  

beni-Suef 

university 
 كيمياء حيوية 2019
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 براءات الختراعا: تاسع

 العنوان الباحث القسم

 محمد سعيد علي علي كيمياء حيوية

The role of SDH-B and NDK-1 genes in the 

pathogenesis of pheochromocytoma and 

paraganglioma. Hungary – 2020 

 

  عاشرا: انجازات أخرى:

 2119في اغسطس  )وحدة ذات طابع خاص(–تشغيل المعمل المركزى بكلية الصيدلة 

 خدمة المجتمع و شئون البيئةإنجازات قطاع  .1

 

 موعد التنفيذ النشاط المحور م

1 
 بالخريجين االستعانة

  علمية ندوات اللقاء

  صيدلية مدير خلف الله عبد احمد / ندوة مقدمه من الصيدلى

 

 

 اكتوبر       21

2019 

 الدكتوراة طالب مودحم الرحمن عبد الباحث ندوة مقدمة من الصيدلى

 بالمانيا
 2119اكتوبر -27
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http://www.pharm.bsu.edu.eg/


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

 وحدة ضمان الجودة
 

Beni-Suef University 

Faculty of Pharmacy 

Quality Assurance Unit 

 

 

 8591517/  8597135/  8597132ت:  8597132ت.ف:  بنى سويف - ش الشهيد/ شحاته أحمد حجازي

                                Web site: www.pharm.bsu.edu.eg     Mail: pharm@bsu.edu.eg 

 

 

 

 

2 

 سرطان عن توعية ندوة

 ادارة مع بالتعاون الثدى

  الصحة بوزارة التثقيف

  

  (2019 اكتوبر
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3 
 المدارس طالب استقبال

    بالكلية

 

 

 

  ديسمبر1

 تقبال2019

4 

 قافلة -الطبية القوافل

 سليمان بنى لقرية

ديسمبر -4- الشرقية

2119 

 

 

 

ديسمبر -4-

2119 
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 1029/1010األكاديمى انجازات الوحده للعام 

  تم اعداد الخطة السنوية للوحدة و تحديث تشكيل اللجان و مجلس ادارة الوحدة و تم اعتمادها فى مجلس الكلية رقم

 2119أكتوبر  11( بتاريخ  97)

  اعداد ملف يتضمن كافة االجراءات االحترازية التي اتخذتها الكلية في التعامل مع جائحة كورونا بمساعدة وكيل

 الكلية لشئون الطالب والتعليم ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع. 

 :تم تنفيذ الخطة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة والتى تتضمن التالى 
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 (8282-8291) جامعة بني سويف –الخطة التنفيذيه لوحدة ضمان الجودة كلية الصيدلةتقرير عن انجاز

 األنجازات األنشطة األهداف العامة

 :الهدف األول

نشر ثقافه الجوده بين  

جميع افراد الكليه 

 -)اعضاء هيئه التدريس

 -الطالب -االداريين

 العمال(

للطالب عن الجوده و عمل ندوات  •

 االشارة الى الدور المهم للطالب فيها

فيراير  -2119للطالب )أكتوبر  إقامة ندوة عن نشر ثقافة الجودة -

2121) 

عمل ندوات للعاملين بالكليه عن الجوده  •

 و ابراز اهميتها  

ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين  إقامة ندوة عن نشر ثقافة الجودة -

 (2121فيراير  -2119)أكتوبر 

 .دورياتم تحديث الموقع اإللكترونى للوحدة  - تحديث صفحة الوحدة على موقع الكلية. •

 :الهدف الثاني

التقويم الذاتى الشامل  

 الداء الكلية 

 استالم التقاريرمن منسقى لجان الوحدة •

 اعداد التقرير السنوى للوحدة  •

اعداد التقرير السنوى للكلية يتضمن  •

خطه تحسين و تطوير ألنشطة الكلية  

قارير و تبناء على نتائج التقويم الذاتى و 

المراجعة الداخلية و الخارجية لتحسين 

 نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوه.

تم اعداد التقارير السنوية لوحدة ضمان الجوده و للكلية للعام األكاديمى  -

متضمنا خطة التحسين و اعتمادهم فى مجلس الكلية رقم 2119/2121

 .2121سبتمبر  17( بتاريخ 119)

 الهدف الثالث:

المراجعه الداخليه و 

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة  •

 األسترتيجية للكلية.

 التنفيذية للخطةتم عمل تقارير سنوية عن متابعة  تنفيذ  الخطة  -

 األسترتيجية للكلية  وعرضها على مجلس الكلية.

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

الخارجية لضمان جودة 

 األداء

عمل تقرير عن مدى انجاز خطة  •

 التحسين

 

 مراجعه على استيفاء معايير االعتماد . •

تم عمل تقرير عن مدى انجاز خطة التحسين و اعتماده فى مجلس الكلية  -

 (119) رقم

ر استيفاء المعاييتم تحديث جميع معايير اإلعتماد و عمل مراجعة على  -

 .2121فى شهر يونيو وشهر اغسطس لعام 

 مراجعه واستيفاء ملفات المقررات •

مراجعة على اسيفاء متطلبات الجودة  •

 داخل األقسام العلمية و األقسام األدارية .

قامت لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة بعمل زيارات  -

دورية لألقسام العلمية للتأكد من إلتزامها بإعداد ملف القسم وملفات 

مقررات البكالوريوس ومقررات الدراسات العليا و استيفاء متطلبات 

 حيث:الجودة 

اءه فتم ابالغ رئيس مجلس القسم مسبقا و بفترة كافية عن ما سيتم استي -

من الوثائق فى صورة قائمة مراجعة  محدد بها جميع النقاط المراد 

 استيفائها قبل موعد زيارة المراجعة الداخلية.

يتم تقديم تقرير عن ما تم استيفائه والذي لم يتم وتسلم نسخة من التقرير  -

 الي رئيس مجلس القسم العلمي ونسخة لوحدة ضمان الجودة .

سم المعني في فترة زمنية محددة ومتفق عليها تم متابعة عضو اللجنة الق -

 الستيفاء كل ما هو مطلوب من القسم .

عرض واعتماد نتائج المراجعات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -

 . الوحدة فى مجلس إدارة

 . تم مراجعة تنفيذ هذه االجراءات التصحيحه وتقديم تقرير عنها -

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

المراجعة الداخلية ايضا المراجعة الفنية على البرامج  وعلى و اشتملت  -

توصيف و تقرير المقررات لمرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا 

  من قبل مراجع داخلى بالقسم وعمل تقرير المقيم الداخلى للمقررات.

كنترول وعمل مراجعة داخلية على  تم اعداد الية لمراجعة الكنترول - مراجعة على الكنتروالت •

 جميع البرامج مرتين خالل العام الدراسى  )شهرى فبراير و أغسطس

-  

و ذلك لضمان توافر الوثائق الالزمه و منها صورة من تشكيل (  -

الكنترول معتمده و كشوف المرقبات و ترتيب ورق األمتحانات ونماذج 

  األجابة و غيرها.

استيفاء   الهدف الرابع:

توصيف وتقارير 

البرامج الدراسية 

للمرحلة الجامعية 

األولى و الدراسات 

 العليا

استالم  توصيفات و تقارير المقررات  •

 الدراسية المعتمده من األقسام العلمية.

اعداد و اعتماد توصيفات و تقارير  •

برنامج بكالوريوس الصيدلة و الصيدلة 

 الإلكلينيكية.

تقارير  برامج استالم توصيفات و  •

الدراسات العليا المعتمده من األقسام 

 العلمية

تم استالم توصيفات و تقارير المقررات لمرحلة البكالوريوس من  -

 األقسام العلمية بعد اعتمادها فى مجالس األقسام.

تم اعداد  توصيفات و تقارير برامج المرحلة الجامعية األولى للعام  -

 في مجلس الكلية: واعتمادها2121/  2119األكاديمي 

 ( مقرر.44برنامج بكالوريوس الصيدلة ) -

الصيدلية اإلكلينيكية بنظام الساعات  -برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 ( مقرر.55المعتمدة )

( 41فارم دي بنظام الساعات المعتمدة )-برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 مقرر.

ظام نفارم دي ب-الصيدلة اإلكلينيكية -برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 ( مقرر.38الساعات المعتمدة )
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

عقدت وحدة ضمان الجودة عدد من ورش العمل مع السادة أعضاء  -

هئية التدريس للتعريف بالمعايير االكاديمية المرجعية المتبناة لبرامج 

 الدراسات العليا .

تم استيفاء توصيفات و تقارير مقررات و برامج الدراسات العليا   -

 ية للبرامج من خالل االقسام العلمية.ومتابعة عمل مراجعة خارج

: الهدف الخامس

مراجعه توصيف و 

تقارير البرامج 

 والمقررات

عمل مراجعه لتوصيفات و تقارير  •

برنامج بكالوريوس الصيدلة و الصيدلة 

 الإلكلينيكية.

عمل مراجعه لتوصيف برامج   •

 الدراسات العليا

عرض و اعتماد تقارير المراجعه على   •

اداره الكليه و اتخاذ األجراءات 

 التصحيحية.

)سبتمبر  2117عقد ندوة عن التعريف بالمعايير األكاديميه المرجعيه  -

2119) 

تم ترشيح د. هالة بكر النعسان و د. حنان المرعي كمراجع خارجى  -

( 97م )رقلتوصيفات و تقارير مرحلة البكالوريوس فى مجلس الكلية 

 .2119أكتوبر  11بتاريخ 

تم استالم تقارير المراجعة الخارجية و اعتمادها فى مجلس الكلية رقم  -

و اتخاذ األجراءات التصحيحية  2121سبتمبر 17( بتاريخ 119)

 المناسبة و منها: 

متابعة تعدبل التوصيفات والتقارير للمقررات والبرامج الدراسية بناءا  -

 خارجي.علي تقرير المراجع ال

تقديم الدعم الفني لمراجعة تقارير المقررات وخطط التحسين بناءا علي  -

 تقرير المراجع الخارجي.

  -2118تم مراجعه توصيف برامج الدراسات العليا للعام األكاديمى  -

وتم مناقشة و إعتماد تقارير المراجعة الخارجية والداخلية داخل  2119

 طوير البرامج والمقررات.األقسام العلمية لإلستفادة منها فى ت
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

 الهدف السادس:

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

الجهاز االدارى و تنمية 

قدرات القيادات 

 األكاديمية و اإلدارية

إعداد الخطة التدريبية لوحدة ضمان  •

الجودة لنشر ثقافة الجودة وسد 

األحتياجات التدريبية لجميع الفئات 

 بالكلية.المستهدفة 

متابعة تنفيذ ورش عمل تستهدف جميع  •

 الفئات بالكلية.

إعداد تقرير انجاز الخطة التدريبية و  •

 قياس مردود لجنة األثر

تم عمل استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  -

 والجهاز اإلداري.

 اعداد خطة تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتدريب -

واعتمادها بمحلس الكلية  2119/2121الجهاز اإلداري للعام األكاديمي 

 .2119أكتوبر  11( بتاريخ 97رقم )

عمل تقرير عن ما تم تنفيذة من الخطة التدريبية للعام األكاديمي  -

 .(مرفق فى نهاية التقريرونسبة الحضور بكل دورة ) 2119/2121

 الهدف السابع:
استطالعات الرأى 

لألطراف المعنية و 

 قياس األداء 

إعداد الخطة السنوية لعمل األستبيانات  •

التي تستهدف جميع الفئات ) القيادات 

 -أعضاء هيئة التدريس   -األكاديمية 

الجهاز اإلداري  –الهيئة المعاونة 

الجهات  –الطالب والخريجين  ة 

 المستفيد(

 تحليل األستبيانات   •

تقارير عن نتائج األستبيانات  مع كتابة  •

تحديد نقاط القوة والنقاط التى تحتاج الى 

 تحسين و مقترحات التحسين

( 97واعتمادها بمحلس الكلية رقم )تم اعداد الخطة السنوية لألستبيانات  -

 .2119كتوبر أ 11بتاريخ 

 تم اعداد االستبيانات االلكترونية المطلوبة و تم طرحها  -

تم عمل تحليل و تقارير عن االستبيانات وتم اتخاذ األجراءات  -

 التصحيحية الالزمه

 2121-2119تم عمل تقرير عن مدى انجاز خطة األستبيانات لعام  -

 (مرفق فى نهاية التقرير)
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

عرض تقارير األستبيانات فى المجالس  •

المعنية و اعتمادها و اتخاذ األجراءات 

 التصحيحية.
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 لجنة التدريب:تقرير  -1

تقرير خطة التدريب الخاصة بكلية الصيدلة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 على النحو التالى: 1010-1029المعاونة و اإلداريين فى الفترة من 

األعداد  التوقيت اسم الدورة التدريبية
 المستهدفة

عدد 
 الحضور

نسبة 
 اإلنجاز %

 :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

ندوة عن التعريف بالمعايير األكاديميه 

 7102المرجعيه 
 %21 50 01 7102سبتمبر 

 %27 27 20 7102سبتمبر  ندوة للتعريف باألهداف االستراتيجية للكلية

ندوة عن التعليم االلكتروني وتفعيل بعض 

 )مرتين سنويا(المقررات االلكترونية 

 %22 20 20 7102أكتوبر 

 %21 21 20 7171فبراير

 -ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرة واحدة(

 أعضاء هيئة التدريس

 7102أكتوبر 

 
20 21 21% 

 -ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرة واحدة(

 طالب
 %21 21 011 7102أكتوبر 

 %27 21 20 7102أكتوبر  ندوة عن األمن الصناعي )مرة واحدة(

 %20 51 01 7102أكتوبر  استراجيات التعليم النشط

دورة تدريبية عن االسعافات األولية وطرق 

 اإلنقاذ في حاالت الطوارئ )مرة واحدة(
 %25 00 20 7102نوفمبر 

 دورة تدريبيه عن اإلخالء )مرة واحدة(
 طالب( -)أعضاء هيئة التدريس

 %21 21 011 7102نوفمبر 

 %22 50 01 7102نوفمبر  طرق التقويم المختلفة

 %20 51 01 7102ديسمبر  الجوانب المالية والقانونية

 %22 22 20 7171فبراير  ندوه "جائحه الكرونا الوقايه والعالج"

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 
 الطابع الخاص

 % - - 01 7171أبريل 
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األعداد  التوقيت اسم الدورة التدريبية
 المستهدفة

عدد 
 الحضور

نسبة 
 اإلنجاز %

إعداد الطالب وتأهليهم لسوق العمل )مرة 
 سنويا(

 % - - 711 7171مايو 

 الجهاز اإلداري:

ورشة عمل عن كيفية استخدام برنامج ال 
Word 

 %25 70 51 7102سبتمبر 

دورة تدريبية عن االسعافات األولية وطرق 
 اإلنقاذ في حاالت الطوارئ

 %22 50 01 7102أكتوبر 

 ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين سنويا( 
 %25 70 51 7102أكتوبر 

 %22 71 51 7171فبراير 

الصناعي )مرة ورشة عمل عن األمن 
 واحدة(

 %25 77 51 7102أكتوبر 

ورشة عمل عن السالمه المهنيه )مرة 
 واحدة(

 7102أكتوبر 

 
51 72 25% 

 %22 50 01 7102نوفمبر دورة تدريبيه عن اإلخالء

 %20 51 01 7102نوفمبر تنفيذ سيناريو اإلخالء

ورشة عمل عن كيفية إعداد دليل خاص 
خطوات تنفيذ بالقسم االداري حيث يشمل 

 أي مهمه داخل القسم

 %22 71 51 7102ديسمبر 

تائج تسجيل ن -تطبيق الكنترول االلكتروني
 الطلبة الكترونيا )مرة واحدة(

 %20 00 71 7102ديسمبر 

 %25 70 51 7171يناير  ادارة واستخدام الوقت بكفاءة

 %22 77 51 7171يناير  مهارات بناء وقيادة فريق العمل

 %21 57 01 7171فبراير  "جائحه الكرونا الوقايه والعالج"ندوه 

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 
 الطابع الخاص

 %- - 01 7171أبريل 
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 تقرير لجنة الستبيانات والحصاء: -1

تم اجراء مجموعة من االستبيانات طبقا لخطة االستبيانات للتقييم وتحليل هذه 

تقرير بنتائج االستبيانات التخاذ االجراءات التصحيحية االستبيانات ورفع 

 الالزمة:

 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 
 للتنفيذ

عدد مرات طرح 
 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

المعيار 
األول: 
التخطيط 
 االستراتيجي

استبيانات التحليل  •

 البيئى 

البيئة 
 الداخلية
البيئة 

 الخارجية

تم التنفيذ  مرة واحدة
والتحليل و 

 كتابة التقرير 

المعيار 
   الثاني:
القيادة و 
 الحوكمة

استطالع راى  •

منسوبى الكلية فى 

نمط القيادات 

 -األكاديمية )العميد 

 الوكيل(  

استطالع راى  •

منسوبى الكلية فى 

نمط القيادات 

األكاديمية )رئيس 

 القسم(
استطالع راى  •

منسوبى الكلية فى 

نمط القيادات 

اإلدارية )أمين 

الكلية، مديرى 

 اإلدارات( 

أعضاء 
هيئة 

 التدريس

 مرة سنويا 
 شهر يونيو

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

استطالع راى  •

منسوبى الكلية فى 

نمط القيادات 

تم التنفيذ  الطالب
والتحليل و 

كتابة التقرير 

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
http://www.pharm.bsu.edu.eg/


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

 وحدة ضمان الجودة
 

Beni-Suef University 

Faculty of Pharmacy 

Quality Assurance Unit 

 

 

 8591517/  8597135/  8597132ت:  8597132ت.ف:  بنى سويف - ش الشهيد/ شحاته أحمد حجازي

                                Web site: www.pharm.bsu.edu.eg     Mail: pharm@bsu.edu.eg 

 

 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 
 للتنفيذ

عدد مرات طرح 
 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

 -األكاديمية )العميد 

 الوكيل(

استطالع راى  •

منسوبى الكلية فى 

نمط القيادات 

األكاديمية )رئيس 

 القسم( 
استطالع راى  •

الطالب فى نمط 

القيادات اإلدارية 

)أمين الكلية، مديرى 

 اإلدارات(

واتخاذ 
االجراءات 
 التصحيحية

استطالع راى  •

منسوبى الكلية فى 

نمط القيادات 

 -األكاديمية )العميد 

 الوكيل( 

استطالع راى  •

منسوبى الكلية فى 

نمط القيادات 

األكاديمية )رئيس 

 القسم(
استطالع راى  •

الطالب فى نمط 

القيادات اإلدارية 

)أمين الكلية، مديرى 

 اإلدارات(

الجهاز 
 اإلدارى

تم التنفيذ 
والتحليل و 

ر التقريكتابة 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 
 للتنفيذ

عدد مرات طرح 
 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

المعيار 
  الرابع:

أعضاء هيئة 
التدريس و 

الهيئة 
 المعاونة

 استبيان اراء  •

أعضاء هيئة 

التدريس  و الهيئة 

الرضا  المعاونة عن

 الوظيفي 

 

أعضاء 
هيئة 

 التدريس  
الهيئة 
 المعاونة

 مرة سنويا
 شهر مارس

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

تقييم رئيس القسم  •

ألداء أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

 المعاونة

رؤساء 
األقسام 
 العلمية

 مرة سنويا
 شهر مارس

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

المعيار 
  الخامس:
الجهاز 
 اإلداري

استبيان قياس الرضا  •

للجهاز الوظيفي 

 االدارى.
استبيان تقييم أداء  •

أعضاء الجهاز 

اإلداري )رؤساء 

 األقسام(
استبيان استطالع رأي  •

العاملين في مدي 

مصداقية النظم الحالية 

المستخدمة في تقييم 

 أداء العاملين

الجهاز 
 اإلدارى

 مرة سنويا
 شهر مارس

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

استبيان تقييم مستوي  • 

الخدمات االدارية التي 

ألعضاء هيئة  تقدم

التدريس  ومعاونيهم 

 من الجهاز اإلداري. 

أعضاء 
هيئة 

 التدريس

 مرة سنويا
 شهر مارس

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 
 للتنفيذ

عدد مرات طرح 
 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

االجراءات 
 التصحيحية

استبيان تقييم مستوي  •

الخدمات االدارية التي 

للطالب من  تقدم

 الجهاز اإلداري. 

تم التنفيذ  الطالب
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

المعيار 
  الثامن:

التدريس و 
 التعلم

استطالع رأي  •

الطالب في 

" المقررات 

 الكتروني"

مرتين سنويا  الطالب
 قبل االمتحانات
 شهر ديسمبر
 شهر ابريل

تم التنفيذ 
و  والتحليل

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

استطالع رأي  •

الطالب في اعضاء 

 هيئة التدريس. 

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

عمل استبيان لقياس  •

رضا الطالب عن 

مدى عداله طرق 

التقويم  وسياسات 

التظلم من نتيجه 

 االمتحانات

مرتين سنويا بعد  الطالب
االمتحانات وقبل 

 النتيجة
 نهاية شهر يناير
 نهاية شهريونيو

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

استبيان لقياس رضا  •

الطالب عن 

الخدمات و 

بداية التيرم  الطالب
الثاني من كل 
 عام دراسي

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 
 للتنفيذ

عدد مرات طرح 
 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

التسيهالت الداعمة 

  المقدمه لهم.

واتخاذ 
االجراءات 
 التصحيحية

عمل استبيان لتقويم  •

فاعلية االرشاد 

 االكاديمى .

طالب 
البرنامج 
 االكلينيكي

 مرتين سنويا
 شهر يناير
 شهر مايو

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

قيــــاس مستـــــوى  •

الرضا عن برنامج 

التدريب الميداني 

وطرق وأساليب 

تنفيذه من خالل 

الطالب وأعضاء 

هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة 

والمشرفين على 

برامج التدريب 

الميداني و جهات 

 التدريب.

أعضاء 
هيئة 

 التدريس

 مرة سنويا 
 شهر اكتوبر

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

طالب 
الفرقة 
الرابعة 
 والخامسة

جهات 
 التدريب

المعيار 
الحادى 
عشر: 

الدراسات 
 العليا

استبيان  لقياس رضا  •

طالب مرحلة 

تمهيدى الماجستير 

عن سياسه قطاع 

الدراسات العليا 

 بالكليه 

استبيان لقياس رضا  •

طالب الدراسات 

طالب 
الدراسات 

 العليا

مرتين سنويا 
 اثناء االمتحانات

 شهر فبراير
 شهر أكتوبر

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 
 للتنفيذ

عدد مرات طرح 
 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

العليا المسجلين 

للدرجات العلمية عن 

سياسه قطاع 

الدراسات العليا 

 بالكليه. )دكتوراة( 
استبيان لقياس رضا  •

طالب الدراسات 

العليا المسجلين 

ببرنامج فارما دي 

 بالكليه للعام الجامعي 
 استبيان قياس رضا •

طالب الدراسات 

العليا المسجلين 

ببرنامج فارما دي 

بالكليه عن آداء 

 عضو هيئة التدريس  

المعيار 
الثاني عشر: 

المشاركة 
المجتمعية و 
 تنمية البيئة:

إستبيان عن اراء  •
سوق العمل في 

 متطلبات الخريج 
استبيان المستفيدين  •

)أصحاب المصلحة( 
لمعرفة احتياجات 

 سوق العمل
استبيان رضا  •

المستفيدين عن 
مستوي خريجي 
الكلية وذلك سواء في 
مصانع األدوية و 

سوق 
 العمل

 مرة واحدة
 

تم التنفيذ 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 
 للتنفيذ

عدد مرات طرح 
 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

المستشفيات وأماكن 
 العمل المختلفة.

استبيان عن مدي  •

الفئات رضا 

المستهدفة )المجتمع 

الداخلي متمثال في 

الطالب و أعضاء 

هيئة التدريس و 

المجتمع الخارجي 

متمثال في الصيادلة 

ونقابة الصيدلة( 

ألنشطة خدمة 

المجتمع وتنمية 

 البيئة.

المجتمع 
 الخارجي

تم التنفيذ  مرة واحدة
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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خطة التحسين طبقا لتوصيات فريق المراجعة الخارجية 

 للهيئة القومية لضمان جودة التعليم و العتماد

1010-2101  
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 جامعة بنى سويف-بناءا على تقرير المراجعة الخارجية لزيارة اعتماد كلية الصيدلة  خطه تحسين

 نقاط تحتاج الى تحسين
 أنشطة ومهام

 نقاط الضعف لتحسين

 

 التوقيت

 مسؤلية

 التنفيذ

مؤشرات  المتابعة 

 وتقييم األداء

 التخطيط الستراتيجى  -1

  رسالة الكلية اقتصرت على المنافسة

تسعى الجامعة الى المنافسة  المحلية بينما

 العالمية

  تعديل رسالة الكلية لتتماشى مع

رسالة الجامعة واضافة كلمة " 

 عالميا"

-1010العام األكاديمى 

1012 

منسق معيار التخطيط 

 الستراتيجى

  رسالة جديدة محدثة و

معلنه متفقة مع رسالة 

 الجامعة.

  بعض نقاط الضعف لم تتطرق لها الهداف

 الستراتيجية مثل التواصل مع الخريجين

  اضافة انشطة فى الخطة التنفيذية

-1012للخطة األستراتيجية 

تتضمن تحسين كل نقاط  1012

 الضعف

-1010العام األكاديمى 

1012 

)عند اعداد الخطة 

1012-1012) 

فريق اعداد الخطة 

 األستراتيجية

 ف استراتيجية دااه

معتمده تتضمن معالجة 

 الضعفكل نقاط 

 

  بعض الهداف الجرائية لم يذكر لها نشاط

 مناسب لتنفيذها 

  اعداد خطة تنفيذية للخطة

 1012-1012األستراتيجية 

تتضمن انشطة مناسبه لألهداف 

األجرائية، فترات الزمنية مالئمة و 

 مؤشرات نجاح قابلة للقياس

  مراجعة الخطة التنفيذية من قبل

 المختصين قبل اعتمادها

-1010األكاديمى العام 

1012 

  -مدير وحدة الجودة 

فريق اعداد الخطة  

 األستراتيجية

  توافر خطة تنفيذية بها

انشطة مناسبة لالهداف 

األشتراتيجية، فترات 

زمنية  مناسبة لالهداف 

و بها  مؤشرات نجاح 

 قابلة للقياس.

  توافر تقرير مراجعة

للخطة األستراتيجية 

متضمنة الخطة 

 التنفيذية.

  الفترات الزمنية لبعض النشطة غير

 مالئمة

  بعض مؤشرات النجاح بالخطة التنفيذية

 غير قابلة للقياس
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   تقارير المتابعة الدورية ألنشطة الخطة

 التنفيذية، وتقارير معدلت نسب اإلنجاز

 للخطة اإلستراتيجية بها بعض القصور

  تحديث تشكيل فريق متابعة الخطة

للخطة األستراتيجية التنفيذية 

1012-1012 

-1010العام األكاديمى 

1012 

 مدير وحدة الجودة

لجنة متابعة تنفيذ الخطة 

التنفيذية للخطة 

 األسترتيجية

  توافر فريق متابعة

الخطة التنفيذية للخطة 

-1012األستراتيجية 

 محدث و معتمد 1012

 إدارة الجودة والتطوير -3

  شكلية وليست المراجعة الداخلية مراجعة

 فنية

  عقد ورشة عمل عن  الكيفية و

 الفنيات للمراجعة الداخلية.

  عمل مراجعة داخلية فنية داخل

 سام العلمية. قاأل

-1010العام الكاديمى 

1012 

 سنويا

 لجنة التدريب

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى.

 

  توافر تقارير المراجعة

الداخلية الفنية للبرامج 

 المقررات.و 

  خطة التحسين ل تسعى الى تعزيز نقاط

القوة بل تسعى فقط لمعالجة جوانب 

 القصور

  ادراج انشطة خاصة بتعزيز نقاط

القوه فى  الخطة التنفيذية  للخطة 

  1012/1012األستراتيجية 

-1010العام األكاديمى 

1012 

 مدير وحدة الجودة

فريق اعداد الخطة 

 األستراتيجية

  تشمل خطة تنفيذية

تحسين نقاط الضعف و 

 تعزيز نقاط القوة.

  ل يوجد استفادة من المراجعات الخارجية

 فى تطوير المقررات والبرامج 

   عمل ورشة عمل لتقديم الدعم

الفني لمراجعة تقارير المقررات  و 

البرامج وخطط التحسين بناءا علي 

 تقرير المراجع الخارجي.

  تحديث توصيفات المقررات و

بناءا علي تقرير المراجع البرامج 

 الخارجي

-1010العام األكاديمى 

1012 

 لجنة التدريب 

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى

  توافر توصيفات و

تقارير برامج و 

مقررات محدثة بناء 

على تعليقات المراجع 

 الخارجى

  عدم ادراج خطط تحسين فى التقارير

 السنوية للكلية 

  التقارير ادراج خطط تحسين فى

 السنوية للكلية
 مدير وحدة ضمان الجودة  سنويا

 و النواب

  توافر خطط تحسين

داخل التقارير السنوية 

 للكلية
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 عدم وجود قواعد بيانات للوحدة   تحديث الموقع األلكترونى للوحدة

 ليحتوى على قواعد بيانات
-1010العام األكاديمى 

1012 

مدير البوابة األلكترونية 

ضمان مع مدير وحدة 

 الجودة

  موقع الكترونى للوحدة

يحتوى على قواعد 

 بيانات

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -4

   ل يوجد اجراءات تصحيحية ملموسة

للقصور فى تقييم اعضاء هيئة التدريس و 

ل يوجد تقييم ذاتى لعضو هيئة التدريس او 

 الهيئة المعاونة

 

  متابعة تنفيذ الجراءات التصحيحية

الخاصة بنتائج استبيانات تقييم 

اعضاء هيئة التدريس والهيئة 

المعاونة من قبل الطالب و رؤساء 

 األقسام العلمية. 

  تصميم استبيان للتقييم الذاتى لعضو

 هيئة التدريس او الهيئة المعاونة

مجالس القسام فى 

 نهاية كل فصل دراسى 

-1010ى العام األكاديم

1012 

 

 رؤساء القسام

وكيل الكلية لشئون التعلم 

 والطالب

 

 

 لجنة األستبيانات

  توافر تقرير عن

الجراءات  التصحيحية 

 التى تم تنفيذها.

 

 

  توافر استبيان للتقييم

الذاتى لعضو هيئة 

التدريس او الهيئة 

 المعاونة

  ضعف النترنت بغرف اعضاء هيئة

 التدريس

  التواصل مع مدير مشروع شبكة

 المعلومات 

 

 

  قياس مستوى الرضا عن جودة

 النترنت

 سنويا 

 

 

 سنويا

مدير وحدة الخدمات 

 اللكترونية

 

 

 منسق لجنة الستبيانات

    خطاب موجه من مدير

وحدة الخدمات 

اللكترونية لمدير 

 الشبكات بالجامعة                     

   توافر تقرير عن  تحليل

استبيان قياس مستوى 

الرضا عن شبكة 

 النترنت

 الجهاز اإلداري -5 
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   عدم قياس مردود الثر التدريبى للجهاز

 الدارى  

 منسق لجنه التدريب سنويا قياس أثر التدريب   رفع كفاءة أداء

المتدريبين بنسبة  

00% 

  عدم وضع برامج تدريبية بناءا على تقييم

 الداريين 

  وضع خطة تدريبية للجهاز األدارى

مبنية على الحتياجات التدريبية و 

 نتائج تقييم المتدربين

 منسق لجنه التدريب سنويا

 

  توافر خطة تدريبية

للجهاز األدارى مبنية 

على الحتياجات 

التدريبية و نتائج تقييم 

 المتدربين

 الموارد المالية والمادية   -2

  عدم وجود مزرعة نباتات   رئيس قسم العقاقير كل عام دراسى اجراء سلفة لشراء نباتات   نسخة ضوئبة من

 اوراق السلفة

  ل توجد خطة للصيانة الدورية لمبانى

 الكلية 

 عميد الكلية سنويا وضع خطة لصيانة المبانى 

 يةتنم وكيل الكلية لشئون

 البيئة وخدمة المجتمع

 مدير الكلية

  نسخة معتمدة من خطة

 الصيانة

  المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -0

   عدم توافق نسب هيكل البرنامج مع

 المعايير الكاديمية المرجعية  

  تحديث توصيف برامج مرحلة

البكالوريوس و التأكد من توافق 

نسب هيكل البرنامج مع المعايير 

 الكاديمية المرجعية  

لجنة المعايير األكاديمية  سنويا

  والبرامج التعليمية

  توافر توصيفات برامج

مرحلة البكالوريوس 

تحتوى على نسب هيكل 

البرنامج متوافقه مع 

المعايير الكاديمية 

 مرجعية  ال
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  وجود بعض الخطاء بتوصيف و تقارير

 المقررات 

  عمل مراجعة فنية داخلية و خارجية

 على توصيفات وتقارير المقررات 

  تحديث التوصيفات و التقارير بناءا

 تقريرالمراجعة . على

 األقسام العلمية  سنويا 

المعايير األكاديمية لجنة 

   والبرامج التعليمية

الداخلية و لجنة المراجعة 

 الدعم الفنى.

 

  توافر توصيفات و

تقارير للمقررات محدثة 

 و خالية من األخطاء.

  عدم وجود تقارير للمراجعة الداخلية

 للبرامج والمقررات

  عمل مراجعة فنية داخلية على

توصيفات وتقارير المقررات و 

 البرامج

لجنة المراجعة الداخلية و  سنويا

 الدعم الفنى.

 

  للمراجعة توافر تقارير

الداخلية للبرامج 

 والمقررات

  لم يتم عرض بعض المقررات على محكم

 خارجى

   التاكد من اجراء مراجعة خارجية

 لكل المقررات 
لجنة المراجعة الداخلية و  سنويا

 الدعم الفنى.

 

  توفر تقرير المراجع

الخارجى لكل المقررات 

 داخل ملفات المقررات 

  غير مذكورة اراء تقييم الطالب للمقررات

 فى تقارير بعض المقررات

  ادراج اراء تقييم الطالب للمقررات

 داخل تقارير كل المقررات
سنويا عند اعداد تقرير 

 المقرر

 

لجنة المعايير األكاديمية 

   والبرامج التعليمية

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى

 

  توافر تقارير لكل

المقررات تحتوى على 

الطالب ، اراء تقييم 

تحتوى على اسم و 

تعليقات المراجع 

 الخارجى

  توافر األجراءات

التصحيحية الخاصة ب 

اراء تقييم الطالب و 

تعليقات المراجع 

الخارجى داخل ال 

  ل يوجد بتقرير المقرر اسم او تعليقات

 المحكم الخارجى

  ادراج اسم و تعليقات المحكم

الخارجى داخل تقارير المقررات 

 الدراسية
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  خطط التحسين للمقررات الدراسية تحتاج

 إلى مراجعه

  مراجعة وتحديث خطط التحسين

 للمقررات الدراسية

ACTION PLAN  

بتقارير المقررات 

 الدراسية.

  عدم وجود آلية للتحقق من مدى توافق

طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج 

 التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية.

  للتحقق من مدى عمل مصفوفه

توافق طرق التدريس والتعلم 

والتقويم مع نواتج التعلم المستهدفة 

 للمقررات الدراسية

عند اعداد توصيف 

 البرنامج

سنويا بداية العام 

 الدراسى

المعايير األكاديمية لجنة 

   والبرامج التعليمية

 

  توافر مصفوفه للتحقق

من مدى توافق طرق 

التدريس والتعلم 

نواتج والتقويم مع 

التعلم المستهدفة 

 للمقررات الدراسية

 التدريس والتعلم -8

  استراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة لم

 تدرج بتوصيف المقررات .

  عمل مصفوفه للتحقق من مدى

توافق استراتيجية التدريس والتعلم 

والتقويم مع نواتج التعلم المستهدفة 

 للمقررات الدراسية  

عند اعداد توصيف 

 البرنامج

سنويا بداية العام 

 الدراسى

المعايير األكاديمية  لجنة

   والبرامج التعليمية

 

  توافر مصفوفه للتحقق

من مدى توافق طرق 

التدريس والتعلم 

والتقويم مع نواتج 

التعلم المستهدفة 

 للمقررات الدراسية

  عدم اإلستفادة من نتائج اإلمتحانات فى

 الدراسيةتطوير البرامج والمقررات 

  وضه آلية لالستفادة من نتائج

اإلمتحانات فى تطوير البرامج 

 والمقررات الدراسية

-1010العام األكاديمى 

1012 

 

وكيل الكلية لشئون 

 الطالب 

  توافر آلية لالستفادة من

نتائج اإلمتحانات فى 

تطوير البرامج 

 والمقررات الدراسية

  توفر الوثائق الخاصة

  بتفعيل اآللية
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  طرق متابعة و تقويم التدريب الميدانى

 تحتاج إلى مراجعة لتحقيق مردود التدريب 

  عدم توفر تقارير سنوية عن التدريب

 الميدانى للطالب

  وضع آلية لقياس فاعلية التدريب

 الميدانى 

  اعداد تقارير سنوية عن التدريب

 الميدانى

-1010العام األكاديمى 

1012 

 

وكيل الكلية لشئون 

 الطالب

  توافر آلية لقياس

فاعلية التدريب 

 الميدانى 

  توفر الوثائق الخاصة

 بتفعيل اآللية

  توفر تقرير سنوية عن

 التدريب الميدانى

 الطالب والخريجون -9

  عدم صرف مكافآت التفوق للطالب

 المتفوقين.

  عمل استمارات صرف خاصة

 بمكافات التفوق
-1010العام الكاديمى 

1012 

علم التوكيل الكلية لشئون 

 والطالب

  توفر استمارات صرف

 خاصة بمكافات التفوق 

  محدودية أنشطة التوعية لجذب الطالب

 الوافدين.

 

 برامج وأنشطة  فى  الشتراك

الطالب الوافدين   مركزية لرعاية

 من خالل ادارة الوافدين بالجامعة

وكيل الكلية لشئون التعلم  سنويا 

 والطالب

مدير وحدة البرامج و 

 الشعب الجديدة 

 مدير ادارة الوافدين

  توفر وثائق األنشطة

التى تمت من خالل  

 ادارة الوافدين بالجامعة

  عدم وجود رابطة للخريجين  اعداد قاعدة بيانات للخريجيين 

   اعداد موقع خاص بالخريجيين

 علي موقع الكلية اللكترون ى

-1010العام الكاديمى 

1012 

وحدة رعاية  مدير

 الخريجين

  وجود قاعدة بيانات و

موقع الكترونى 

 للخريجين.

  البحث العلمي -20

  عدم وجود آلية لتسويق األبحاث العلمية

 وربطها بسوق العمل.

  وضع آليه لتسويق وربط البحاث

العلمية بسوق العمل والصناعات 

من خالل وحدة   التطبيقية

األستشارات و ربط البحوث 

 بالصناعه بالجامعة

-1010العام الكاديمى 

1012 

وكيل الكليه لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

 

  توافر و تفعيل آليه

لتسويق وربط البحاث 

العلمية بسوق العمل 

 والصناعات التطبيقية.

 الدراسات العليا-22

http://www.pharm.bsu.edu.eg/


 ويفـــة بنى ســـجامع

 ةـــة الصيدلــــكلي

 وحدة ضمان الجودة
 

Beni-Suef University 

Faculty of Pharmacy 

Quality Assurance Unit 

 

الشهيد/ شحاته أحمد حجازيش  بنى سويف -  8597132ت.ف:    8591517/  8597135/  8597132ت:     

Web site:www.pharm.bsu.edu.eg  Mail: pharm@bsu.edu.eg 

 ضعف الوعى بالمعايير المرجعية فى 

 الدراسات العليا.

  عقد ورشة عمل لعضاء عيئة

التدريس لزيادة الوعى المرجعية 

 لبرامج الدراسات العليا

-1010العام الكاديمى 

1012 

 

لجنة  –لجنة التدريب 

 معيار الدراسات العليا

  من الفئة  %00حضور

 المستهدفة ورشة العمل

  توافر الوثائق  الخاصة

 بورشة العمل

  الدراسات العليا بالكلية عدم تحديث لئحة

 .1009منذ 

 

 تحديث لئحة تشكيل لجنة ل

 الدراسات العليا.

  استالم مقترحات األقسام العلمية

بتحديث الالئحة فيما يخص برامج 

 الدراسات العليا التى يقدمونها

  اعتماد لئحة الدراسات العليا بعد

 تحديثها

 

-1010العام الكاديمى 

1012 

-1010العام الكاديمى 

1012 

-1012العام الكاديمى 

1011 

وكيل الكليه للدراسات 

 العليا

  توافر تشكيل لجنة

تحديث لئحة الدراسات ل

 العليا معتمده.

  توافر مقترحات لتحديث

الالئحة  من األقسام 

 العلمية 

  توافر لئحة دراسات

عليا محدثة و معتمده و 

 مفعلة

  عدم وجود خطط تحسين واقعية فى تقارير

 برامج ومقررات الدراسات العليا.

  تحديث خطط التحسين ب مقررات و

 برامج الدراسات العليا
 األقسام العلمية  سنويا

 

  وجود خطط تحسين

واقعية داخل تقارير 

 المقررات و البرامج

  عدم وجود نظام للمراجعة الداخلية

 بالدراسات العليا.

 

  تفعيل الية المراجعة الداخلية لبرامج

العليا داخل األقسام الدراسات 

 العلمية

 سنويا

 

 لجنة الدراسات العليا

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى

 

 المراجعة تقارير وجود

الداخلية لبرامج 

الدراسات العليا داخل 

 األقسام العلمية

  توصيفات برامج ومقررات الدراسات

 العليا تفتقر للدقة 

  مراجعة توصيفات برامج ومقررات

 العليا دوريا الدراسات
 لجنة الدراسات العليا سنويا

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى

 األقسام العلمية

  توصيفات برامج و

تقارير الدراسات العليا 

 محدثة و صحيحة.
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  عدم اتخاذ اية اجراءات تصحيحية نتيجية

 قياس اراء طالب الدراسات العليا

  متابعة اجراء تحليل  وتقرير عن

استبيانات قياس اراء طالب 

 الدراسات العليا 

  اتخاذ و تنفيذ األجراءات

التصحيحية بناء على تحليل 

استبيان قياس اراء طالب الدراسات 

 العليا.

 لجنة األستبيانات سنويا

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا

  توافر تحليل  وتقرير

عن استبيانات قياس 

اراء طالب الدراسات 

 العليا 

  توافر األجراءات

التصحيحية بناء على 

تحليل استبيان قياس 

اراء طالب الدراسات 

 العليا
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