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 عميد الكلية

هبة فاروق سالمأ.د.   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

باسم أنور شحاتة د.أ  

 

 ادارة الكلية

خدمة المجتمع وتنمية وكيل الكلية لشئون 

 البيئة

. رباب محمد عبد السالم د.أ  

 الكلية لشئون الدراسات العلياكيل و

 والبحوث

  طارق محمد توفيقم.د. أ.
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 بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس الذين تولوا مناصب إدارية

 المنصب اإلدارى الدرجة العلمية اإلسم م

  عميد الكلية أستاذ ا.د/ هبة فاروق سالم 1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أستاذ .د/ باسم أنور شحاتةا 2

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  مساعد أستاذ أ.م.د/ طارق محمد توفيق 3

 والبحوث

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  أستاذ ا.د/ رباب محمد عبد السالم 4

 البيئة

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

 رئيس مجلس قسم العقاقير مساعد أستاذ أسماء ابراهيم عويسا.د./  6

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

 الصيدلية

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

 الصيدلية

 األدوية والسموم رئيس مجلس قسم 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

 رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية مساعد أستاذ عمرا.د./ محمد  12

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

 والمناعة
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 0220/   0202 إنجازات الكلية خالل العام الدراسى

 

 إنجازات قطاع شئون الطالب .2
 

 : إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن العملية التعليميةأولا 

1 

قبل بدء الدراسة و إعالنها للطلبة  2121/2121إعداد جداول الفصل الدراسي األول و الثاني 

و أعضاء هيئة التدريس. الجداول تم إعدادها بنظام التعليم الهجين الواردة من وزارة التعليم 

العالي و مجلس الجامعة, حيث تم تقسيم طالب كل فرقة من فرق البرنامج العام إلى مجموعتين 

المجموعة األولى تتلقى المحاضرات أيام السبت و األحد و اإلثنين و المجموعة الثانية أيام  .

الثالثاء و األربعاء و الخميس. تم مراعاة السعة القصوى للقاعات و المعامل بما يسمح بوجود 

مسافة التباعد االجتماعي المتفق عليها. زمن المحاضرات بالجدول هو نصف زمن الالئحة 

 سية بحيث يكون النصف اآلخر من الزمن التدريسي هو المحاضرات اإللكترونية.الدرا

2 

ومتابعة وصول  أعضاء هيئة التدريس للمقررات من خارج الكلية للسادةعمل خطابات انتداب 

الخطابات والتواصل المباشر مع السادة المنتدبين وشرح طبيعة الدراسة وآلية رفع 

 وغيرها .المحاضرات اإللكترونية 

3 

المحاضرات  عمل قائمة بأكواد الفصول الفتراضية لجميع المقررات وإعالنها للطالب لمتابعة  

المحاضرات قبل  اإللكترونية  مع عمل التنبيهات الكافية  للسادة أعضاء هيئة التدريس لرفع

 .موعدها بنحو أسبوع إلتاحة  الفرصة  للطالب للتحضير والمتابعة  

4 
المتحانات مع مراعاة تخفيض السعة القصوى للقاعات ومراعاة إعداد جداول 

 التباعدالجتماعى.

5 
 وكشوف التوقيع للطالب وكشوف الرصدت المختلفة وإعداد قوائم الكنتروالتشكيل 

 .المالحظين

6 

  متابعة أعمال كنترول الفرق والكنترول التراكمى للبرنامج العام وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية  

 إحصائيات النتائج وتقارير فحص وعملبالجامعة  و رفع النتائج على برنامج نظم المعلومات 

 .تماساتاال
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 األعمال اإلدارية والتنظيميةا ثانيا :

المشاركة فى يوم استقبال للطالب الجدد والتوعية بقيمة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية مما ساهم  1

 بالبرنامج عن األعوام السابقة .فى ارتفاع نسبة  االلتحاق 

واعتمادهما  وضع ضوابط التسجيل للمقررات المفتوحة فى غير موعدها والمقررات الصيفية 2

 من مجلس الكلية.

مجموعة  تحديد مسئولى الفرق الدراسية من  الطالب وإرسالها للسادة رؤساء األقسام وعمل 3

 كل فرقة دراسية .تواصل معهم لمناقشة  األمور العامة التى تخص 

اإلرشاد األكاديمى وتسجيل طالب برامج الساعات المعتمدة بالبرنامج العام فارم دى وبرنامج  4

 .الصيدلة  اإلكلينيكية

 عمل قوائم الطالب األساسية وقوائم المقررات والقوائم المقسمة للتعليم الهجين. 5

الثانى  اإلكلينيكية للفصل الدراسىعمل حصر كامل بحالة  جميع طالب برنامج الصيدلة  6

المقررات األساسية  لتحديد آليات تطبيق القرارات الخاصة بعدم احتساب أبحاث 2119/2121

 شئون التعليم بالجامعة . فى المجموع التراكمى لطالب كل مستوى ورفع التقارير للجنة  

 مدة البقاء.حصر طالب البرنامج العام المستوجبين للفصل القانونى لستنفاذ  7

 

 

 التقليدية األعمالتسيير: ثالثُا

 .اعتماد شهادات التخرج وبيانات الحالة   1

 مقاصات تحويالت الطالب 2

 .متابعة شكاوى الطالب والرد على استفساراتهم خالل مجموعات التواصل المختلفة 3
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 إعداد الطلبات المعروضة على مجلس الكلية 4

 .بالكلية التعليم العليا بالجامعة ولجنة شئون التعليم الداخليةإعداد موضوعات لجنة شئون  5

 

 إنجازات قطاع الدراسات العليا و البحوث: .0

 انجازات إدارة الدراسات العليا -أ

 

 رقمنة المهام الرئيسية بقطاع الدراسات العليا و البحوث -2

م الدراسات العليا بالكلية وتالخاصة بقطاع و لتحقيق ذلك تم انشاء قاعدة بيانات لتسهيل اإلجراءات 

تزويدها بواجهة تفاعلية سهلة في التعامل وتم تغذيتها بالمعلومات الخاصة بشئون الدراسات العليا بالكلية 

أعوام سابقة حتى يتسنى عمل اإلحصاءات الالزمة و غيرها من اإلجراءات  11على مدار ما يقرب من 

صدار البيانات الرسمية الخاصة باألعمال نات بإمكانية االالزمة للقطاع. كذلك تم تزويد قاعدة البيا

الروتينية الشهرية بالقطاع. و قد ساهمت قاعدة البيانات في تقليل الوقت المهدر في اجراءات روتينية يتم 

تنفيذها يدويا و كذلك في تقليل نسبة األخطاء الناجمة عن العناصر البشرية و في سهولة استخراج 

 بالقطاع و اإلفادات الالزمة للطالب و المشرفين و األقسام العلمية. االحصائيات الخاصة

 

 لقطاع الدراسات العليا و البحوثالمهام الرئيسية  -0

الدراسات العليا  لبرامجبدءا من االلتحاق للقيد بالكلية تهتم إدارة الدراسات العليا بالكلية بشئون الباحثين 

 ج الخاصة بهم و تشمل المهام الروتينية لإلدارة :المختلفة وصوال إلى استخراج شهادات التخر

 متابعة و تنسيق إجراءات التقدم للدراسة بالكلية  -1

 تنظيم جداول المحاضرات و متابعة الحضور -2

 متابعة أعمال االمتحانات و إصدار النتيجة -3

 خطوات تسجيل النقاط البحثية -4

 خطوات تشكيل لجان الحكم و المناقشة -5

 العلميةخطوات منح الدرجات  -6

 خطوات تعديل اإلشراف و تعديل العنوان  -7

 خطوات مد القيد، ايقاف القيد، شطب القيد ، اسقاط المدة -8

 

 فتح باب التقديم للدراسات العليا  -3

 2121-2121للعام الجامعي  ب التقدم للقيد ببرنامج الماجستيرفتح با

ابعة للدراسات العليا إلى األقسام المختلفة و متتنسيق و متابعة إرسال الملفات الخاصة بالطالب المتقدمين 

 اعتماد اسماء الطالب المقبولين بمجلس كلية الصيدلة و مجلس الدراسات العليا و البحوث بالجامعة.
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 عن طريق:تنظيم العملية التعليمية  -4

 إعداد الجداول الدراسية مع مراعاة جميع متطلبات التباعد اإلجتماعي. عن طريق  -

 د الخاصة بالمحاضرات اإللكترونية لجميع المقررات.تجميع األكوا -

لجميع المحاضرات الخاصة ببرنامج   onedriveعلى   online lecture respiratoryتجهيز   -

 فارم دي و اتاحتها للطالب.
 

 متابعة سير أعمال المتحانات و الكنترول: -5

 و حثهم على استخدامه.تم تصميم قالب موحد المتحانات الدراسات و تعميمه على األقسام العلمية  -

 تم تجهيز جداول االمتحانات و روعي فيها تحقيق التباعد االجتماعي. -

 تشكيل لجنة لمراجعة نتائج الدراسات العليا قبل اعتمادها. -

 بالجامعة.اعتماد النتائج و رفعها على نظم المعلومات المركزية  -
 

 تصنيفات و جوائز:  -6

المركز األول بين جميع برامج الدراسات العليا بجامعة بني  (فارم دي)برنامج دكتور الصيدلة حصد  -

و اللتي تم تنسيقها  2121-2121سويف وذلك في مسابقة أفضل شعبة و برنامج جديد للعام الجامعي 

 و تحكيمها بواسطة اللجنة العليا لشعب اللغات و البرامج الجديدة.
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في مجال الصيدلة  QSالتصنيف البريطاني تم إدراج جامعة بني سويف ألول مرة في تاريخها في  -

 و علم األدوية و السموم

ب و الترتيالصيدلة  الصيدالنية وعالميا في قطاع العلوم  311-211احتلت جامعة بني سويف المرتبة  -

 السابع على مستوى الجامعات المصرية وفق تصنيف شنغهاي

 

 إنجازات الباحثين بقطاع الدراسات العليا: -ب

 والندوات والملتقيات والورش التدريبية التي تم  تنظيمهاأوال: الدورات 

 التاريخ اسم الدورة 
 السادة المشاركين

 القسم     -االسم      

 االزمات والكوارث وكيفية التعامل معها

 

6/7/2021 

 

 قسم األدوية والسموم  -مها محمد عبد الفتاح

 

سيمينار بعنوان تشييد مشتقات مختلفة 

الترايزول و الترايزول مستبدلة من 

 المندمجة كعوامل جديدة مضادة لاللتهاب

28-7-2121 

 

قسم الكيمياء  -نسمة مأمون محمد كحك

 العضوية

 تشييد وتقييم الفاعلية البيولجية لمشتقات
  دينا محمد السيد احمد 2121-3-28 جديدة من البيرازول 
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Synthesis  and biological 
evaluation of certain new 

pyrazole derivatives 

 قسم الكيمياء العضوية

ندوة تحديث توصيف المقررات تبعا 

 NARSللمعايير القومية المرجعية 

2017 

 2121أكتوبر 
اء كيمي-أ.م.د.نسرين صالح الدين عبد الحميد

 تحليلية
الكيفية  –ورشة عمل "المراجعة الداخلية 

 والفنيات"

أغسطس 

2121 

 

 والندوات والملتقيات والورش التدريبية التي حصل عليها اعضاء هيئه التدريسثانيا :الدورات 

أسم عضو هيئة التدريس او 

 الهيئة المعاونة

 اسم الدورة

Title 

 التاريخ

Date 

 

 القسم

 عبدالسالم محمد بربا -

 عبداللطيف

 معوض سيد سيد عبير -

 محمد زكى أحمد محمد - 

 حسين محمد األمير داليا -

  عويس هاشم أحالم -

  أمين إبراهيم إيناس  -

 رعبدالغفا اسماعيل نجالء -

 محروس عبدالحكيم عبير -

 بدوى

 أحمد حامد صالح هيام  -

 

 محمد رجب عبد العزيز -

نسرين صالح الدين عبد  -

 الحميد

اعداد المفردة االختبارية 
اعداد مركز  -وبنوك االسئلة 
وحدة إدارة -القياس والتقويم 
تطوير التعليم مشروعات 

 العالى

 

 
 
ابريل  26 – 25  

2121 

 

 

 

 

21/5/2121 

 2121مايو -9

 

 

 عقاقير

 

 

 

 ادويه وسموم

 هتحليليكيمياء 

 إسماعيل إبراهيم أسماء -

 سعوي

 مي عبدالله محمد علي -

 

 والشفافية النزاهة

 

2425/1/2021 

 
 

 رعقاقي

 ادويه وسموم
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 نسمة مأمون محمد كحك -

فاطمة الزهراء عبدالمنعم  -

 محمد

اجالل عبد الحميد عبد  -

  العليم

  محمد عبدالرحمنمها  -

 يمان شريف حسن خيرىإ-

  ميمنة أحمد مجدى -

 

  رشا محمد مصطفى -

 كمارينا نبيل مال -

اكتوبر  19& 18

2121 
 

 .2121سبتمبر14

11/11/2121 

 

  11/6/2121و11 –

 

 2121نوفمبر

 

 

2121/2121 

 

4/2121 

 كيمياء عضويه

 

 

 كيمياء تحليليه

 

 

 

 الصيدالنيات

 ادويه وسموم

 إسماعيل إبراهيم أسماء -

 عويس

 .ميمنة أحمد مجدى-

 رشا عبد السالم -

 وتقويم االمتحانات نظم

 الطالب

1/2/2021 

 2121اغسطس 

2121 

 عقاقير

 تحليليه

 صيدالنيات

 إسماعيل إبراهيم أسماء -

 عويس

 وليد عبد السالم ابراهيم-

 عبد الحكيممروه محمود  -

اجالل عبد الحميد عبد  -

 العليم

 رشا محمد مصطفى -

 رشا عبد السالم -

 العلمي البحث اخالقيات

1/2021 

6/2021 

2020 

 2121يناير

2121/2121 

2121 

 عقاقير

 ادويه وسموم

 كيمياء عضويه

 هتحليليكيمياء 
 

 صيدالنيات
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 إسماعيل إبراهيم أسماء -

 عويس

 أميرة حسنى حسن -

 

Word, PowerPoint 

and Excel training 

courses - ICT-Beni-

Suef University. 

12-26/1/2021 

with exam on 

7, 10/2/2021 

2121 

 

 عقاقير

 صيدالنيات

 حسن أحمد حسن مروة -

Youth Science 

Forum, National 

research centre, Cairo, 

Egypt 

14-16 Jan 2021 

 عقاقير

 

 حسن أحمد حسن مروة/.د

 عويس هاشم أحالم/.د

 حسانين

 عبدالغفار اسماعيل نجالء /.د

 

Professional Poster 

Presentation  

17 Feb, 2021 

5 May 2021 

September 

2020 

 

 عقاقير

 اسماعيل نجالء /.د

 أحمد عبدالغفار

 

Attendance of the 

second international 

conference on 

molecular modeling 

and spectroscopy, 

Academy of Scientific 

Research and 

Technology. 

 

September, 23-

24, 2020 
 عقاقير

أميرة مراد حسين  -

 أبويوسف

 باسم أنور شحاته -

 مارينا نبيل مالك -

 

 رغدة عبد المنعم إمام -

 نيفين مجدي حبيب -

نسرين صالح الدين عبد  -

 دالحمي

 دورات التحول الرقمى

4/2121  

 

2121فبراير   

4-2121 

2121 

2121 

 2121مارس 

 ادوية وسموم 

 

 

 هتحليلي كيمياء
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 أميرة مراد حسين أبويوسف

 هبة الله عاطف حلمي 

 د. باسم أنور شحاتة

 2121يوليو  القياداتاعداد  دورة 

 ادوية وسموم 

 عضويه كيمياء

 ادوية وسموم  

 د. باسم أنور شحاتة

 وليد عبد السالم ابراهيم

 حسنى حسنأميرة 

 دورة أخالقيات المهنة

 2121أغسطس

 2021 يونيو

3/2121 

 

 ادوية وسموم

 صيدالنيات

 مي عبدالله محمد علي

 

 اجالل عبد الحميد عبد العليم

 مها محمد عبدالرحمن

 نيفين مجدي حبيب

 ايمان شريف حسن خيرى

 مهارات العرض الفعال

  2121نوفمبر 

 

 2121فبراير 

 2121اغسطس

 2121يونيو 

 2121يونيو 

 ادوية وسموم

 

 

 كيمياء تحليليه

 نيفين مجدي حبيب

 مي عبدالله محمد علي

 رشا محمد مصطفى

 أميرة حسنى حسن

 التخطيط األستراتيجي

 

2121 

 2121فبراير 

2121/2121 

15-12-2121 

 هتحليليكيمياء 

 ادويه وسموم

 صيدالنيات

 صيدالنيات

 نيفين مجدي حبيب

 مي عبدالله محمد علي

 وليد عبد السالم ابراهيم 

 ايمان شريف حسن خيرى

 ىا.م.د رشا محمد مصطف

 النشر الدولي

2121 

 2121نوفمبر 

5/7/2021 

6/2121 

2121/2121 

 هتحليليكيمياء 

 ادويه وسموم

 ادويه وسموم

 هتحليليكيمياء 

 صيدالنيات
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 مي عبدالله محمد علي

 اجالل عبد الحميد عبد العليم

 مها محمد عبدالرحمن

 ميمنة أحمد مجدى

استخدام التكنولوجيا في 

 التدريس

 2121فبراير 

 .2121سبتمبر

9/2121  

 .2121يونيو 

 ادوية وسموم 

 هتحليليكيمياء 

 هتحليليكيمياء 

 تحليليهكيمياء

 مها محمد عبد الفتاح

نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

توصيف المقررات على نظام 

NARS 2017 

22/12/2020 

 2121اكتوبر 

 ادوية وسموم 

 ةتحليليكيمياء 

تنظيم المؤتمرات  وليد عبد السالم ابراهيم

 واالجتماعات 
 ادوية وسموم  24/6/2021

 مروة محمد محمود

 

Nature Research 

Academies workshop: 

Effective academic 

writing 

 

8th June 2021 

 
 ادوية وسموم

 مروة محمد محمود

 

Nature Research 

Academies  

workshop: Successful 

Pre-submission 

Publishing Strategies 

16th June 2021 

 
 ادوية وسموم

 مروة محمد محمود

 

 

Nature Research 

Academies workshop: 

Effective Post-

submission 

Publishing Strategies 

23th June 2021 

 
 ادوية وسموم

 محمودمروة محمد 

 

 

Mendeley Citation 

Manager & Academic 

Social Network 

20th March 

2021 

 

 ادوية وسموم

 مروة محمد محمود

 

جوجل درايف و أستخداماتها 

 في االختبارات االلكترونية

8th March 

2021 

 

 ادوية وسموم
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 مروة محمد محمود

 

Systematic Reviews: 

not as difficult as we 

think 

13th February 

2021 

 

 ادوية وسموم

 مروة محمد محمود

 
Idea of Research 

20th February 

2021 
 ادوية وسموم 

 ادوية وسموم  Tissue culture 1-2-2020 جابر فتحى جابر على 

 الل عبد الحميد عبد العليماج

 مروه محمود عبد الحكيم

الجوانب المالية والقانونية فى 

 االعمال الجامعية

 

 2121فبراير  

2121 

 هتحليلي كيمياء

 عضويه كيمياء

 مروه محمود عبد الحكيم
 فى انماط التعليم المختلفة

 
 كيمياء عضويه 2121

 مروه محمود عبد الحكيم

 ا.م.د رشا محمد مصطفى
 ات المعتمدةنظم الساع

2121 

2121/2121 

 كيمياء عضويه

 صيدالنيات

 

 هبة الله عاطف حلمي 

عبد نسرين صالح الدين 

 الحميد

 

توصيف البرامج 

والمقررات وتقويم نواتج 

التعلم لكليات ومعاهد 

 التعليم العالي

 2121مايو 

 كيمياء عضويه

 هتحليلي كيمياء

 أمانى بالل محمد مهنى

 اجالل عبد الحميد عبد العليم

 د.مها محمد عبدالرحمن

 د.ميمنة أحمد مجدى

 د. أميرة حسنى حسن

 اداره الفريق البحثى  

7/2121 

 2121يوليو 

11/2121  

 2121اغسطس 

22-12-2121 

 كيمياء طبيه

 كيمياء تحليليه

 كيمياء تحليليه

 كيمياء تحليليه

 صيدالنيات

 أمانى بالل محمد مهنى

 د.مها محمد عبدالرحمن

 د.ميمنة أحمد مجدى

 االداره الجامعيه
7  /2121 

11/2121 

 2121ديسمبر 

 كيمياء طبيه

 هتحليليكيمياء 

 هتحليليكيمياء 

 أمانى بالل محمد مهنى

 د.مها محمد عبدالرحمن

 نيفين مجدي حبيب

 ايمان شريف حسن خيرى

ة عمليفي ال معايير الجودة

 التدريسية

9/8  /2121 

24⁄6⁄2121 

2121 

2021/6 

 كيمياء طبيه

 هتحليليكيمياء 

 هتحليليكيمياء 
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 كيمياء تحليليه

هالعلمي تنظيم الموتمرات أمانى بالل محمد مهنى  كيمياء طبيه 2121/  11/8 

 أمانى بالل محمد مهنى

EXPLORING 

CANCER 

MEDICINES, 

UNIVERSITY 

OF LEEDS, 

United Kingdom 

September 

2020. 
 كيمياء طبيه

 أمانى بالل محمد مهنى

بين فيروس كورونا الصراع 

وجهاز المناعة 

"،مؤسسه اإلنساني

 ادراك،االردن

 طبيهكيمياء  2121اكتوبر 

  لؤه رمضان حميدة

Different 

applications of 

Nuclear Radiation. 

(On -line with a 

certificate) 

11/2121 

 
 كيمياء طبيه

  لؤه رمضان حميدة

Free IELTS 

Workshop with the 

British Council (On - 

line)  

 كيمياء طبيه 4/2121

 فاطمة مجدي ماهر

workshop in 

principles of high 

performance liquid 

chromatography 

 كيمياء طبيه 1/2121

 د/ أمل عبد المنعم إمام

 اجالل عبد الحميد عبد العليم

LC-MS -principles 

and applications 
July, 2020 

 هتحليليكيمياء 

 هتحليليكيمياء 

 اجالل عبد الحميد عبد العليم

Biostatistics -

principles and 

applications 

أغسطس  22-24

2121 
 كيمياء تحليليه
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 د/ أمل عبد المنعم إمام

Virtual Scientific 

Conference of Faculty 

of Pharmacy, Tanta  

University 

October, 2020 كيمياء تحليليه 

 د/ أمل عبد المنعم إمام

Green 

Nanotechnology, 

Online Middle Forat 

Technical University-

Technical Faculty, 

Iraq 

July 

2020 
 كيمياء تحليليه

 كيمياء تحليليه 2121 اعداد بنك االسئلة ماركو منير زكي

 اجالل عبد الحميد عبد العليم

 د.ميمنة أحمد مجدى

NMR:BASIC AND 

APPLICATION 

 

September, 

2020 

 كيمياء تحليليه

أ.م.د.نسرين صالح الدين عبد 

 الحميد

ورشة عمل "المراجعة 

 الكيفية والفنيات" –الداخلية 
 كيمياء تحليليه 2121أغسطس 

 د.ميمنة أحمد مجدى

Liquid 

Chromatography 

 Mass Spectrometry 

Basics and 

applications of Nawah 

scientific institute 

July, 2020 كيمياء تحليليه 

 د.ميمنة أحمد مجدى

Biostatistics: Basics 

and applications of 

Nawah scientific 

institute 

August, 2020 كيمياء تحليليه 

 ا.م.د رشا محمد مصطفى
جامعة  -مهارات االتصال

 بني سويف
 صيدالنيات 2121/2121

 د. أميرة حسنى حسن

مركز تنمية قدرات أعضاء 

 -هيئة التدريس والقيادات

 جامعة بني سويف

 صيدالنيات 15-12-2121

 صيدالنيات word 2121معالجة النصوص أميرة حسنى حسند. 
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 ثالثا:الرسائل العلمية التى تمت اجازتها )من الداخل او الخارج(

 التاريخ نوع الرسالة عنوان الرسالة
أسم عضو الهيئة 

 المعاونة
 القسم

Phytochemical and 

biological studies of 

sesquiterpene lactones 

isolated from Ambrosia 

maritime 

 ماجستير
2121 

 

اميرة محمد محمود 

 عويس
 عقاقير

Phytochemical and 

biological study on certain 

species belonging to family 

Aizoaceae  

  2121 دكتوراه

هالة محمد سيد أبو 

 زيد

 

 عقاقير

Phytochemical and 

biological studies of certain 

plants belonging to family 

Aizoaceae growing in Egypt  

 ماجستير

 
2121  

دينا مصطفي الهادي 

 معوض

 

 عقاقير

Quality control methods on 

herbal medicines used in the 

Egyptian pharmaceutical 

market 

 ماجستير

 
2121 

عبد المجيد ابو هنطش 

 عبد المجيد

 

 

 عقاقير

 

Phytochemical and 

biological study of silybum 

marianum family Asteraceae 

growing in Egypt  

 2121 دكتوراه

هيام صالح حامد 

 احمد

 

 

 عقاقير

Bioactive metabolites 

isolated from different plant 

organs of premna odorata 

Blanco 

 2121 دكتوراه

عبير عبد الحكيم 

 محروس

 

 

 عقاقير

Phytochemical and 

biological study of natural 

skin rejuvenating agents 

 2121 دكتوراه

اسراء محمود قدرى 

 محمد عادل

 

 عقاقير
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The Effect of Certain 

Modulators on the 

Pathogenesis of Non 

Alcoholic Fatty Liver 

Disease 

 2121 دكتوراه
 محمد أحمد تهامي

 

كيمياء 

 حيويه

The role of exosomes-

associated proteins in 

promoting prostate cancer 

progression 

 رفيدة ربيع طرفاية 2121 دكتوراه
كيمياء 

 حيويه

Mesenchymal-epithelial 

transition as a target for 

therapy in hepatocellular 

carcinoma 

 وفاء محمد األنور 2121 دكتوراه
كيمياء 

 حيويه

Analytical study of some 

drugs acting on nervous 

system. 

 9/2121 ماجيستير

 بسمة حسام أنور

كيمياء  

 تحليليه 

Oversight on some nitrogen 

containing drugs: analytical 

methods development and 

quality verification. 

 8/2121 ماجيستير 

 محمود محسن أمين

Analytical Study of Some 

Antibacterial and 

Antidiabetic Drugs in 

Presence of Their Impurities 

 2/2021 دكتوراه

 رغدة عبد المنعم إمام

Analytical Study on Some 

Drugs Containing One or 

More Heterocyclic Ring (S) 

in Different Matrices 

 2121 دكتوراه

 نيفبن مجدي حبيب

دراسه صيدالنيه علي نظام توصيل 

حديث  لتحسين نشاط  روزفاستاتين 

 " كالسيوم

Pharmaceutical study on a 

novel drug delivery system 

for activity enhancement of 

Rosuvstatin calcium 

 7/3/2121 ماجيستير 

 حسن عبد الستار هند

 صيدالنيات
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 رابعا:النشر الدولى )ابحاث علمية او كتب(

 القسم أسم عضو هيئة التدريس التاريخ اسم المجلة البحثعنوان 

Four new phenolics and 

antiparasitic secondary 

metabolites from 

Flacourtia rukam Zoll. & 

Mortizi 

Natural 

product 

research 

 عبير سيد سيد معوض - 2121

 نجالء اسماعيل -

 رباب محمد عبدالسالم -

 عقاقير

A comprehensive review 

journey from past 

achievements to future 

perspective 

Arabian 

Journal of 

Chemistry 

2021 
 عبدالسالم محمد رباب

 عبداللطيف
 عقاقير

Cytotoxic Activity and 

Metabolic Profiling of 

Fifteen Euphorbia species 

Metabolites 2021 
 محمد رباب/.د.أ

 عبداللطيف عبدالسالم
 عقاقير

Metabolomic profiling 

,biological evaluation of 

Aspergillus awamori, the 

river Nile-derived fungus 

using 

epigenetic and OSMAC 

approaches 

RSC Adv 2021 

 عبدالسالم محمد رباب -

 عبداللطيف

مؤمن محمد لطفى  -

 أبوالعال

 عقاقير

''Nuclear Magnetic 

Resonance Metabolomics 

Approach for the Analysis 

of Major Legume Sprouts 

Coupled to 

Chemometrics''. 

Molecules,  2121 
 إسماعيل إبراهيم أسماء 

 عويس
 عقاقير

''Essential oil absolute 

obtained from 

hydroponically- and field-

grown rose-scented 

geranium'' 

Industrial and 

Crop Products 

Journal 

 
 إسماعيل إبراهيم أسماء

 عويس
 عقاقير

"Flavonoids of Salvadora 

persica L. (Meswak) and 

its liposomal formulation 

 

RSC 

Advances 

 
 إسماعيل إبراهيم أسماء

 عويس
 عقاقير
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as potential inhibitors of 

SARS-CoV-2" 

'' Induction of isoquinoline 

alkaloids production from 

callus culture of the 

endangered Fumaria 

parviflora Lam. and their 

biological study' 

Natural 

Product 

Research. 

 
 إسماعيل إبراهيم أسماء 

 عويس
 عقاقير

Salicylic acid increases 

flavonolignans 

accumulation in the fruits 

of 

hydroponically cultured 

Silybum marianum 

Saudi 

Pharmaceutic

al Journal 

2020 

 إسماعيل إبراهيم أسماء

 عويس 

 عبير سيد سيد معوض -

 أحمد حامد صالح هيام -

 عقاقير

Cytotoxic, 

hepatoprotective and 

antioxidant  

activities of Silybum 

marianum variety 

albiflorum growing in 

Egypt 

Natural 

Product 

Research 

2020 

 إبراهيم أسماء -

 عويس إسماعيل

 عبير سيد سيد معوض

 أحمد حامد صالح هيام

 عقاقير

1) Antioxidant Capacity and 

HPLC Determination of 

Phenolic in Different  

Organs of Calligonum 

polygonoides Subspecies 

comosum 

Journal of 

Reports in 

Pharmaceutic

al Sciences 

2020 

 إبراهيم أسماء -

 عويس إسماعيل

 عبير سيد سيد معوض -

 أحمد حامد صالح هيام -

 عقاقير

2) Isolation of catechins from 

Cycas armstrongii Miq. of 

an Egyptian origin risks 

Journal of 

Applied 

Pharmaceutic

al Science  

 عقاقير عبير سيد سيد معوض  2121
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Control of Rhipicephalus 

annulatus resistant to 

deltamethrin by spraying 

infested cattle with 

synergistic eucalyptus 

essential oil-thymol-

deltamethrin combination 

Veterinary 

Parasitology, 

Volume 290 

 عقاقير عبير سيد سيد معوض 2121

Toxicity, repellency and 

anti-cholinesterase 

activities  

of thymol-eucalyptus 

combinations against 

phenotypically  

resistant Rhipicephalus 

annulatus ticks 

Experimental 

and Applied 

Acarology 

 عقاقير عبير سيد سيد معوض 2121

Natural product diversity 

from the endophytic  

fungi of the genus 

Aspergillus 

RSC 

Advances 
2121 

 عبير سيد سيد معوض 

 عقاقير

Cytotoxicity and 

chromatographic analysis 

of Dioon spinulosum,  

family Zamiaceae 

Journal of 

Applied 

Pharmaceutic

al Science 

2121 

 عبير سيد سيد معوض 

 عقاقير

Liquid Chromatography 

High Resolution Mass 

Spectrometry  

Analysis, Phytochemical 

and Biological Study of 

Two Aizoaceae Plants: A 

New Kaempferol 

Derivative from 

Pharmacogn. 

Res. 
2121 

 عبير سيد سيد معوض

 عقاقير
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Trianthema  

portulacastrum L. 

New Benzoxazole 

Derivatives as 

Antiprotozoal Agents: In 

Silico Studies, Synthesis, 

and Biological Evaluation 

Journal of 

Chemistry, 

vol 2021 

 

2121 

 محمد أحمد زكى محمد -

 أمين إبراهيم إيناس- 

 محمد

 

 

 عقاقير

Four new phenolics and 

antiparasitic secondary 

metabolites from 

Flacourtia rukam Zoll. & 

Mortizi 

Natural 

product 

research 

 عقاقير محمد أحمد زكى محمد  2121

Docking studies of 

sesquiterpene lactones 

isolated from Ambrosia 

maritima L. reveals their 

potential anti-

inflammatory and 

Cytotoxic activities 

Natural 

Products 

Research- 

2.158 

2121 

 مروة حسن أحمد حسن -

داليا األمير محمد  -

 حسين

 محمود محمد أميرة -

 عويس

 عقاقير

Triple-negative breast 

cancer suppressive 

activities, antioxidants and 

pharmacophore model of 

new acylated 

rhamnopyranoses from 

Premna odorata 

RSC 

Advances  
2020 

 عبدالحكيم عبير -

 بدوى محروس

 

 عقاقير

Linear regression analysis 

of silychristin A, silybin  

A and silybin B contents in 

Silybum marianum 

Natural 

Product 

Research 

 

 عقاقير أحمد حامد صالح هيام 2121

Repurposing of sildenafil 

as antitumour; induction of 

cyclic guanosine 

monophosphate/protein 

Journal of 

Pharmacy and 

Pharmacology

, IF:3.647 

2121 

 -أميرة مراد ابويوسف -

 مروة محمود أحمد -

 مالك مارينا نبيل -

ادويه 

 وسموم
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kinase G pathway, 

caspase-dependent 

apoptosis and pivotal 

reduction of Nuclear factor 

kappa light chain enhancer 

of activated B cells in lung 

cancer  

 

Empagliflozin and 

neohesperidin mitigate 

methotrexate 

hepatotoxicity via 

Nrf2/PPARγ/HO-1 

signalling initiation and 

suppression of NF-

κB/Keap1/HSP70/caspase-

3 axis in rats. 

Life Sciences, 

IF:3.647 
 أميرة مراد ابويوسف - 2121

ادويه 

موموس  

Resveratrol mitigates 

pancreatic TF activation 

and autophagy-mediated 

beta cell death via 

inhibition of CXCL16/ox-

LDL pathway: A novel 

protective mechanism 

against type 1 diabetes 

mellitus in mice 

 

European 

Journal of 

Pharmacology

, IF:2.879 

 

2121 
 مراد ابويوسفأميرة  -

 باسم أنور شحاتة -

ادويه 

 وسموم

Resveratrol inhibits 

macrophage infiltration of 

pancreatic islets in 

streptozotocin-induced 

type 1 diabetic mice via 

attenuation of the 

CXCL16/NF-κΒ p65 

signaling pathway. 

Life Sciences, 

IF:3.647 

 

2121 
ابويوسف أميرة مراد  

 د. باسم أنور شحاتة

ادويه 

 وسموم

 

Dabigatran mitigates 

cisplatin-mediated 

nephrotoxicity through 

Journal of 

Advanced 

Research 

 

 د. باسم أنور شحاتة 2121
ادويه 

 وسموم
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down regulation of 

thrombin pathway. 

Enoxaparin prevents 

CXCL16/ADAM10-

mediated cisplatin renal 

toxicity: Role of the 

coagulation system and the 

transcriptional factor NF-

κB. 

Life Sciences 

 
 د. باسم أنور شحاتة 2121

ادويه 

 وسموم

Sodium thiosulphate 

shows promising anti-

inflammatory role against 

Doxorubicin-induced renal 

injury depending on tlr4 

Pathway inhibition” 

Plant 

Archives Vol. 

20 

 مروة محمود أحمد 2121
ادويه 

 وسموم

Avanafil has anti-

inflammatory and anti 

apoptotic effect through 

amelioration of TLR4, 

MAPK P38, NF-кB, TNF-

alpha and IL-1β  signaling 

pathway 

Global 

Scientific 

Journal 

11- 

11- 

2121 

 مروة محمود أحمد
ادويه 

 وسموم

Diallyl disulfide 

ameliorates methotrexate-

induced 

nephropathy in rats: 

Molecular studies and 

network 

pharmacology analysis” 

Journal of 

food 

Biochemistry 

April 

2021 

 

 مروة محمود أحمد
ادويه 

 وسموم

Neuroprotective role of 

camphor against 

ciprofloxacin induced 

depression in rats: 

modulation of Nrf-2 and 

TLR4” 

Immunophar

macology and 

Immunotoxic

ology 

25 

May 

2021 

 

 مروة محمود أحمد
ادويه 

 وسموم
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Hepatoprotective effects 

of phytochemicals 

berberine and 

umbelliferone against 

methotrexate-induced 

hepatic 

intoxication: experimental 

studies and in silico 

evidence” 

Environmenta

l Science and 

Pollution 

Research 

 

5 

July 

2021 

 

 مروة محمود أحمد
ادويه 

 وسموم

Diallyl Disulfide 

Attenuates Methotrexate-

Induced 

Hepatic Oxidative Injury, 

Inflammation and 

Apoptosis and Enhances 

its Anti-tumor Activity” 

Current 

Molecular 

Pharmacology

, PMID: 

34042041 

May 

2021 

 مروة محمود أحمد

 وفاء ربيع محمد

ادويه 

 وسموم

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:4.219 

2020 

 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

ادويه 

 وسموم

Aliskiren, tadalafil, and 

cinnamaldehyde alleviate 

joint destruction 

biomarkers; MMP-3 and 

RANKL; in complete 

Freund’s adjuvant arthritis 

model: Downregulation of 

IL-6/JAK2/STAT3 

signaling pathway. 

Saudi 

Pharmaceutic

al Journal, 

IF:4.33 

2020

/9/1 

 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

ادويه 

 وسموم

Amlodipine alleviates 

cisplatin-induced 

nephrotoxicity in rats 

through gamma-glutamyl 

transpeptidase (GGT) 

Saudi 

Pharmaceutic

al Journal, 

IF:4.33 

 

2020

/11/1 

 

أمانى عبد الخالق على  -

 عزوز

اسراء عبدالناصر  -

 عبدالرازق

ادويه 

 وسموم
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enzyme inhibition, 

associated with regulation 

of Nrf2/HO-1, MAPK/NF-

κB, and Bax/Bcl-2 

signaling. 

Febuxostat attenuates 

testosterone-induced 

benign prostatic 

hyperplasia in rats via 

inhibiting JAK/STAT axis. 

Life Sciences, 

IF:5.037 

2020

/11/1 

 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

ادويه 

 وسموم

The impact of omeprazole 

on mycophenolate 

pharmacokinetics in 

kidney transplant 

recipients. 

Kidney 

Research and 

Clinical 

Practice 

IF:3.667 

2020

/12/3

1 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

ادويه 

 وسموم

Xanthenone, ACE2 

activator, counteracted 

gentamicin-induced 

nephrotoxicity in rats: 

Impact on oxidative stress, 

and ACE2/Ang-(1-7) 

signaling, 

Life Sciences- 

5.037 

 

2121 
  وفاء ربيع محمد

 مها محمد عبد الفتاح

ادويه 

 وسموم

Cinnamaldehyde and 

hesperetin attenuate 

TNBS-induced ulcerative 

colitis in rats through 

modulation of the 

JAk2/STAT3/SOCS3 

pathway 

 

Biochemical 

and Molecular 

Toxicology- 

3.6 

 

 وفاء ربيع محمد 2121
ادويه 

 وسموم

The anti-Alzheimer effect 

of telmisartan in a 

hyperglycemic 

ovariectomized rat model; 

role of central angiotensin 

and estrogen receptors 

Food and 

chemical 

toxicology  

( I.F: 6.023) 

7/5/2

020 
 وليد عبد السالم

ادويه 

 وسموم
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The protective role of 

etoricoxib against 

diethylnitrosamine/2-

acetylaminofluorene-

induced 

hepatocarcinogenesis in 

Wistar rats: The impact of 

NF-κB/COX-2/PGE2 

signalling 

Current 

molecular 

pharmacology  

3.7 

2-7-

2021 
 جابر فتحى جابر على

ادويه 

 وسموم

Benzbromarone mitigates 

cisplatin nephrotoxicity 

involving enhanced 

peroxisome proliferator-

activated receptor-alpha 

(PPAR-α) expression 

Saudi 

Pharmaceutic

al Journal 

15/2/

2121 

اسراء عبدالناصر 

 عبدالرازق

ادويه 

 وسموم

Optimization of pyrazole-

based compounds with 

1,2,4-triazole-3-thiol 

moiety as selective COX-2 

inhibitors cardioprotective 

drug candidates: Design, 

synthesis, cyclooxygenase 

inhibition, anti-

inflammatory, 

ulcerogenicity, 

cardiovascular evaluation, 

and molecular modeling 

studies 

Bioorg. 

chemistry 

 

 

2021 

 

 

 جون نافع فيليبس -

 نسمه مامون كحك -

 هبة الله عاطف حلمي -

 عضويه

New indomethacin 

analogs as selective COX-

2 inhibitors:Synthesis, 

COX-1/2 inhibitory 

activity, anti-

inflammatory, 

ulcerogenicity, 

histopathological, and 

docking studies. 

Archiv der 

pharmazie- 

2.59 

21/1

1/21

21 

 

 

ياسمين يسري محمد عبد 

 الجواد

 مها محمد عبد الفتاح

 هبة الله عاطف حلمي

 عضويه
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Pyrazolo[3,4-

d]pyrimidine-based dual 

EGFR T790M/HER2 

inhibitors: Design, 

synthesis, structure–

activity relationship and 

biological activity as 

potential antitumor and 

anticonvulsant agents 

EJMC 

 
2121 Phoebe F. Lamie عضويه 

Design, synthesis of new 

anti-inflammatory agents 

with a pyrazole core: COX-

1/COX-2 inhibition assays, 

anti-inflammatory, 

ulcerogenic, 

histopathological, 

molecular Modeling, and 

ADME studies 

 

 

J Mol. 

Strcture 

2021 

Phoebe F. Lamie 

 هبة الله عاطف حلمي

 دينا محمد السيد امين

 عضويه

Novel tetrazole-based 

selective COX-2 

inhibitors: Design, 

synthesis, anti-

inflammatory activity, 

evaluation of PGE2, TNF-

α, IL-6 and 

histopathological study 

Bioorganic 

Chemistry,  

IF 4.831 

 

Nov 

2020 

 

Madlen Berty 

Labib 
 عضويه

Synthesis of novel 

halogenated 

triarylpyrazoles as 

selective COX-2 

inhibitors: Anti-

inflammatory activity, 

histopatholgical profile and 

in-silico studies 

Bioorganic  

Chemistry IF-

5.2 

 

2020 

 وائل احمد فضالى

Madlen Berty 

Labib 

 طه حامد احمد

 عضويه

New Benzoxazole 

Derivatives as 

Antiprotozoal Agents: In 

Hindawi 

Journal of 

Chemistry 

3 -3-

2021 

 

 عضويه هبة الله عاطف حلمي
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Silico Studies, Synthesis, 

and Biological Evaluation 

The effect of some natural 

antioxidants against 

cisplatin-induced 

neurotoxicity in rats: 

behavioral testing 

Journal of 

Drug 

Targeting 

2020 
 محمد عمر محمود

 صفاء بكرى جمعة

كيمياء 

 حيوى

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 

Heliyon 2121 
 محمد عمر محمود

 

كيمياء 

 حيوى

MET canonical transcript 

expression is a predictive 

biomarker for 

chemo-sensitivity to 

MET-inhibitors in 

hepatocellular carcinoma 

cell lines 

Journal of 

Cancer 

Research and 

Clinical 

Oncology 

 

2020 
 محمد عمر محمود

 

كيمياء 

 حيوى

Targeting CDC7sensitizes 

resistance melanoma cells 

to BRAF V600E-specific 

inhibitor by blocking the 

CDC7/MCM2-7 pathway 

Scientific 

Reports 
 رفيدة ربيع طرفاية 2020

كيمياء 

 حيوى
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Exosomes are the Driving 

Force in Preparing the Soil 

for the Metastatic Seeds: 

Lessons from the Prostate 

Cancer. 

Cells 2121 رفيدة ربيع طرفاية 
كيمياء 

 حيوى

Exosomes-associated miR-

5001, miR-3692 and miR-

4529 are novel biomarkers 

for aggressive prostate 

cancer and associated with 

poor prognosis. 

Abstract C029  رفيدة ربيع طرفاية 
كيمياء 

 حيوى

Exosomal microRNAs are 

associated with prostate 

cancer aggressiveness in 

African American patients. 

Abstract B045  رفيدة ربيع طرفاية 
كيمياء 

 حيوى

Design, synthesis, 

molecular modeling, in 

vivo studies and anticancer 

evaluation of quinazolin-4 

(3H)-one derivatives as 

potential VEGFR-2 

inhibitors and apoptosis 

inducers 

Bioorganic 

Chemistry 

2020

/1/1 

 

 أمانى بالل محمد مهنى
كيمياء 

 دوائيه

Design, eco-friendly 

synthesis, molecular 

modeling and anticancer 

evaluation of thiazol-5 (4 

H)-ones as potential 

tubulin polymerization 

inhibitors targeting the 

colchicine  

 

RSC 

Advances 

 أمانى بالل محمد مهنى 2121
كيمياء 

 دوائيه

Design, synthesis, 

molecular docking and 

antiproliferative activity of 

some novel benzothiazole 

Bioorganic 

Chemistry 
 أمانى بالل محمد مهنى 2121

كيمياء 

 دوائيه
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the multiple detection of 

pesticides 

journal of The 

Electrochemic

al Society 

2121 
اجالل عبد الحميد عبد 

 العليم

كيمياء 

 تحليليه

Novel eco-friendly 
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determinations 
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study 
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for Cyclobenzaprine·HCl 

Determination in Presence 

of Its Two Major 

Journal of 

Analytical 

Chemistry 

2121 
اجالل عبد الحميد عبد 

 العليم

كيمياء 

 تحليليه

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
http://www.pharm.bsu.edu.eg/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.researchgate.net/journal/Scientific-Reports-2045-2322
https://www.researchgate.net/journal/Scientific-Reports-2045-2322
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ab6cf0/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ab6cf0/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ab6cf0/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ab6cf0/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ab6cf0/meta


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

ضمان الجودةوحدة   
 

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 

 

Oxidative Degradation 

Products 

Development and 

Validation of Two 
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Development and 

Validation of HPTLC and 
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Journal of 
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hic Science 
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Green analysis of newly 

approved binary 
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mixture in presence of 
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Evaluation of vinburnine 

in pharmaceuticals by 

smart spectrophotometric 

methods; full stability 

study 

Spectrochimic
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determination of 
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hypoglycemic 

combination, in pure       

form and pharmaceutical 

formulation using 9,10-

phenanthraquinone reagent 

Biomolecular 

Spectroscopy 
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High-Performance Liquid 

Chromatography Method 

for Simultaneous 

Determination of 
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Journal of 
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Determination of 
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Validation of Stability 

Indicating High-

Performance Liquid 

Chromatographic Method 

for Determination of 

Cyproheptadine 

Hydrochloride, its 

Impurity And Degradation 

Product  

Journal of 

Chromatograp

hic Science 

2121 

اجالل عبد الحميد عبد 

 العليم

 مها محمد عبد الرحمن

 رغده عبد المنعم

 

كيمياء 

 تحليليه

Simultaneous analysis of 

several antihypertensive 

drugs in different 

combinations: Application 

for determination of drug 

Microchemica

l Journal. 166, 

106203 

2121 

 مها محمد عبد الرحمن

 سلفيا ماجد

 

كيمياء 

 تحليليه

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
http://www.pharm.bsu.edu.eg/
https://www.researchgate.net/journal/Spectrochimica-Acta-Part-A-Molecular-and-Biomolecular-Spectroscopy-1386-1425
https://www.researchgate.net/journal/Spectrochimica-Acta-Part-A-Molecular-and-Biomolecular-Spectroscopy-1386-1425
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Chromatographic-Science-1945-239X
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Chromatographic-Science-1945-239X
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Chromatographic-Science-1945-239X
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Chromatographic-Science-1945-239X
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Chromatographic-Science-1945-239X
https://www.researchgate.net/publication/334505156_Determination_of_Pyridostigmine_Bromide_in_presence_of_its_related_Impurities_by_Four_Modified_Classical_Least_Square_Based_Models_A_Comparative_Study?_sg=YDVJ5ialj981ZAwVXnQydQ9whqxigHIPHDhY722lmS0PhrTCAKoakIDL7zdDAbFhVk-1oo2bqLNExqW0FRZC2-EEFC37tUC-GVs51rQq.cnLXnv_ZRAeWryR6rOD7k3Lz_B9xZ1sX0MLC64Er8XC4_vv7ctmnnotZmAHj7isDpLucMt9Psm5ooLkiTCvRzg
https://www.researchgate.net/publication/334505156_Determination_of_Pyridostigmine_Bromide_in_presence_of_its_related_Impurities_by_Four_Modified_Classical_Least_Square_Based_Models_A_Comparative_Study?_sg=YDVJ5ialj981ZAwVXnQydQ9whqxigHIPHDhY722lmS0PhrTCAKoakIDL7zdDAbFhVk-1oo2bqLNExqW0FRZC2-EEFC37tUC-GVs51rQq.cnLXnv_ZRAeWryR6rOD7k3Lz_B9xZ1sX0MLC64Er8XC4_vv7ctmnnotZmAHj7isDpLucMt9Psm5ooLkiTCvRzg
https://www.researchgate.net/publication/334505156_Determination_of_Pyridostigmine_Bromide_in_presence_of_its_related_Impurities_by_Four_Modified_Classical_Least_Square_Based_Models_A_Comparative_Study?_sg=YDVJ5ialj981ZAwVXnQydQ9whqxigHIPHDhY722lmS0PhrTCAKoakIDL7zdDAbFhVk-1oo2bqLNExqW0FRZC2-EEFC37tUC-GVs51rQq.cnLXnv_ZRAeWryR6rOD7k3Lz_B9xZ1sX0MLC64Er8XC4_vv7ctmnnotZmAHj7isDpLucMt9Psm5ooLkiTCvRzg
https://www.researchgate.net/publication/334505156_Determination_of_Pyridostigmine_Bromide_in_presence_of_its_related_Impurities_by_Four_Modified_Classical_Least_Square_Based_Models_A_Comparative_Study?_sg=YDVJ5ialj981ZAwVXnQydQ9whqxigHIPHDhY722lmS0PhrTCAKoakIDL7zdDAbFhVk-1oo2bqLNExqW0FRZC2-EEFC37tUC-GVs51rQq.cnLXnv_ZRAeWryR6rOD7k3Lz_B9xZ1sX0MLC64Er8XC4_vv7ctmnnotZmAHj7isDpLucMt9Psm5ooLkiTCvRzg
https://www.researchgate.net/publication/334505156_Determination_of_Pyridostigmine_Bromide_in_presence_of_its_related_Impurities_by_Four_Modified_Classical_Least_Square_Based_Models_A_Comparative_Study?_sg=YDVJ5ialj981ZAwVXnQydQ9whqxigHIPHDhY722lmS0PhrTCAKoakIDL7zdDAbFhVk-1oo2bqLNExqW0FRZC2-EEFC37tUC-GVs51rQq.cnLXnv_ZRAeWryR6rOD7k3Lz_B9xZ1sX0MLC64Er8XC4_vv7ctmnnotZmAHj7isDpLucMt9Psm5ooLkiTCvRzg
https://www.researchgate.net/publication/334505156_Determination_of_Pyridostigmine_Bromide_in_presence_of_its_related_Impurities_by_Four_Modified_Classical_Least_Square_Based_Models_A_Comparative_Study?_sg=YDVJ5ialj981ZAwVXnQydQ9whqxigHIPHDhY722lmS0PhrTCAKoakIDL7zdDAbFhVk-1oo2bqLNExqW0FRZC2-EEFC37tUC-GVs51rQq.cnLXnv_ZRAeWryR6rOD7k3Lz_B9xZ1sX0MLC64Er8XC4_vv7ctmnnotZmAHj7isDpLucMt9Psm5ooLkiTCvRzg
https://www.researchgate.net/publication/334505156_Determination_of_Pyridostigmine_Bromide_in_presence_of_its_related_Impurities_by_Four_Modified_Classical_Least_Square_Based_Models_A_Comparative_Study?_sg=YDVJ5ialj981ZAwVXnQydQ9whqxigHIPHDhY722lmS0PhrTCAKoakIDL7zdDAbFhVk-1oo2bqLNExqW0FRZC2-EEFC37tUC-GVs51rQq.cnLXnv_ZRAeWryR6rOD7k3Lz_B9xZ1sX0MLC64Er8XC4_vv7ctmnnotZmAHj7isDpLucMt9Psm5ooLkiTCvRzg


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

ضمان الجودةوحدة   
 

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 
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Validation of Two Novel 

Chromatographic 
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validation of a stability 
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for Quantitation of 

Cyclizine and Its Toxic 
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approach for 
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Development and 

Validation of HPTLC and 
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Biomedical 

Chromatograp

hy 

 أمل عبد المنعم 2121
كيمياء 

 تحليليه

Eco-Friendly Direct GC–

MS Method for Estimation 

of Niacin and Related 

Impurities Involving 

Pyridine in Food 

Supplements 

Separations  
6-4-

2121 

فاطمة الزهراء فريد عبد 

 الله

كيمياء 

 تحليليه

Comparative study of four 

greenness assessment tools 

for selection of greenest 

analytical method for 

assay of hyoscine N-butyl 

bromide 

Analytical 

methods - 

2.896 

16-

12-

2121 

 تحليليه الزهراء فريد عبد الله

Quantitative 

Determination of Anti-

Migraine Quaternary 

Mixture in Presence of p-

Aminophenol and 4-

Chloroacetanilide 

Chromatograp

hic science - 

1.618 

7-

2121 

 

 دنهال فائق فري -

سرين صالح الدين ن -

 عبد الحميد

 ميمنه احمد مجدى -

بسمة حسام أنور  -

 مصطفى

 تحليليه

A Comparative 

Chemometric Study for 

Current 

Pharmaceutic

9-

2121 

بسمة حسام أنور 

 مصطفى
 تحليليه
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Quantitative 

Determination of 

Duloxetine Hydrochloride 

in presence of its Toxic 

Impurity 1-Naphthol 

al Analysis - 

0.89 

 

Different chromatographic 

methods for determination 

of alogliptin benzoate, 

metformin hydrochloride, 

and metformin impurity in 

bulk and pharmaceutical 

dosage form 

Journal of 

Separation 

Science - 

3.645 

 

11-

12-

2121 

 نهال فائق فريد

 ميمنه احمد مجدى
 تحليليه

Separation and 

Determination of 

Diflunisal and its Impurity 

by Two Chromatographic 

Methods: TLC–

Densitometry and HPLC 

Journal of 

AOAC 

international 

29-5-

2121 
 تحليليه نهال فائق فريد

Validated ecofriendly LC-

MS/MS and TLC-

Densitometric Methods for 

Determination of 

Amlodipine besilate and 

Celecoxib in Presence of 

Toxic Impurity in pure and 

formulated tablets 

Bioanalysis 2121 تحليليه ماركو منير زكي 

Simultaneous analysis of 

oxytetracycline 

hydrochloride, lidocaine, 

and bromhexine 

hydrochloride in the 

presence of many 

interfering excipients 

Archiv der 

Pharmazie- 

3.751 

6, 

2021 
 تحليليه رحاب مجدي عبد الفتاح

Determination of 

Sulphasalazine and its 

Related Compounds by 

Simple Smart Validated 

Journal of 

AOAC 

international – 

1.913 

 تحليليه نيفين مجدي حبيب 2121
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Green Spectrophotometric 

Methods 

Validated spectral 

manipulations for 

determination 

of an anti-neoplastic drug 

and its related impurities 

including its hazardous 

degradation product 

Journal of 

RSC 

Advances- 

3.361 

 ايمان شريف مجدى 2121
كيمياء 

 تحليليه

Partial least squares and 

linear support vector 

regression chemometric 

models for analysis of 

Norfloxacin and 

Tinidazole with 

Tinidazole impurity 

Journal of 

Spectrochimic

a Acta Part A- 

4.098 

 ايمان شريف مجدى 2121
كيمياء 

 تحليليه

A Validated Green 

HPTLC Method for 

Quantitative 

Determination of 

Dapoxetine Hydrochloride 

and Tadalafil in Bulk and 

Pharmaceutical 

Formulations 

Journal of 

chromatograp

hic science. 

(1.28) 

2121 
 د.ميمنة احمد مجدى

 

كيمياء 

 تحليليه

Linear Support Vector 

Regression and Partial 

Least-Squares for 

Determination of 

Dapoxetine Hydrochloride 

and Tadalafil in Binary 

Pharmaceutical Mixtures 

Journal of 

AOAC 

INTERNATI

ONAL 

(1.36) 

2121 
 د.ميمنة احمد مجدى

 
 تحليليه

Three Spectrophotometric 

Methods for Quantitative 

Analysis of Duloxetine in 

Presence of its Toxic 

Impurity: 1-Naphthol. 

 

Journal of 

AOAC 

INTERNATI

ONAL 

(1.36) 

2121 
مجدىد.ميمنة احمد   

 

كيمياء 

 تحليليه
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Validated ecofriendly 

chromatographic method 

for quantitative 

determination of anti-

migraine quaternary 

mixture 

Journal of 

separation 

science. 

(2.52) 

2121 
 د.ميمنة احمد مجدى

 

كيمياء 

 تحليليه

A validated HPTLC 

method for quantitative 

determination of 

Duloxetine hydrochloride 

and 1-naphthol in bulk and 

pharmaceutical 

formulation 

JPC-Journal 

of planar 

chromatograp

hy-Modern 

TLC. 

(0.75) 

2121 
 د.ميمنة احمد مجدى

 

كيمياء 

 تحليليه 

Resolving a binary mixture 

of hepatoprotective drugs 

using different validated 

spectrophotometric 

methods 

Journal of 

analytical 

chemistry 

2121 
 د.ميمنة احمد مجدى

 
 تحليليه

HPTLC separartion of a 

hepatoprotective 

combination in 

pharmaceutical 

formulation and human 

plasma 

Journal of 

chromatograp

hic science 

2121 
 د.ميمنة احمد مجدى

 
 تحليليه

Green validated HPTLC 

and HPLC methods for 

determination of ephedrine 

hydrochloride and 

naphazoline nitrate in the 

presence of 

methylparabenin  in their 

pure forms and 

pharmaceutical 

formulation 

journal of 

planar 

chromatograp

hy-modern 

TLC 

2121 
 د.ميمنة احمد مجدى

 
 تحليليه
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Correction to: Treatment 

of Brucellosis in Guinea 

Pigs via a Combination of 

Engineered Novel pH-

Responsive Curcumin 

Niosome Hydrogel and 

Doxycycline-Loaded 

Chitosan-Sodium Alginate 

Nanoparticles: an In Vitro 

and In Vivo Study 

AAPS 

PharmSciTec

h 

2121 

هبة فاروق سالم -  

رشا محمد مصطفى -  

عمرو جمال -  

 صيدالنيات

Tailoring of Retinyl 

Palmitate-Based 

Ethosomal Hydrogel as a 

Novel Nanoplatform for 

Acne Vulgaris 

Management: Fabrication, 

Optimization, and Clinical 

Evaluation Employing a 

Split-Face Comparative 

Study 

International 

Journal of 

Nanomedicin

e 

2121 
 هبة فاروق سالم -

 رشا محمد مصطفى -
 صيدالنيات

Fabrication and Appraisal 

of Simvastatin via 

Tailored Niosomal 

Nanovesicles for 

Transdermal Delivery 

Enhancement: In Vitro and 

In Vivo Assessment. 

Pharmaceutic

s 
2121 

 هبة فاروق سالم -

 رشا محمد مصطفى -
 صيدالنيات

Rosuvastatin calcium-

based novel nanocubic 

vesicles capped with silver 

nanoparticles-loaded 

hydrogel for wound 

healing management: 

optimization employing 

Box–Behnken design: in 

vitro and in vivo 

assessment. 

Journal of 

Liposome 

Research 

2121 
 هبة فاروق سالم -

 رشا عبد السالم محمود -
 صيدالنيات
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" Response Surface 

Optimization of Ultra-

Elastic Nanovesicles 

Loaded with Deflazacort 

Tailored for Transdermal 

Delivery: Accentuated 

Bioavailability and Anti-

Inflammatory Efficacy" 

International 

Journal of 

Nanomedicin

e 

2121 

 ا.د عادل أحمد على سعيد

 د. أميرة حسنى حسن

 د. هبة محمود عبود

 صيدالنيات

Development of 

Provesicular Nanodelivery 

System ofCurcumin as a 

Safe and Effective 

Antiviral Agent:Statistical 

Optimization,In-Vitro 

Characterization,and 

Antiviral Effectiveness 

J.molecules 2121 صيدالنيات د. أميرة حسنى حسن 

." Formulation and 

optimization of neomycin 

sulfate-thioctic acid loaded 

in eucalyptus oil self-

nanoemulsion to enhance 

the activity and limit the 

side effects associated 

with treatment of hepatic 

coma" 

Journal of 

Drug Delivery 

Science and 

Technology 

 صيدالنيات د. أميرة حسنى حسن 2121

Sesame oil based 

Nanostructured lipid 

carriers of Nicergoline, 

Intranasal delivery system 

for brain targeting of 

synergistic 

cerebrovascular protection 

International 

journal of 

pharmaceutics 

2121 
د. أمانى محمد عبد 

 المعطى
 صيدالنيات

Coconut oil nanoemulsion 

loaded with a statin 

hypolipidemic drug for 

management of burns: 

Pharmaceutic

s 
2121 

د. رشا عبد السالم 

 محمود
 صيدالنيات
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Formulation and in vivo 

evaluation 

Development and 

machine-learning 

optimization of 

mucoadhesive 

nanostructured lipid 

carriers loaded with 

fluconazole for treatment 

of oral candidiasis 

Drug 

Development 

and Industrial 

Pharmacy 

 صيدالنيات د. حسين محمد عيد 2121

Novel chitosan-coated 

niosomal formulation for 

improved management of 

bacterial conjunctivitis: A 

highly permeable and 

efficient ocular 

nanocarrier for 

azithromycin 

Journal of 

Pharmaceutic

al Sciences 

 صيدالنيات د. حسين محمد عيد 2121

Berberine Encapsulated 

Lecithin–Chitosan 

Nanoparticles as 

Innovative Wound 

Healing Agent in Type II 

Diabetes 

Pharmaceutic

s 
 صيدالنيات د. حسين محمد عيد 2121

 خامسا:المشاريع البحثية 

المشروعاسم   

 الجهة المانحة

جهات داخل -)الجامعة

الخارج( -الدولة  

 القسم الباحث الرئيسى التاريخ

"مركبات ثانوية ذات فاعلية 

بيولوجية مفصولة من 

ميكروبات نابوتية من فصائل 

 الفربيون"

"Bioactive metabolites 

isolated from 

 جامعة بنى سويف

 

 

2121/3  

 

 اسماعيل منى

 عيسى جمعه

 

 عقاقير
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endophytic 

microorganisms 

derived from different 

Euphorbia" species 

Synthesis and 

biological activity of 

modified antipyrine as 

corona virus 3C-like 

protease and selective 

COX-2 inhibitors 

 4/2121 جامعة بنى سويف

 

اميره كمال 

 محمود احمد

 

 عضويه

Synthesis of some 

novel pyrrolizine 

derivatives as new anti 

inflammatory agents 

 4/2121 جامعة بنى سويف

 

رباب رجب 

محمود 

 عبدالوهاب

 عضويه

Synthesis and 

biological evaluation 

of new substituted 

pyrazoles 

 4/2121 جامعة بنى سويف

 

ايه عبد العليم 

  مشرف

 عضويه

 سادسا:المؤتمرات 

 القسم اسم العضو التاريخ الجهة الراعية المؤتمر

International 

Phytocosmetics and 

Phytotherapy 

Congress (IPPC), 

Greece participation 

by attendance and by 

poster entitled 

''Potential effect of 

Salvadora persica on 

SARS-CoV-2; 

molecular docking 

study''. 

International 

Phytocosmetics 

and 

Phytotherapy 

Congress 

(IPPC), Greece 

 

2nd -3rd 

Sep 2020 

 

 إبراهيم أسماء /.د.م.أ

 عويس إسماعيل

 
 عقاقير 

The Second 

International 

Conference on 

National 

Research 

23 -24th 

Sep 2020 

 

 إبراهيم أسماء /.د.م.أ

 عويس إسماعيل

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


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

ضمان الجودةوحدة   
 

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 

 

Molecular Modeling 

and Spectroscopy 

(ICMMS2) , 

participation by 

attendance 

Center (NRC), 

Egypt, 

 

1.Flash 

chromatography: 

Basics and 

applications 

Research 

Institute of 

Medicinal and 

Aromatic 

Plants, 

21st 

December 

2020 

 

 زكى أحمد محمد /.د.م.أ

 محمد

 
 عقاقير 

2. HPLC: Basics and 

Applications, 

Research Institute of 

Medicinal 

and Aromatic Plants,. 

IPPC -2020 

Greece 

(Virtual) 

. 

18t 

November 

2020 

 زكى أحمد محمد /.د.م.أ

 محمد

 

 العقاقير

Poster presentation at 

10th International 

Phytocosmetics and 

Phytotherapy 

Congress , title; 

Hypoglycemic 

Activity and 

Phytoconstituents 

From Ficus platypoda 

(Miq.) A. Cunn. and 

standing THIRD in the 

Poster Presentation 

Competition during 

IPPC-2020 Greece 

(Virtual 

IPPC -2020 

Greece 

(Virtual) 

September 

3-4, 2020. 

 

 اسماعيل نجالء /.د

 أحمد عبدالغفار

 

 عقاقير 

Attendance of the 

second international 

conference on 

molecular modeling 

and spectroscopy 

Academy of 

Scientific 

Research and 

Technology. 

September, 

23-24, 

2020 

 

 اسماعيل نجالء /.د

 أحمد عبدالغفار

 

 عقاقير 
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 سابعا:البعثات والمهام العلمية 

 القسم اسم العضو نوع البعثة

 (جامعة بني سويف )تدريب عملي بعد الدكتوراة بمانشستر
مي عبدالله محمد 

 علي

 ادويه وسموم

 

Department of Biochemistry and Biophysics 

School of Medicine and Dentistry 

University of Rochester, Rochester, 

New York, U.S. 2020 – current 

محمد سعيد علي 

 علي
 كيمياء حيوية

Coimbra Group Program of the European Union for 

Young Researchers from the European 

Neighborhood. Faculty of Science, Eötvös Loránd 

University in Budapest, Hungary 

محمد سعيد علي 

 علي
 كيمياء حيوية

Department of Pharmaceutical Sciences, Rangel 

College of 

Pharmacy, Texas A&M Health Science Center, 

College Station/Kingsville, TX, USA. 2018-2020 

رفيدة ربيع 

 كيمياء حيوية طرفاية

 كيمياء حيوية هيثم جمال وهبة منحة خارجية

 حيويةكيمياء  محمد جمال حسن منحة خارجية

 

 ثامنا:الجوائزوالمنح

أسم عضو هيئة التدريس 

 او الهيئة المعاونة

الدرجة 

 العلمية
 التاريخ الجهة الجائزة

المجال 

العلمى 

 )القسم(

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 مدرس رفيدة ربيع طرفاية

Award for 

best 

publication  

beni-Suef 

university 
 كيمياء حيوية 2019

 

 

 تاسعا: براءات االختراع

 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 بحوث تم تحكيمها

أسم عضو هيئة 

 التدريس

 العنوان

Title 

التاري

 خ

Date 

 القسم

 A research paper in "Bulletin of the د. باسم أنور شحاتة

Faculty of Pharmacy, Cairo University" 

under the title: "Rosmarinic acid mitigates 

cisplatin-induced nephrotoxicity in mice 

without inhibiting its antitumor activity: 

involvement of Bax/Caspase 9 apoptosis 

pathway".   

2121 

 

 

 

 

 ادويه وسموم

 A research paper in "Bulletin of the د. باسم أنور شحاتة

Faculty of Pharmacy, Cairo University" 

under the title: "Effect of different 

homeopathic potencies of Cephalendra 

indica in treatment of neuropathic pain in 

streptozotocin-induced diabetic rats.   

 ادويه وسموم 2121

 A research paper in "International Journal د. باسم أنور شحاتة

of Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences" under the title: "Oxidative 

 ادويه وسموم 2121

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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Stress based hepatotoxicity of Duloxetine 

in Albino Wistar Rats".   

 A mini-Review article in "Beni-Suef د. باسم أنور شحاتة

Journal of Basic and Applied Sciences" 

under the title: "Toxic Heavy Metals And 

Pesticides Residues In Herbal Medicine". 

 ادويه وسموم 2121

 A research paper in "Journal of Advanced باسم أنور شحاتةد. 

Research" (2020 impact factor: 6.99) 

under the title "Far infrared irradiation 

suppresses experimental arthritis in rats 

by down-regulation of genes involved 

inflammatory response and 

autoimmunity". 

 ادويه وسموم 2121

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

Pharmacological Research Journal: “Nrf2 

signaling pathway in cisplatin 

chemotherapy: Potential involvement in 

organ 

protection and triggering 

chemoresistance” 

3/20

21 

 

 

 ادويه وسموم

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

 

Pharmacological Research Journal: 

“Enhancement of brain glucose uptake and 

attenuation of cognitive deficits by 

Gramcyclin A functions as DPP-4 

inhibitor 

 

 

 

5/20

21 

 ادويه وسموم

 

د.نسرين صالح الدين 

 عبد الحميد

Three efficient chemometrics assisted 

fluorimetric detection methods for 

interferencefree, rapid, and simultaneous 

determination of ibrutinib and pralatrexate 

in various complicated biological fluids 

11/2

121 

 تحليليه

د.نسرين صالح الدين 

 عبد الحميد

Spectroscopic studies of simultaneous 

binding of cyclophosphamide and imatinib 

mesylate to human holo-transferrin 

1/21

21 

 تحليليه

د.نسرين صالح الدين 

 عبد الحميد

Fluorescence spectroscopy method for 

estimation of the Ivabradine in bulk and in 

their tablet dosage form 

7/21

21 

 تحليليه
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http://www.pharm.bsu.edu.eg/


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

ضمان الجودةوحدة   
 

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 

 

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Formulation and assessment of therapeutic 

efficiency of Hydroxyzine HCL Solid 

Lipid nanoparticles of dual emulsification 

technique for Transdermal delivery 

2021  

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Preparation, In Vitro and In Vivo 

Evaluation of Oral Double-Coated 

Poly(butyl cyanoacrylate) Nanoparticulate 

Delivery Systems for Brain Targeting of 

Doxorubicin 

2021

-03-

25 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Optimization, and In Vitro and In Vivo 

Evaluation of Etomidate Intravenous Lipid 

Emulsion 

2021

-03-

25 

 دالنياتصي

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Niosome-loaded hydroxyethylcellulose 

gel of salicylic acid for treatment of acne 

vulgaris: development, in-vitro 

characterization, and clinical evaluation 

2021

-03-

25  

 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

In Vitro Evaluation of Poly(lactide-co-

glycolide) in Situ Forming Gels for 

Bedaquiline Fumarate Salt and 

Pharmacokinetics Following 

Subcutaneous Injection in Rats 

2021

-03-

17 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Utilization of superhydrophobic surface 

for effective encapsulation of salbutamol 

sulfate in sustain release microspheres: 

Formulation, characterization, and in vivo 

evaluation 

2021

-03-

17 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Tailoring of PEGylated Bilosomes for 

Tuning Liver Targeting of Daclatasvir: 

Fabrication, Comparative in Vitro/in Vivo 

Appraisal and Biodistribution Studies 

2021

-03-

04 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Preparation and Evaluation of Zinc Oxide 

(ZnO) metal nanoparticles carriers for 

Azilsartan 

2021

-03-

03  

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Development of Ultradeformable 

Liposomes with Fatty Acids for Enhanced 

Dermal Rosmarinic Acid Delivery 

2021

-02-

13 

 صيدالنيات
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ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Liposphere-loaded floating raft system as 

a novel liquid gastroretentive drug 

delivery system: development, in-vitro 

characterization and in-vivo assessment 

2021

-02-

10  

 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Examination of In Vivo Local Anaesthesia 

Delivery of Bupivacaine-Loaded Lipid 

Nanocarriers for Transdermal Delivery 

2021

-02-

02  

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Graft co-polymeric carriers based on 

acrylamide and Eudragit entangled within 

a gastroretentive hydrogel as a smart-

controlled release system for safe delivery 

of dipyridamole 

2021

-02-

02  

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Formulation and Optimization of Sodium 

Alginate Polymer Film as a Buccal 

Mucoadhesive Drug Delivery System 

Containing Cetirizine Dihydrochloride 

2021

-01-

26 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Topical delivery of l-ascorbic acid 

spanlastics for stability enhancement and 

treatment of UVB induced damaged skin 

2021

-01-

25 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Transdermal iontophoresis delivery 

system of terazosin hydrochloride: in vitro 

and in vivo study 

2021

-01-

04  

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Microsphere a valuable micro dosage form 

as newer drug delivery 

2021

-01  

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Mucoadhesive in situ gelling rifampicin 

suppositories; strategy to improve 

bioavailability and alleviate liver toxicity 

2020

-12 

 صيدالنيات

أحمد على ا.د عادل 

 سعيد

Development and Characterization of 

Sustained-Released Donepezil 

Hydrochloride Solid Dispersions Using 

Various Hydrophobic Carriers Utilizing 

Hot Melt Extrusion Technology 

2020

-12-

27 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

New glyoxalated pre-gelatinized starch as 

release retardant for extended release 

pellets containing zaltoprofen: Statistical 

optimization, in-vitro and in-vivo 

evaluation 

2020

-12-

27 

 صيدالنيات
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ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Self-microemulsifying drug delivery 

system for solubility and bioavailability 

enhancement of Eprosartan Mesylate: 

Preparation, In-Vitro &In-Vivo 

Evaluation 

2020

-12-

27 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Endogenous Antioxidant Cocktail Loaded 

Hydrogel for Topical Wound Healing of 

Burns 

2020

-12-

02 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Mucoadhesive in situ gelling rifampicin 

suppositories; strategy to improve 

bioavailability and alleviate liver toxicity 

2020

-11-

22  

 

 صيدالنيات

 

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Pequi (Caryocar brasiliense Cambess)-

loaded nanoemulsion modulates 

inflammation in LPS-induced acute lung 

injury in mice 

2020

-11-

02 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Pequi (Caryocar brasiliense Cambess)-

loaded nanoemulsion modulates 

inflammation in LPS-induced acute lung 

injury in mice 

2020

-10-

25 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

New glyoxalated pre-gelatinized starch as 

release retardant for extended release 

pellets containing zaltoprofen: Statistical 

optimization, in-vitro and in-vivo 

evaluation 

2020

-10-

25 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

pH-sensitive chitosan-deoxycholic 

acid/alginate nanoparticles for oral insulin 

delivery 

2020

-10-

25 

 صيدالنيات

أحمد على ا.د عادل 

 سعيد

Pulmonary Delivery of Biological Drugs 2020

-09 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Impact on HDL and LDL of 

Hyperlipidemic Rat Models: Designed 

Solid Self-nano emulsifying Drug 

Delivery Systems with Atorvastatin and 

Ezetimibe Combination 

2020

-09-

21 

 صيدالنيات
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ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Bio-nanosuspension, a novel bio-carrier 

based drug delivery by using biopolymer 

from Juglans regia: Challenges, design, 

evaluation and future opportunities 

2020

-09  

 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Preparation of a lutein solid dispersion for 

increased bioavailability 

2020

-08  

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Recent Advances in the Development of In 

Situ Gelling Drug Delivery Systems for 

Non-Parenteral Administration Routes 

2020

-08 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Gastric floating pill enhances the 

bioavailability and drug efficacy of 

dihydromyricetin in vivo 

2020

-07 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Enhanced Retention in the Skin By 

Microemulsions Containing Adapalene 

(MEs-Ap)：formulation, in Vitro and in 

Vivo Studies for Treatment of Acne 

2020

-07 

 صيدالنيات

ا.د عادل أحمد على 

 سعيد

Desirability combined response surface 

methodology approach for optimization of 

prednisolone acetate loaded chitosan 

nanoparticles and in-vitro assessment 

2020

-07-

05  

 

 صيدالنيات

 

 إنجازات قطاع خدمة المجتمع و شئون البيئة -3

الصيدلي في المجتمع للمحاضر د /هاله ابوزيد يوم االربعاء الموافق تنظيم محاضره عن دور التفتيش  1

 عبر برنامج زوم في تمام الساعه السابعه مساءا.٦٢٦٢مايو  ٦٢

2 

تنظيم محاضره لالستاذ الدكتور/ احمد اسامه الجندي رئيس قسم الميكروبيولوجي و وكيل معهد  

و حقيقه ما يشاع عن آثارها الجانبيه و مدي الليزر عن أنواع اللقاحات المتوفره لفيروس كورونا 

صحه حدوث الجلطات بالدم بسبب اللقاحات و مدي الحمايه التي تقدمها اللقاحات من االصابه 

 عبر برنامج زوم في تمام الساعه الثامنه مساءا.٦٢٦٢يونيو  ٢بالفيروس يوم االحد  الموافق 
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3 
 جين ويشمل اماكن عملهم لتسهيل التواصل بينالعمل على تحضير كتيب الكتروني يضم جميع الخري

 .الكليه و الخريجين و بين الخريجين و بعضهم

4 
شملت صيدلية مجانية، دكاترة للكشف، معرض قرية أم الجنازير بمركز ببا قافلة طبية متكاملة ل

 2121اغسطس - 1عن تقوية المناعة ومرض السكرفي   شخص 2711شاملة توعية ل  مالبس

5 
كتب مبشوارع محافظة بني سويف و التي نظمها  للتبرع بالدم حملة انا متبرع مصرىالمشاركة في 

 .2121في  اإلتحاد المصري لطالب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف

6 

تمت التوعية في ميدان الزراعيين بمركز بنى سويف  "تحت شعار "مع ا للحفاظ على صحة المرأة 

وقرية الزيتون بمركز ناصر عن أكثر األمراض والعادات التي تهدد صحة المرأة ومنهم سرطان 

 2121يوليو  13الثدي وهشاشة العظام وختان اإلناث والعنف ضد المرأة في 
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7 

 2121-9التعاون مع شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية لتنفيذ برنامج تدريبى للطالب والخريجين في 

 ساعة عملية  35ساعة نظرية و 15يشتمل على 

 يشمل البرنامج النظري التدريبات التالية :

 أنواع الصيدليات في السوق المصري  -1

 أنواع الشركات والمخازن  -2

 ومستحضرات(كيفية ترتيب الصيدلية )أدوية  -3

 كيفية قراءة الروشتات -4

 مجاالت عمل الصيدلي في السوق المصري -5

 طرق تنسيق الرفوف  -6

 النصائح الطبية الهامة لبعض االمراض -7

 المستحضرات العالجية والعادية -8

 إدارة الصيدلية والهيكل اإلداري وإدارة المخزون -9

 ( التراخيص وغيرها –المستشفيات  –التموين الطبي  -مهام الصيدلي الحكومي )التفتيش-11

 قوانين وزارة الصحة -11

يتبع المحاضرات النظرية البرنامج العملي ويتم تنظيم توزيع المتدربين على الصيدليات بمعرفة 

 الغرفة التجارية

8 

بتنظيم وعمل العديد  "EPSF-BeniSuef" قام االتحاد المصري لطالب الصيدلة بجامعة بني سويف

 من االنشطه تتمثل فى:

2121ديسمبر  توعية عن مرض الضغط المرتفع بمنطقة شارع المدارس بمحافظة بني سويفا( 

  

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


 جامعـــة بنى ســـويف

 كليــــة الصيدلـــة

ضمان الجودةوحدة   
 

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 

 

 

  2121عمل حمله للتبرع بالدم داخل بنى سويف فى ديسمبر ب( 

 
 

برنامج لتطوير الطالب الصيدلي ومهنة الصيدلة والتوعية بأهمية دوره في المجتمع وخصوص ا ج( تنظيم 

 2121مايو  ٢٢أبريل حتى  ٦٢وذلك في األيام من  COVID 19 وقت األزمات كما حدث في
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9 

تم توزيع منشور مبسط للتذكير باهمية االلتزام بقواعد االجراءات االحترازية وذلك لجميع العاملين 

 والموظفين باالقسام االدارية والعلمية بالكلية. 

 

11 

 

جديد لوحدة األمن والسالمة واعتماده تحت رعاية مدير وحدة ادارة االزمات تشكيل عمل تم 

 و اللتي تولت األنشطة التالية:والكوارث 

متابعة عملية صيانة لمبنى الكلية و دورات المياه و شملت دهانات داخلية و خارجية و  -1

 .لوحات الكهرباء و انذار الحريف و خراطيم الحريق

متابعة دورية العمال الصيانه بالكلية والتأكد من االجراءات االحترازية واجراءات تم عمل  -2

 األمن والسالمة للعمال فى اعمال الصيانه
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متابعة تركيب انذارات الحريق فى كل  -3

 الغرف والمكاتب فى الكلية.

تم عمل قائمة بالنفايات المعملية الخطرة  -4

د العقد مع وزارة وارسالها للجامعة كخطوة لتجدي

 الصحة والجهات المسئولة للتخلص منها .

تعميم فيديو االخالء لمبنى الكلية  للطلبة  -5

على مجموعات الفيس بوك والجوجل كالسرووم 

  .لصعوبة اعادة التنفيذ بسبب اعمال الصيانه بالكلية

 

 

 

على  المستجدتم رفع فيديوهات خاصة بمنظمة الصحة العالمية بالتوعية ضد فيرس كورونا  -6

 جروبات الطلبة

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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وتطبيقا  لتوجيهات الدوله والمؤسسات الصحيه وحرصا  على صحه الطالب تم تطبيق بعض  -7

 االجراءات االحترازيه كالتالى

  .حظر دخول الطالب بدون ارتداء الكمامة الواقية 

  .قياس درجة حرارة الطالب أثناء دخول بوابة الكلية 

 .حظر التجمعات داخل الكلية 

 تواجد الطالب بالكلية بعد انتهاء اليوم الدراسى.  حظر 

  .تحقيق التباعد الكافى داخل القاعات الدراسية أثناء المحاضرات والمعامل 

 2121-2121تعقيم الممرات والقاعات الدراسية فى بداية ونهاية اليوم الدراسى خالل عام  -8

تقديم د. انجى هانى مديرعام ندوة  بعنوان ادارة األزمات والطوارئ وكيفية التعامل معها  -9

 وحدة األمن والسالمة بالجامعة للعمال وفنيي المعامل والهيئة المعاونه 

 تعليق منشورات تتعلق بقواعد ترك المعمل و اتباع معايير االمن والسالمة -11
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 0202/0202انجازات الوحده للعام األكاديمى 

 ( 111رقم ) تم اعداد الخطة السنوية للوحدة و تحديث تشكيل اللجان و مجلس ادارة الوحدة و تم اعتمادها فى مجلس الكلية

 2121أكتوبر  17 بتاريخ 

  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.

  ( والتي 18/5/2121رقم  بتاريخ 118الميداني  و اعتمادها فى )مجلس كليه تم استحداث اليه لمتابعه وقياس فاعليه التدريب

 تتضمن  اآلتى:

باالضافه الى استيفاء كتيب التدريب وتقديم التذاكر الطبيه او التدريب في المستشفي الجامعي توقيع عضو هيئه التدريس 

دانى تقرير لنشاط حضور الطالب للتدريب الميالمشرف علي الطالب )حيث يحتوي كتيب التدريب الميدانى فى نهايته على 

وتقييم مدى اداء الطالب في التدريب الميدانى من المشرفين عليه بالتدريب  كما تقدم الجهات القائمة علي التدريب شهاده تفيد 

 حضور الطالب.

 لجرعات الخاصه باالدويه التيفي نهايه التدريب لقياس قدره الطالب عن معرفه ما تم التدريب عليه مثل ا quizيتم اجراء   

بالنسبه لالعمار المختلفه سواء لالطفال او الكبار و االدويه التي يمكن وصفها للمرضي في  (OTC Drugs)يمكن وصفها 

و ما هي االسئله الواجب معرفه اجابتها من المريض ألخذ الحذر اذا كان هناك حاله مرضيه تمنع   (cases)حاالت مختلفه 

ن والتفاعالت المختلفه لالدويه التي يتم صرفها بالروشته او وصفها لضمان عدم صرف أي أدويه تتسبب وصف دواء معي

 .في تفاعل يضر بالمريض أو يتسبب في وفاته

 ( 121قم )ر تم استحداث آلية لالستفادة من نتائج األمتحانات فى تطوير البرامج و المقررات و تم اعتمادها فى مجلس الكلية

 و تعميمها على األقسام العلمية.  2121غسطس أ 11بتاريخ 

 :تم تنفيذ الخطة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة والتى تتضمن التالى 
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 (8289-8282) جامعة بني سويف –كلية الصيدلةالخطة التنفيذيه لوحدة ضمان الجودة تقرير عن انجاز

 األنجازات األنشطة األهداف العامة

 :الهدف األول

نشر ثقافه الجوده بين  

جميع افراد الكليه 

 -)اعضاء هيئه التدريس

 -الطالب -االداريين

 العمال(

عمل ندوات للطالب عن الجوده و  •

 االشارة الى الدور المهم للطالب فيها

فيراير  -2121للطالب )أكتوبر  نشر ثقافة الجودةإقامة ندوة عن  -

2121) 

عمل ندوات للعاملين بالكليه عن الجوده  •

 و ابراز اهميتها  

ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين  إقامة ندوة عن نشر ثقافة الجودة -

 (2121فيراير  -2121)أكتوبر 

 تحديث الموقع اإللكترونى للوحدة •

دليل و  تحديث دليل التوصيف الوظيفى •

الطالب و دليل التقويم االمتحانات و 

استراتيجية التدريس و التعلم و اعالنهم 

 بالطرق المختلفة.

 تم تحديث الموقع اإللكترونى للوحدة . -

تم تحديث دليل التوصيف الوظيفى  ودليل الطالب و دليل التقويم  -

 االمتحانات و رفعهم ع الموقع اللكترونى للكلية.

 الرساله و القيم الحاكمه. تم تحديث الرؤيه و -

 تم تحديث الهيكل التنظيمى األسترشادى للكلية.  -

 و تم تحديث استراتيجية التدريس و التعلم  والتقييم. -

 تم النشر عن طريق: 

 االعالن على موقع الكلية،  -

 عمل مطبوعات و بانرات ووضعها فى اروقة الكلية. -

 التعميم على األقسام العلميةو اإلدارية. -

 خالل شاشة العرض بالكلية.من  -
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 :الهدف الثاني

التقويم الذاتى الشامل  

 الداء الكلية 

 استالم التقاريرمن منسقى لجان الوحدة •

 اعداد التقرير السنوى للوحدة  •

 اعداد التقرير السنوى للكلية. •

اعداد الدراسة الذاتية للكلية متضمنه  •

خطه تحسين و تطوير ألنشطة الكلية  

ر التقويم الذاتى و و تقاريبناء على نتائج 

المراجعة الداخلية و الخارجية لتحسين 

 نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوه.

تم اعداد التقارير السنوية لوحدة ضمان الجوده و للكلية و الدراسة  -

متضمنة خطة التحسين و 2121/  2121الذاتية للعام األكاديمى 

 2121سبتمبر  11( بتاريخ 121اعتمادهم فى مجلس الكلية رقم )

 الهدف الثالث:

إعداد الخطة 

االسترتيجيه للكلية 

2121/2125    

تشكيل فريق اعداد الخطة االستراتيجية  •

 واعتماده من مجلس الكلية.

تحديد عناصر البيئة الداخلية للكلية  •

المطلوب دراستها و وضع خطط عمل 

لجمع البيانات عن كل عنصر من 

 الخارجية.عناصر البيئة الداخلية و 

 اعتماد نماذج استبيانات التحليل البيئى. •

تحديد السياسات واألهداف االستراتيجية  •

و القيم الحاكمة ومراجعة صياغة الرؤيه 

 والرساله.

تشكيل فريق مراجعة  لمسودة الخطة  •

 االستراتيجية  و اعتماده

اعتماد الخطة التنفيذية و الخطة كاملة بعد  •

يشرف مراجعتها  وتشكيل فريق عمل 

على متابعة تنفيذ الخطة التنفيذيه للخطة 

استند فريق التخطيط اإلستراتيجى بالكلية بشكل رئيسي على الخطة  -

( وذلك إلعداد  الخطة 2121-2125اإلستراتيجية لجامعة بني سويف )

االستراتيجية للكلية من اجل تحقيق ما تصبو اليه الجامعة فى المستقبل، 

وبذلك فقد ارتبطت الخطة اإلستراتيجية للكلية بشكل وثيق بخطة 

 -2121ستراتيجية ولذا قامت الكلية باعداد خطة إستراتيجية الجامعة اإل

وقد تم  عرض مسودة الخطة  فى مجلس الكلية  و  اعتماد  2125

تشكيل فريق لمراجعة الخطة يرأسه مدير مركز ضمان الجودة 

 18/5/2121( المنعقد بتاريخ   118بالجامعة فى مجلس الكلية رقم )

ابة الخطة  من مركز ضمان الجودة و تلقينا جلسات دعم فنى اثناء كت

عن طريق االجتماع  بالكلية و اخرى عن بعد من خالل  تطبيق 

Microsoft Teams . 

 واشتملت خطوات اعداد الخطة االستراتيجية على االتى -

تشكيل فريق اعداد الخطة االستراتيجية واعتماده من مجلس الكلية رقم  -

 . 2121/ 17/11( المنعقد بتاريخ  111)
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االستراتيجية وإعداد تقارير المتابعه 

 السنويه.

تحديد عناصر البيئة الداخلية للكلية المطلوب دراستها و وضع خطط تم  -

عمل لجمع البيانات عن كل عنصر من عناصر البيئة الداخلية و 

الخارجية مع تحديد مصادر جمع البيانات واألساليب واألدوات الالزمة 

 لجمعها.    

م تجميع البيانات عن طريق مقابالت اإلدارة العليا و فحص الوثائق  ت -

واالحصائيات الخاصة بالطالب والموارد البشرية والمادية وجلسات 

العصف الذهنى ) عن طريق مقابالت عن بعد على برنامج 

Microsoft Teams  .العضاء هيئة التدريس 

فى مجلس  ها النهائيةتم اعتماد نماذج استبيانات التحليل البيئى بصيغت -

وعمل إستبيانات الكترونية    11/11/2121(  بتاريخ  111الكلية رقم  )

لتحقيق مبدأ التباعد و تقليل التعامل مع االوراق التى قد تكون ناقلة 

و لسهولة تحليلها  لكل فئه مستهدفه ) أعضاء هيئة  19-لعدوى كوفيد

طالب مرحلة –لعليا طالب الدراسات ا –الهيئه المعاونه  –التدريس 

 -الخريجين  –إداريين(  –الجهاز اإلدارى )إداره عليا  -البكالوريوس

 األطراف المجتمعية( 

تم نشر روابط االستبيانات على مواقع التواصل االجتماعى  مع الفئات  -

 المستهدفة 

تم تحليل االستبيانات  الكترونيا  واعتمادها وتحديد عناصر القوه  -

نقاط  5تهديدات وتحديد أهم النقاط المؤثره  )أهم والضعف والفرص وال

للقوة والضعف والفرص و التهديدات  ( واعتمادها فى مجلس الكلية  

 . 14/2/2121بتاريخ  )114رقم ) 

وتبين ان وضع  تم اعداد مصفوفات العوامل الداخلية والخارجية   -6 -

لعوامل ( وا 2.55ضعف( )  -الكلية متوسط بين العوامل الداخلية )قوة
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( مما يدل علي تمتع الكلية بمقومات 2.6تهديدات( ) -الخارجية )فرص

( بصورة مستقلة في المنظومة HOLDداخلية تضمن لها البقاء )

التعليمية الجامعية واالستفادة بالفرص المتاؤحة ومقاومة التهديدات 

بصورة ذاتية واالستراتيجية المناسبة هنا هي النفاذ الى سوق العمل 

ة المنتج من خالل استراتيجية البقاء والحفاظ ، من أجل تحقيق وتنمي

رسالة الكلية في إطار من التميز والتنافسية و تنمية الخدمة التعليمية 

( بتاريخ  115من مجلس الكلية رقم )وفد تم اعتمادها   وتعزيزها

 . وإعداد دراسة الفجوه.11/3/2121

و القيم الحاكمة ومراجعة تم تحديد السياسات واألهداف االستراتيجية  -

صياغة الرؤيه والرساله ومقارنتها برؤية ورسالة الجامعه  واعتمادها 

  18/4/2121بتاريخ  ) 117فى مجلس الكلية رقم) 

تم تصميم الخطة التنفيذية ووضع االطار الزمني لها مع حساب التمويل  -

المطلوب وتحديد مؤشرات االداء وطرق التقويم والمتابعة 

 ارية و مخاطر عدم التنفيذ. واالستمر

تم اعتماد شكيل فريق مراجعة  لمسودة الخطة االستراتيجية  يرأسه   -9 -

( 118مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة فى مجلس الكلية   رقم )

اعتماد الخطة التنفيذية و   . تم 18/5/2121المنعقد بتاريخ   

نفيذ ى متابعة تتشكيل فريق عمل يشرف علالخطةكاملة بعد مراجعتها  و

الخطة التنفيذيه للخطة االستراتيجية وإعداد تقارير المتابعه السنويه  فى 

 . 16/6/2121( المنعقد بتاريخ 119مجلس الكلية   رقم )

 الهدف الرابع:
المراجعه الداخليه و 

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة  •

 األسترتيجية للكلية.

عمل تقارير سنوية عن متابعة  تنفيذ  الخطة التنفيذية للخطة تم  -

 األسترتيجية للكلية  وعرضها على مجلس الكلية.
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 األنجازات األنشطة األهداف العامة

الخارجية لضمان جودة 

 األداء

تم عمل تقرير عن مدى انجاز خطة التحسين للعام األكاديمى  -

بتاريخ  121و اعتماده فى مجلس الكلية رقم  2121/2121

11/8/2121 

تحديث جميع معايير اإلعتماد و عمل مراجعة على استيفاء المعايير  تم - مراجعه على استيفاء معايير االعتماد . •

 .2121فى شهر يونيو وشهر اغسطس لعام 

 مراجعه واستيفاء ملفات المقررات •

مراجعة على اسيفاء متطلبات الجودة  •

 داخل األقسام العلمية و األقسام األدارية .

عن كيفية المراجعة الداخلية  الفنية للمقررات و تم عقد ورشة عمل  -

 .2121يوليو 6مراجعة ملفات األقسام العلمية فى شهر 
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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 

فاءه يتم ابالغ رئيس مجلس القسم مسبقا و بفترة كافية عن ما سيتم است -

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 .

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

 الستيفاء كل ما هو مطلوب من القسم .
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 .2121تم ايضا عمل مراجعة داخلية لالقسام األدارية فى يونيو  -
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عرض واعتماد نتائج المراجعات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -

 . الوحدة فى مجلس إدارة

 . مراجعة تنفيذ هذه االجراءات التصحيحه وتقديم تقرير عنهاتم  -

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 - على الكنتروالتمراجعة  •

جميع البرامج مرتين خالل العام الدراسى  )شهرى فبراير و أغسطس( 

و ذلك لضمان توافر الوثائق الالزمه و منها صورة من تشكيل الكنترول 

 األجابةمعتمده و كشوف المرقبات و ترتيب ورق األمتحانات ونماذج 

  و غيرها.

مراجعة على التسهيالت المادية بالكلية  •

(NORMS) 

و  ”Normos check list“تم تحديث قائمة التسهيالت المادية   -

 .2121يونيو  16( بتاريخ 119)اعتمادها فى مجلس الكلية رقم 

استقبال زيارات دعم فنى و المراجعة  •

 الخارجية.

ضمان الجودة بالجامعة فى تم استقبال زيارة دعم فنى من مركز  -

 .2121ديسمبر 
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تم استقبال زيارة محاكاه من مركز ضمان الجودة بالجامعة فى اغسطس  -

2121. 
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تم التقدم الستقبال زيارة اعادة التقييم من قبل الهيئة القومية لضمان  -

 جودة التعليم و اإلعتماد.

 الهدف الخامس:
استيفاء  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 عقد ورش عمل عن كيفية اعداد توصيف المقررات طبقا للمعايير  -

 .2121فى شهر أكتوبر  2117األكاديمية 
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تم استالم توصيفات و تقارير المقررات لمرحلة البكالوريوس من  -

 مجالس األقسام.األقسام العلمية بعد اعتمادها فى 

تم اعداد  توصيفات و تقارير برامج المرحلة الجامعية األولى للعام  -

 واعتمادها في مجلس الكلية:2121/  2121األكاديمي 

 ( مقرر.44برنامج بكالوريوس الصيدلة ) -

الصيدلية اإلكلينيكية بنظام الساعات  -برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 ( مقرر.55المعتمدة )

( 41فارم دي بنظام الساعات المعتمدة )-وس الصيدلةبرنامج بكالوري -

 مقرر.

ام فارم دي بنظ-الصيدلة اإلكلينيكية -برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 ( مقرر.38الساعات المعتمدة )

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

برامج لهئية التدريس للتعريف بالمعايير االكاديمية المرجعية المتبناة 

 الدراسات العليا .

تم استيفاء توصيفات و تقارير مقررات و برامج الدراسات العليا   -

 ومتابعة عمل مراجعة خارجية للبرامج من خالل االقسام العلمية.

: الهدف السادس

مراجعه توصيف و 

تقارير البرامج 

 والمقررات

عمل مراجعه لتوصيفات و تقارير  •

لة الصيدبرنامج بكالوريوس الصيدلة و 

 الإلكلينيكية.

عمل مراجعه لتوصيف برامج   •

 الدراسات العليا

تم ترشيح د. إيفان ابراهيم سعد كمراجع خارجى لتوصيفات و تقارير  -

أكتوبر  17بتاريخ  (111مرحلة البكالوريوس فى مجلس الكلية رقم )

2121. 

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

و اتخاذ األجراءات التصحيحية  2121أغسطس  11( بتاريخ 121)

 المناسبة و منها: 
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عرض و اعتماد تقارير المراجعه على   •

اداره الكليه و اتخاذ األجراءات 

 التصحيحية.

عقد ورشة عمل عن كيفية تحديث توصيفات المقررات للعام األكاديمي  -

 ارجيبناءا علي تقرير المراجع الخ 21-22
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تم متابعة تعدبل التوصيفات والتقارير للمقررات والبرامج الدراسية  -

 بناءا علي تقرير المراجع الخارجي.

تقديم الدعم الفني لمراجعة تقارير المقررات وخطط التحسين بناءا علي  -

 تقرير المراجع الخارجي.

  -2119للعام األكاديمى تم مراجعه توصيف برامج الدراسات العليا  -

وتم مناقشة و إعتماد تقارير المراجعة الخارجية والداخلية داخل  2121

 األقسام العلمية لإلستفادة منها فى تطوير البرامج والمقررات.

 الهدف السابع:

رفع كفاءة أعضاء هيئة  

التدريس و معاونيهم و  

الجهاز االدارى و تنمية 

قدرات القيادات 

 اإلدارية األكاديمية و

إعداد الخطة التدريبية لوحدة ضمان  •

الجودة لنشر ثقافة الجودة وسد 

األحتياجات التدريبية لجميع الفئات 

 المستهدفة بالكلية.

متابعة تنفيذ ورش عمل تستهدف جميع  •

 الفئات بالكلية.

إعداد تقرير انجاز الخطة التدريبية و  •

 قياس مردود لجنة األثر

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس تم عمل استبيان لتحديد  -

 والجهاز اإلداري.

اعداد خطة تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتدريب  -

واعتمادها بمحلس الكلية  2121/2121الجهاز اإلداري للعام األكاديمي 

 .2121أكتوبر  17( بتاريخ 111) رقم

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

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

 الهدف الثامن:
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   •

 واعتمادها بمحلس الكلية رقمتم اعداد الخطة السنوية لألستبيانات  -

 .2121أكتوبر  17( بتاريخ 111)

 تم اعداد االستبيانات االلكترونية المطلوبة و تم طرحها  -

تم عمل تحليل و تقارير عن االستبيانات وتم اتخاذ األجراءات  -

 التصحيحية الالزمه

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

 (مرفق فى نهاية التقرير)
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كتابة تقارير عن نتائج األستبيانات  مع  •

تحديد نقاط القوة والنقاط التى تحتاج الى 

 تحسين و مقترحات التحسين

عرض تقارير األستبيانات فى المجالس  •

األجراءات المعنية و اعتمادها و اتخاذ 

 التصحيحية.

التقدم  الهدف التاسع:

لالعتماد من قبل الهيئة 

القومية لضمان جودة 

 التعليم. 

المطلوب رفعها على  الملفات تجهيز •

 موقع الهيئه

 %111استكمال الملفات المطلوب رفعها بنسبة  -

 ة الزيار منسق تحديد •

 علي بالموافقة الجامعة رئيس من خطاب •

 التقدم

ة و هو مدير وحدة الجودة و تم الحصول على  الزيار منسق تم تحديد -

 موافقة رئيس الجامعة للتقد لطلب العتماد.

للتقدم إلعادة  45111المطلوب يمبلغ  المالي االعتماد علي تم الحصول -

 التقييم من قبل الهيئة 

انشطة الكلية وتم االنتهاء من  و التحتية بالبنية توضيحى فيديو تم اعداد -

اعداد جميع الوثائق األساسية، الرئيسية، الداعمة و األضافية و جارى 

 رفعها على موقع الهيئة.

 ب المطلو المالي االعتماد علي الحصول •

 ترتيب في الكلية برغبة الهيئة مخاطبة •

 ة الزيار

 و التحتية بالبنية توضيحى فيديو اعداد •

 انشطة الكلية.
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 تقرير لجنة التدريب: -0

تقرير خطة التدريب الخاصة بكلية الصيدلة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و 

 على النحو التالى: 0202-0202اإلداريين فى الفترة من 

 التوقيت اسم الدورة التدريبية
األعداد 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور

نسبة 

 اإلنجاز %

 :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

ندوة للتعريف باألهداف االستراتيجية 

 (Onlineللكلية )
 2121سبتمبر 

51 41 81 % 

51 35 71% 

Brain storming session for 

SWOT analysis  جلسة عصف(

 (Onlineذهنى للتحليل البيئى( )

 %81 41 51 2121سبتمبر 

ببرنامج ميكروسوفت تيمز التعريف 

وكيفيه االستفاده منه في التعليم الهجين 

(Online) 

 %88 44 51 2121سبتمبر 

التعريف بتطبيق جوجل كالس رووم و 

استخدامه في نظام التعليم الهجين 

(Online) 

 2121سبتمبر 

51 35 71% 

51 38 76% 

ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين 

 (Online)-تدريسأعضاء هيئة  -سنويا(

 % 81 41 51 2121أكتوبر 

 %71 35 51 2121فبراير

ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين 

 طالب -سنويا(

 %86 65 75 2121أكتوبر 

 %81 61 75 2121فبراير

  ندوه تحديث توصيف المقررات تبعا

للمعايير القوميه االكاديميه المرجعيه  

NARS 2017  

 2121أكتوبر 

51 45 91% 

51 41 81% 

ندوة عن التعليم االلكتروني وتفعيل بعض 

 )مرتين سنويا(المقررات االلكترونية 

(Online) 

 %71 35 51 2121نوفمبر 

 %84 42 51 2121مارس

ندوه "جائحه الكرونا الوقايه والعالج" 

(Online) 
 2121نوفمبر 

 

51 41 81% 

51 38 76% 
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 التوقيت اسم الدورة التدريبية
األعداد 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور

نسبة 

 اإلنجاز %

2 sessions 

 2121نوفمبر  )مرتين سنويا(ندوة عن األمن الصناعي 
75 66 86% 

 %81 61 75 2121مارس 

دورة تدريبية عن االسعافات األولية 

وطرق اإلنقاذ في حاالت الطوارئ 

 )مرتين سنويا(

 2121نوفمبر 
51 36 71% 

 %71 35 51 2121أبريل 

 دورة تدريبيه عن اإلخالء 
 2121نوفمبر 

75 63 84% 

 %88 67 75 2121أبريل 

دعم فني من مدير وحدة ضمان الجودة 

 بالجامعه
 %83 25 31 2121ديسمبر 

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

 الطابع الخاص
 %82 33 41 2121ديسمبر 

زيادة وعي أعضاء هيئة التدريس 

 بالمعايير المرجعية بالدراسات العليا
 %87 65 75 2121مايو 

دور الصيدلي خالل جائحة كورونا 

(Online) 

 2121مايو 

 
51 41 81% 

 51 38 76% 

أنواع اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا 

وحقيقة ما يشاع عن آثارها الجانبية 

ومدي صحة حدوث جلطات بالدم من 

 (Onlineاإلصابة بالفيروس )

 %46 46 51 2121يونيو 

 %86 43 51 2121يونيو  أهمية التفتيش الصيدلي ) ندوه اوالين(
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 التوقيت اسم الدورة التدريبية
األعداد 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور

نسبة 

 اإلنجاز %

 %91 32 35 2121يوليو  الكيفية والفنيات -المراجعه الداخلية

إعداد الطالب وتأهليهم لسوق العمل 

 (Online)مرة سنويا( )

 2121يوليو 

 

51 41 81% 

51 38 76% 

تقديم الدعم الفني لمراجعة تقارير 

المقررات وخطط التحسين بناءا علي 

 تقرير المراجع الخارجي 

 %93 71 75 2121أغسطس 

تحديث توصيفات المقررات للعام 

بناءا علي تقرير  22-21األكاديمي 

 المراجع الخارجي

 2121سبتمبر 

75 68 91% 

75 61 81% 

 الجهاز اإلداري:

 ورشة عمل عن السالمه المهنيه
 %75 21 31 2121أكتوبر 

 %81 22 31 2121مارس 

ندوة عن نشر ثقافة الجودة )مرتين 

 سنويا(

 %87 35 41 2121نوفمبر  

 %82 33 41 2121فبراير  

ندوة عن كيفية التعامل في حالة حدوث 

 حريق

 %86 26 31 2121نوفمبر 

 %81 24 31 2121مارس 

 ندوه "جائحه الكرونا الوقايه والعالج"
 %82 33 41 2121نوفمبر 

 %91 36 41 2121يناير 

دورة تدريبية عن االسعافات األولية 

 حاالت الطوارئوطرق اإلنقاذ في 
 %81 24 31 2121ديسمبر 

 ندوة عن األمن الصناعي
 %86 26 31 2121ديسمبر 

 %83 25 31 2121أبريل 
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 التوقيت اسم الدورة التدريبية
األعداد 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور

نسبة 

 اإلنجاز %

 دورة تدريبيه عن اإلخالء
 %83 25 31 2121ديسمبر 

 %73 23 31 2121أبريل 

 تنفيذ سيناريو اإلخالء
 %73 22 31 2121ديسمبر 

 %86 26 31 2121مايو 

ل تسجي -االلكتروني تطبيق الكنترول

 نتائج الطلبة الكترونيا

 %83 25 21 2121ديسمبر 

 %75 15 21 2121مايو 

ورشة عمل عن كيفية استخدام برنامج ال 

Word 
 %81 21 25 2121مايو 

التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

 الطابع الخاص
 %85 34 41 2121يونيو 
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 تقرير لجنة الستبيانات والحصاء: -3

 مة:راءات التصحيحية الالزتم اجراء مجموعة من الستبيانات طبقا لخطة الستبيانات للتقييم وتحليل هذه الستبيانات ورفع تقرير بنتائج الستبيانات لتخاذ الج

 

 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

المعيار األول: التخطيط 

 االستراتيجي

 البيئة الداخلية استبيانات التحليل البيئي  •

 البيئة الخارجية

فى بداية  مرة واحدة

اعداد الخطة 

 األستراتيجية 

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

اجراء 
 ى التحليل البيئ

المعيار الثاني:   القيادة 

 والحوكمة

 -استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )العميد  •

 الوكيل( 

استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )رئيس  •

 القسم(

القيادات اإلدارية )أمين الكلية، استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط  •

 مديري اإلدارات(

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

  مرة سنويا

 شهر يونيو

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

 -استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )العميد  •

  "الكتروني"الوكيل( 

استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )رئيس  •

 "الكتروني"القسم( 

استطالع رأى الطالب في نمط القيادات اإلدارية )أمين الكلية، مديري  •

 "الكتروني"اإلدارات( 

تم التنفيذ  الكتروني الطالب
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

 -استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )العميد  •

 الوكيل( 

استطالع رأى منسوبي الكلية في نمط القيادات األكاديمية )رئيس  •

 القسم(

استطالع رأى الطالب في نمط القيادات اإلدارية )أمين الكلية، مديري  •

 اإلدارات(

تم التنفيذ  الكتروني الجهاز اإلداري
و  والتحليل

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

المعيار الرابع:  أعضاء 

هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة

 الرضا الوظيفي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عناستبانة اراء  •

 "الكتروني"

 

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

 مرة سنويا

 شهر مارس

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

رؤساء األقسام  تقييم رئيس القسم ألداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة •

 العلمية

 مرة سنويا

 شهر مارس

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

المعيار الخامس:  

 اإلداريالجهاز 

 استبانة قياس الرضا الوظيفي للجهاز اإلداري. •

 استبانة تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري )رؤساء األقسام( •

استبانة استطالع رأي العاملين في مدي مصداقية النظم المستخدمة في  •

 تقييم أداء العاملين

 مرة سنويا الجهاز اإلداري

 شهر مارس

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

ألعضاء التدريس ومعاونيهم من  استبانة تقييم الخدمات االدارية التي تقدم • 

  الجهاز اإلداري.

 
  

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 مرة سنويا

 شهر مارس

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

للطالب من الجهاز  استبانة تقييم مستوي الخدمات االدارية التي تقدم •

  اإلداري.

تم التنفيذ  الطالب
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

المعيار الثامن:  

 التدريس والتعلم

قبل مرتين سنويا  الطالب " الكتروني" استطالع رأي الطالب في المقررات •
 االمتحانات

 شهر ديسمبر
 شهر ابريل

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

 " الكتروني". استطالع رأي الطالب في اعضاء هيئة التدريس •

عمل استبانة لقياس رضا الطالب عن مدى عدالة طرق التقويم وسياسات  •

 " الكتروني" االمتحاناتالتظلم من نتيجة 

مرتين سنويا بعد  الطالب

وقبل  االمتحانات

 النتيجة

 نهاية شهر يناير

 نهاية شهر يونيو

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

استبانة لقياس رضا الطالب عن الخدمات والتسهيالت الداعمة المقدمة  •

  لهم.

بداية التيرم الثاني  الطالب

 من كل عام دراسي

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

طالب البرنامج  عمل استبانة لتقويم فاعلية االرشاد األكاديمي . •

 االكلينيكي

 مرتين سنويا

 شهر يناير

 شهر مايو

تم التنفيذ  الكتروني
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 وجهات التدريب.

 مرة سنويا  أعضاء هيئة التدريس

 شهر اكتوبر

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

طالب الفرقة الرابعة 

 والخامسة

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

تم التنفيذ  الكتروني جهات التدريب
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

المعيار الحادي عشر: 

 الدراسات العليا

استبانة لقياس رضا طالب مرحلة تمهيدي الماجستير عن سياسة  •
  الدراسات العليا بالكلية

استبانة لقياس رضا طالب الدراسات العليا المسجلين للدرجات العلمية  •
 عن سياسة قطاع الدراسات العليا بالكلية. )دكتوراة( 

رضا طالب الدراسات العليا المسجلين ببرنامج فارما دي استبانة لقياس  •
  بالكلية للعام الجامعي

طالب الدراسات العليا المسجلين ببرنامج فارما دي  استبانة قياس رضا •
 بالكلية عن آداء عضو هيئة التدريس لم يكتمل بعد

 استبانة تقيم مقررات لدراسات العليا في الفصل الدراسي األول والثاني •

لدراسات اطالب 

 العليا

مرتين سنويا اثناء 

 االمتحانات

 شهر فبراير

 شهر أكتوبر

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

المعيار الثاني عشر: 

المشاركة المجتمعية 

 وتنمية البيئة:

تم التنفيذ  الكتروني واحدةمرة  سوق العمل استبيانه عن اراء سوق العمل في متطلبات الخريج  •
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة استبانة المستفيدين )أصحاب المصلحة( لمعرفة احتياجات سوق العمل •
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

مستوي خريجي الكلية وذلك سواء في استبانة رضا المستفيدين عن  •

 مصانع األدوية والمستشفيات وأماكن العمل المختلفة.

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

االجراءات 
 التصحيحية

استبانة عن مدي رضا الفئات المستهدفة )المجتمع الداخلي متمثال في  •
والمجتمع الخارجي متمثال في الصيادلة الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 ونقابة الصيدلة( ألنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة المجتمع الخارجي
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

أعضاء التدريس  نموذج التقييم الذاتي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  • 

 والهيئة المعاونة 

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية

أعضاء التدريس  استبانة االحتياجات التدريبية  • 

 والهيئة المعاونة 

تم التنفيذ  الكتروني مرة واحدة كل سنة
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

 االجراءات
 التصحيحية

أعضاء التدريس  استبانة تقييم دورة تدريبية  • 

 والهيئة المعاونة 

نهاية كل دورية 

 تدريبية 

تم التنفيذ  الكتروني
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 
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 الفئة المستهدفة اسم االستبانة 

 الزمن المحدد للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبانة

نوع 

 االستبانة

 نسبة اإلنجاز

االجراءات 
 التصحيحية

تقييم رأي خريجي كلية الصيدلة جامعة بني سويف في جودة البرامج  • 
 الدراسية

تم التنفيذ  الكتروني واحدة كل سنةمرة  الخريجين 
والتحليل و 

كتابة التقرير 
واتخاذ 

االجراءات 
 التصحيحية
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 خطة التحسين بناء على نتائج التقويم الذاتى

نقاط  ضعف تحتاج الى تحسين/ نقاط قوة 

 تحتاج الى تعزيز

 أنشطة ومهام

/ تعزيز نقاط نقاط الضعف لتحسين

 القوة

 

 التوقيت

 مسؤلية

 التنفيذ

 مؤشرات  المتابعة وتقييم

 ألداءا

 التخطيط الستراتيجى  -2

  ضعف التمويل المادى لتنفيذ بعض

 انشطة الخطة الستراتيجية.

  تفعيل دور الواحدات ذات الطابع

 الخاص فى زيادة موارد الكلية.

على مدار العام 

 الدراسى

وكيل الكلية لشئون تنمية 

 البيئة و خدمة المجتمع 

   توفر التمويل الالزم

الوحدات ذات الطابع 

 الخاص

 القيادة والحوكمة -0 

  ل توجد وسائل تحفيزية ألعضاء هيئة

 التدريس لتنمية الموارد الذاتية.

  تنظيم دورات تدريبية  بوحدة

التدريب و الستشارات )وحدة 

ذات الطابع الخاص( يحاضر فيها 

 أعضاء هيئة التدريس 

على مدار العام 

 الدراسى

وكيل الكلية لشئون تنمية 

 المجتمعالبيئة و خدمة 

  وثائق الورش التى تم

 تنفيذها

   ضعف الوسائل المتبعه للحفاظ علي

حقوق الملكية الفكريةخصوصا في ظل 

 تطبيق منهجيه التعليم الهجين. 

   عقد ندوة عن كيفية عمل رقم

 ايداع للكتب الدراسية

وكيل الكلية لشئون  0200مارس 

 الطالب

    تقرير بعدد الكتب

 المسجلة برقم ايداع

 إدارة الجودة والتطوير -3

  عدم توافر المخصصات المالية الكافية و

التجهيزات المالئمة لوحدة ضمان 

 الجودة. لممارسة انشطتها.

  تقديم طلب لتنفيذ طلبية اثاث

 لوحدة ضمان الجودة.

  تنفيذ سلفة لدعم متطلبات الجودة

 تمهيدا ألستقبال زيارة األعتماد

 0202نوفمبر 

 

 0202ديسمبر 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة 

إدارة المشتريات 

 والمخازن

  تجديد الثاث الموجود

 بوحدة ضمان الجودة.

  الوثائق الخاصة بتسوية

 السلفة
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  بطء األستجابة فى بعض األحيان فى

إنجاز متطلبات الجودة نظرا لزيادة 

األعباء األخرى المكلف بها أعضاء  

 هيئة التدريس.

  عميد الكلية  0202نوفمبر  وضع آليات ضمان تطبيق الجودة 

مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة

  قرار بضرورة استخراج

افادة من مدير وحدة 

ضمان الجودة بانهاء 

اعمال الجودة قبل السفر 

 او النتداب او الترقيات 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -4

  بنتائج اإلجراءات التصحيحية الخاصة

الستبيانات تقييم أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة المعاونة غير مفعله بالقدر 

 الكافى

  متابعة اتخاذ وتنفيذ الجراءات

التصحيحية الخاصة بنتائج 

استبيانات أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة 

مجالس القسام 

فى نهاية كل فصل 

 دراسى

 رؤساء القسام

علم التوكيل الكلية لشئون 

 والطالب

   توافر تقرير عن

الجراءات  التصحيحية 

 التى تم تنفيذها.

 الجهاز اإلداري -5 

  حجم الجهاز األدارى فى تناقص ووجود

 بعض القصور.

 

 

  نقص مهارات التعامل مع الوسائل

األلكترونية الحديثة لدى بعض األداريين 

 فى الكلية.

  تفعيل آلية التعامل مع العجز و

 الفائض

 

 

  عقد ورش عمل لتنمية مهارات

الجهاز األدارى فى التعامل مع 

 الوسائل األلكترونية الحديثة

على مدار العام 

 األكاديمى

ارتفاع مستوى أداء   لجنة التدريب

الجهاز األدارى من خالل 

 نتائج استبيانات.

  من الفئة  %52حضور

 المستهدفة

 

 الموارد المالية والمادية   -6

  الموازنة المخصصة للكلية عدم كفاية

 لشراء مستلزماتها التعليمية والبحثية.

   التقدم بمشروعات بحثية و

 طالبية  للجهات الممولة

عند العالن عن  

المشروعات 

 التناقسية

 أعضاء هيئة التدريس  

وكيل الكلية لشئون التعلم 

 والطالب

  توافر عدد   من

المشروعات  المقدمة 

 من الكلية .
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وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا

  عدم توفر عقود صيانة لعدد كبير من

 اجهزة الكلية.

  التعاقد على عقود صيانة لجهزة

 المعامل. 

وكيل الكلية لشئون تنمية  سنويا

 البيئة و خدمة المجتمع

 مدير الكلية 

  توفر عقود صيانة 

  شبكة اإلتصال الالسلكى ل تعمل و جودة

ضعيفة مما يعد احد التصال السلكى 

 المعوقات لتطبيق تعليم الكترونى فعال

   صيانة  شبكة التصال السلكى و

 الالسلكى

ابريل  -يناير 

0200 

توفر اتصال سلكى و   IT  مدير وحدة 

 لسلكى فعال  بالكلية 

  المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -7

  الدراسة الدورية و الفعالة لمتطلبات

 العمل.سوق 

  عقد لقاءات دورية مع مختلف

األطراف المجتمعية لمعرفة 

احتياجات سوق العمل فى ظل 

 المستجدات.

 عميد الكلية  0200فبراير 

 الوكالء

 مدير وحدة ضمان الجودة 

  توفر تقرير بمقترحات

األطراف المجتمعية 

لمتطلبات سوق العمل فى 

 ظل المستجدات.

  توفر وثائق الخاصة

 باللقاءات. 

 التدريس والتعلم -8

 انتاج المزيد من المقررات اللكتروني   عقد دورات تدريبية على منصة

 تعليمية لنشاء مقررات الكترونية

 IT UNITمدير وحدة  0200يناير 

مدير مركز التعليم 

 اللكترونى بالجامعة 

  توفر منصة تعليمية بها

 مقررات الكترونية 
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  المتحانات العتماد بشكل اكبر علي

 اللكترونيه.

  عقد دورات تدريبية لنشاء

امتحانات الكترونية و بنوك اسئلة 

 مؤمنة 

 IT UNITمدير وحدة  0200مارس 

مدير مركز التعليم 

 اللكترونى بالجامعة 

  توفر امتحانات الكترونية

 و بنوك اسئلة 

  ضرورة التحقق من تقييم مخرجات

 ة.المتحانيالتعلم المستهدفه فى الورقة 

  عمل مصفوفة للتحقق من تقييم

مخرجات التعلم المستهدفه فى 

 الورقة المتحانية.

كل فصل دراسى 

)مع بداية 

 األمتحانات(

 معيار التدريس و التعلم

مدير وحدة تقييم و تقويم 

 األمتحانات

 أعضاء  هيئة التدريس

  توفر عمل مصفوفة

للتحقق من تقييم 

مخرجات التعلم 

الورقة  المستهدفه فى

 المتحانية.

 الطالب والخريجون -9

  عدم النتظام فى عقد ملتقى الخريجين

 بشكل دورى.

 اغسطس  من    عقد موتمر للتوظيف بشكل سنوى

 كل عام 

وكيل الكلية لشئون  تنمية 

 البيئة و خدمه المجتمع.

مدير وحدة رعاية 

 الخريجين

   عدد الخريجين

الحاصلين على وظيفة 

من خالل مؤتمر 

 التوظيف 

  البحث العلمي -22

  ضعف الميزانية الُمخصصة للبحث

 العلمي والبتكار.

  حضور ندوات تعريفية بمصادر

التمويل الخارجى عند العالن عن  

 المشروعات التنافسية. 

عند العالن عن 

ندوات تعريفية 

بمصادر التمويل 

 الخارجى 

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

  عدد الحضور بالندوات

التعريفية  بمصادر 

 التمويل الخارجى.

  عدد المشروعات البحثية

المقدمة من الكلية 

لجهات التمويل 

 المختلفة.
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  عدم وجود اتفاقيات فاعلة للتعاون مع

مؤسسات الصناعة مما يؤدي الي ضعف 

البحاث مشاركة الكلية في تطبيق 

 العلمية و مواجهة المشكالت المجتمعية.

 

  عقد ندوة تعريفية بمهام وحدة

ربط البحوث  بالصناعة لبحث 

وسائل التعاون مع مؤسسات 

الصناعه و  شركات الدويه 

 والمصانع. 

وكيل الكلية لشئون  0200أغسطس 

 الدراسات العليا والبحوث

 لجنة التدريب

   توافر عدد من اتفاقات

التعاون مع مؤسسات 

الصناعه و  شركات 

الدويه والمصانع لدعم 

 البحاث التطبيقية. 

 

 الدراسات العليا-22 

  عدم وجود دراسة لمدى التوافق بين

 الورقة المتحانية ونواتج التعلم للمقرر.

  عمل مصفوفة للتحقق من تقييم

مخرجات التعلم المستهدفه فى 

 المتحانية .الورقة 

كل فصل دراسى 

)مع بداية 

 األمتحانات(

 معيار الدؤاسات العليا

 أعضاء  هيئة التدريس

  عمل مصفوفة للتحقق

من تقييم مخرجات التعلم 

المستهدفه فى الورقة 

 المتحانية

   عدم النتظام في  اجراء المراجعات

الخارجية الدورية  لبرامج الدراسات 

نتائج اإلمتحانات العليا واإلستفادة من 

وتقارير المراجعين الخارجيين فى 

 التطوير.

   ارسال برامج الدراسات العليا

 للمراجعه  سنويا.

مع انتهاء العام   

 األكاديمى

 رؤساء األقسام العلمية

منسق لجنة للدراسات 

 العليا.

 

  توافر تقارير المراجعه

 لبرامج الدراسات العليا.

   توافر خطط تحسين

 الدراسات العليا.برامج 

 .عدم توافر لئحة الدراسات العليا محدثة   استكمال اجراءات تحديث لئحة

 الدراسات العليا.

  0202من اكتوبر 

الى أغسطس 

0200 

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا.

  لئحة دراسات عليا

محدثة و معتمدة و 

 مفعلة.

  استكمال اجراءات تفعيل الدبلومات

 التخصصية.

  التحليل الكيميائى تفعيل دبلومة

 الحيوي

وكيل الكلية لشئون  0200يوليو 

 الدراسات العليا.

  األعالن عن فتح

الدبلومة على موقع 

 الكلية.
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رئيس قسم الكيمياء 

 الحيوية

  عدد المسجلين

 بالدبلومة.

 المشاركة المجتمعية  -20

 نقاط قوه تحتاج الى تعزير:

  األطراف لنتظام فى ادراج ممثلين من

 المجتمعية  في لجان و مجالس  الكلية.

  إدراج ممثلين من األطراف

 المجتمعية  في مجلس الكلية.

  ادراج  ممثلين عن  سوق العمل

فى لجنة شئون البيئة و خدمة 

 المجتمع. 

 0202سبتمبر 

 

 عميد الكلية

وكيل الكلية  لشئون  تنمية 

 البيئة و خدمة المجتمع

  تشكيل مجلس الكلية به

ممثلين عن األطراف 

 المجتمعية.

  تشكيل لجنة شئون البيئة

به ممثلين عن األطراف 

 المجتمعية.

  مساهمة المؤسسات الصيدلية فى دعم

 انشطة الكلية.

  دعوة الصيدليات الكبرى و

شركات األدوية لرعاية انشطة 

 الكلية 

على مدار العام 

 الدراسى

 عميد الكلية 

 منسق األنشطة  الطالبية 

   عقد األنشطة  برعاية

الصيدليات الكبرى و 

 شركات األدوية. 

 

 

 الكلية عميد           ضمان الجودة وحدة مدير                        

                                                                                                                                                  ا.د./ هبه فاروق سالم                      ا.م.د./ هبه عاطف حلمى                     
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