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 عميد الكلية

هبة فاروق سالمأ.د.   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

باسم أنور شحاتة دم.أ.  

 

 ادارة الكلية

خدمة المجتمع وكيل الكلية لشئون 

 وتنمية البيئة

بير سيد سيد معوضع دم.أ.  

 كيل الكلية لشئون الدراسات العلياو

 والبحوث

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

 المنصب اإلدارى الدرجة العلمية اإلسم م

 عميد الكلية أستاذ ا.د/ هبة فاروق سالم 1

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

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ .د/ رباب محمد عبد السالما 3

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أستاذ مساعد ا.م.د/ عبير سيد سيد معوض  4

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

 مجلس قسم العقاقيررئيس  أستاذ ا.د./ سامح فكرى أبوزيد 6

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

 رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية أستاذ مساعد نهال فايق فريدا.م.د./  8

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

 رئيس مجلس قسم الكيمياء الدوائية تاذ مساعدأس ا.م.د/ محمد طه السعدى 11

 رئيس مجلس قسم الصيدالنيات أستاذ ا.د./ شهيرة فوزى المنشاوى 11

 رئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية أستاذ البرى عبد الله ا.د./ أحمد 12

 رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية أستاذ قنديل أحمد ا.د./ محمد 13

 رئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة أستاذ مساعد ى سعفانأمل عيسا.م.د./  14
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 9108/  8102إنجازات الكلية خالل العام الدراسى 

 إنجازات قطاع شئون الطالب .0

I- بشأن التواصل الطالبى واألنشطة الطالبية 

ت الزيادة استمروالذى بموجبه طالب الجدد  فى االسبوع التاسيسى بكلية الصيدلة حفل استقبال ال  -1

 فى معدالت إقبال الطالب على برنامج الصيدلة اإلكلينيكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .1-12 الساعة أسبوع كل من والثالثاء األحد يومي المختلفة األنشطة عمل فى التوسع -2
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 ذو أحمد /الفنان) الجيتار عزف مثل الطالب لتدريب المختلفة المجاالت فى المتخصصين استضافة -3

 الروبي(. على مصطفى. د) البريزينتيشن وعمل التواصل ومهارات( الفقار

 

 ختلفةالم المجاالت فى متخصصين بحضور نوعها من أولى سابقة فى مواهب تقييم مسابقة تنظيم  -4

  .واإلعالميين الصحفيين من عدد بواسطة الحدث تغطية وتم
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 .الطالب ثقافة يةلتنم بالكلية معلومات دورى عمل -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2118في اكتوبر مع بنك الدم االقليمى بالتعاون  الصيدلةفي كلية  ة التبرع بالدمالقيام بحم -6
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 2118في أكتوبر  بالتعاون مع وزارة الصحةبكلية الصيدلة  Cندوة توعية عن فيروس اجراء  -7

 

 

 

 .بشرق النيل الشركة ( بفرعتدريب الطالب بشركة  االدوية )الحكمة فارم -8

 

   

 

مشاركة الطالب فى المؤتمر العلمى الذى تم تنظيمه بواسطة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث  -9

 العلمى.

مشاركة الطالب فى يوم الخريجين الذى تم تنظيمه من خالل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة,  -11

كلية لشئون التعليم والطالب بعمل محاضرة توعية للطالب والخريجين عن دور الصيدلى فى أمان وقيام وكيل ال

 وفاعلية استخدام الدواء. 
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برعاية شركة   journey of drug from lab to marketعقد ندوة للطالب بمقر الكلية تحت عنوان  -11

BST pharmaceuticals  . 2118في سبتمبر 

 .2119لب بالمركز القومي للبحوث تحت إشراف قسم الفارماكولوجي و السموم في يوليو طا 81تدريب عدد  -12

 .2118طالب وطالبة في شركات ميباكو والنيل و األندلس فارما في  25تدريب عدد  -13

طالب للتدريب كمندوبين دعايا  9طالب واختيار  36استقبال شركة ايبيكو بالكلية لعقد المقابلة الشخصية ل  -14

 لصيدليات محافظة بني سويف.

II-  العملية التعليميةبشأن  

 . 2119أبريل  11تعديل واعتماد استراتيجية التعليم والتعلم وذلك بمجلس كلية الصيدلة بتاريخ  -1

فتح صندوق شكاوى الطالب واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لجميع الشكاوى بإشراف السيد األستاذ الدكتور/  -2

قاد سيادته جولة تفقدية لجميع الفرق الدراسية لتوضيح اإلجراءات التى اتخذتها الكلية للرد على عميد الكلية، حيث 

 الشكاوى الطالبية. تم عرض المحضر الخاص بالرد على شكاوى الطالب على موقع التواصل الطالبى.   
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تقييم  يكية والتى بموجبها حصل البرنامج علىاستقبال زيارة اللجنة المركزية لتقييم برنامج الصيدلة اإلكلين -3

والتى أشاد بها مجلس الجامعة وصدر بها خطاب شكر رسمى من معالى السيد األستاذ  %81مرتفع بنسبة 

 الدكتور/ رئيس الجامعة. 

 عمل آلية لتدريس المقررات الطبية بالمستوى الخامس لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية بالتنسيق مع كلية الطب -4

البشرى لضمان التواصل بين الصيدلى اإلكلينيكى والطبيب والمريض داخل المستشفيات، واعتماد هذه اآللية 

 ثم اللجنة العليا للبرامج والشعب الجديدة بالجامعة.  2119بمجلس كلية الصيدلة لشهر مارس 

 يس بالكليةعلى أعضاء هيئة التدر الميدانى وتوزيع اإلشراف الطالبىالتدريب  ةآلي تعديل -5

حصول برنامج الصيدلة اإلكلينيكية على الترتيب األول وسط البرامج الخاصة على مستوى جامعة بنى سويف  -6

 وذلك من خالل زيارة اللجنة العليا بالجامعة للكلية.   59/61بمجموع درجات 

 

 

 

 

 

  

-  
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III- :أعمال الكنترول و اإلمتحانات 

 اسم المشروع م

 نظريةال االختبارات جداول االمتحانات، بشأن تعليمات خاصة منها بندا   عشرين اشتمل كامل إرشادى دليل إعداد استمرار 1

 القاعات شغالإ خريطة المراقبات، أيام الكنترول، توزيع تشكيل اإلكلينيكية، الصيدلة وبرنامج العام والشفهية للبرنامج

 النتيجة، اعتماد وحتى الطباعة من أعمال االمتحانات خطوات فهية،والش النظرية اللجان تقسيم والمعامل الدراسية،

 دليلو الغش، حاالت مع التعامل االمتحانات، آلية أعمال فى بالكلية عضو كل دور النهائى، طباعة االمتحان مسئوليات

 للقيادات. تواصل

2 
 تخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. تفعيل دور وحدة تقويم االمتحانات ورفع التقارير السابقة لمجلس الكلية ال

 اعتماد النموذج الموحد للورقة االمتحانية. 3

4 
 عمل نموذج تصحيح إلكترونى خاص بكلية الصيدلة ليالئم طبيعة العملية التعليمية بالكلية لتسهيل العمل بالكنترول.
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 إنجازات قطاع الدراسات العليا و البحوث: .8

 والملتقيات والورش التدريبية  أوال: الدورات والندوات

 التاريخ الدورة التدريبية
 السادة المشاركين

 القسم     -االسم      

 اخالقيات البحث العلمي
2018 

2119/2  

 كيمياء دوائية -احمد محمود جوده 

 كيمياء دوائية -فاطمة مجدي ماهر

 مهارات االتصال فى أنماط التعليم

2118 

 2119فبراير 

21-1-2119 

 كيمياء دوائية -احمد محمود جوده 

 قسم/ األدوية و السموم -باسم أنور شحاتة

 قسم/ األدوية و السموم -مروة محمود أحمد خلف

 كيمياء دوائية -احمد محمود جوده  2018 مهارات العرض الفعال

 و مكافحة الفساد النزاهة والشفافية

2018 

2018 

23-1-2119 

 يةكيمياء دوائ -احمد محمود جوده 

 كيمياء دوائية -فاطمة مجدي ماهر

 قسم/ األدوية و السموم –مروة محمود أحمد خلف 

 في العملية التدريسية معايير الجودة
2018 

22-7-2118 

 كيمياء دوائية -احمد محمود جوده 

 قسم/ األدوية و السموم –مروة محمود أحمد خلف 

 كيمياء دوائية -د جوده احمد محمو 2018 دوره استخدام التكنولوجيا في التدريس

 الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية

2019/2 

يوليو  15 – 14

2119 

 كيمياء دوائية -فاطمة مجدي ماهر

 قسم/ األدوية و السموم -وفاء ربيع محمد محمد

 كيمياء دوائية -فاطمة مجدي ماهر 2019 نظم الساعات المعتمدة

 تنظيم المؤتمرات العلمية

 
 كيمياء دوائية -فاطمة مجدي ماهر 2119

 كيمياء دوائية -فاطمة مجدي ماهر 2119 النشر الدولي للبحوث العلمية

 "الجزء األول -ندوة "نشر ثقافة الجودة
 اكتوبر

2118 

 األدوية و السموم –أميرة مراد حسين أبويوسف 

 األدوية و السموم -وفاء ربيع محمد محمد

 "الجزء اثاني -ندوة "نشر ثقافة الجودة

 

 اكتوبر 31

2118 

 األدوية و السموم–أميرة مراد حسين أبويوسف 

 األدوية و السموم -وفاء ربيع محمد محمد

دورة تدريبية " األسعافات األولية وطرق األنقاذ 

 في حاالت الطوارئ"
 2119-مارس-3-

 األدوية و السموم–أميرة مراد حسين أبويوسف 

 ية و السموماألدو - وفاء ربيع محمد محمد
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 التقدم لمنح هيئة فولبرايت -

 
 األدوية و السموم -باسم أنور شحاتة 2118أكتوبر 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس -
 2119يناير 

 2118نوفمبر 

 األدوية و السموم -باسم أنور شحاتة

 األدوية و السموم - وفاء ربيع محمد محمد

Quality in Research: From Research 

Topic Identification to Publishing, 

Clarivates analytics. In Beni-Suef 

University, 2018 

 األدوية و السموم  –مروة محمود أحمد خلف  2118

 قسم/ األدوية و السموم –وفاء ربيع محمد محمد  2119فبراير  16 دورة تدريبية "األساليب الحديثة في التدريس"

 األدوية و السموم –وفاء ربيع محمد محمد  2119فبراير  17 ندوة"األمن الصناعي"

ندوة "التوعية بالتعديالت الوزارية الخاصة 

 بالئحة الكلية"
 األدوية و السموم –وفاء ربيع محمد محمد  2119فبراير  24

 األدوية و السموم -وفاء ربيع محمد محمد 2119مارس  19 دورة تدريبية "اإلخالء"

 األدوية و السموم  –وفاء ربيع محمد محمد  2119مارس  26 نفيذ سيناريو اإلخالء"دورة تدريبية " ت

 7/2119 ادارة الفريق البحثي
 األدوية و السموم -محمد رجب عبد العزيز علي

 األدوية و السموم -وليد عبد السالم ابراهيم

Advanced NMR 9/2019 قسم الكيمياء العضوية -وائل احمد فضالى 

Drug modeling 8/2019 قسم الكيمياء العضوية -وائل احمد فضالى 

 ثانيا: الدورات والندوات والملتقيات والورش التدريبية التي تم  تنظيمها 

أسم عضو هيئة 

التدريس او الهيئة 

 المعاونة

 اسم الدورة

Title 

 التاريخ

Date 
 القسم

 ناتكيفية تنظيم أعمال الكنترول واالمتحا - د. باسم أنور شحاتة
 2118ديسمبر 

 
 األدوية و السموم

 د. باسم أنور شحاتة
ندوة تعريفية عن البرامج المختلفة بالكلية  -

 باألسبوع التأسيسى للطالب الجدد

 2118ديسمبر 

 
 األدوية و السموم
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 وفاء ربيع محمد محمد
دورة تدريبية " األسعافات األولية وطرق األنقاذ 

  في حاالت الطوارئ"
 األدوية و السموم 9112مارس  3

 األدوية و السموم 9112مارس  12 "اإلخالء"دورة تدريبية  وفاء ربيع محمد محمد

 األدوية و السموم 9112مارس  92 دورة تدريبية " تنفيذ سيناريو اإلخالء" وفاء ربيع محمد محمد

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

 عنوان الرسالة
نوع 

 الرسالة
 التاريخ

أسم عضو الهيئة 

 المعاونة
 القسم

A Biochemical Study on the 

Possible Protective Effect of 

Tiopronin and Hesperidin on a 

Chemically Induced Liver 

Carcinoma in Rats 

 يمنى صفوت مؤمن 2119 ماجستير
الكيمياء 

 الحيوية

Evaluating the Protective Role of 

Probiotics, Prebiotics and 

Synbiotics In Induced Colon 

Cancer 

 محمد سعيد علي علي 2019 ماجستير
الكيمياء 

 الحيوية

 لورين نصر عزيز 2118 ماجستير 
الكيمياء 

 الحيوية

The Biochemical Effects of Some 

Antioxidants Against Cisplatin-

Induced Neurotoxicity in Rats. 

 صفاء بكري جمعة 2119 دكتوراه
الكيمياء 

 الحيوية

Study of the Possible Protective 

Effects of Selected                                           

Agents Against Bronchial 

Asthma Induced in Experimental 

Animals” 

 ماجستير
فبراير -21

2119 
 دينا عوني عطية حنا

ة و األدوي

 السموم

Study the Protective Effects of 

Berberine, Diallyl Disulfide and 

Umbelliferone on Methotrexate-

Induced Hepatorenal Toxicity in 

 دكتوراه
مارس  28

2119 

عماد حسانين محمد 

 حسانين

دوية و األ

 السموم

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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Rats and Study their Antitumor 

Efficacy Using some Cancer Cell 

Lines 

Modulatory Effects of Diosmin 

on Phosphodiesterase Enzymes 

Inhibitors against Liver Cirrhosis 

in Experimental Rats 

التأثيرات التغيرية العقارالديوزمين على 

مثبطات انزيمات الفسفوداياستريز ضد 

 التشمع الكبدى فى جرذان التجارب

  11/12/2018 دكتوراه
دوية و األ

 السموم

Bio-molecular study of the role of 

blood coagulation system in the 

pathogenesis of renal failure 

 9.10.2018  
األدوية و 

 السموم

Study on the Possible Beneficial 

Effects of Certain Drugs on 

Experimentally-Induced 

Rheumatoid Arthritis in Rats 

 30/4/2019  
األدوية و 

 السموم

Pharmacological study of the 

possible potential effects of 

selected agents against cerebral 

ischemia/reperfusion induced 

experimentally in rats 

 18.9.2018  
األدوية و 

 السموم

 رابعا:النشر الدولى )ابحاث علمية او كتب(

 القسم أسم عضو هيئة التدريس اسم المجلة البحثعنوان 

Balanites aegyptiaca ameliorates 

insulin secretion and decreases 

pancreatic apoptosis in diabetic 

rats: Role of SAPK/JNK pathway. 

Biomedicine & 

Pharmacotherapy 

 محمد عمر محمود

 لورين نصر عزيز

الكيمياء 

 الحيوية

Alpha lipoic acid protects against 

dexamethasone-induced metabolic 
Steroids محمد عمر محمود 

الكيمياء 

 الحيوية

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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abnormalities via APPL1 and 

PGC-1 α up regulation 

The effect of some natural 

antioxidants on cisplatin-induced 

neurotoxicity in rats: behavioral 

model 

Heliyon journal 
 محمد عمر محمود

 صفاء بكري جمعة

الكيمياء 

 الحيوية

Thymoquinone and geraniol 

alleviate cisplatin-induced 

neurotoxicity in rats through 

downregulating the p38 

MAPK/STAT1 pathway and 

oxidative stress 

Life science 

3.448 

 محمد عمر محمود

 صفاء بكري جمعة

لكيمياء ا

 الحيوية

A novel chemoprotective effect of 

tiopronin against 

diethylnitrosamine-induced 

hepatocellular carcinoma in rats: 

Role of ASK1/P38 MAPK-P53 

signalling cascade 

Clinical and 

Experimental 

pharmacology 

and Physiology 

2.4 

 يمنى صفوت محمد
 الكيمياء

 الحيوية

Involvement of PI3K/Akt pathway 

in the protective effect of 

hesperidin against a chemically 

induced Liver cancer in rats. 

Journal of 

Biochemical and 

Molecular 

Toxicology 33 
 يمنى صفوت محمد

الكيمياء 

 الحيوية

“Resveratrol influences platinum 

pharmacokinetics: A novel 

mechanism in protection against 

cisplatin-induced nephrotoxicity” 

Toxicology 

Letters, 290:73-

82 

I.F. = 3.569 

أميرة مراد حسين  

 أبويوسف

األدوية و 

 السموم

Effect of losartan in complete 

freund’s adjuvant –induced 

arthritis in rats 

 

Iranian Journal 

of Pharmaceutical 

Research, 17(4), 

1420-1430 

I.F.=1.505 

أميرة مراد حسين  

 أبويوسف

األدوية و 

 السموم

Levetiracetam mitigates 

lipopolysaccharide-induced 

JAK2/STAT3 and TLR4/MAPK 

signaling pathways activation in a 

European Journal 

of Pharmacology 

826, 85-95 

I.F.=3.263 

أميرة مراد حسين  

 أبويوسف

األدوية و 

 السموم

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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rat model of adjuvant- induced 

arthritis 

2 pathway -1/Nrf-Targeting Keap

ential and cytoglobin as a pot

protective mechanism of diosmin 

and pentoxifylline against 

cholestatic liver cirrhosis 

Life Sciences, 

IF:3.448 

أميرة مراد حسين  

 أبويوسف

األدوية و 

 السموم

Hepatoprotective effects of 

diosmin and/or sildenafil against 

cholestatic liver cirrhosis: The role 

of Keap-1/Nrf-2 and P38-

MAPK/NF-κB/iNOS signaling 

pathway. 

Food and 

Chemical 

Toxicology, 

IF:3.775 

أميرة مراد حسين  

 أبويوسف

األدوية و 

 السموم

Abdel-Fattah MM, Messiha BAS, 

Mansour AM. Modulation of brain 

ACE and ACE2 may be a 

promising protective strategy 

against cerebral 

ischemia/reperfusion injury: an 

experimental trial in rats. Naunyn 

Schmiedebergs Archives of 

Pharmacology 2018. doi: 

10.1007/s00210-018-1523-3. 

Naunyn 

Schmiedebergs 

Archives of 

Pharmacology 

 باسم أنور شحاتة
األدوية و 

 السموم

1) El-Shoura EAM, Messiha BAS, 

Sharkawi, S.M.Z., Hemeida, 

R.A.M. Perindopril ameliorates 

lipopolysaccharide-induced brain 

injury through modulation of 

angiotensin-II/angiotensin-1-7 and 

related signaling pathways. The 

European Journal of Pharmacology 

2018; 834:305-317. 

The European 

Journal of 

Pharmacology 

 باسم أنور شحاتة
األدوية و 

 السموم

2) Tempol, a superoxide dismutase 

mimetic agent, reduces cisplatin-

induced nephrotoxicity in rats. doi: 

10.1080/01480545.2018.1485688. 

Drug and 

Chemical 

Toxicology 

 باسم أنور شحاتة
األدوية و 

 السموم

Interference with coagulation 

cascade as a novel approach to 

Frontiers in 

Pharmacology 
 باسم أنور شحاتة

األدوية و 

 مالسمو

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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counteract cisplatin-induced acute 

tubular necrosis; an experimental 

study in rats 

Inhibition of activated factor X; a 

new pathway in ameliorating 

carbon tetrachloride-induced liver 

fibrosis in rats. doi: 

10.1002/jbt.22287 

Journal of 

Biochemical and 

Molecular 

Toxicology 

 باسم أنور شحاتة
األدوية و 

 السموم

Interruption of platelets and 

thrombin function as a new 

approach against liver fibrosis 

induced experimentally in rats.  

Life Sciences باسم أنور شحاتة 
األدوية و 

 السموم

“Resveratrol influences platinum 

pharmacokinetics: A novel 

mechanism in protection against 

cisplatin-induced nephrotoxicity” 

Toxicology 

Letters, 290:73-

82 

I.F. =3,569 

 مروة محمود خلف
األدوية و 

 السموم

“Renoprotective effects of 

umbelliferone on methotrexate-

induced renal injury through 

regulation of Nrf-2/Keap-1, 

P38MAPK/NF-κB, and apoptosis 

signaling pathways 

Food and 

Chemical 

Toxicology, 116: 

152-160 

IF:3.775 

 مروة محمود خلف
األدوية و 

 السموم

Design, synthesis, analgesic, anti-

inflammatory activity of novel 

pyrazolones possessing 

aminosulfonyl pharmacophore as 

inhibitors of COX-2/5-LOX 

enzymes: Histopathological and 

docking studies. 

Bioorganic 

chemistry, 

IF:3.926 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

األدوية و 

 السموم

Targeting Keap-1/Nrf-2 pathway 

and cytoglobin as a potential 

protective mechanism of diosmin 

and pentoxifylline against 

cholestatic liver cirrhosis. 

Life Sciences, 

IF:3.448 

 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

األدوية و 

 السموم

Hepatoprotective effects of 

diosmin and/or sildenafil against 

cholestatic liver cirrhosis: The role 

of Keap-1/Nrf-2 and P38-

Food and 

Chemical 

Toxicology, 

IF:3.775 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

األدوية و 

 السموم
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MAPK/NF-κB/iNOS signaling 

pathway. 

Selective cyclooxygenase 

inhibition and ulcerogenic liability 

of some newly prepared anti-

inflammatory agents having 

thiazolo [4, 5-d] pyrimidine 

scaffold. 

Bioorganic 

chemistry, 

IF:4.831 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

األدوية و 

 السموم

Alpha lipoic acid protects against 

chlorpyrifos-induced toxicity in 

Wistar rats via modulating the 

apoptotic pathway. 

Environmental 

Toxicology and 

Pharmacology 

 وفاء ربيع محمد محمد
األدوية و 

 السموم

Renoprotective effects of 

umbelliferone on methotrexate-

induced renal injury through 

regulation of Nrf-2/Keap-1, 

P38MAPK/NF-κB, and apoptosis 

signaling pathways 

Food and 

Chemical 

Toxicology 

3.775 

 وفاء ربيع محمد محمد
األدوية و 

 السموم

A neuroprotective role of 

kaempferol against chlorpyrifos-

induced oxidative stress and 

memory deficits in rats via 

GSK3β-Nrf2 signaling pathway. 

Pesticide 

Biochemisty and 

Physiology 

 وفاء ربيع محمد محمد
و  األدوية

 السموم

Paroxetine and rivastigmine 

mitigates adjuvant-induced 

rheumatoid arthritis in rats: Impact 

on oxidative stress, apoptosis and 

RANKL/OPG signals 

Life Sciences 

3.448 
 وفاء ربيع محمد محمد

األدوية و 

 السموم

Design, synthesis, and biological 

evaluation of novel 1,2- diaryl-4-

substituted-benzylidene-5(4H)-

imidazolone derivatives as 

cytotoxic agents and COX-2/LOX 

inhibitors. 

Arch Pharm 

Chem Life Sci. 

2.3 

 

 فيبي فرج لمعي

 جون نافع فيليبس

كيمياء 

 عضوية

COX-1/COX-2 inhibition assays 

and histopathological study of the 

new designed anti-inflammatory 

Bioorg. Chem. 

4.5 

 إيمان كمال عبد العال-

 فيبي فرج لمعي-

 أميرة كمال احمد-

كيمياء 

 عضوية

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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agent with a pyrazolopyrimidine 

core. 

Design and synthesis of new 

benzoxazole/benzothiazole-

phthalimide hybrids as antitumor-

apoptotic agents. 

Bioorg. Chem. 

4.5 

 فيبي فرج لمعي-

 جون نافع فيليبس-

كيمياء 

 عضوية

Design, synthesis of celecoxib-

tolmetin drug hybrids as selective 

and potent COX-2 inhibitors 

Bioorganic 

Chemistry, 

IF 4.831 

 خالد رشاد عبد اللطيف -

 ايمان كمال عبد العال -

-Madlen Berty 

Labib 

 وائل احمد فضالى -

 طه حامد احمد -

كيمياء 

 عضوية

Design, synthesis, modeling 

studies and biological evaluation 

of thiazolidine derivatives 

containing pyrazole core as 

potential anti-diabetic PPAR-

γagonists and anti-inflammatory 

COX-2 selective inhibitors 

Bioorganic 

Chemistry, 

IF 4.831 

 خالد رشاد عبد اللطيف -

 وائل احمد فضالى -

 

كيمياء 

 عضوية

Thiohydantoin derivatives 

incorporating a pyrazole core: 

Design, synthesis and biological 

evaluation as dual inhibitors of 

topoisomerase-I and 

cycloxygenase-2 with anti-cancer 

and anti-inflammatory activities 

Bioorganic 

Chemistry, 

IF 4.831 

 خالد رشاد عبد اللطيف -

 وائل احمد فضالى -

 

ياء كيم

 عضوية

In vivo study on analgesic, 

muscle-relaxant, sedative Activity 

of extracts of Hypochaeris 

radicata and In Silico 

Evaluation of Certain Compounds 

Present in This Species 

BioMed Research 

International 

2.276 

نشوى أحمد إبراهيم 

 منصور

كيمياء 

 دوائية

esign synthesis and biological D

evaluation of novel 

-Benzo[4,5]thiazolo[2,3

C][1,2,4]triazole derivatives as 

potent anticancer agents 

cta Poloniae A

-Pharmaceutica

Drug Research 

 احمد محمود جوده
كيمياء 

 دوائية

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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Antitumor activity of pyrrolizines 

complexes:  and their Cu(II)

Design, synthesis and cytotoxic 

-screening with potential apoptosis

inducing activity 

European Journal 

of Medicinal 

Chemistry 

3.5 

 احمد محمود جوده
كيمياء 

 دوائية

 خامسا:المشاريع البحثية 

 القسم الباحث الرئيسى التاريخ الجهة المانحة اسم المشروع

Studying the protective effect 

of nanoparticles loaded with 

natural products combination 

with different mode of actions 

for treatment of 

neurodegenerative diseases –

50,000 EGP  

Beni-Suef 

University 
 محمد عمر محمود 2018

كيمياء 

 حيوية

 

مكتب دعم وتمويل 

بمركز  المشروعات

 -تطوير األداء الجامعى 

 جامعة بنى سويف

2019 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

 مها محمد عبد الفتاح

االدوية و 

 السموم

 سادسا:المؤتمرات 

 القسم اسم العضو التاريخ الجهة الراعية المؤتمر

A protective effect of a lactobacillus 

strain against an experimentally 

induced colorectal cancer in mice 

Porto, Portugal. 2018 محمد سعيد علي علي 
كيمياء 

 حيوية

جامعة بني  -المؤتمر الثانى لكلية الصيدلة 

 سويف تحت عنوان "مؤتمر العلوم الصيدالنية"

The Pharmaceutical Scientific 

Conference 

 -كلية الصيدلة 

 جامعة بني سويف

3 April 

2019 

مراد حسين  أميرة

 أبويوسف

األدوية و 

 السموم

The Second Scientific Conference 

in Pharmaceutical Science: Future 

insights 

Faculty of 

Pharmacy, 

Nahda 

University 

 مروة محمود أحمد خلف 2019
األدوية و 

 السموم

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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جامعة بني  -المؤتمر الثانى لكلية الصيدلة 

العلوم الصيدالنية" سويف تحت عنوان "مؤتمر  

The Pharmaceutical Scientific 

Conference 

 -كلية الصيدلة 

 جامعة بني سويف

3 April 

2019 
 مروة محمود أحمد خلف

األدوية و 

 السموم

جامعة بني  -المؤتمر الثانى لكلية الصيدلة 

 سويف تحت عنوان "مؤتمر العلوم الصيدالنية"

The Pharmaceutical Scientific 

Conference, 

 -كلية الصيدلة 

 جامعة بني سويف

3 April 

2019 

أمانى عبد الخالق على 

 عزوز

األدوية و 

 مالسمو

 

German 

University in 

Cairo 

 – th24

 th25

March 

2018 

 وفاء ربيع محمد محمد
األدوية و 

 مالسمو

جامعة بني  -المؤتمر الثانى لكلية الصيدلة 

الصيدالنية"سويف تحت عنوان "مؤتمر العلوم   

The Pharmaceutical Scientific 

Conference, 

 -كلية الصيدلة 

 جامعة بني سويف

3 April 

2019 
 وفاء ربيع محمد محمد

األدوية و 

 مالسمو

جامعة بني  -المؤتمر الثانى لكلية الصيدلة 

 سويف تحت عنوان "مؤتمر العلوم الصيدالنية"

The Pharmaceutical Scientific 

Conference, 

 -كلية الصيدلة 

 جامعة بني سويف 

3 April 

2019 
 مها محمد عبد الفتاح

األدوية و 

 مالسمو

 سابعا:البعثات والمهام العلمية 

 القسم اسم العضو نوع البعثة

Department of Pharmaceutical 

Sciences, Rangel College of 

Pharmacy, Texas A&M Health Science 

Center, College Station/Kingsville, TX, 

USA. 2018-2020. 

 كيمياء حيوية رفيدة ربيع طرفاية

Research visitor - University of 

Michigan. 2018-2019 
 كيمياء حيوية محمد أحمد تهامي

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 الكيمياء الحيوية محمد جمال حسن كندا -منحة شخصية

 الكيمياء الحيوية هيثم محمد جمال الدين كندا –منحة شخصية 

 : بحوث تم تحكيمهاثامنا

 أسم عضو هيئة التدريس
 العنوان

Title 
 القسم

 محمد عمر محمود

 

Beni-Suef Journal of Basic and Applied 

Sciences 
 كيمياء حيوية

 كيمياء حيوية Pharmaceutical Development and Technology محمد عمر محمود

 كيمياء حيوية Science of the Total Environment محمد عمر محمود

 كيمياء حيوية Heliyon محمد عمر محمود

 باسم أنور شحاتة

 

Bio-molecular study of the role of blood 

coagulation system in the pathogenesis of renal 

failure 

 قسم/ األدوية و السموم

 باسم أنور شحاتة

A mini-Review article in "Beni-Suef Journal of 

Basic and Applied Sciences" under the title: 

"Toxic Heavy Metals And Pesticides Residues 

In Herbal Medicine". Final Decision: 

Accepted. 

 قسم/ األدوية و السموم

 باسم أنور شحاتة

A research paper in "International Journal of 

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 

(Impact Factor 0.54)" under the title: 

"Oxidative Stress based hepatotoxicity of 

Duloxetine in Albino Wistar Rats". Final 

Decision: Rejected 

 قسم/ األدوية و السموم

 A research paper in "Bulletin of the Faculty of باسم أنور شحاتة

Pharmacy, Cairo University" under the title: 

"Effect of different homeopathic potencies of 

Cephalendra indica in treatment of 

neuropathic pain in streptozotocin-induced 

diabetic rats. Final Decision: Accepted 

 قسم/ األدوية و السموم

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 A research paper in "Bulletin of the Faculty of باسم أنور شحاتة

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". Final 

Decision: Rejected 

 دوية و السمومقسم/ األ

 A research paper in "Pharmaceutical Biology باسم أنور شحاتة

(Impact factor 1.916)" under the title: "Effect 

of the Combination of 8-

Hydroxyisocapnolactone-2’,3’-diol from 

Micromelum minutum with Cisplatin on 

Apoptosis Induction, Cell Cycle Modulation 

and the Attenuation of NFκB on WiDr Colon 

Cancer Cell Line". Final Decision: Rejected 

 قسم/ األدوية و السموم

 A research paper in "Pharmaceutical Biology باسم أنور شحاتة

(Impact factor 1.916)" under the title: 

"Synergistic effect of Resveratrol and Cisplatin 

in DMH induced colon cancer by competitive 

binding with albumin". Final Decision: 

Rejected. 

 قسم/ األدوية و السموم

 A research paper in "Pharmaceutical Biology باسم أنور شحاتة

(Impact factor 1.916)" under the title: 

"Pharmacological and Toxicological 

Evaluation of Flavone and its Hydroxylated 

Derivatives; in Silico and in Vitro Assays". 

Final Decision: Rejected 

 قسم/ األدوية و السموم

 Pharmacological study of the possible potential باسم أنور شحاتة

effects of selected agents against cerebral 

ischemia/reperfusion induced experimentally 

in rats 

 قسم/ األدوية و السموم

 وفاء ربيع محمد محمد

Study on the Possible Beneficial Effects of 

Certain Drugs on Experimentally-Induced 

Rheumatoid Arthritis in Rats'' 

 قسم/ األدوية و السموم

  

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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 شئون البيئةإنجازات قطاع خدمة المجتمع و  .3

 

 موعد التنفيذ النشاط المحور م

0 

حملة التبرع بالدم 

بالتعاون مع بنك 

 الدم االقليمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2118اكتوبر
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8 

ندوة توعية عن 

 Cفيروس 

بالتعاون مع 

 وزارة الصحة 

  

 

 2118كتوبر ا

 القوافل الطبية 3

 قافلة لقرية مازورة مركزسمسطا 

 

 

 2118نوفمبر 
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 فلة اشمنت مركز الواسطىقا

 

 

 

 2119فبراير 

قافلة غيث بقرية غرقد تحتوي على معرض مالبس و توزيع شنط رمضانية و توعية 

 عن جرثومة المعدة
 2119مايو  3

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

تدريب الفنيين 

على ادارة 

المخلفات الصلبة 

بكلية الدراسات 

 المتقدمة  
 

 

 2118ديسمبر 

 
استقبال طالب 

   يةالمدارس بالكل

 

 2119فبراير 
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يوم تعريفى عن 

نشاط مركز 

التطوير المهنى  

بجامعة بنى 

 سويف
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الندوة  الثانية عن 

االسعاف واالنقاذ 

فى حاالت 

الطوارئ  

استعدادا لتجربة 

    اخالء

 

 2119فبراير 
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الندوة  الثالثة عن 

االسعاف واالنقاذ 

فى حاالت 

الطوارئ و 

تشكيل فرق 

من افراد االنقاذ 

االمن والطالب 

استعدادا لتجربة 

 اخالء  

 

 

 (2119)مارس 

 

مشاركة كلية 

الصيدلة بمبادرة 

" بفرشتنا نجمل 

كليتنا" فى 

 االسبوع البيئى

 

 2119ابريل 
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ملتقى الخريجين 

برعاية شركة 

 ايبكو 

 

 

 

 

 

 2119ابريل 
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استقبال  فريق 

زيارة االعتماد  

من هيئة 

ضمان جودة 

لتعليم ا

 واالعتماد 
 

 2119ابريل 

 

صيانة االجهزة 

العلمية و شراء 

UPS   النشاء

وحدة ذات طابع 

 خاص 

  

 

 

 2119يوليو 

 

عقد مقابلة 

شخصية لطالب 

الفرقة الرابعة 

للتدريب 

كمندوبين دعاية 

 بشركة ايبكو

 

 2119يوليو 
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تدريب الطالب 

بشركة  االدوية 

)الحكمة فارم( 

بفرعها بشرق 

 النيل
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 ( بتاريخ 81تم اعداد الخطة السنوية للوحدة و تحديث تشكيل اللجان و مجلس ادارة الوحدة و تم اعتمادها فى مجلس الكلية رقم ) 12/9/2118 

دة ضمان الجودة عن حتقرير عن انجازات و

 8102/8109العام األكاديمى 
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 (8291-8292) جامعة بني سويف –الخطة التنفيذيه لوحدة ضمان الجودة كلية الصيدلةتقرير عن انجاز

األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

 :الهدف األول

نشر ثقافه  

الجوده بين 

جميع افراد 

الكليه 

)اعضاء هيئه 

 -التدريس

 -االداريين

 -الطالب

 العمال(

عمل ندوات للطالب  •

عن الجوده و االشارة 

الى الدور المهم 

 للطالب فيها

 (2119فيراير  -2118للطالب )أكتوبر  إقامة ندوة عن نشر ثقافة الجودة -

ندوات للعاملين عمل  •

بالكليه عن الجوده و 

 ابراز اهميتها  

 (2119فيراير  -2118ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين )أكتوبر  إقامة ندوة عن نشر ثقافة الجودة -
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

 

انشاء صفحة للوحدة  •

 على موقع الكلية

 عقد اجتماعات دورية •

اصدار أدلة  •

متخصصة: دليل 

 و تحديثها دوريا. صفحة للوحدة على موقع الكليةانشاء تم  -

.edu.eg/Content.aspx?section_id=1232&cat_id=12http://www.pharm.bsu 

دليل التوصيف الوظيفى  ودليل الطالب و دليل التقويم االمتحانات مثل أدلة متخصصة اصدار تم  -

 دليل الملكية الفكرية والميثاق االخالقى و 

 تم النشر عن طريق: 

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

 األنجازات األنشطة العامة

الملكية الفكرية 

القى والميثاق االخ

ودليل الطالب و دليل 

 التقويم و االمتحانات

عمل مطويات عن  •

متطلبات االعتماد و 

 توزيعها على االقسام.

 االعالن على موقع الكلية،  -

 ة الكلية.عمل مطبوعات و بانرات ووضعها فى اروق -

 التعميم على األقسام العلميةو اإلدارية. -

 من خالل شاشة العرض بالكلية. -

الهدف 

 :الثاني

 التقويم الذاتى 

الشامل الداء 

 الكلية 

استالم التقاريرمن  •

 منسقى لجان الوحدة

اعداد التقرير السنوى  •

 للوحدة 

اعداد التقرير السنوى  •

للكلية يتضمن خطه 

تحسين و تطوير 

لية  بناء ألنشطة الك

على نتائج التقويم 

الذاتى و و تقارير 

المراجعة الداخلية و 

 2119 /2118التقارير السنوية لوحدة ضمان الجوده و للكلية للعام األكاديمى و اعتماد تم اعداد  -

 جودة لضمان القومية للهيئة الخارجية المراجعة فريق لتوصيات طبقا التحسين خطة واعداد

 .2119اكتوبر  11( بتاريخ 97فى مجلس الكلية رقم ) او اعتماده االعتماد و التعليم

http://www.pharm.bsu.edu.eg/
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

الخارجية لتحسين نقاط 

الضعف و تعزيز نقاط 

 .القوه

الهدف 

 :ثالثال

المراجعه 

الداخليه و 

الخارجية 

لضمان جودة 

 األداء

متابعة تنفيذ الخطة  •

التنفيذية للخطة 

 األسترتيجية للكلية.

بعة  تنفيذ  الخطة التنفيذية للخطة األسترتيجية للكلية  وعرضها على تم عمل تقارير سنوية عن متا -

 مجلس الكلية.

مراجعه على استيفاء  •

 معايير االعتماد .

تم تحديث جميع معايير اإلعتماد و عمل مراجعة على استيفاء المعايير فى شهر يونيو وشهر  -

 .2118اغسطس لعام 

مراجعه واستيفاء  •

 ملفات المقررات

يفاء تعلى اسمراجعة  •

متطلبات الجودة داخل 

األقسام العلمية و 

 األقسام األدارية .

قامت لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة بعمل زيارات دورية لألقسام العلمية للتأكد من  -

إلتزامها بإعداد ملف القسم وملفات مقررات البكالوريوس ومقررات الدراسات العليا و استيفاء 

 حيث:ودة متطلبات الج

تم ابالغ رئيس مجلس القسم مسبقا و بفترة كافية عن ما سيتم استيفاءه من الوثائق فى صورة قائمة  -

 مراجعة  محدد بها جميع النقاط المراد استيفائها قبل موعد زيارة المراجعة الداخلية.

جلس القسم م يتم تقديم تقرير عن ما تم استيفائه والذي لم يتم وتسلم نسخة من التقرير الي رئيس -

 العلمي ونسخة لوحدة ضمان الجودة .
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

تم متابعة عضو اللجنة القسم المعني في فترة زمنية محددة ومتفق عليها الستيفاء كل ما هو مطلوب  -

 من القسم .

 . الوحدة عرض واعتماد نتائج المراجعات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فى مجلس إدارة -

 . اءات التصحيحه وتقديم تقرير عنهاتم مراجعة تنفيذ هذه االجر -

مراجعة على  •

 الكنتروالت

 

 

كنترول جميع البرامج مرتين خالل وعمل مراجعة داخلية على  تم اعداد الية لمراجعة الكنترول -

و ذلك لضمان توافر الوثائق الالزمه و منها صورة العام الدراسى  )شهرى فبراير و أغسطس( 

شوف المرقبات و ترتيب ورق األمتحانات ونماذج األجابة و من تشكيل الكنترول معتمده و ك

  غيرها.

استقبال زيارات دعم  •

فنى و المراجعة 

 الخارجية.

•  

 2119، فبراير 2118تم استقبال زيارات دعم فنى لمراجعة معايير األعتماد فى شهرى اكتوبر  -

 العتماد.استعداد الستقبال زيارة األعتماد من قبل هيئة ضمان جودة التعليم و ا
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

 

ابريل  23-21تم استقبال زيارة األعتماد من قبل هيئة ضمان جودة التعليم و االعتماد فى الفترة  -

2119. 
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

الهدف 

 :رابعال

استيفاء  

توصيف 

وتقارير 

البرامج 

الدراسية 

للمرحلة 

الجامعية 

األولى و 

الدراسات 

 العليا

 واستالم  توصيفات  •

تقارير المقررات 

الدراسية المعتمده من 

 األقسام العلمية.

اعداد و اعتماد  •

توصيفات و تقارير 

برنامج بكالوريوس 

الصيدلة و الصيدلة 

 الإلكلينيكية.

استالم توصيفات و  •

تقارير  برامج 

الدراسات العليا 

المعتمده من األقسام 

 العلمية

لبكالوريوس من األقسام العلمية بعد اعتمادها فى تم استالم توصيفات و تقارير المقررات لمرحلة ا -

 مجالس األقسام.

/  2118تم اعداد  توصيفات و تقارير برامج المرحلة الجامعية األولى للعام األكاديمي  -

 واعتمادها في مجلس الكلية:2119

 ( مقرر.44برنامج بكالوريوس الصيدلة ) -

 ( مقرر.55ظام الساعات المعتمدة )الصيدلية اإلكلينيكية بن -برنامج بكالوريوس الصيدلة -

 .9112مارس  ندوة توعية بالتعديالت الوزارية الخاصة بالئحة الكليةعقد  -

عقدت وحدة ضمان الجودة عدد من ورش العمل مع السادة أعضاء هئية التدريس للتعريف بالمعايير  -

 .االكاديمية المرجعية المتبناة لبرامج الدراسات العليا
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

تم استيفاء توصيفات و تقارير مقررات و برامج الدراسات العليا ومتابعة عمل مراجعة خارجية   -

 للبرامج من خالل االقسام العلمية.

الهدف 

: خامسال

مراجعه 

توصيف و 

تقارير 

البرامج 

 والمقررات

عمل مراجعه  •

لتوصيفات و تقارير 

برنامج بكالوريوس 

الصيدلة و الصيدلة 

 الإلكلينيكية.

عمل مراجعه   •

لتوصيف برامج 

 الدراسات العليا

عرض و اعتماد   •

تقارير المراجعه على 

اداره الكليه و اتخاذ 

األجراءات 

 التصحيحية.

 تقديم الدعم الفني لمراجعة تقارير المقررات وخطط التحسين. -

ماد وتم مناقشة و إعت 2118  -2117تم مراجعه توصيف برامج الدراسات العليا للعام األكاديمى  -

تقارير المراجعة الخارجية والداخلية داخل األقسام العلمية لإلستفادة منها فى تطوير البرامج 

 والمقررات.
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

الهدف 

 :دسالسا

رفع كفاءة 

أعضاء هيئة  

التدريس و 

معاونيهم و  

الجهاز 

االدارى و 

تنمية قدرات 

القيادات 

األكاديمية و 

 اإلدارية

إعداد الخطة التدريبية  •

لجودة لوحدة ضمان ا

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

 از اإلداري.تم عمل استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والجه -

اعداد خطة تدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتدريب الجهاز اإلداري للعام  -

 .واعتمادها بمحلس الكلية  2118/2119األكاديمي 

ونسبة الحضور  1821/1921عمل تقرير عن ما تم تنفيذة من الخطة التدريبية للعام األكاديمي  -

 (.مرفق فى نهاية التقريربكل دورة )
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

الهدف 

 :سابعال

استطالعات 

الرأى 

لألطراف 

المعنية و 

 قياس األداء 

إعداد الخطة السنوية  •

لعمل األستبيانات التي 

تستهدف جميع الفئات 

 -) القيادات األكاديمية 

أعضاء هيئة التدريس  

 –الهيئة المعاونة  -

الجهاز اإلداري 

الطالب والخريجين  ة 

 الجهات المستفيد( –

   ناتتحليل األستبيا •

كتابة تقارير عن نتائج  •

األستبيانات  مع تحديد 

نقاط القوة والنقاط التى 

تحتاج الى تحسين و 

 مقترحات التحسين

عرض تقارير  •

األستبيانات فى 

المجالس المعنية و 

 .واعتمادها بمحلس الكلية تم اعداد الخطة السنوية لألستبيانات  •

 اد االستبيانات االلكترونية المطلوبة و تم طرحها تم اعد •

 تم عمل تحليل و تقارير عن االستبيانات وتم اتخاذ األجراءات التصحيحية الالزمه •

 (مرفق فى نهاية التقرير) 1921-1821تم عمل تقرير عن مدى انجاز خطة األستبيانات لعام  •
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

اعتمادها و اتخاذ 

األجراءات 

 التصحيحية.

الهدف 

 التقدم الثامن:

لالعتماد من 

قبل الهيئة 

 القومية

لضمان جودة 

 التعليم 

 الملفات تجهيز 

 تقديمها المطلوب

  للهيئة.

 ة الزيار منسق تحديد 

 رئيس من خطاب 

 علي بالموافقة الجامعة

 التقدم.

 علي الحصول 

 المالي االعتماد

 المطلوب.

 للهيئة  تقديمها المطلوب الملفات تجهيزتم  •
   تم تحديد منسق الزيارة : مدير وحدة ضمان الجودة •

 و تم مخاطبة الهيئة للتقدم لالعتماد.تم الحصول على األعتماد المالى المطلوب من الجامعة  •
تحديد موعد الزيارة و استقبال لجنة المراجعة الخارجية من قيب هيئة ضمان جودة التعليم و تم  •

 9112ابريل  93ل  91االعتماد فى الفترة من 
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األهداف 

 األنجازات األنشطة العامة

 برغبة الهيئة مخاطبة 

 ترتيب في الكلية

 الزيارة.

 ندوات و لقاءات عقد 

 الفئات جميع لتهيئة

 ت،قيادا (بالكلية

 تدريس، هيئة أعضاء

 طالب اداريين،

طالب عليا، دراسات

   

 مراجعين استقبال 

  الهيئة
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 تقرير لجنة التدريب: -8

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

 على النحو التالى: 0981-0281اإلداريين فى الفترة من 

 نسبة اإلنجاز % عدد الحضور العدد المستهدف اسم الدورة التدريبية

"التوعية بالتوصيف الوظيفي والميثاق 

 األخالقي"

 د. رباب محمد عبد السالم

01 33 88%  

"ندوة عن كيفية التعامل في حالة حدوث 

 حريق"

 إدارة الحماية المدنية

111 23 23%  

"الميثاق األخالقي ودليل الملكية 

 الفكرية"

 د. محمد ذكي

01 33 88%  

 " ندوة عن نشر ثقافة الجودة "

 د. هبه عاطف

01 31 53%  

 " ندوة عن نشر ثقافة الجودة" - طالب

 د. عبير سيد

911 131 53%  

 "إدارة الوقت ومهارات القيادة"

 مركز تنمية القدرات بالجامعه

01 33 88%  

 "ندوة عن األمن الصناعي" 

 إدارة الحماية المدنية

131 131 85%  

" ندوة توعية بالتعديالت الوزارية 

 الخاصة بالئحة الكلية "

 د. عبير سيد

01 32 21%  

 "األساليب المختلفة للتدريس"

 

01 35 23%  

 "طرق التقويم"

 د. باسم أنور

01 33 88%  
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 نسبة اإلنجاز % عدد الحضور العدد المستهدف اسم الدورة التدريبية

"التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

 الطابع الخاص"

ئون القانونية بالكليةمسئول الش  

01 33 83%  

 "تطبيق الكنترول اإللكتروني"

 د. باسم أنور

01 38 23%  

 "الجوانب المالية والقانونية"

 مسئول الشئون القانونية بالكلية

01 31 53%  

%53 31 01 "التعريف بمصادر التمويل المختلفة"  

"النشر الدولي وكيفية كتابة مشروعات 

 بحثيه"

 مركز تنمية القدرات بالجامعه

01 33 88%  

"ندوة للتعريف باألهداف االستراتيجية 

 للكلية "

 د. عبير سيد

01 39 81%  

 "دورة عن ريادة األعمال"

 نقيب الصيادلة ببني سويف

111 81 81%  

 "إعداد الطالب وتأهليهم لسوق العمل"

 وحدة الخريجين

911 131 53%  

 "المؤتمر التوظيفي بالكلية"

 وحدة الخريجين

911 153 88%  

"اإلسعافات األولية وكيفية التعامل في 

 حاالت الطوارئ"

 الحماية المدنية

31 31 111%  
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 نسبة اإلنجاز % عدد الحضور العدد المستهدف اسم الدورة التدريبية

 "نشر ثقافة الجودة"

 د. هبة عاطف

01 38 23%  

 "ندوة عن األمن الصناعي"

 الحماية المدنية

31 93 83%  

"اإلسعافات األولية وطرق اإلنقاذ في 

 حاالت الطوارئ"

 الحماية المدنية

31 05 20%  

 "دورة تدريبية عن اإلخالء"

 وحدة األزمات والكوارث

01 30 83%  

 "تنفيذ سيناريو اإلخالء"

 وحدة األزمات والكوارث

01 33 89%  

"ورشة عمل عن كيفية أرشفة الملفات- 

 توثيق الملفات"

 مدير الكلية

31 98 23%  

"ورشة عمل عن كيفية إعداد دليل 

خاص بالقسم االداري حيث يشمل 

 خطوات تنفيذ أي مهمه داخل القسم"

 مدير الكلية

31 93 83%  

"تطبيق الكنترول االلكتروني- تسجيل 

 نتائج الطلبة الكترونيا "

 د. باسم أنور

31 93 83%  

"التعريف باللوائح المالية للوحدات ذات 

 الطابع الخاص"

 مسئول الشئون القانونية بالكلية

01 35 29%  
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 نسبة اإلنجاز % عدد الحضور العدد المستهدف اسم الدورة التدريبية

 " ادارة واستخدام الوقت بكفاءة "

 مدير الكلية

31 92 85%  

 " مهارات بناء وقيادة فريق العمل "

 مدير الكلية

31 95 21%  

 تقرير لجنة االستبيانات واالحصاء: -3

تم اجراء مجموعة من االستبيانات طبقا لخطة االستبيانات للتقييم وتحليل هذه االستبيانات 

 صحيحية الالزمة:ورفع تقرير بنتائج االستبيانات التخاذ االجراءات الت

 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 

 للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

المعيار 

األول: 

التخطيط 

 االستراتيجي

البيئة   استبيانات التحليل البيئى •

 الداخلية

البيئة 

 الخارجية

تم التنفيذ  مرة واحدة

والتحليل و 

 كتابة التقرير 

المعيار 

الثاني:   

القيادة و 

 الحوكمة

استطالع راى منسوبى  •

الكلية فى نمط القيادات 

 -األكاديمية )العميد 

 الوكيل(  
استطالع راى منسوبى  •

الكلية فى نمط القيادات 

األكاديمية )رئيس 

 القسم(

استطالع راى منسوبى  •

الكلية فى نمط القيادات 

اإلدارية )أمين الكلية، 

 مديرى اإلدارات( 

أعضاء 

ة هيئ

 التدريس

 مرة سنويا 

 شهر يونيو

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 

 للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

استطالع راى منسوبى  •

الكلية فى نمط القيادات 

 -األكاديمية )العميد 

 الوكيل(
استطالع راى منسوبى  •

الكلية فى نمط القيادات 

األكاديمية )رئيس 

 القسم( 

استطالع راى الطالب  •

نمط القيادات فى 

اإلدارية )أمين الكلية، 

 مديرى اإلدارات(

تم التنفيذ  الطالب

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

استطالع راى منسوبى  •

الكلية فى نمط القيادات 

 -األكاديمية )العميد 

 الوكيل( 
استطالع راى منسوبى  •

الكلية فى نمط القيادات 

األكاديمية )رئيس 

 القسم(
استطالع راى الطالب  •

فى نمط القيادات 

اإلدارية )أمين الكلية، 

 مديرى اإلدارات(

الجهاز 

 اإلدارى

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

المعيار 

الرابع:  

أعضاء هيئة 

التدريس و 

أعضاء  استبيان اراء  •

 ةهيئة التدريس  و الهيئ

الرضا  المعاونة عن

 الوظيفي 
 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس  

الهيئة 

 المعاونة

 مرة سنويا

 شهر مارس

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 

 للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

الهيئة 

 المعاونة

االجراءات 

 التصحيحية

تقييم رئيس القسم ألداء  •

أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة

رؤساء 

األقسام 

 العلمية

 مرة سنويا

 شهر مارس

تنفيذ تم ال

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

المعيار 

الخامس:  

الجهاز 

 اإلداري

استبيان قياس الرضا  •

الوظيفي للجهاز 

 االدارى.
استبيان تقييم أداء أعضاء  •

الجهاز اإلداري )رؤساء 

 األقسام(
استبيان استطالع رأي  •

العاملين في مدي 

مصداقية النظم الحالية 

ة في تقييم أداء المستخدم

 العاملين

الجهاز 

 اإلدارى
 مرة سنويا

 شهر مارس

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

استبيان تقييم مستوي  • 

الخدمات االدارية التي 

ألعضاء هيئة  تقدم

التدريس  ومعاونيهم من 

 الجهاز اإلداري. 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 مرة سنويا

مارسشهر   

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

استبيان تقييم مستوي  •

الخدمات االدارية التي 

تم التنفيذ  الطالب

والتحليل و 
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 

 للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

للطالب من الجهاز  تقدم

 اإلداري. 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

المعيار 

الثامن:  

التدريس و 

 التعلم

ع رأي الطالب استطال •

" في المقررات 

 الكتروني"

مرتين سنويا قبل  الطالب

 االمتحانات

 شهر ديسمبر

 شهر ابريل

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

استطالع رأي الطالب  •

في اعضاء هيئة 

 التدريس. 

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

عمل استبيان لقياس  •

رضا الطالب عن مدى 

عداله طرق التقويم  

وسياسات التظلم من 

 نتيجه االمتحانات

مرتين سنويا بعد  الطالب

االمتحانات وقبل 

 النتيجة

 نهاية شهر يناير

 نهاية شهريونيو

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

اس رضا استبيان لقي •

الطالب عن الخدمات و 

التسيهالت الداعمة 

  المقدمه لهم.

بداية التيرم الثاني  الطالب

من كل عام 

 دراسي

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 

 للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

االجراءات 

 التصحيحية

عمل استبيان لتقويم  •

فاعلية االرشاد 

 االكاديمى .

طالب 

البرنامج 

 االكلينيكي

 مرتين سنويا

ايرشهر ين  

 شهر مايو

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

قيــــاس مستـــــوى  •

الرضا عن برنامج 

التدريب الميداني وطرق 

وأساليب تنفيذه من خالل 

الطالب وأعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 

المعاونة والمشرفين 

على برامج التدريب 

الميداني و جهات 

 التدريب.

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 مرة سنويا 

 شهر اكتوبر

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

طالب 

الفرقة 

الرابعة 

 والخامسة

جهات 

 التدريب

المعيار 

الحادى عشر: 

الدراسات 

 العليا

استبيان  لقياس رضا  •

طالب مرحلة تمهيدى 

الماجستير عن سياسه 

دراسات العليا قطاع ال

 بالكليه 
استبيان لقياس رضا  •

طالب الدراسات العليا 

المسجلين للدرجات 

العلمية عن سياسه قطاع 

طالب 

الدراسات 

 العليا

مرتين سنويا اثناء 

 االمتحانات

 شهر فبراير

 شهر أكتوبر

تم التنفيذ 

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 

 للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

الدراسات العليا بالكليه. 

 )دكتوراة( 
استبيان لقياس رضا  •

طالب الدراسات العليا 

المسجلين ببرنامج فارما 

 دي بالكليه للعام الجامعي 
 استبيان قياس رضا •

العليا طالب الدراسات 

المسجلين ببرنامج فارما 

دي بالكليه عن آداء 

 عضو هيئة التدريس  

المعيار الثاني 

عشر: 
المشاركة 

المجتمعية و 

 تنمية البيئة:

إستبيان عن اراء سوق  •

العمل في متطلبات 
 الخريج 

استبيان المستفيدين  •

)أصحاب المصلحة( 

لمعرفة احتياجات سوق 

 العمل
استبيان رضا المستفيدين  •

عن مستوي خريجي 

الكلية وذلك سواء في 

مصانع األدوية و 
المستشفيات وأماكن 

 العمل المختلفة.

سوق 

 العمل
 مرة واحدة

 

تم التنفيذ 

ل و والتحلي
كتابة التقرير 

واتخاذ 

االجراءات 

 التصحيحية

استبيان عن مدي رضا  •

الفئات المستهدفة 

)المجتمع الداخلي متمثال 

في الطالب و أعضاء 

هيئة التدريس و المجتمع 

الخارجي متمثال في 

المجتمع 

 الخارجي

لتنفيذ تم ا مرة واحدة

والتحليل و 

كتابة التقرير 

واتخاذ 
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 اسم االستبيان 
الفئة 

 المستهدفة

الزمن المحدد 

 للتنفيذ

عدد مرات طرح 

 االستبيان

 نسبة اإلنجاز

الصيادلة ونقابة 

الصيدلة( ألنشطة خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة.

االجراءات 

 التصحيحية
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خطة التحسين طبقا لتوصيات فريق المراجعة الخارجية 

 للهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد

8109-8181 
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 جامعة بنى سويف-بناءا على تقرير المراجعة الخارجية لزيارة اعتماد كلية الصيدلة  خطه تحسين                

 نقاط تحتاج الى تحسين
 أنشطة ومهام

 نقاط الضعف لتحسين

 

 التوقيت

 مسؤلية

 التنفيذ

ت  المتابعة مؤشرا

 وتقييم األداء

 التخطيط االستراتيجى  -1

  رسالة الكلية اقتصرت على المنافسة

المحلية بينما تسعى الجامعة الى المنافسة 

 العالمية

  تعديل رسالة الكلية لتتماشى مع

رسالة الجامعة واضافة كلمة " 

 عالميا"

-8181العام األكاديمى 

8180 

منسق معيار التخطيط 

 االستراتيجى

  رسالة جديدة محدثة و

معلنه متفقة مع رسالة 

 الجامعة.

  بعض نقاط الضعف لم تتطرق لها االهداف

 االستراتيجية مثل التواصل مع الخريجين

  القيام بانشطة تدعم التواصل مع

 الخريجين

  اضافة انشطة فى الخطة التنفيذية

-8180للخطة األستراتيجية 

تتضمن تحسين كل نقاط  8182

 الضعف

-8109األكاديمى العام 

8181 

-8181العام األكاديمى 

8180 

)عند اعداد الخطة 

8180-8182) 

وكيل الكلية لشئون تنمية 

البيئة و خدمة المجتمع 

مدير وحدة رعاية 

 الخريجين

فريق اعداد الخطة 

 األستراتيجية

  توافر وثائق بأنشطة

 للخريجين

  اهاف استراتيجية

معتمده تتضمن معالجة 

 كل نقاط الضعف

 

 عض االهداف االجرائية لم يذكر لها نشاط ب

 مناسب لتنفيذها 

  اعداد خطة تنفيذية للخطة

 8182-8180األستراتيجية 

لألهداف  همناسبطة نشتتضمن ا

 مالئمة و فترات الزمنيةاألجرائية، 

 مؤشرات نجاح قابلة للقياس

  مراجعة الخطة التنفيذية من قبل

 المختصين قبل اعتمادها

-8181العام األكاديمى 

8180 

  -مدير وحدة الجودة 

فريق اعداد الخطة  

 األستراتيجية

  توافر خطة تنفيذية بها

انشطة مناسبة لالهداف 

األشتراتيجية، فترات 

زمنية  مناسبة لالهداف 

و بها  مؤشرات نجاح 

 قابلة للقياس.

  توافر تقرير مراجعة

للخطة األستراتيجية 

متضمنة الخطة 

 التنفيذية.

 لبعض االنشطة غير  الفترات الزمنية

 مالئمة

  بعض مؤشرات النجاح بالخطة التنفيذية

 غير قابلة للقياس
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   تقارير المتابعة الدورية ألنشطة الخطة

التنفيذية، وتقارير معدالت نسب 

بها بعض  اإلنجازللخطة اإلستراتيجية

 القصور

  متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة

و  8181-8102األستراتيجية 

 مراجعة على تقارير معدالت األنجاز

  تحديث تشكيل فريق متابعة الخطة

التنفيذية للخطة األستراتيجية 

8180-8182 

-8109العام األكاديمى 

8181 

-8181العام األكاديمى 

8180 

 مدير وحدة الجودة

لجنة متابعة تنفيذ الخطة 

التنفيذية للخطة 

 األسترتيجية

  تقارير المتابعة توافر

شطة الخطة الدورية ألن

التنفيذية، وتقارير 

 معدالت نسب اإلنجاز

 للخطة اإلستراتيجية

  توافر فريق متابعة

الخطة التنفيذية للخطة 

-8180األستراتيجية 

 محدث و معتمد 8182

 إدارة الجودة والتطوير -5

  المراجعة الداخلية مراجعة شكلية وليست

 فنية

  عقد ورشة عمل عن  الكيفية و

 الداخلية.الفنيات للمراجعة 

  عمل مراجعة داخلية فنية داخل

 األقسام العلمية. 

-8181العام االكاديمى 

8180 

 

 سنويا

 لجنة التدريب

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى.

 

  توافر تقارير المراجعة

الداخلية الفنية للبرامج 

 و المقررات.

  خطة التحسين ال تسعى الى تعزيز نقاط

الجة جوانب القوة بل تسعى فقط لمع

 القصور

  ادراج انشطة خاصة بتعزيز نقاط

القوه فى  الخطة التنفيذية  للخطة 

  8180/8182األستراتيجية 

-8181العام األكاديمى 

8180 

 مدير وحدة الجودة

فريق اعداد الخطة 

 األستراتيجية

  خطة تنفيذية تشمل

تحسين نقاط الضعف و 

 تعزيز نقاط القوة.
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 جعات الخارجية ال يوجد استفادة من المرا

 فى تطوير المقررات والبرامج 

  تقديم الدعم عمل ورشة عمل ل

 و الفني لمراجعة تقارير المقررات 

وخطط التحسين بناءا علي البرامج 

 .تقرير المراجع الخارجي

 ت و تحديث توصيفات المقررا

بناءا علي تقرير المراجع  البرامج

 الخارجي

-8181العام األكاديمى 

8180 

 ريب لجنة التد

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى

  توافر توصيفات و

تقارير برامج و 

مقررات محدثة بناء 

على تعليقات المراجع 

 الخارجى

  عدم ادراج خطط تحسين فى التقارير

 السنوية للكلية 

  ادراج خطط تحسين فى التقارير

 السنوية للكلية
 مدير وحدة ضمان الجودة  سنويا

 و النواب

 طط تحسين توافر خ

داخل التقارير السنوية 

 للكلية

 عدم وجود قواعد بيانات للوحدة   تحديث الموقع األلكترونى للوحدة

 ليحتوى على قواعد بيانات
-8109العام األكاديمى 

8181 

-8181العام األكاديمى 

8180 

مدير البوابة األلكترونية 

مع مدير وحدة ضمان 

 الجودة

  موقع الكترونى للوحدة

قواعد يحتوى على 

 بيانات

 والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس -4

   ال يوجد اجراءات تصحيحية ملموسة

للقصور فى تقييم اعضاء هيئة التدريس و 

ال يوجد تقييم ذاتى لعضو هيئة التدريس او 

 الهيئة المعاونة

 

  متابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية

الخاصة بنتائج استبيانات تقييم 

تدريس والهيئة اعضاء هيئة ال

المعاونة من قبل الطالب و رؤساء 

 األقسام العلمية. 

  تصميم استبيان للتقييم الذاتى لعضو

 هيئة التدريس او الهيئة المعاونة

مجالس االقسام فى 

 دراسى  فصلنهاية كل 

-8181العام األكاديمى 

8180 

 

 رؤساء االقسام

وكيل الكلية لشئون التعلم 

 والطالب

 

 

 اتلجنة األستبيان

  توافر تقرير عن

االجراءات  التصحيحية 

 التى تم تنفيذها.

 

 

  توافر استبيان للتقييم

الذاتى لعضو هيئة 

التدريس او الهيئة 

 المعاونة
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  ضعف االنترنت بغرف اعضاء هيئة

 التدريس

  التواصل مع مدير مشروع شبكة

 المعلومات 

 

 

  قياس مستوى الرضا عن جودة

 االنترنت

دمات مدير وحدة الخ سنويا 

 االلكترونية

 

 

 منسق لجنة االستبيانات

    خطاب موجه من مدير

وحدة الخدمات 

االلكترونية لمدير 

 الشبكات بالجامعة                     

   توافر تقرير عن  تحليل

استبيان قياس مستوى 

الرضا عن شبكة 

 االنترنت

 لجهاز اإلداريا -3 

   عدم قياس مردود االثر التدريبى للجهاز

  دارى اال

 لجنه التدريبمنسق  سنويا قياس أثر التدريب   رفع كفاءة أداء

المتدريبين بنسبة  

21% 

  عدم وضع برامج تدريبية بناءا على تقييم

 االداريين 

  وضع خطة تدريبية للجهاز األدارى

مبنية على االحتياجات التدريبية و 

 نتائج تقييم المتدربين

 لجنه التدريبمنسق  سنويا

 

 تدريبية  توافر خطة

للجهاز األدارى مبنية 

على االحتياجات 

التدريبية و نتائج تقييم 

 المتدربين

 الموارد المالية والمادية   -6

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

 اوراق السلفة

  مساحة العيادة الطبية صغيرة و غير

 .ةمناسب

  عدم وجود الرعاية الطبية الكاملة للطالب

 وعدم وجود طبيب بالعيادة الطبية.

 مخاطبة االدارة الطبية بتوفير طبيب 

  مخاطبة ادارة الكلية بتوفير مساحة

 اكبر

 مدير الكلية 8109سبتمر 

 مدير وحدة الجودة

 نسخة من الخطابات 
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  ال توجد خطة للصيانة الدورية لمبانى

 الكلية 

 عميد الكلية سنويا صيانة المبانىوضع خطة ل 

وكيل الكلية لشئون تنمية 

 البيئة وخدمة المجتمع

 مدير الكلية

  نسخة معتمدة من خطة

 الصيانة

   عدم  وجود تعليمات للطالب  للتخلص من

 المواد الكيميائية اثناء الدروس العملية 

  تزويد معامل الكلية بملصقات بها

تعليمات خاصة بالتخلص اآلمن  من 

المواد الكيميائية و المخلفات 

 البيولوجية

مدير لجنة األمن  8109اكتوبر 

 والسالمة

وكيل الكلية لشئون البيئة 

 وخدمة المجتمع

  توافر ملصقات األمن و

 السالمه

  المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -2

   عدم توافق نسب هيكل البرنامج مع

 المعايير االكاديمية المرجعية  

 يث توصيف برامج مرحلة تحد

البكالوريوس و التأكد من توافق 

نسب هيكل البرنامج مع المعايير 

 االكاديمية المرجعية  

المعايير األكاديمية لجنة  سنويا

  والبرامج التعليمية

  توافر توصيفات برامج

مرحلة البكالوريوس 

تحتوى على نسب هيكل 

البرنامج متوافقه مع 

المعايير االكاديمية 

 عية  المرج

  وجود بعض االخطاء بتوصيف و تقارير

 المقررات 

  عمل مراجعة فنية داخلية و خارجية

 على توصيفات وتقارير المقررات 

  تحديث التوصيفات و التقارير بناءا

 على تقريرالمراجعة .

 األقسام العلمية  سنويا 

المعايير األكاديمية لجنة 

   والبرامج التعليمية

ة و لجنة المراجعة الداخلي

 الدعم الفنى.

 

  توافر توصيفات و

تقارير للمقررات محدثة 

 و خالية من األخطاء.
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  عدم وجود تقارير للمراجعة الداخلية

 للبرامج والمقررات

  عمل مراجعة فنية داخلية على

و  توصيفات وتقارير المقررات

 البرامج

لجنة المراجعة الداخلية و  سنويا

 الدعم الفنى.

 

 ةتقارير للمراجع توافر 

الداخلية للبرامج 

 والمقررات

  لم يتم عرض بعض المقررات على محكم

 خارجى

   التاكد من اجراء مراجعة خارجية

 لكل المقررات 
لجنة المراجعة الداخلية و  سنويا

 الدعم الفنى.

 

  توفر تقرير المراجع

الخارجى لكل المقررات 

 داخل ملفات المقررات 

 رةاراء تقييم الطالب للمقررات غير مذكو 

 فى تقارير بعض المقررات

  ادراج اراء تقييم الطالب للمقررات

 داخل تقارير كل المقررات
سنويا عند اعداد تقرير 

 المقرر

 

المعايير األكاديمية لجنة 

   والبرامج التعليمية

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى

 

  توافر تقارير لكل

المقررات تحتوى على 

اراء تقييم الطالب ، 

وى على اسم و تحت

تعليقات المراجع 

 الخارجى

  توافر األجراءات

التصحيحية الخاصة ب 

و  اراء تقييم الطالب

تعليقات المراجع 

الخارجى داخل ال 

ACTION PLAN  

بتقارير المقررات 

 الدراسية.

  ال يوجد بتقرير المقرر اسم او تعليقات

 المحكم الخارجى

  اسم و تعليقات المحكم ادراج

تقارير المقررات  داخل الخارجى

 الدراسية

  خطط التحسين للمقررات الدراسية تحتاج

 إلى مراجعه

  مراجعة وتحديث خطط التحسين

 للمقررات الدراسية
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  عدم وجود آلية للتحقق من مدى توافق

طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج 

 التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية.

  ى للتحقق من مدعمل مصفوفه

توافق طرق التدريس والتعلم 

والتقويم مع نواتج التعلم المستهدفة 

 للمقررات الدراسية

عند اعداد توصيف 

 البرنامج

سنويا بداية العام 

 الدراسى

المعايير األكاديمية  لجنة

   والبرامج التعليمية

 

  ق للتحقتوافر مصفوفه

من مدى توافق طرق 

التدريس والتعلم 

والتقويم مع نواتج 

المستهدفة  التعلم

 للمقررات الدراسية

 لتدريس والتعلما -2

  استراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة لم

 . تدرج بتوصيف المقررات

 للتحقق من مدى  عمل مصفوفه

لم التدريس والتع استراتيجيةتوافق 

والتقويم مع نواتج التعلم المستهدفة 

   للمقررات الدراسية

عند اعداد توصيف 

 البرنامج

بداية العام  سنويا

 الدراسى

المعايير األكاديمية  لجنة

   والبرامج التعليمية

 

  ق للتحقتوافر مصفوفه

من مدى توافق طرق 

التدريس والتعلم 

والتقويم مع نواتج 

التعلم المستهدفة 

 للمقررات الدراسية

  عدم اإلستفادة من نتائج اإلمتحانات فى

 تطوير البرامج والمقررات الدراسية

 نتائج ستفادة من وضه آلية لال

اإلمتحانات فى تطوير البرامج 

 والمقررات الدراسية

-8181العام األكاديمى 

8180 

 

وكيل الكلية لشئون 

 الطالب 

  آلية لالستفادة من توافر

نتائج اإلمتحانات فى 

تطوير البرامج 

 والمقررات الدراسية

  توفر الوثائق الخاصة

 بتفعيل اآللية 

 الميدانى  طرق متابعة و تقويم التدريب

  تحتاج إلى مراجعة لتحقيق مردود التدريب

  عدم توفر تقارير سنوية عن التدريب

 الميدانى للطالب

 

 

 

  التدريب وضع آلية لقياس فاعلية

 الميدانى 

  اعداد تقارير سنوية عن التدريب

 الميدانى

-8181العام األكاديمى 

8180 

 

وكيل الكلية لشئون 

 الطالب

  توافر آلية لقياس

التدريب فاعلية 

  الميدانى

  توفر الوثائق الخاصة

 بتفعيل اآللية

  توفر تقرير سنوية عن

 التدريب الميدانى

 الطالب والخريجون -9

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


 ويفـــة بنى ســـجامع

 ةـــيدلة الصــــكلي

 وحدة ضمان الجودة
 

Beni-Suef University 

Faculty of Pharmacy 

Quality Assurance Unit 

 

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

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

  عدم صرف مكافآت التفوق للطالب

 المتفوقين.

 ستمارات صرف خاصة عمل ا

 بمكافات التفوق
-8181العام االكاديمى 

8180 

وكيل الكلية لشئون التعلم 

 والطالب

 ارات صرف توفر استم

 خاصة بمكافات التفوق 

  محدودية أنشطة التوعية لجذب الطالب

 الوافدين.

 

 برامج وأنشطة  فى  االشتراك

الطالب الوافدين   مركزية لرعاية

 من خالل ادارة الوافدين بالجامعة

وكيل الكلية لشئون التعلم  سنويا 

 والطالب

مدير وحدة البرامج و 

 الشعب الجديدة 

 دينمدير ادارة الواف

  توفر وثائق األنشطة

التى تمت من خالل  

 ادارة الوافدين بالجامعة

  عدم وجود رابطة للخريجين  اعداد قاعدة بيانات للخريجيين 

   اعداد موقع خاص بالخريجيين

 علي موقع الكلية االلكترون ى

-8181العام االكاديمى 

8180 

مدير وحدة رعاية 

 الخريجين

  وجود قاعدة بيانات و

ونى موقع الكتر

 للخريجين.

  البحث العلمي -01

 دم وجود آلية لتسويق األبحاث العلمية ع

 وربطها بسوق العمل.

  وضع آليه لتسويق وربط االبحاث

العلمية بسوق العمل والصناعات 

من خالل وحدة   التطبيقية

األستشارات و ربط البحوث 

 بالصناعه بالجامعة

-8181العام االكاديمى 

8180 

ن وكيل الكليه لشئو

 الدراسات العليا والبحوث

 

  توافر و تفعيل آليه

لتسويق وربط االبحاث 

العلمية بسوق العمل 

 والصناعات التطبيقية.

 الدراسات العليا-00

  ضعف الوعى بالمعايير المرجعية فى

 الدراسات العليا.

  عقد ورشة عمل العضاء عيئة

التدريس لزيادة الوعى المرجعية 

 لبرامج الدراسات العليا

-8181عام االكاديمى ال

8180 

 

لجنة  –لجنة التدريب 

 معيار الدراسات العليا

  من الفئة  %21حضور

 المستهدفة ورشة العمل

  توافر الوثائق  الخاصة

 بورشة العمل

  عدم تحديث الئحة الدراسات العليا بالكلية

 .8119منذ 

 

 تحديث الئحة تشكيل لجنة ل

 .الدراسات العليا
-8181العام االكاديمى 

8180 

وكيل الكليه للدراسات 

 العليا

  توافر تشكيل لجنة

تحديث الئحة الدراسات ل

 معتمده. لعلياا
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  العلمية استالم مقترحات األقسام

بتحديث الالئحة فيما يخص برامج 

 الدراسات العليا التى يقدمونها

  اعتماد الئحة الدراسات العليا بعد

 تحديثها

 

-8181العام االكاديمى 

8180 

-8180العام االكاديمى 

8188 

  توافر مقترحات لتحديث

الالئحة  من األقسام 

 العلمية 

  توافر الئحة دراسات

عليا محدثة و معتمده و 

 مفعلة

  ر تقاريعدم وجود خطط تحسين واقعية فى

 برامج ومقررات الدراسات العليا.

  تحديث خطط التحسين ب مقررات و

 برامج الدراسات العليا
 األقسام العلمية  سنويا

 

 ود خطط تحسين وج

واقعية داخل تقارير 

 المقررات و البرامج

  عدم وجود نظام للمراجعة الداخلية

 بالدراسات العليا.

 

  تفعيل الية المراجعة الداخلية لبرامج

الدراسات العليا داخل األقسام 

 العلمية

العام ابتداء من 

 8181-8109االكاديمى 

 

 لجنة الدراسات العليا

و  لجنة المراجعة الداخلية

 الدعم الفنى

 

  وجود تقاريرالمراجعة

الداخلية لبرامج 

الدراسات العليا داخل 

 األقسام العلمية

  برامج ومقررات الدراسات توصيفات

 تفتقر للدقة  العليا

  برامج ومقررات مراجعة توصيفات

 دوريا الدراسات العليا
 لجنة الدراسات العليا سنويا

لجنة المراجعة الداخلية و 

 الدعم الفنى

 األقسام العلمية

  توصيفات برامج و

تقارير الدراسات العليا 

 محدثة و صحيحة.

  عدم اتخاذ اية اجراءات تصحيحية نتيجية

 قياس اراء طالب الدراسات العليا

  متابعة اجراء تحليل  وتقرير عن

استبيانات قياس اراء طالب 

 الدراسات العليا 

  اتخاذ و تنفيذ األجراءات

ليل التصحيحية بناء على تح

استبيان قياس اراء طالب الدراسات 

 العليا.

 لجنة األستبيانات سنويا

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا

  توافر تحليل  وتقرير

عن استبيانات قياس 

اراء طالب الدراسات 

 العليا 

  توافر األجراءات

التصحيحية بناء على 

تحليل استبيان قياس 
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اراء طالب الدراسات 

 العليا
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