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 كلیة الصیدلة  قطاع الدراسات العلیا والبحوث

 
 التقریر السنوي 

 
 الدراســـات العلیـــا والبحوث   قطاع

 
 رؤیة القطاع بكلیة الصیدلة 

مستقبلیة رؤیة  ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰قطاع الدراسات العلیا والبحوث بكلیة الصیدلة جامعة بني سویف خالل عام یتبنى 
وتتبني الخطة االستراتیجیة للدولة  ،طموحة لتحقیق مبادئ وأھداف التنمیة المستدامة في المجال العلمي والبحثي

ك لمواكبة ) والجامعة وتھدف إلى توطینھا بقطاع الدراسات العلیا والبحوث بكلیة الصیدلة وذل۲۰۳۰(رؤیة مصر 
االرتقاء قطاع الدراسات العلیا والبحوث بكلیة الصیدلة على تركز رؤیة التغییرات المستجدة محلیا وإقلیمیا ودولیا. 

. وتھدف رؤیة )۱۹-العالمي (كوفیدكورونا وباء بمرحلة الدراسات العلیا وتقلیل تداعیات التعلیم الجامعي بجودة 
 –أعضاء ھیئة تدریس وھیئة معاونة  –القطاع إلى تحسین الخدمات المقدمة لمختلف األطراف المعنیة: طالب 

الجھود المبذولة لتحقیق تصنیف دولي متقدم في المجال بالبحثي. وكذلك یأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع مبتعثین. 
العمل على تنمیة إیرادات قطاع الدراسات العلیا ورقمنة ومیكنة قطاع الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة جھود 

  .أنشطة القطاع مستقبالعلى واالستدامة والبحوث بالكلیة مما یعود بالنفع 
;
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 الھیكل التنظیمي 

 كلیة الصیدلة 
 جامعة بني سویف 
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 الھیكل التنظیمي لقطاع شئون الدراسات العلیا والبحوث
;
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 لجنة شئون الدراسات العلیا والبحوث

 المدیر العام ومدیري اإلدارات

برنامج دكتور 
 الصیدلة
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;

 إدارة الدراسات العلیا
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 الدراسات العلیا والبحوث قطاعبالمھام الرئیسیة  رقمنة. ۱
أولویات الدولة المصریة والجامعة بصورة خاصة وذلك من اجل االرتقاء بمستوى الخدمات  ى حدإ  الرقمنةتعتبر 

المقدمة وأرشفة البیانات مما یسھل الرجوع إلیھا لعمل االحصائیات الالزمة ولتقلیل الوقت المھدر في األعمال  
 طاع الدراسات العلیا والبحوث الخاصة بشئون قاإلجراءات  قاعدة بیانات لتسھیل  الورقیة. ولتحقیق ذلك تم إنشاء  

بالمعلومات الخاصة بشئون الدراسات العلیا   تھاتغذیتم  و.  سھلة في التعاملتفاعلیة  اجھة  بوتزویدھا  تم  و.  بالكلیة
عمل االحصائیات الالزمة وغیرھا من االجراءات    یتسنىاعوام سابقة حتى    ۱۰على مدار ما یقرب من  بالكلیة  

قاعدة  تم إنشاء  ویوضح التالي حجم البیانات التي تم اضافتھا إلى قاعدة البیانات في كل عنصر.  الھامة للقطاع.  
ھیئة  البیانات   البیاناتمجموعة من  على  البینیة الصغیرة    قواعد  العملیات  في بعض  یتم ربطھا  التي  المنفصلة 

. كذلك تم تزوید  تشمل التواریخ الخاصة بالخطوات المختلفة لمشرفین والمحكمینوالباحثین اة بیانات وتشمل قاعد
تسجیل نقطة من  بالقطاع    الشھریةباألعمال الروتینیة  الخاصة  الرسمیة  المذكرات  قاعدة البیانات بإمكانیة إصدار  

إلى  القید باإلضافة  وإیقاف ومد  وان وشطب  العنووالمنح وتعدیل اإلشراف  بحثیة وتشكیل لجان الحكم والمناقشة  
في تقلیل الوقت المھدر في  بصورة كبیرة  اھمت قاعدة البیانات  س  استخراج اعالن المناقشة بصورة الكترونیة.

في سھولة و  كذلك ساھمت في تقلیل االخطاء الناجمة عن العنصر البشريیتم تنفیذھا یدویا وروتینیة  إجراءات  
 .  واألقسام العلمیةللطالب والمشرفین اإلفادات الالزمة واستخراج االحصائیات الخاصة بالقطاع 
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 وتشتمل قاعدة البیانات على الواجھات التالیة 
 واجھة البحث عن بیانات  واجھات تعدیل البیانات  واجھات التسجیل األولي 

 تسجیل بیانات باحث  -
 تسجیل بیانات مشرف   -
 تسجیل بیانات نقطة بحثیة -
 تسجیل بیانات لجنة حكم ومناقشة -
 تسجیل بیانات منح  -

 تعدیل بیانات باحث -
 تعدیل بیانات مشرف -
تعدیل بیانات نقطة بحثیة (تعدیل  -

تعدیل اشراف، مد قید،  عنوان،
 ایقاف قید، شطب قید)

 البحث عن باحث -
 البحث عن مشرف  -
 البحث عن نقطة بحثیة -
 

واجھة استخراج احصائیات اقسام  إفاداتواجھة استخراج  مذكرات  استخراجواجھة 
 علمیة

 مذكرة تسجیل  -
 مذكرة تشكیل لجنة حكم  -
 مذكرة منح  -
 مذكرة تعدیل عنوان  -
 مذكرة تعدیل اشراف -
 مذكرة مد قید  -
 مذكرة ایقاف قید -
 مذكرة شطب قید  -
 اعالن مناقشة  -

 استخراج إفادة باحث -
استخراج إفادة مشرف (بیان  -

 اشراف)
(بیان استخراج إفادة مشرف  -

 اشراف مع تحدید تواریخ المنح) 
 

 افادة قسم علمي بالتسجیالت -
 افادة قسم علمي بالمنح  -
 افادة قسم علمي بعنوان الرسائل  -
 افادة قسم علمي بالمشرفین  -

;
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;لقاعدة البیاناتالواجھھ التفاعیلة 
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 مثال للخدمات المختلفة التي تقدمھا اإلدارة
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 إستخدام قاعدة البیاناتبعد وقبل مثال لمذكرات المنح 
 

 
 قبل 

 بعد
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 كلیة الصیدلة  قطاع الدراسات العلیا والبحوث

 المھام الرئیسیة لقطاع شئون الدراسات العلیا والبحوث. ۲
قید بالكلیة لبرامج الدراسات العلیا المختلفة  للتھتم إدارة الدراسات العلیا بالكلیة بشئون الباحثین بدءا من االلتحاق 

 استخراج شھادات التخرج الخاصة بھم. وتشمل المھام الروتینیة لإلدارة: وصوال إلى 
 . متابعة وتنسیق إجراءات التقدم للدراسة بالكلیة ۱
 . تنظیم جداول المحاضرات ومتابعة الحضور۲
 . متابعة اعمال االمتحانات وإصدار النتیجة۳
 . خطوات تسجیل النقاط البحثیة٤
 والمناقشة. خطوات تشكیل لجان الحكم ٥
 . خطوات منح الدرجات العلمیة٦
 . خطوات تعدیل اإلشراف وتعدیل العنوان ۷
 ، إسقاط مدة. خطوات مد القید، إیقاف القید، وشطب القید۸
 

 احصائیات التسجیل  
للعام    تسجیل النقاط البحثیة لدرجتي الماجستیر ودكتوراه الفلسفة باألقسام العلمیة المختلفة بالكلیةجاءت احصائیات  

اقل من    ۲۰۲۱احصائیات عام  . وعلى النقیض جاءت  ۲۰۱۹السابق  نظیرتھا للعام  مع  متقاربة    ۲۰۲۰الجامعي  
لینتھي العام الدراسي في    ۲۰۲۰  –   ۲۰۱۹متأثرا بقرار تأجیل الدراسة لدفعة تمھیدي الماجستیر  المعتاد وذلك  

ن المتوقع ارتفاع اعداد الطالب المسجلین  . وعلیھ منظرا لظروف وباء كورونا المستجد  ۲۰۲۰بدال من    ۲۰۲۱
طالب بتمھیدي    ٥۹نتیجة نجاح    ۲۰۲۱لدرجة الماجستیر بصورة خاصة خالل األشھر القلیلة القادمة في عام  

 . وبدء إجراءات التسجیل باألقسام الماجستیر بالتخصصات المختلفة بالكلیة
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  احصائیات المنح 
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 كلیة الصیدلة  قطاع الدراسات العلیا والبحوث

 إحصائیات عامة 
  جامعة حكومیة وخاصة ۱۸ما یقرب من بجامعة بني سویف خدماتھا ل قدمت ومازالت تقدم الدراسات العلیا بكلیة الصیدلة

الشكل التالي   . باإلضافة إلى طالب كلیة الصیدلة جامعة بني سویف وذلك للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه
یوضح اعداد الطالب المسجلین والممنوحین من الجامعات المصریة المختلفة ھذا بخالف الطالب المقیدین حالیا لتمھیدي  

 ). ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰،  ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹دفعتى الماجستیر (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتتمیز الدراسات العلیا بكلیة الصیدلة بجامعة بني سویف بتنوع الباحثین الدراسین بھا للحصول على درجتي الماجستیر  
ودكتوراه الفلسفة منذ إنشاء الدراسات العلیا بالكلیة. ویمثل الباحثین القادمین من جامعات حكومیة أو خاصة الغالبیة العظمي  

٪ (یشمل طالب كلیة الصیدلة جامعة بني سویف). بینما  ٦٦بني سویف بنسبة تصل إلى    من الدارسین بكلیة الصیدلة جامعة
باحث من    ۱۹٪ (۱۰٪ من إجمالي أعداد الباحثین والصیادلة العاملین بالمستشفیات  ۱۱یمثل الباحثین المقیدین كصیدلي حر  

٪ من  ۳مین من ھیئات رقابیة حوالي باحث من مستشفیات حكومیة أخرى). ھذا ویمثل الباحثین القاد ۳٦مستشفى جامعي و
القومیة للبحوث والرقابة على المستحضرات    والھیئة  الھیئة القومیة للرقابة والبحوث الدوائیة إجمالي عدد الباحثین ممثلة في  

 ٪ من مدیریات الشئون الصحیة.     ۲. وما یقرب من الحیویة

 

٪ فقط.  ۳۷٪ من الباحثین المسجلین حالیا لدرجتي الماجستیر والدكتوراه بینما یمثل الذكور  ٦۳وتمثل اإلناث ما یقرب من  
٪ من  ٦٥وبالنسبة للخریجین الممنوحین لدرجتي الماجستیر والدكتوراه منذ إنشاء الدراسات العلیا بالكلیة فتصل النسبة إلى  

عني أن تقریبا نسبة اإلناث للذكور بالدراسات العلیا بكلیة الصیدلة ثابتة بدرجة كبیرة  ٪ من الذكور. مما ی ۳٥اإلناث مقابل  
 على مدار العقد الماضي.  

 عدد الطالب المسجلین والممنوحین

 إحصائیة عدد الطالب المسجلین والممنوحین من جامعات حكومیة وخاصة
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الماجستیر   لدرجتي  التسجیل  في  الراغبین  الباحثین  أولویات  ضمن  اإلكلینیكیة  والصیدلة  والسموم  األدویة  أقسام  وتأتي 
والدكتوراه. یلیھم أقسام الصیدالنیات والكیمیاء التحلیلیة والعقاقیر. وتتساوي تقریبا أقسام الكیمیاء الدوائیة والمیكروبیولوجیا  

لعدة أسباب  على األقسام العلمیة المختلفة  ویرجع االختالف في اإلقبال  میاء الحیویة والعضویة.  الصیدلیة وأخیرا أقسام الكی 
المقبول سنویا   الطالب  لعدد  األقسام  تحدید مجالس  واإلمكانات  منھا  باإلشراف  القائمین  التدریس  لعدد أعضاء ھیئة  وفقا 

مدى أھمیة مجال الدراسة والتخصص لسوق العمل والتي تتغیر على مدار األعوام مرتبطة بتغیر توجھات  وكذلك  المتاحة  
جامعیة والحكومیة دفع  الإنشاء إدارات للصیدلة اإلكلینیكیة داخل المستشفیات  الدولة على  شجیع  . فعلى سبیل المثال ت الدولة 

الكثیر من الخریجین للتوجھ لدراسة الصیدلة اإلكلینیكیة. وعلى صعید اخر فیالحظ االھتمام بمجاالت التشخیص والتحلیل،  
النباتات العطریة والطبیة باعتبار محافظة بني سویف أحد أكبر منتجي الزیوت العطریة والطبیة على مستوى الجمھوریة،  

وسیع أفاق مجال الصیدلة في علوم التغذیة اإلكلینیكیة ومستحضرات التجمیل وغیرھا من المجاالت التي  وكذلك االھتمام بت 
 تشھد نموا سریعا في السنوات الحالیة.  

 توزیع الباحثین الممنوحین والمسجلین باألقسام العلمیة
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 الطالب المتعثرین  إجراءات متابعة
 بما یلي: بالكلیةقامت إدارة الدراسات العلیا 

تزوید األقسام العلمیة بقائمة بأسماء جمیع الطالب المقیدین لدیھم لنیل درجتى الماجستیر ودكتواره الفلسفة .  ۱
 .   موضح بھا تاریخ التسجیل وعنوان الرسالة

في    لتجھیز قائمة بأسماء طالب الماجستیر والدكتوراه ممن قد قاربوا على تعدي الحد األقصى لفترة التسجی  .۲
المناسبة   ۲۰۲۰  اكتوبر الدراسي واتخاذ اإلجراءات  لمتابعة تطورھم  العلمیة  وتم ارسالھا للمشرفین وألقسامھم 
 . طالب) ۲۱(شملت القائمة  حیالھم

٪ من الحاالت وشملت اإلجراءات مد قید، شطب قید، اسقاط ٥۰تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة في ما یقارب  .  ۳
 .  (الشكل التالي) تشكیل لجان حكم ومناقشةمدة عذر مرضي، 

 

 
تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعمل تعدیل اشراف لبعض الطالب ممن تعثروا نتیجة تغیب المشرف الرئیسي  .  ٤

 (وفاة، سفر).
تجھیز قائمة بأسماء طالب الماجستیر والدكتوراه ممن قد قاربوا على تعدي الحد األقصى لفترة التسجیل في  .  ٥

للمشرفین  ۲۰۲۱  اغسطس الدراسي واتخاذ اإلجراءات   علیھم  وتم ارسالھا  لمتابعة تطورھم  العلمیة  وألقسامھم 
 طالب). ٦۰المناسبة حیالھم (شملت القائمة 
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  التقدیم للدراسات العلیافتح باب . ۳
 ۲۰۲۱  - ۲۰۲۰أوال: العام األكادیمي  

  ۲۰۲۰(تم مد باب التسجیل حتى أكتوبر    ۲۰۲۱  –   ۲۰۲۰فتح باب التقدم للقید ببرنامج الماجستیر للعام الجامعي    -
 نظرا لظروف وباء كورونا المستجد)

اعتماد  تنسیق ومتابعة ارسال الملفات الخاصة بالطالب المتقدمین للدراسات العلیا إلي األقسام المختصة ومتابعة    -
 بمجلس كلیة الصیدلة ومجلس الدراسات العلیا والبحوث بالجامعة. أسماء الطالب المقبولین 

 : إحصائیات عامة  - 
 طلب ۱۱۱  اجمالي عدد طلبات األلتحاق بدرجة الماجستیر

 طالب) ۷۲طلب ( ۷٦ ۲۰۲۱  - ۲۰۲۰للعام الجامعي  إجمالي الطلبات المقبولة
 ٪ ٦۸ نسبة القبول

 طالب  ۲۹ ماضي للعام الإجمالي عدد الطالب المقبولین 
 ٪ ۲2 بنسبة إنخفاض أعداد المقبولین عن العام الماضي 

;

 

 
;۲۰۲۲  - ۲۰۲۱ثانیا: العام األكادیمي  

 الماجستیر أ. تمھیدي 
 . ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱فتح باب التقدم للقید ببرنامج الماجستیر للعام الجامعي  -
 

 ب. برنامج دكتور الصیدلة (فارم دي)  
 . ۲۰۲۲ –۲۰۲۱فتح باب التقدم للقید ببرنامج دكتور الصیدلة (فارم دي) للعام الجامعي  -
 

 ج. الدبلومات األكادیمیة 
 ۲۰۲۲  – ۲۰۲۱مخاطبة األقسام العلمیة لتحدید الدبلومات المزمع بدء الدراسة بھا خالل العام الجامعي  -
 الحصول على موافقة األقسام العلمیة ومجلس كلیة الصیدلة على فتح باب التقدیم لدبلومات الدراسات العلیا  -
 موحدة لبرامج دبلوم الدراسات العلیاتكلیف قسم الكیمیاء الحیویة بتجھیز مقترح لالئحة مالیة  -
لدراسة    - المعنیة  الكلیات  وكالء  من  لجنة  بتشكیل  قام  بدوره  والذي  الدراسات  مجلس  على  الموضوع  عرض 

 الدبلومات المزمع فتحھا. 
عرض قرار اللجنة على مجلس الجامعة والذي قرر تشكیل لجنة من عمداء الكلیات المعنیة لدراسة الدبلومات   -

 فتحھا.  المزمع
 على فتح الدبلومات التالیة: المبدئیة الموافقة  -
 دبلوم المیكروبیولوجي (قسم المیكروبیولوجیا الصیدلیة والمناعة) - 
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 دبلوم التحلیل الكیمیائي الحیوي (قسم الكیمیاء الحیویة)  - 
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 تنظیم العملیة التعلیمیة  .٤
 : الجداول الدراسیة إعداد

 :  على النحو التاليتجھیز جداول الدراسة  -
 السنة الدراسیة  الدفعة  البرنامج الترم 

 الترم الثاني –السنة األولى   ۲۰۲۱  – ۲۰۱۹دفعة  برنامج دكتور الصیدلة  ۲۰۲۰خریف 
 الترم الثاني  ۲۰۲۰  – ۲۰۱۹دفعة  تمھیدي ماجستیر  ۲۰۲۰خریف 
 الترم األول  ۲۰۲۱  – ۲۰۲۰دفعة  تمھیدي ماجستیر  ۲۰۲۰خریف 

 الترم الثاني  ۲۰۲۱  – ۲۰۲۰دفعة  تمھیدي ماجستیر  ۲۰۲۱ربیع 
 

تم مراعاة تطبیق جمیع متطلبات التباعد االجتماعي وتنظیم سیر المحاضرات داخل الكلیة واألستعداد  -
 ألى تطورات قادمة.

 .تم تجمیع األكواد الخاصة بالمحاضرات اإللكترونیة لجمیع المقررات -
تجھیز   - الخاصة    Onedriveعلي    (Online Lecture Repository)تم  المحاضرات  جمیع  بھ 

 واتاحتھا للطالب. ببرنامج دكتور الصیدلة (فارم دي) 
 مثال للجداول الدراسیة:  -

 

 :الكنترولاالمتحانات و  متابعة سیر أعمال 
 ) 2021تصمیم قالب موحد المتحانات الدراسات العلیا (دور أبریل 

تجھیز - العلیا  المتحانقالب    تم  الدراسات  تسمح  ات  تفاعلیھ  المادةبطریقة  من    ألستاذ  مجموعة  بإجراء 
االختیارات تشمل البرنامج الدراسي والترم والقسم والسنة الدراسیة والتاریخ والدرجات بحیث تكون جمیع 

 تحتوي على نفس المقدار من المعلومات والھام توافرھا لتحقیق الجودة الشاملة.  االمتحانات
 .  الجدیدبالقالب  االلتزام  علىحثھم تم تعمیم القالب على جمیع األقسام العلمیة و -
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 .بالتباعد االجتماعي بین الطالروعي فیھا تحقیق  تجھیز جداول االمتحانات -
عمل محاكاه للقاعات وتحدید أماكن جلوس الطالب إلكترونیا قبیل بدء االمتحانات تیسیرا على الطالب وتقلیال   -

 .(الشكل التالي)للتزاحم یوم االمتحان 
 ة: وذلك لبرامج الدراسات العلیا التالی والتصحیح والرصد الكنترول و  االمتحانات أعمالمتابعة سیر  -

 ) والترم الثاني الترم األول –(السنة األولي   ۲۰۲۱ –  ۲۰۱۹ دفعة الصیدلةبرنامج دكتور  .1
 ) والترم الثاني (الترم األول ۲۰۲۰ –  ۲۰۱۹ دفعة تمھیدي الماجستیر .2
 (الترم األول)  ۲۰۲۱ –  ۲۰۲۰تمھیدي الماجستیر دفعة  .3

 . قبیل اعتمادھا (للمرة األولى)تشكیل لجنة لمراجعة النتیجة  -
 .)للمرة األولى() MIS( المركزیة بالجامعة نظم المعلوماتنتیجة على الرفع  -
 .برنامج دراسي (تمھیدي الماجستیر والفارم دي)وعلمیة مادة  بصورة تفاعلیة عمل إحصائیات -
 

 االمتحانات االمتحانات



 

 20 

 كلیة الصیدلة  قطاع الدراسات العلیا والبحوث

 إلكترونیا المدرج البحري وتوزیع ارقام الجلوس محاكاة 
   االجتماعيلتقلیل التزاحم ولتحقیق التباعد 
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 ) ۲۰۲۰ –  ۲۰۱۹احصائیات تمھیدي الماجستیر (دفعة 
 

   

 
 ) ۲۰۲۱ – ۲۰۱۹(دفعة  برنامج دكتور الصیدلةاحصائیات 

 

 ) ۲۰۲۱ – ۲۰۱۹احصائیات المواد الدراسیة لبرنامج دكتور الصیدلة (دفعة 



 

 22 

 كلیة الصیدلة  قطاع الدراسات العلیا والبحوث

 شئون أعضاء ھیئة التدریس
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 شئون أعضاء ھیئة التدریس
 )  ۲۰۲٦  –  ۲۰۲۱. إعداد الخطة الخمسیة للتعیینات بالكلیة ( ۱

بالتنسیق مع األقسام وذلك    ۲۰۲۰) في دیسمبر  ۲۰۲٦  –  ۲۰۲۱تم إعداد الخطة الخمسیة للتعیینات بالكلیة (
. ولتحدید األقسام العلمیة التي بھا قصور في أعداد الھیئة المعاونة تم عمل إحصائیات  العلمیة المختلفة بالكلیة

لك العبء التدریسي (الساعات التدریسیة) لكل  بأعداد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في كل قسم وكذ
 قسم. 

  

  
 . تنسیق إعداد الساعات التدریسیة الخاصة باألقسام العلمیة المختلفة ۲
 بالتنسیق مع األقسام العلمیة المختلفة بالكلیة  -
التدریسیة لكل قسم حتى یتم توحید طریقة حساب    - الساعات تم تجھیز فیدیو یوضح كیفیة تحدید الساعات 

 التدریسیة باألقسام كلھا. 
 رابط الفیدیو:  

https://www.youtube.com/watch?v=F9t_lsiYdDs 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F9t_lsiYdDs


 

 24 

 كلیة الصیدلة  قطاع الدراسات العلیا والبحوث

 
 ملف تعیین المعیدین بكلیة الصیدلة . ۳
 .)من الخطة الخمسیة ۲۰۱۸  / ۲۰۱۷( معید بكلیة الصیدلة عن العام  ۱۲. متابعة اجراءات تعیین عدد ۱
  .)من الخطة الخمسیة  ۲۰۱۹  / ۲۰۱۸( عن العام بكلیة الصیدلة معیدین  ۱۰اجراءات تعیین عدد . ۲

 على النحو التالي: وذلك 
وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا سعادة  متابعة تنفیذ قرار مجلس الكلیة بناء علي المذكرة المقدمة من   -

وخریجي   ۲۰۱۸  –  ۲۰۱۷  )، بشأن تعیین خریجي دفعةعبد السالم  والبحوث األسبق (أ.د. رباب محمد
 .  وفقا للقوانین والقواعد المنظمة ۲۰۱۹  – ۲۰۱۸ دفعة

 . التنفیذي الصادر بھذا الشأن من مجلس الجامعةمتابعة القرار  -
 تنسیق استالم الملفات الخاصة بالمعیدین الجدد.  -
العلمیة   - األقسام  على  لتوزیعھم  الطالب  بین  المفاضلة  اجراء  مواد  تنسیق  وتقدیر  العام  للتقدیر  وفقا 

 وإنھاء المذكرات الخاصة بتوزیع الطالب واعتمادھا بمجلس الكلیة. التخصص 
 تسكین المعیدین الجدد بأقسامھم العلمیة داخل الكلیة وانتظامھم بالعمل. متابعة  -

 
بناء علي الخطة    ۲۰۲۰  –  ۲۰۱۹الخاصة بتعیین المعیدین من خریجي كلیة الصیدلة دفعة    اتالمذكر  . إعداد۳

 .وتسلیمھا إلى لجنة التعیینات بالجامعة مجلس الكلیةاعتماد المذكرة من الخمسیة و
بناء علي    ۲۰۲۱ –  ۲۰۲۰رات المبدئیة الخاصة بتعیین المعیدین من خریجي كلیة الصیدلة دفعة  . إعداد المذك٤

 الخطة الخمسیة.  
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;

 

 تصنیفات وجوائز
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 جوائز 
 برنامج دكتور الصیدلة (الفارم دي) یحصد المركز األول 

من بین المركز األول  وھو برنامج دراسي ممیز بمصاریف دراسیة  برنامج دكتور الصیدلة (الفارم دي)  حصد  
برامج   العلیاجمیع  في    الدراسات  أفضلبالجامعة وذلك  الجامعي  برنامج  شعبة و  مسابقة  للعام    –   ۲۰۲۰جدید 

 بواسطة اللجنة العلیا لشعب اللغات والبرامج الجدیدة. وتحكیمھا والتي یتم تنسیقھا  ۲۰۲۱
 

 
 

 
 
 

 رئیس جامعة بني سویف یعلن نتیجة أفضل شعبة وبرنامج جدید .. والصیدلة تحصد المركز األول

 زیارة اللجنة العلیا للشعب والبرامج الجدیدة لبرنامجي الصیدلة اإلكلینیكیة ودكتور الصیدلة (فارم دي)
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 محلیة وإقلیمیة ودولیة  تصنیفات
 البریطاني الدولي  QSجامعة بني سویف ألول مرة في تصنیف  

  مجال في   QS ألول مرة في تاریخھا ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنیف البریطانيجامعة بني سویف  إدراج  
على عدة    QS. ویعتمد تصنیف الدولة 157جامعة من  1453. شمل التصنیف الصیدلة وعلم األدویة والسموم

أھمھا السمعة األكادیمیة والسمعة بین رواد األعمال والتعاون الدولي ونسب األبحاث المنشورة إلى عدد  معاییر  
شورة  إلى درجة الماجستیر، ونسب األبحاث المن  الدكتوراهأعضاء ھیئة التدریس، ونسب الحاصلین على درجة  

  .في مجالت الربع األول، ونسب الطالب الوافدین، وغیرھا من المعاییر
 
 

 عالمیا في مجال العلوم الصیدلیة  ۳۰۰- ۲۰۱تحتل المركز جامعة بني سویف 
  الثاني والترتیب    والصیدلة،قطاع العلوم الصیدالنیة  عالمیا في    ۳۰۰  –  ۲۰۱جامعة بني سویف المرتبة  احتلت   

على خمس للجامعات  تصنیف شنغھاي الصیني  . ویعتمد  في تصنیف شنغھاي  على مستوى الجامعات المصریة
، ومعدل االستشھاد النوعي لكل فرع،  Q1األول  رئیسة ھي عدد األبحاث المنشورة في مجالت الربع  معاییر  

المنشورة في أفضل المجالت والمؤتمرات  ونسبة األبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثین دولیین، وعدد األبحاث  
 .الدولیة، وعدد أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین على جوائز دولیة في ھذا المجال

QS Ranking 
- World University Ranking By Subject 

o (Pharmacy and Pharmacology)  
 #301-350  worldwide 
 #9   Africa  
 #٦  Egypt  

 

Shanghai Ranking 
- Global Ranking of Academic Subjects 

o (Pharmacy & Pharmaceutical Sciences)  
 #201-300 worldwide  
 #۲  Egypt  
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 المكتبة
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 المكتبة  
  

البحثیة التي تم اقتنائھا  العالمیة والرسائل  العلمیة  كبیر من المراجع    تزخر مكتبة كلیة الصیدلة بجامعة بني سویف بعدد
.  للطالب والباحثین في مجال العلوم الصیدلیة  عتبر بمثابة مرجع علمي وبحثي متمیز التي ت على مدار عشرات السنین و

 .  بحثیة  رسالة ٥۰۰وما یقرب من علمي كتاب   ۱۰۰۰حیث تضم المكتبة ما یقرب من 
 

 

وفي إطار دعم رئیس الجامعة المتواصل  
تم  فقد  الصیدلة  بكلیة  البحثیة  للمنظومة 

بمجموعة  الموافقة على دعم مكتبة الكلیة  
بقیمة   العلمیة  الكتب   جنیھا  ٥۰,۰۰۰من 

 . ۲۰۲۱في عام 
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 العالقات الثقافیة
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 إلجازات الدراسیة والمھمات العلمیةا
الحاصلین على بعثات دراسیة  تتمیز كلیة الصیدلة بجامعة بني سویف بارتفاع عدد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  

أو مھمات علمیة بجامعات دولیة ذات تصنیف متقدم بدول العالم المختلفة مما یزید من خبراتھم والمھارات المكتسبة. ولذلك  
من أقسام العقاقیر   باحثین  ۳  تم قبول عدد  ۲۰۲۱وفي عام    یة والبحثیة داخل الكلیة. بالغ األثر في تطویر العملیة التعلیم

الحیویة  (  والكیمیاء  علمیة  مھمات  في  (۲للسفر  دراسیة  وبعثة  المتحدة  ۱)  بالوالیات  وتكساس  مسیسیبي  جامعتي  إلى   (
٪ من أعداد الباحثین المقبولین من جامعة بني سویف ھذا باإلضافة إلى الباحثین المبتعثین ٤۲األمریكیة ویمثل ھذا العدد  

 .  ۲۰۲۲ - ۲۰۲۱بالفعل خارج البالد خالل عام 
 

٪ مما ۷۲أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین على بعثات دولیة في بعض األقسام العلمیة بكلیة الصیدلة إلى  ھذا وتصل نسبة  
القسم وكذلك في تطویر   المنشورة من  الدولیة  أثر ھام في إحداث تحول نوعي وكمي في طبیعة وعدد األبحاث  لھ  كان 

لمعاونة على التقدیم للمشاریع البحثیة والبعثات الدولیة  المنظومة البحثیة داخل الكلیة وتشجیع صغار الباحثین من الھیئة ا
 وكذلك یساھم بدرجة كبیرة في رفع التصنیف الدولي للجامعة.  إلكسابھم أعلى المھارات والخبرات في المجاالت المختلفة. 
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  البعثات الخارجیة
2018 – 2019 

Field of Study Country University 
Clinical Pharmacy Ireland Trinity College Dublin 
Biochemistry USA Michigan 
Biochemistry Canada Montreal 
Biochemistry USA Texas  
Pharmacology and Toxicology Japan Nagoya 
Pharmacology and Toxicology Scotland Glasgow 
Microbiology and Immunology Norway Stavanger 
Microbiology and Immunology Belgium Ghent 

 
2019 - 2020 

Field of Study Country University 
Clinical Pharmacy Ireland Trinity College Dublin 
Pharmaceutics Canada Montreal 
Biochemistry Canada Montreal 
Biochemistry Hungary Eötvös 
Biochemistry USA Texas 
Pharmacology and Toxicology Japan Nagoya 
Pharmacology and Toxicology Scotland Glasgow 
Pharmacology and Toxicology England Manchester 
Microbiology and Immunology Belgium Ghent 
pharmaceutical Chemistry Canada Waterloo 

 
2020 – 2021 

Field of Study Country University 
Clinical Pharmacy Ireland Trinity College Dublin 
Pharmaceutics Canada Montreal 
Biochemistry Canada Montreal 
Biochemistry Hungary Eötvös 
Biochemistry USA Texas 
Pharmacology and Toxicology Scotland Glasgow 
Pharmacology and Toxicology Japan Nagoya 
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 برنامج دكتور الصیدلة (فارم دي)
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 إدارة جدیدة، طموح أعلى
 منسق شئون برنامج دكتور الصیدلة (الفارم دي) 

بمصاریف دراسیة داخل كلیة الصیدلة والتي  دكتور الصیدلة (الفارم دي) أحد أھم البرامج المتمیزة  یعتبر برنامج  
تخدم خریجي كلیات الصیدلة على مستوى الجمھوریة. ویعتبر أحد أھم مصادر الدخل للكلیة والجامعة. ونظرا 

تعیین د. ھیثم سعید (المدرس ، تم  ألھمیتھ والحاجة الدائمة إلى التطویر وضخ دماء جدیدة لرفع مستویات الطموح
الستكمال ما بدأتھ د. أماني عزوز (األستاذ المساعد    دكتور الصیدلة بقسم الصیدلة اإلكلینیكیة) منسقا لشئون برنامج  
 وفي ھذا اإلطار تم تنفیذ العدید من المھام وھي كالتالي:   .بقسم األدویة والسموم) المنسق األسبق للبرنامج

 واعتماد الرؤیة والرسالة واألھداف الخاصة بالبرنامج. . تحدیث ۱ 
 بھ معلومات عن البرنامج والالئحة.   لبرنامج دكتور الصیدلة . عمل موقع إلكتروني ۲ 
 الموقع االلكتروني.ووضع رابط لھ على برنامج دكتور الصیدلة . تحدیث دلیل طالب ۳ 
للوقوف على المشاكل التي تواجھھم   تور الصیدلة دك.  إنشاء وسائل تواصل إلكترونیة مع طالب برنامج  ٤ 

 والرد على استفساراتھم ومتابعتھم عن كثب.  
 

  
. إنشاء برید إلكتروني جامعي وكذلك حسابات ببنك المعرفة لجمیع الطالب وذلك لتوفیر مصادر علمیة  ٥

 للطالب للتدریب والبحث. 
 
 :. توفیر منصات تعلیم إلكتروني مختلفة٦

Zoom, Microsoft Teams, Google Classrooms 
 

وذلك قبل بدء الدراسة تحسبا   ۲۰۲۰. تجھیز مستودع للمحاضرات مع بدء الترم الثاني من العام األول  ۷
 لظروف وباء الكورونا المستجد. 

 
 البرنامج والمجاالت المختلفة. . تجھیز خطة تسویقیة للبرنامج لتوعیة الخریجین بأھمیة ۸
 
. تنسیق عمل استبیانات المقررات واإلدارة وأعضاء ھیئة التدریس بواسطة الطالب كأحد أھم وسائل ۹

 التغذیة العكسیة لمعرفة نقاط الضعف وتقویمھا ونقاط القوة وتدعیمھا. 
 

لتحسین جنیھا مصریا وذلك لتوفیر عائد مادي    ٤۰۰جنیھا إلى    ۲٥۰اعة بالبرنامج من  رفع سعر الس تم .  ۱۰
 للطالب.  وجودة التدریب المقدمة الخدمة التعلیمیة 

 
 . توفیر دورات مجانیة لبعض الطالب بأكادیمیة البحث العلمي.۱۱
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 . تطویر دلیل التدریب المیداني للطالب. ۱۲
 

 تدریب المیداني وتذلیل العقبات التي تواجھ الطالب. . وضع لجنة لمتابعة وتقییم ال۱۳
 

  MISال نظم المعلومات على . تفعیل التقدیم اإللكتروني للطالب الراغبین في الدراسة  ۱٤
 

 إنشاء قاعدة بیانات محدثة ألعضاء ھیئة التدریس.   .۱٥
 

 التدریس في البرنامج.  علىتفعیل نظام التعاقد مع أعضاء ھیئة التدریس القائمین  .۱٦
 

 تنسیق یوم تعریفي عن البرنامج لطالب الدفعات األخیرة وحدیثي التخرج.. ۱۷
 

 تجھیز استمارات متابعة المرضى خالل التدریب المیداني كطریقة موحدة لجمیع الطالب للتقییم. . ۱۸
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 دكتور الصیدلةأعداد طالب برنامج 

 
 
 

 احصائیات نسب الذكور لإلناث ببرنامج دكتور الصیدلة 
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 مؤتمرات وورش عمل
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 ورش عمل 
 التحول الرقميورشة عمل عن 

في إطار توعیة السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وطالب الدراسات العلیا بالیات التقدم والحصول على شھادة  
اونالین   تنظیم ورشة عمل  تم  األعلى  األكادیمیة  الدرجات  إلى  والترقیة  للمنح  والمطلوبة كمتطلب  الرقمي  بتقنیة التحول 

حسام الھواري منسق شئون التحول الرقمي بالجامعة  /بحضور األستاذ الدكتور   فرد وذلك   ۲٥الزووم وحضرھا ما یقرب من  
 تم من خاللھا توضیح ما یلي:  

 . ما ھي دورات التحول الرقمي ۱
 . نوعیة الدورات المختلفة والمتطلبات لكل مودل ۲
 . كیفیة التجھیز لالمتحانات  ۳
 . الفترة الزمنیة لدورات التحول الرقمي ٤
 . فقرة سؤال وجواب (لإلجابة على أسئلة السادة الحضور)  ٥

ورشة العمل باستخدام برنامج زووم وتم مشاركتھا مع األعضاء الذین لم تسنح لھم الفرصة للحضور بصورة  تم تسجیل    -
 وقتیھ.  

 رابط ورشة العمل المسجلة:   -
ttps://www.youtube.com/watch?v=ItogM417s9Ah 

 مشاھدة (من داخل الكلیة) ۹۲ ى نسبة المشاھدات على الرابط وصلت إل
 

 ورشة عمل عن التقدم للبعثات
مكتب متابعة شئون المبتعثین التابع لمركز تطویر األداء الجامعي تحت إدارة أ.د. محمد  تم تنظیم ورشة عمل بالتعاون مع  

مس لبرنامج مبادرة التعلیم العالي لمنح الدراسات العلیا للمھنیین للعام مصطفي (مدیر المركز) وذلك للتعریف باإلعالن الخا
. وحاضر في اللقاء أ.م.د. الشیماء نبیل النحاس (مدیر مكتب شئون المبتعثین بالجامعة). وذلك  ۲۰۲۱  –  ۲۰۲۰الدراسي  

 اء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة.  . ویعتبر اللقاء لقاء مفتوح لجمیع أعضZoomبتقنیة ال  ۲۰۲۱فبرایر    ۷یوم األحد الموافق  
 

الدراسي   العام  للبعثات عن  المتقدمین  الباحثین  لمتابعة  لقاء  تنظیم  متابعة شئون    ۲۰۲۲  –  ۲۰۲۱تم  بالتنسیق مع مكتب 
حیث تم دعوة أعضاء ھیئة التدریس     Zoomالمبتعثین بحضور أ.م.د. الشیماء نبیل النحاس (مدیر المكتب) وذلك بتقنیة ال

حیث تم متابعة االنتھاء من األوراق    ۲۰۲۱مایو    ۹ئة المعاونة من كلیة الصیدلة والراغبین في التقدیم للبعثات وذلك في  والھی 
أفراد في    ۳أفراد نجح منھم    ۷المطلوبة للتقدیم للبعثات وتوضیح الخطوات المختلفة وتقدیم الدعم الالزم لھم. حضر اللقاء  

 الحصول على دعم البعثات.  

https://www.youtube.com/watch?v=ItogM417s9A


 

 39 

 كلیة الصیدلة  قطاع الدراسات العلیا والبحوث

 ات مؤتمر
   

 


