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 أوالً: إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن العملية التعليمية  

  بالتعلم وجهاً لوجه. كاملة بشكل طبيعى بالفصل الدراسى األول التدريسيةإتمام العملية  -1

بالرغم من ظروف الجائحة إتمام العملية التدريسية كاملة بالفصل الدراسى الثانى أيضاً  -2

وذلك عن طريق عمل منصات تعليمية وحصر بيان خالل التعليم عن بعد  19- كوفيد

بأسماء هذه المنصات التعليمية لجميع المقررات الدراسية بالبرنامج العام وبرنامج 

ذا البيان للطالب للتعلم عن بعد مما نتج عنه التحصيل  الصيدلة اإلكلينيكية وإعالن ه

 الدراسى لجميع المقررات الدراسية أثناء فترة التباعد االجتماعى الشامل بالكلية. 

فتح مقررات الفصل الدراسى الصيفى لجميع الطالب الذين على تخرج ببرنامج الصيدلة  -3

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

 المقررات بالفصل الدراسى الطبيعى. 

 ثانياً: إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن أعمال الكنترول واالمتحانات  

تشكيل كنترول أعمال امتحانات الفصل الدراسى األول وإعالن نتائج جميع الفرق الدراسية   -1

 الدراسى الثانى.قبل بدء تسجيل المقررات بالفصل 

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

 النتيجة وإعالنها للطالب.

 بالدور األول. فتح الدور الثانى الستالم أبحاث الطالب التى لم يتم قبولها  -3

ئية للبرنامج العام تشكيل كنترول أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرقة النها -4

وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية مع تشكيل كنترول المقررات المفتوحة فى غير موعدها 

لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكة لجميع المقررات المتبقية لتخرج طالب الفرقة النهائية  

 المحملين بها من جميع السنوات السابقة.

سطس لكثرة عدد المقررات الدراسية  أغ 26االنتهاء من عقد االمتحانات النهائية يوم  -5

عقبها عمل مكثف لكنترول االمتحانات ثم للكنترول التراكمى اشتمل أيام العطالت الرسمية  

  31ثم اعتماد النتيجة النهائية بمجلس الكلية الطارىء ثم مجلس الجامعة وذلك فى 

 .  2020أغسطس 

ليتمكن الطالب  2020أغسطس  2و  1استخراج وتوقيع جميع شهادات الطالب يومى  -6

 من عمل إجراءات التجنيد والتقدم لجهات العمل المختلفة.
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عمل رأفة النجاح والتقدير لطالب فرق النقل على نتيجة الفصل الدراسى األول فقط وفق  -7

 القرارات الواردة. 

 

 الثاً: إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن التواصل الطالبى واألنشطة الطالبية   ث

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

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

 االجتماعى بالفصل الدراسى الثانىللتباعد 

 رابعاً: إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن األعمال اإلدارية والتنظيمية والمجتمعية   

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

 وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية( إلضافة بنود التعليم الهجين واالمتحانات اإللكترونية. 

استيفاء األوراق اإلدارية الخاصة بأعمال المالحظة والكنترول واالمتحانات الشفهية   -

 للسادة المنتدبين والداخليين.

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

 المستمر مع الجامعة  

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

 و االكلينيكى  

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

 بعد

التعليمية بموقع الجامعة و استخراج حسابات لبعض اعضاء هيئة استخدام المنصة  -

 التدريس لرفع المحتوى العلمى للطالب

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

 . 2019ديسمبر  4القافلة الطبية لقرية بني سليمان الشرقية في   -1
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 . 2020-3- 4الدولي الرابع لجامعة بني سويف في المشاركة في تنظيم المؤتمر البيئي  -2

 

 مشاركة الطالب بالحضور في الندوات العلمية وتشمل:  -3

 . 2019أكتوبر    21في    صيدلية مدير خلف هللا عبد احمد / ندوة مقدمه من الصيدلى (أ
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في  عبد الرحمن محمود طالب الدكتوراة بالمانيا /ندوة مقدمة من الصيدلى الباحث (ب

 . 2019أكتوبر  27في  صيدلية
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في أكتوبر   الصحة بوزارة التثقيف ادارة مع بالتعاون الثدى سرطان عن توعية ندوة (ت

2019 . 
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