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 :  واالمتحانات أوالً: بشأن العملية التعليمية 

قبل بدء  2021/  2020 والفصل الدراسى الثانى إعداد جداول الفصل الدراسى األول -1

الدراسة وإعالنها للطالب وأعضاء هيئة التدريس. الجداول تم إعدادها بطريقة تتوافق  

مع سياسة التعليم الهجين الواردة من وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعة، حيث تم 

تقسيم طالب كل فرقة من فرق البرنامج العام إلى مجموعتين. المجموعة األولى تتلقى 

أيام السبت واألحد واالثنين والمجموعة الثانية أيام الثالثاء واألربعاء محاضرات ال

والخميس. تم مراعاة السعة القصوى للقاعات والمعامل بما يسمح بوجود مسافة  

التباعد االجتماعى المتفق عليها. زمن المحاضرات بالجدول هو نصف زمن الالئحة  

 زمن التدريسى هو المحاضرات اإللكترونية.  الدراسية بحيث يكون النصف اآلخر من ال

عمل خطابات االنتداب للسادة أعضاء هيئة التدريس للمقررات من خارج الكلية  -2

ومتابعة وصول الخطابات والتواصل المباشر مع السادة المنتدبين وشرح طبيعة  

 الدراسة وآلية رفع المحاضرات اإللكترونية وغيرها. 

لمتابعة  لمقررات وإعالنها للطالب جميع العمل قائمة بأكواد الفصول االفتراضية  -3

لرفع  المحاضرات اإللكترونية مع عمل التنبيهات الكافية للسادة أعضاء هيئة التدريس 

 المحاضرات قبل موعدها بنحو أسبوع إلتاحة الفرصة للطالب للتحضير والمتابعة.  

إعداد جداول االمتحانات مع مراعاة تخفيض السعة القصوى للقاعات ومراعاة التباعد  -4

 االجتماعى. 

تشكيل الكنتروالت المختلفة وإعداد قوائم الرصد وكشوف التوقيع للطالب وكشوف   -5

 المالحظين. 

أعمال كنترول الفرق والكنترول التراكمى للبرنامج العام وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية   متابعة

ورفع النتائج على برنامج نظم المعلومات بالجامعة وعمل إحصائيات النتائج وتقارير فحص  

 االلتماسات. 

 ثانياً: األعمال اإلدارية والتنظيمية:  
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توعية بقيمة برنامج الصيدلة اإلكلينيكية  المشاركة فى يوم االستقبال للطالب الجدد وال -1

  مما ساهم فى ارتفاع نسبة االلتحاق بالبرنامج عن األعوام السابقة.  

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

 واعتمادها من مجلس الكلية. 

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

 مجموعة تواصل معهم لمناقشة األمور العامة التى تخص كل فرقة دراسية.  

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

 وبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية.

 لطالب األساسية وقوائم المقررات والقوائم المقسمة للتعليم الهجين.عمل قوائم ا -5

عمل حصر كامل بحاالت جميع طالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية للفصل الدراسى  -6

لتحديد آليات تطبيق القرارات الخاصة بعدم احتساب أبحاث  2020/  2019الثانى 

توى ورفع التقارير للجنة  المقررات األساسية فى المجموع التراكمى لطالب كل مس

 شئون التعليم بالجامعة. 

 حصر طالب البرنامج العام المستوجبين للفصل القانونى الستنفاذ مدة البقاء.  -7

 

 ثالثاً: تسيير األعمال التقليدية:  

  . اعتماد شهادات التخرج وبيانات الحالة -1

 .مقاصات تحويالت الطالب -2

 .استفساراتهم خالل مجموعات التواصل المختلفة متابعة شكاوى الطالب والرد على  -3

 لطلبات المعروضة على مجلس الكلية.إعداد ا -4

لجنة شئون التعليم الداخلية و إعداد موضوعات لجنة شئون التعليم العليا بالجامعة -5

 بالكلية. 

 رابعاً: إنجازات قطاع شئون التعليم والطالب بشأن األعمال المجتمعية : 
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قرية أم الجنازير بمركز ببا شملت صيدلية مجانية، دكاترة للكشف، لقافلة طبية متكاملة  -1

في شخص  عن تقوية المناعة ومرض السكر 2700معرض مالبس شاملة توعية ل 

 2021اغسطس - 1

لتعاون مع شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية لتنفيذ برنامج تدريبى للطالب والخريجين  با -2

 ساعة عملية   35ساعة نظرية و  15على   يشتمل  2021-9في 

 يشمل البرنامج النظري التدريبات التالية : 

 أنواع الصيدليات في السوق المصري  -

 أنواع الشركات والمخازن   -

 كيفية ترتيب الصيدلية )أدوية ومستحضرات( -

 كيفية قراءة الروشتات  -

 مجاالت عمل الصيدلي في السوق المصري  -

 طرق تنسيق الرفوف   -

 النصائح الطبية الهامة لبعض االمراض  -

 المستحضرات العالجية والعادية  -

 إدارة الصيدلية والهيكل اإلداري وإدارة المخزون  -

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

 قوانين وزارة الصحة  -

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

 الغرفة التجارية 

وتطبيقاً لتوجيهات الدوله والمؤسسات الصحيه وحرصاً على صحه الطالب تم تطبيق  -3

 االجراءات االحترازيه كالتالى بعض 

 حظر دخول الطالب بدون ارتداء الكمامة الواقية.  •

 قياس درجة حرارة الطالب أثناء دخول بوابة الكلية.  •

 حظر التجمعات داخل الكلية. •

 حظر تواجد الطالب بالكلية بعد انتهاء اليوم الدراسى.  •

 ضرات والمعامل. تحقيق التباعد الكافى داخل القاعات الدراسية أثناء المحا  •
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وعمل العديد  بتنظيم  BeniSuef"-"EPSFاالتحاد المصري لطالب الصيدلة بجامعة بني سويفقام  -4

 من االنشطه تتمثل فى:

 منطقة شارع المدارس بمحافظة بني سويف   توعية عن مرض الضغط المرتفع -

2020ديسمبر 

  
 

  2020عمل حمله للتبرع بالدم داخل بنى سويف فى ديسمبر  -
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برنامج لتطوير الطالب الصيدلي ومهنة الصيدلة والتوعية بأهمية دوره في المجتمع  تنظيم  -

 10أبريل حتى  25وذلك في األيام من   COVID 19وخصوًصا وقت األزمات كما حدث في

 2021 مايو

 

 

فى  ""مًعا للحفاظ على صحة المرأة بتنظيم حمله توعيه بعنوان EPSFوايضا قام طالب  -

أكثر األمراض والعادات التي تهدد صحة المرأة ومنهم سرطان  للتوعية عن  2021يوليو 

  الثدي وهشاشة العظام وختان اإلناث والعنف ضد المرأة
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1-  

تم رفع فيديوهات خاصة بمنظمة الصحة العالمية بالتوعية ضد فيرس كورونا المستجد  -2

 على جروبات الطلبة  

مرفق صور للتوعيه ضد فيروس  صور لتعميم فيديو األخالء  -3

 كورونا 
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 بلشئون التعليم والطال         القائم بأعمال وكيل الكلية    

 

                                                   أ.م.د. باسم أنور شحاتة  

 

  

 مرفق صور للتوعيه ضد فيروس كورونا 


