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 إدارة الكلية
 

 عميد الكلية

منال محمد ابراهيم عيد  /أ.د  

 
   

 
 

رشا محمد فتحى / أ.د     

 بروة

 

 وكيل الكلية       

 لشئون التعليم والطالب      

      

 

 د/ ياسر الشبراوى السيد.أ

 

     وكيل الكلية لشئون خدمة     

 المجتمع وتنمية البيئة     
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 (9102/9191) في العام الجامعي األقسام العلمية الحديثة  -0
 ال يوجد 

 

 التعديالت التي طرأت على الالئحة الداخلية للكلية -9
 ) ال يوجد أي تعديل ( ) نظام الفصلين الدراسيين (ةبرنامج بكالوريوس الصيدل -0

 ة ـ بنظام الساعات المعتمدة برنامج بكالوريوس الصيدل -9

  9101/  4/  7بتاريخ (    0921رقم ) تعديل وزاري 

  (  بتاريخ   9112تعديل وزارى رقم  )9101/  6/  3 

 ( بتاريخ 2211تعديل وزارى رقم )01/09/9101 

 pharm Dبرنامج بكالوريوس الصيدلة نظام الساعات المعتمدة الئحة  -3

 

 طبقا لنظام الساعات المعتمدة النوعيةالبرامج الدراسية  -3
 صيدلة إكلينيكية . ة ) برنامج نوعي (الصيدلبرنامج بكالوريوس  -0

  تم انشاء مبنى د, هــ وتخصيصهما لطالب برنامج الصيدلة االكلينيكة بالسعة الطالبية االتية

: 

 مبنى ) هــ ( التعليمى مبنى ) د ( التعليمى

 2قاعة 1قاعة 7قاعة 6قاعة 2قاعة 4قاعة 3قاعة 9قاعة 0قاعة القاعات

م24.26 المساحة 

9 
79.27 9م71 9م22 9م71 9م22

 9م

م66.19

9 

م73.21

9 

م66.07

9 

السعة 

 )طالب(
72 72 001 72 001 001 21 001 21 

 9م0010قاعهات ومسهاحت   1والتى تبلغ عدد قاعاته   كما يتم استخدام الدور الخفيف بالكلية 

 طالب  611لطالب برنامج الصيدلة االكلينيكية باجمالى سعة طالبية 

 .باللغتين االنجليزية والفرنسية و الطب التجددى المناعة برنامج الماجستير المهنى فى  -9

 .دى(  صيدلة فى الصيدلة االكلينيكية )فارمبرنامج دكتور ال -3

 . والتحليل الدوائى الرقابة النوعية برنامج الماجستير المهنى فى  -4

 دبلوم الصيدلة االكلينيكية  -2

 دبلوم التغذية االكلينيكية -6

 برامج التعليم المفتوح -4
 برامج للتعليم المفتوح بالكليةال يوجد 
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 االنجازات العلمية والبحثية للكلية -2

مبلغ  الفريق البحثى اسم المشروع م

 التمويل

تاريخ صرف 

 الدفعة األولى

تصنيع ودراسة ميكانيكية تأثير  0

مجموعات جديدة من مثبطات إنزيم 

السيكلواوكسيجيناز كمضادات 

الخاليا لاللتهابات ومثبطات النتشار 

 السرطانية

 الباحث الرئيسى د/ ليلي عبد الرحمن أبو زيد

 أ.د/ ماجدة نصر أحمد نصر

 د/ وليد عبد الحكيم بيومي

 د/ غادة محمد صديق بستان

31111 6/7/9101 

التعرف على الميكروبات باستخدام  9

 تكنولوجيا المايكرواراي

 الباحث الرئيسى د/ محمد محمد عادل السكري

 عادل السكريأ.د/ محمد 

 د/ محمد أسعد الموافي

072111 02  /3 

/9102 

استكشاف فعالية بعض المنتجات  3

 الطبيعية كمضادات للبدانة

 د/ أحمد أبو الغيط جوهر1الباحث الرئيسى ا

 د/ فاطمة عبد الرحمن البر

 د/ نشوى محمد ابراهيم

 د/ طارق عبد المنعم الديسطى

 د/ خالد رفعت محمد زلط

 عبد الرازق حسن ص/ محمد صالح

071111 97/4/9106 

تصميم وتشييد مركبات شبيه   4

للسيلوميالست مثبطة 

كعوامل مثبطة  4للفسفودايستيراز 

 لعامل نخر االورام

 د/ ماجدة عبد العزيز السيد1الباحث الرئيسى ا

 د/ خالد بشير شعبان

 د/ محمد عبد الوهاب

 م/ غادة صديق بستان1د1ا

021111 97/4/9106 

تصميم وتشييد مشتقات جديدة لحمض  2

البيكولينك كمثبطات النزيم الكابنيز 

ذات فعالية محتملة مضادة 

 للسرطان 

 الباحث الرئيسى د/ خالد بشير سليم

 م/ ماجدة عبد العزيز السيد1د1ا

 د/ ليلى عبد الرحمن أبو زيد

 د/ أمانى صالح مصطفى صالح

 د/ رانيا مصطفى جمعة

 سيرىد/ محمد السيد أحمد الم

021111 97/4/9106 

 Heparan sulfateالتحكم فى تحلل  6

Proteoglycans                   

 الباحث الرئيسى د/ ايمان سعيد عبد الخالق

 د/ حاتم عبد الرحمن على سالم1ا

 د/ نهال محسن الشربينى

 الطالبة / انتصار نظمى

 الطالب / عمر الخولى

021111 00/2/9106 

طريقة صديقة للبيئة لتعيين بعض  7

االدوية المختارة والمضادة 

للسرطان فىى المستحضرات 

الصيدلية وفى السوائل الحيوية 

باستخدام الطور الصلب 

 المغناطيسى 

 فتح هللا فتح هللا بالل   د/ أ.الباحث الرئيسى 

 جينى جيهان محمد نصر  د/ 

 هدير محمود عبد الفتاح برج د/ 

061111 97  /2  /

9101  

 –بييتييل  –اعادة تعيين مثبطات الداء  1

ومثبطات ناقالت  –يبتاديز 

الصديوم والجلوكوز الثنائية 

كمؤترات  محتملة على سرطان 

 الخاليا الكبدية 

 حاتم عبد الرحمن سالم  د/ أ.الباحث الرئيسى 

 ايمان سعيد عبد الخالق د/ 

 منار جمال عبد الحميد د/ 

 د/ احمد جمال عبد الحميد 

011111 04/2/9101  

وافر الفرسيكان فى النسيج تعديل ت 2

ى خارج الخلية كهدف عالجى البين

 جديد فى سرطان الخاليا الكبدية

 الباحث الرئيسى 

 د / يسرا حافظ الفار 

921111 2/2/9102 
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 (مستمر    - مشروعات بحثية ممولة من جهات أجنبية ) لم تنتهى بعد

برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى ) أمحوتب ( والممول من أكاديمية البحث العلمى  –جه  التمويل 

 والتكنولوجيا

 ماتم صرف  مبلغ التمويل الفريق البحثى اسم المشروع م

تطوير تفاعالت الحلقنة الغير متماثلة  0

لتشييد مثبطات جديدة النزيم البروتييز 

 ج -الكبدى الفيروسى 

 الباحث الرئيسى 

 د/ خالد بشير سليم
السنة  27111 011111

 االولى 

السنة   49111

 الثانية 

 

 (مستمر   - مشروعات بحثية ممولة من جهات أجنبية ) لم تنتهى بعد

 (90746صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والخاص بالمشروع رقم ) –جه  التمويل 

 ماتم صرف  التمويلمبلغ  الفريق البحثى اسم المشروع م

لشراء جهاز الرنين النووى  0

 المغناطيسى للكلية

 الباحث الرئيسى

 د/ حسين ابراهيم الصباغ1ا
2111111 

 جني خمسة مليون 

0629292.22 

 

 

 (مستمر   - ) لم تنتهى بعدالمصرى الهندى   -مشروعات بحثية ممولة من جهات أجنبية 

 

 ماتم صرف  التمويلمبلغ  الفريق البحثى اسم المشروع م

كبسوالت ليبزوم  لمادة  0

   Azadiadioneيون( ياددا)أز

 اوم لألدوية قلعالج سرطان الثدى الم

 الباحث الرئيسى

 11220.31 911111 فريد عبد الرحيم بدرية د/ 1ا
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   نماذج  العالقات الثقافية 

 

 والزيارات العلمية وورش العملبيان باالجازات الدراسية والمؤتمرات  

 غأ  البيان

 متفرغ

أ 

 متفرغ

أ. م 

 متفرغ

أستاذ  أستاذ

 مساعد

مدرس  مدرس

 مساعد

 إجمالى معيد

 4 7 6 -- -- -- -- -- -- أجازات دراسية

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- إشراف مشترك

 77 7 7 8 7 -- -- -- -- مهمة علمية

 6 -- 6 -- -- -- -- -- -- بعثة خارجية

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- بعثة داخلية

 6 7 -- 7 -- -- -- 7 -- مؤتمرات خارجية

 3 -- -- 7 -- -- -- 5 -- مؤتمرات داخلية

 7 -- -- 7 -- -- -- -- -- زيارة علمية

 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- ورش العمل

 92 اإلجمالي
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وورش العمل الداخلية و الخارجيةالمؤتمرات   

0272/0202خالل العام الجامعى   

 المؤتمرات الداخلية : اوال :
  

 مكان انعقاد المؤتمر  الوظيفة االسم

 استاذ متفرغ أد / حسين ابراهيم الصباغ

 جامعة االهرام الكندية بالقاهرة 

جامعة  –كلية الصيدلة 

 االسكندرية

 جامعة القاهرة  –كلية الصيدلة 

 –المركز القومى للبحزث 

 القاهرة 

 اسيوطجامعة 

جامعة  –كلية الصيدلة  مدرس د/ منار جمال عبد الحميد 

 المنصورة 

 –منظمة الشرق االوسط  مدرس مساعد  د/ مصطفى عمر شرف الدين 

 القاهرة 

 عضاء أ 3 االجمالى

 

 ثانيا المؤتمرات الخارجية:

 
 مكان االنعقاد الوظيفة االسم

 الصين استاذ متفرغ  أد/ فتح هللا فتح هللا بالل 

 امريكا  مدرس  د/ يارا عادل رشاد 

 السعودية  معيد  د/ آالء ياسر أحمد درويش 
 

 9102/9191 السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة

 
الدرجة  اإلســــــــــــــــــم م

 العلمية

 المجال العلمى الجائزة

أد/ ناهد محمود عبد العزيز  0

 العنانى 

 الكيمياء التحليلية التفوق العلمى  استاذ 

استاذ  د/ محمد السيد احمد المسيرى  9

 مساعد 

 الكيمياء الحيوية الجامعة التشجيعية

 االدوية والسموم  الجامعة التشجيعية  مدرس  د/سالى لطفى الدمراوى  3

باحث لشباب الباحثين تحت  احسن مدرس  د/ داليا حسن الكاشف  4

 االربعين

 االدوية والسموم 

 الصيدالنيات  احسن رسالة ماجستير مدرس  د/ هند محمد عنتر  2
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 مساعد 

مدرس  د/ سحر عبد الجواد حلمى  6

 مساعد 

 الكيمياء الحيوية  احسن رسالة ماجستير 

 
 

 

 

 

 9191/  9102ودورة إعداد المعلم خالل عام  , TOEFLبيان بأسماء الحاصلين على شهادة 

 والهيئة المعاونة هيئة التدريس أعضاءالساده  من

 

 االختبار مـــــــــاإلس

 TOEFL ص / نرمين عادل قنديل 

 TOEFL ص / محمد الحسين محمد رجب 

 TOEFL ص / ندا عبد الغنى الحفنى متولى 

 TOEFL ص / سهام ابراهيم السيد 

 TOEFL عادل عبد الرازقص / نسمة 

 TOEFL ص / منة هللا السيد زيادة 

 TOEFL ص / ميرنا جهاد مسعد 

  معلم اعداد م.م/ غادة عبدالعزيز االمام 

  معلم اعداد م.م/ والء ابراهيم عبد الهادى 

  معلم اعداد د/ ساره نبيه احمد 

  معلم اعداد د/ مها احمد مبروك 

  معلم اعداد د/ راندا هانى عوضين 

  معلم اعداد د/ هند محمد عنتر 

  معلم اعداد د/ االء محمد ابو العينين 

  معلم اعداد د/ وفاء على حسن 

  معلم اعداد ص/ رنا محمد رضا عبد العزيز 

  معلم اعداد ص/ ايمان عزت عبد الحميد هالل 
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 رعاية الطالب
 7202/0202الجامعى للعام الثقافي:النشاط  أوال

 عدد المستفيدين موعد التنفيذ مكان التنفيذ أسم المشروع م

 المجموع طالبة طالب إلى من

 11 6 4 11/11 9/11 الكلية ربعه (  –نصفه  –تنظيم الكلية مسابقة القرآن الكريم ) كله  1

2 

 
 

مشاركة الكلية في الندوة الثقافية التابعة لإلدارة العامة لرعاية 

 الطالب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

قاعة 

المؤتمرات 

بإدارة 

 الجامعة

76/72 06 01 52 

مشاركة الكلية في الصالون الثقافي التابع  لإلدارة العامة  3

 لرعاية الطالب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

قاعة 

المؤتمرات 

بإدارة 

 الجامعة

75/72 6 1 72 

مشاركة الكلية في مسابقة اإلنشاد الديني بمناسبه ذكرى  4

 "المولد النبي الشريف" 

 8 7 1 0/77 كلية التجارة

مشاركة الكلية في مسابقة القرآن الكريم بمناسبه ذكرى  5

 "المولد النبي الشريف"

 8 4 4 1/77 4/77 كلية التجارة

بمناسبه  فصحى -مشاركة الكلية في مسابقة الشعر عامية  6

 ذكرى "المولد النبي الشريف"

 7 ----- 7 3/77 كلية التجارة

مشاركة الكلية في حضور ندوة يحاضرها اإلعالمي / جمال  7

 تنظيم اإلدارة العامة لرعاية الطالب نالشاعر م

قاعة 

 المؤتمرات

72/77 02 62 52 

مشاركة الكلية في المسابقة الدينية " القرآن الكريم " في إطار  8

 االحتفاالت بأعياد المولد النبوي الشريف

 70 8 4 08/77 كلية الحقوق

تنظيم إدارة رعاية الطالب بالكلية مسابقة دوري معلومات  9

 النوابغ 

 05 1 78 08/77 الكلية

مشاركة الكلية في مسابقة القرآن الكريم المنظمة من قبل كلية  11
 الحقوق على مستوى طالب الجامعة والفوز بالمركز األول  

 7 3 4 8/12 كلية الحقوق

الحصول على كأس المركز الثالث في النشاط الثقافي  في  11
الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الحصول على المركز الثالث في مسابقة اإلنشاد الديني في  12
الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الحصول على المركز الثاني في مسابقة القرآن كامال في  13
الصيدلة على مستوى الملتقى الصيدلي الثاني لكليات 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الحصول على المركز الثالث في مسابقة الحديث الشريف في  14
الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الشعر في الحصول على المركز الثالث في مسابقة كتابة وإلقاء  15
الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

 7 4 3 22/2 الجامعة مشاركة الكلية في برلمان طالب جامعة المنصورة 16

مشاركة الكلية في البرامج التدريبية وورش العمل المقدمة من  17
 بالجامعةمركز تطوير األداء الجامعي 

مركز تطوير 
األداء 

الجامعي 
 بالجامعة

 
26/2 

 
12/3 

 
4 

 
1 

 
5 
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 0272/0202 الجامعى للعام الرياضيالنشاط  : ثانيا
 

 

 
 

 
 
 

   

 عدد المستفيدين موعد التنفيذ مكان التنفيذ أسم المشروع م

 المجموع طالبة طالب إلى من

التابع  الرياضيالمعسكر  فيمشاركة الكلية  1
للرعاية العامة للجامعة ) إدارة النشاط 

 ( الرياضي

 ةجمص
28/7 1/8 

12 ----- 12 

لكرة القدم  خماسي دوري فيمشاركة الكلية  2
التابع للرعاية العامة للجامعة بالتعاون مع 

 طالب من أجل مصر 

 ةجمص
23/8 25/8 

7 ----- 7 

مشاركة الكلية فى إحتفالية بدء النشاط  3

 ) الدورى الداخلى لكليات الجامعة الرياضى 

 الصالة المغطاة
74/72 

8 ----- 8 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضيات  4

الجماعية في دوري كرة القدم الخماسي طلبة 

 أمام كلية حاسبات

 القرية األوليمبية

73/72 

1 ----- 1 

في دوري الجامعة للرياضيات  مشاركة  الكلية 5

الجماعية في دوري كرة الطائرة طلبة أمام 

 كلية التربية

 القرية األوليمبية

73/72 

1 ----- 1 

مشاركة  الكلية في دوري الجامعة للرياضيات  6

الجماعية في دوري كرة السلة طلبة أمام كلية 

 الحقوق

 القرية األوليمبية

73/72 

3 ----- 3 

الكلية في دوري الجامعة للرياضيات مشاركة   7

الجماعية في دوري كرة السلة طالبات أمام 

 كلية رياض أطفال

 القرية األوليمبية

73/72 

8 ----- 8 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضيات  8

الجماعية في دوري كرة القدم الخماسي 

 طالبات

 القرية األوليمبية

71/72 

5 -----   5 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضيات  9

 الفردية في تنس الطاولة 

 القرية األوليمبية
07/72 

6 ----- 6 

1
1 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضيات 

الجماعية في دوري كرة القدم الخماسي طلبة 

 أمام كلية السياحة

 القرية األوليمبية

07/72 07/72 

1 ----- 1 

1
1 

الكلية في دوري الجامعة للرياضيات مشاركة 

الجماعية في دوري كرة الطائرة طلبة أمام 

 كلية حاسبات ومعلومات

 القرية األوليمبية

07/72 

1 ----- 1 

1
2 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضيات 

الجماعية في دوري كرة القدم الخماسي طلبة 

 أمام فريق الوافدين

 القرية األوليمبية

01/72 

1 ----- 1 

1
3 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضيات 

 الفردية في تنس األرضي طلبة و طالبات

 القرية األوليمبية
08/72 

7 7 0 

1
4 

مشاركة  الكلية في دوري الجامعة للرياضيات 

الجماعية في دوري كرة السلة طالبات أمام 

 كلية رياض أطفال

 القرية األوليمبية

08/72 

----- 8 8 

1
5 

تنظيم الكلية دوري كرة القدم الخماسي على 

 مستوى الكلية

 القرية األوليمبية
70/77 72/77 

85 ----- 85 

1
6 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضيات 

الجماعية في دوري كرة القدم الخماسي طلبة 

 5/0أمام تجارةوالفوز

 القرية األوليمبية

76/77  

1 ----- 1 

1
7 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة لبطولة 

كمال األجسام والحصول على المركز األول 

 الصالة المغطاة
78/77 

0  ----- 0 
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 722ك , المركز األول وزن فوق  85وزن 

 ك

1
8 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضات 

 الفردية " إسكواش " 

 القرية األوليمبية
03/77 

----- 7 7 

1
9 

الكلية في دوري الجامعة للرياضيات مشاركة 

الجماعية في دوري كرة القدم الخماسي طلبة 

 أمام كلية العلوم

 القرية األوليمبية

01/77 

1 ----- 1 

2
1 

مشاركة الكلية في دوري الجامعة للرياضيات 

الجماعية في دوري كرة القدم الخماسي طلبة 

والحصول على  6/0أمام كلية هندسة والفوز 

 األول على مستوى الجامعةالمركز 

 القرية األوليمبية

4/12 

7 ----- 7 

2
1 

اشتراك الكلية في الملتقى الصيدلي الثاني 
 لكليات الصيدلة على مستوى الجمهورية

 جامعة سوهاج
26/1 31/1 

31 13 43 

 2720/0202الجامعى للعام الرياضىالنشاط تابع  : ثانيا
 

 

 
 

 

 عدد المستفيدين التنفيذموعد  مكان التنفيذ أسم المشروع م

 المجموع طالبة طالب إلى من

حصول الكلية على الترتيب الثالث عام  في الملتقى الصيدلي  22
 الثاني لكليات الصيدلة على مستوى الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

 الحصول على كأس المركز الثاني في النشاط الرياضي  في 23
الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الحصول على المركز األول في مسابقة كرة القدم الخماسي في  24
الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

المركز الثاني في مسابقة كرة السلة طلبة في الحصول على  25
الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الحصول على المركز الثالث في مسابقة كرة السلة طالبات في  26
الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الحصول على المركز الثاني في مسابقة ألعاب القوى طالبات  27
في الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

مشاركة الكلية في مسابقة ألعاب القوى التابعة لدوري الجامعة  28
 لأللعاب الفردية 

 1 ----- 1 19/2 18/2 الكلية

مشاركة الكلية في مسابقة الكرة الطائرة للطالبات لدوري  29
الجامعة لأللعاب الجماعية أمام كلية الحقوق وفوز كلية 

 الصيدلة

القرية 
 األوليمبية

1/3 ------ 8 8 

مشاركة الكلية في مسابقة السباحة لدوري الجامعة لأللعاب  31
 الفردية

القرية 
 األوليمبية

2/3 1 ------ 1 

مشاركة الكلية في مسابقة الكرة الطائرة للطالبات لدوري  31
 الجامعة لأللعاب الجماعية أمام الوافدين

القرية 
 األوليمبية

3/3 ------ 8 8 

  2027/0202الجامعى للعام الفنىالنشاط  : ثالثا
 

مكان  أسم المشروع م
 التنفيذ

 عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 المجموع طالبة طالب إلى من

المهرجان  في لالشتراك استعدادابروفات المسرح لفريق الكلية  1
 2119/2121 الجامعيللعام  المسرحي للفصل الدراسى األول 

 فريق المسرح 4/12 21/9 الكلية

تنظيم الكلية مسابقة الفنون التشكيلية ) انتصارات حرب أكتوبر  2

 العظيمة (

 5 0 6 75/72 الكلية

 76 77 0 75/72 الكلية تنظيم الكلية مسابقة البورتريه بعنوان )نساء مصر العظماء(  3

مشاركة الكلية في بورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح  4

 الجامعي

 5 0 6 08/72 02/72 القاهرة
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مشاركة الكلية في المهرجان المسرحي على مستوى الجامعة  5

 مهاجر بريسبان (بالعرض المسرحي ) 

قصر 

 الثقافة

5/12 19 11 28 

تنظيم ادارة رعاية الطالب بالكلية ورشة فنية لطالب الكلية  6

 الموهوبين 

الفصل الدراسي  الكلية 
 األول

 طالب الكلية

الحصول على المركز الثالث في مسابقة العزف المنفرد في الملتقى  7
 الجمهوريةالصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى 

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الحصول على المركز الثالث في مسابقة الرسم بالقلم الرصاص في  8
 الملتقى الصيدلي الثاني لكليات الصيدلة على مستوى الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

مشاركة الكلية في المسابقة الفنية على مستوى كليات الجامعة  9
 تحت شعار كلثوميات 

رعاية طال 
 ب الجامعة

6/2 2 2 4 

للفصل  الدراسي الثاني للعام  الجامعي  بروفات  المسرح 11
 وحتى تعليق الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا2119/2121

 22 7 15 11/3 1/3 الكلية

الفصل الدراسي  الجامعة مشاركة الكلية في منتخب الجامعة للموسيقى والكورال بالجامعة 11
 الثاني

1 ----- 1 

 طالب الكلية 11/3 23/2 الكلية ورشة لتعليم الرسمتنظيم اللجنة الفنية باتحاد الكلية  12

 2027/0202ي الجامع للعام االجتماعي والرحالتالنشاط  : رابعا

مكان  أسم المشروع م

 التنفيذ

 عدد المستفيدين موعد التنفيذ

 المجموع طالبة طالب إلى من
 00 ---- 00 4/1 02/3 جمصه تنظيم الكلية معسكر الطلبة بمدينة جمصة 7
 04 04 ---- 78/1 76/1 جمصه تنظيم الكلية معسكر الطالبات بمدينة جمصة 0
تنظيم إدارة رعاية الطالب الكلية حفل ختام  6

 0278/0272األنشطة الطالبية للعام الجامعى 

 022 702 82 2/2 نادى النيل

تنظيم إدارة رعاية الطالب الكلية حفل تخرج  4

  45الدفعة 

قاعة 

 المؤتمرات

71/2  04 83 772 

قامت الكلية بتنظيم أسبوع إستقبال الطالب الجدد  5

 0272/0202للعام الجامعى 

 طالب المستوى األول 03/2 07/2 الكلية

 

3 

 

 لقاءات مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 السيد مدير عام الكلية  

 أخصائى األنشطة برعاية الطالب 

 السادة مسئولي مكتب شئون الطالب 

 محاضرة األمن والسالمة أ.د / خالد بشير

 جولة حرة فى الكلية مع مقررى األسر الطالبية

 

 الكلية

 

06/2 

 

 

 طالب المستوى األول

لقاء مفتوح مع السادة أعضاء هيئة التدريس )  1

محاضرة عن ضمان  -المرشدين األكاديمين (

 –الجودة وأهمية دليل الطالب د/ منى فاروق 

 لقاء مع منسقى التواصل الطالبى 

 معامل دراسية  –د/ يارا عادل  –د/ منار جمال 

 04/2 الكلية
 طالب المستوى األول

اليوم التعريفى بحضور السيد / أ.د رئيس  8

الجامعة والسادة الوكالء و أعضاء هيئة التدريس 

 حفل مع الكيانات الطالبية بالكلية  –

 األولطالب المستوى  05/2 الكلية

مشاركة الكلية فى إحتفاالت جامعة المنصورة  72

 بنصر أكتوبر المجيد " النصر حليف مصر "

 77 7 72 8/72 الجامعة

تنظيم إدارة رعاية الطالب بالكلية مسابقة  77

 الشطرنج على مستوى الكلية

 04 ----- 04 04/72 1/72 الكلية

المثالى تنظيم رعاية طالب الكلية مسابقة الطالب  70

 على مستوى الكلية

 74 4 72 72/72 الكلية

مشاركة الكلية فى حضور ندوه إنتصارات حرب  76

 أكتوبر

كلية 

 اآلداب

07/72 8 3 74 

مشاركة الكلية فى بطولة الشطرنج على مستوى  74

 الجامعة

رعاية 

الطالب 

 الجامعة

03/72 67/72 3 7 1 

مشاركة الكلية ندوه اإلعالمية نشوى الحوفى )  75

 أنت جيش بالدك ( التى تنظمها كلية التمريض

قاعة 

 المؤتمرات 

02/72 72 02 62 

 62 06 1 06/77 القاهرةقيام تيم التخرج بتنظيم رحلة إلى مدينة القاهرة  73
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 لطالب المستوى الخامس كلينيكال
األوائل  تنظيم إدارة الكلية حفل تكريم الطالب 71

للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

0278/0272 

 طالب وطالبة 35 05/77 الكلية

إستقبال إدارة رعاية الطالب بالكلية زيارة  78
 لمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين

طالب من مدرسة الملك الكامل الثانوية  23 8/12 الكلية
 بنين

المثالى على مشاركة الكلية فى مسابقة الطالب  72
 مستوى الجامعة

اإلدارة 

العامة 

لرعاية 

 الطالب

22/12 23/12 1 1 2 

تنظيم طالب المستوى الثالث كلينيكال فوتوداى  02
 بساحة الكلية

 طالب المستوى الثالث كلينيكال 18/1 الكلية

تنظيم طالب المستوى األول فوتوداى بساحة  07
 الكلية

 طالب المستوى األول 22/1 الكلية

الحصول على كأس المركز الثالث فى النشاط  00
اإلجتماعى  فى الملتقى الصيدلى الثانى لكليات 

 الصيدلة على مستوى الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

 2027/0202ي الجامع للعام االجتماعي والرحالتالنشاط تابع  : رابعا
 

 المستفيدينعدد  موعد التنفيذ مكان التنفيذ أسم المشروع م

 المجموع طالبة طالب إلى من
الحصول على المركز الثانى فى مسابقة الطالب المثالى فى  06

الملتقى الصيدلى الثانى لكليات الصيدلة على مستوى 
 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

الحصول على المركز الثالث فى مسابقة الشطرنج طالبات فى  04
الصيدلى الثانى لكليات الصيدلة على مستوى الملتقى 

 الجمهورية

جامعة 
 سوهاج

26/1 31/1 31 13 43 

تنظيم إدارة رعاية الطالب بالكلية رحلة إلى مدينتى األقصر  05
 وأسوان

مدينتى 
األقصر 
 وأسوان

23/2 31/2 11 37 48 

إستضافة الكلية لفريق من مكتب ا.د/ نائب رئيس الجامعة  03
المجتمع وتنمية البيئة إللقاء ندوة للشباب عن لشئون خدمة 

 كيفية إنشاء أسرة سعيدة

 الكلية
 

2/3 
 

 طالب الكلية

 53 22 31 4/3 القاهرة تنظيم إدارة رعاية الطالب بالكلية رحلة الى مدينة القاهرة  01
إستضافة الكلية لطالب كلية التمريض لتنظيم إيفنت تثقيفى  08

 للطالب والعاملين بالكلية صحى
 الطالب والعاملين بالكلية 7/3 الكلية

 

 2027/0202الجامعى للعام العلمى و التكنولوجىالنشاط  : خامسا
 

 عدد المستفيدين موعد التنفيذ مكان التنفيذ أسم المشروع م

 المجموع طالبة طالب إلى من

طالب المستوى الثالث  15/9 1/7  الثالث والرابعتنظيم الكلية دورات تدريبة لطالب المستوى  1
 والرابع

فى ريادة األعمال  MILESTONEمشاركة الكلية فى مسابقة  2
 التابعة لإلدارة العامة لرعاية الطالب

رعاية طالب 
 الجامعة

 5 2 3 خالل شهر أكتوبر

مشاركة الكلية فى مسابقة قصة الخيال العلمى على مستوى  3
 على المركز الثالثالجامعة والحصول 

 1 1 ----- خالل شهر نوفمبر الجامعة

مسابقة فى مجال  تنظيم إدارة رعاية الطالب بالكليةتنظيم  4
 قصص الخيال العلمى

 2 1 1 8/12 الكلية

تنظيم إدارة رعاية الطالب بالكلية بالتعاون مع إتحاد الطالب  5
 مسابقة علمية

 4 2 2 8/12 الكلية

المؤتمر العلمى الثامن لكليات الصيدلة على تنظيم الكلية  6
 مستوى الجمهورية

طالب كليات الصيدلة على  7/3 الكلية
 مستوى الجمهورية
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 0272/0202للعام الجامعى  إنجازات رعاية الطالب

  -أوال : المسابقات القمية :      

الحصول على المركز الثالث كترتيب عام على مستوى المهرجان الصيدلي الثاني على مستوى المشاركة  و  -0

 جامعة سوهاج كلية الصيدلة الجمهورية والمنظم من قبل 

حصلت كلية الصيدلة على ) كأس المركز الثانى ( عام فى النشاط الرياضى على مستوى الجامعات المشاركة فى  -9

 لكليات الصيدلة بالجمهوريةالمهرجان الصيدلى الثانى 

على مستوى الجامعات المشاركة فى  الثقافى( عام فى النشاط  الثالثحصلت كلية الصيدلة على ) كأس المركز  -3

 المهرجان الصيدلى الثانى لكليات الصيدلة بالجمهورية

على مستوى الجامعات المشاركة  االجتماعى( عام فى النشاط  الثالث المركز كأس)  على الصيدلة كلية حصلت 4

 فى المهرجان الصيدلى الثانى لكليات الصيدلة بالجمهورية

 نظمتها التي االجتماعية للبحوث القمية المسابقة فى الثالث المركز على القصاص مهدى أسماء/  الطالبة حصول 2

 علي مستوى الجمهوريةن ة حلواجامع
 

 ثانيا : المسابقات على مستوى الجامعة :

ات الجماعية في دوري كرة القدم الجامعة في دوري الجامعة للرياض حصول الكلية على المركز األول على مستوى 0

 الخماسي

 حصول الطالبة / نادين عبد العزيز فوده على المركز األول علي مستوي الجامعة في دوري الجامعة للرياضيات الفردية 9

 تنس الطاولة  طلبة و طالبات في تنس األرضي ,

 ك في دوري الجامعة لبطولة كمال األجسام 85حصول الطالب / محمد عبد الكريم الشناوي على المركز األول وزن  3

 ك في دوري الجامعة لبطولة كمال األجسام 722حصول الطالب / المرسي محمد المرسي علي المركز األول وزن فوق  4

ماهر شمس الدين حسن على المركز الثالث فى دوري الجامعة للرياضيات الفردية فى اإلسكواش  حصول الطالبة / لينا 2

 طالبات
حصول الطالبة / إسراء أشرف محمد على المركز العاشر جامعة , الثالث أسبوع الفتيات فى مسابقة القرآن الكريم  6

 النووية على مستوى الجامعة ثوالمركز التاسع في مسابقة األحادي
حصول الطالبة / إسراء أشرف محمد على المركز العاشر جامعة , الثالث أسبوع الفتيات فى مسابقة القرآن الكريم  7

 النووية على مستوى الجامعة ثوالمركز التاسع في مسابقة األحادي
 الجامعةحصول الطالبة / أسماء محمد منصور على المركز الثالث عشر فى مسابقة القرآن الكريم على مستوى  1
 حصول الطالب / محمد عبد العظيم لبيب على المركز الرابع فى مسابقة األحاديث النووية على مستوى الجامعة 2
 حصول الطالبة / أسماء خالد محمد على المركز الخامس فى مسابقة األحاديث النووية على مستوى الجامعة 01
 ز الثالث فى مسابقة قصة الخيال العلمى على مستوى الجامعةحصول الطالبة / منى محمود محمد السيد على المرك 00
  (محمد رجب سليمان علي المركز األول علي مستوى الجامعة في مهرجان الفنون التشكيلية ) كلثومياتحصول الطالب / 09

إلدارة األسر  حصول الطالب / أحمد علي السعيد علي المركز األول مكرر في مسابقة القرآن الكريم كامال التابعة 03

 واإلتحادات الطالبية على مستوى الجامعة
حصول الطالبة / إسراء أشرف محمد علي المركز الثالث في مسابقة نصف القرآن الكريم التابعة إلدارة األسر واإلتحادات  04

 الطالبية على مستوى الجامعة
بطولة الشطرنج التابعة إلدارة األسر واالتحادات حصول الطالب / عمرو محمود عبد المجيد على المركز السابع في  02

 الطالبية للفصل الدراسي األول على مستوى الجامعة
حصول الطالب / أحمد محمد أحمد سيللو على المركز الثامن في بطولة الشطرنج التابعة إلدارة األسر واالتحادات  06

 الطالبية للفصل الدراسي األول على مستوى الجامعة
لطالب / عمر طه بحيرى على المركز التاسع في بطولة الشطرنج التابعة إلدارة األسر واالتحادات الطالبية حصول ا 07

 للفصل الدراسي األول على مستوى الجامعة
حصول الطالب / سعيد محمد السعيد على المركز األول في بطولة الشطرنج التابعة إلدارة األسر واالتحادات  01

 ي الثاني  والفوز بالبطولةالطالبيةللفصل الدراس
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حصول الطالب الطالب / ذكى نصر ذكى البيلي بالمركز السابع في بطولة اللياقة البدنية التابعة إلدارة األسر واالتحادات  02

 الطالبية للفصل الدراسي الثاني  

 حصول الطالبة / سارة عزت على شهادة تميز فى المجال المسرحي 91

 محمد أحمد عسكر على شهادة تميز فى المجال المسرحيحصول الطالب /  90

 حصول الطالبة / مريم كمال على المركز الثانى أفضل مالبس في المجال المسرحي 99

 حصول الطالب / عز حلمي علي المركز الثالث اضاءة في المجال المسرحي 93

 المركز األول تصميم دعاية في المجال المسرحي حصول الطالب / حسام عبد الرؤوف علي 94

 حصول الطالبة / هالة السالب علي المركز الثاني تمثيل فتيات في المجال المسرحي 92
 

 

 0272/0202بيان بأعداد الطالب المتفوقين في األنشطة الطالبية 

 الممنوحة لهم ةوقيمة الحوافز النقدي

 

 : على مستوى الجامعة -أوال :          

طالبا طلبة النشاط م

 ت

قيمة  المجموع

 الحافزالنقدى
مشاركة الكلية في مهرجان األسر الستقبال الطالب الجدد  1

 على مستوى الجامعة
 ج 1711 14 6 8

مشاركة الكلية في احتفاالت جامعة المنصورة بنصر  2
 أكتوبر المجيد " النصر حليف مصر "

 ج 1411 11 1 11

 ج3111 اإلجـــــــمــــــــــــالــــــــى

 على مستوى الكلية : -ثانيا :         

 
 

 المجموع طالبات طلبة النشاط م
قيمة 

 الحافزالنقدى
 ج1111 25 7 18 الثقافى 1

 ج61211 433 251 182 الرياضى 2

 ج47111 31 11 19 الفنى 3

 ج41421 234 119 115 اإلجتماعى والرحالت 4

 ج5994995 6 3 3 العلمى والتكنولوجى 5

 ج2111 5 3 2 الجوالة والخدمة العامة 6

 ج11941 221 118 113 األسر الطالبية 7

 ج00657225 اإلجمالى
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 أعداد الطالب المشاركين فى األنشطة الطالبية

 62/3/0202الى  7/1/0272اعتبارا من 
 

والطالبات عدد الطلبة  النشاط م

 المشاركين

 النسبة المئوية عدد طالب الكلية

  428 الثقافي 0

2671 

طالب 

 وطالبة

12785% 

 %702175 100 الرياضي 9

 %62015 783 الفني 3

 %722052 580 االجتماعي والرحالت 4

 %22713 72 العلمي والتكنولوجي 2

 %32145 686 األسر الطالبية 6

 %22742 8 العامةالجوالة والخدمة  7

 %422405 0043 اإلجمــــــــــالي

 

 تعليمية( خدمات)  الطالبية األنشطة بند حساب من 0272/0202 الجامعي العام خالل المنصرفة المبالغ
 

 

الميزانية  عدد المشتركين الموعد المكان البيان م

 بالجنية

 مجال النشاط

 إجمالي طالبة طالب إلى من

1 
تسليم جوائز نقدية للطالب 

الفائزين فى األبحاث العلمية 
والبوستر فى المؤتمر العلمى 
السابع لكليات الصيدلة للعام 

والذى  2118/2119الجامعى 
إلى  9/3اقيم  فى الفترة من 

11/3/2119  

 
 الكلية

 
العام الجامعى 

2118/2119 

 
 طالب الكلية

 
 ج1111

 
 علمى

 نظمت الكلية دورات تدريبة 2
 لطالب المستوى الثالث والرابع

طالب المستوى الثالث  15/9 1/7 
 والرابع

 علمى ج881295

نظمت الكلية معسكر الطلبة  3
 بمدينة جمصة

 إجتماعى ج24241 22 ---- 22 4/7 29/6 جمصة

نظمت إدارة رعاية الطالب  5
الكلية حفل ختام األنشطة 

الطالبية للعام الجامعي 
2118/2119 

نادى 
 النيل

 جميع األنشطة ج 6111 211 121 81 9/9

قامت الكلية بتنظيم أسبوع  6
استقبال الطالب الجدد للعام 

 2119/2121الجامعي 

 اجتماعي ج871 طالب المستوى األول 26/9 21/9 الكلية

مشاركة الكلية في مهرجان  7
األسر الستقبال الطالب الجدد 

 على مستوى الجامعة

 اسر طالبية ج 1711 14 6 8 11/11 5/11 الجامعة

مشاركة الكلية في احتفاالت  8
جامعة المنصورة بنصر أكتوبر 
 المجيد " النصر حليف مصر "

 اجتماعي ج 1411 11 1 11 8/11 الجامعة

 

 
تنظيم الكلية دورى كرة القدم  9

 الخماسى على مستوى الكلية
القرية 

 األوليمبية
 رياضى ج1211 85 ------ 85 19/11 12/11

نظمت  إدارة رعاية الطالب  11
بالكلية مسابقة ثقافية مطبوعة 

لطالب الفرق الطالبية 
والكيانات المختلفة المسجلة 

طالب الفرق الطالبية  26/11 الكلية
والكيانات المسجلة 

 بالكلية

 أسر طالبية ج 525
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 بالكلية

نظمت إدارة رعاية الطالب  11
بالكلية مسابقة دوري معلومات 

 النوابغ 

 ثقافى ج1111 25 7 18 28/11 الكلية

نظمت إدارة رعاية الطالب  12
بالكلية مسابقة فى مجال 

 قصص الخيال العلمى

 علمى ج511 2 1 1 8/12 الكلية

نظمت إدارة رعاية الطالب  13
بالكلية بالتعاون مع 

إتحادالطالب بالكلية مسابقة 
 علمية

 علمى ج575 4 2 2 8/12 الكلية

 

14 

نظمت الكلية مهرجان كلية 
الصيدلة األول لألسر الطالبية 
على مستوى كليات الجامعة 

كلية وتم الصرف  15بمشاركة 
 على النحو التالى : 

 إيجار الفراشة   –أ 
 الضيافة  –ب 
شراء كؤوس وميداليات  -جـ

 لتوزيعها بالمهرجان 
 عمل بانر للمهرجان  -ء
 مكافأت للسادة المحكمين  -هـ

 
 
 

 ليةالك

 
 

11/2 
 

 
 
 
12/2 

 
 
 

113 

 
 
 

118 

 
 
 

221 

 ج 9415
 

 
 ج3511
 ج391

 ج2281
 ج611

 ج2645

 أسر طالبية

 
15 

سداد مستحقات القرية 
األوليمبية لألنشطة الرياضية 
المقامة خالل العام الجامعى 

بناء على  2118/2119
المطالبة الواردة من القرية 

 األوليمبية 

القرية 
 االوليمبية

الجامعى العام 
2118/2119 

بناء على المطالبة 
 الواردة من قبلهم

 
 طالب الكلية

 
 ج11421

 
 رياضى

 اإلجـــــمــــــــــالـــــــي
 

 ج6945795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية حساب من 0272/0202 الجامعي العام خالل المنصرفة المبالغ
      

 

 

الميزانية  المشتركينعدد  الموعد المكان البيان م

 بالجنية

 مجال النشاط

 إجمالى طالبة طالب الي من

1 
تسليم جوائز نقدية للطالب الفائزين 

فى األبحاث العلمية والبوستر فى 
المؤتمر العلمى السابع لكليات 

الصيدلة للعام الجامعى 
والذى اقيم  فى  2118/2119

 
 الكلية

 
العام الجامعى 

2118/2119 

 
 طالب الكلية

 
 ج14511

 
 علمى
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  11/3/2119إلى  9/3الفترة من 

نظمت إدارة رعاية الطالب الكلية  2
  45حفل تخرج الدفعة 

قاعة 
 المؤتمرات

 إجتماعى ج 5111 111 86 24  17/9

قامت الكلية بتنظيم أسبوع استقبال  3
الطالب الجدد للعام الجامعي 

2119/2121 

 اجتماعي ج7111 األولطالب المستوى  26/9 21/9 الكلية

مشاركة الكلية فى المهرجان  4
المسرحى على مستوى الجامعة 

بالعرض المسرحى ) مهاجر 
 بريسبان (

قصر 
 الثقافة

5/12 19 11 31 31111 
 ج

 فنى

  نظمت إدارة رعاية الطالب الكلية 5
 ورشة فنية لطالب الكلية الموهوبين

الفصل الدراسي  الكلية 
 األول

 فنى ج17111 طالب الكلية

إشتراك الكلية فى الملتقى الصيدلى  6
الثانى لكليات الصيدلة على مستوى 

 ) رسم اإلشتراك ( الجمهورية

جامعة 
 ج7111 43 13 31 31/1 26/1 سوهاج

 جميع األنشطة

قيمة الزى الرياضى للفوج  المشارك  7
فى الملتقى الصيدلى الثانى لكليات 
 الصيدلة على مستوى الجمهورية

جامعة 
 43 13 31 31/1 26/1 سوهاج

 
 ج14791

 جميع األنشطة

 

 اتحاد طالب حساب من 0272/0202 الجامعي العام خالل المنصرفة المبالغ
 

 
الميزانية  عدد المشتركين المكان الموعد البيان م

 بالجنية

مجال 

 إجمالى طالبة طالب إلى من النشاط

( كارنيه ألعضاء اتحاد  39)  طباعة عدد 1
 2119/2121طالب الكلية للعام الجامعى 

 اجتماعى ج 611 38 11 28 الكلية 6/3

 اإلجـــــمــــــــــالـــــــي
 

 ج611 

                      0272/0202بيان بالمساعدات المقدمة للطالب من صندوق التكافل اإلجتماعى خالل العام الجامعى 

 
 جهة التموبيل المبلغ بالجنية العدد نوع المساعدة م

 إجمالى طالبة طالب

دعم وارد من  172737 ج248513 435 311 135 سداد الرسوم الدراسية 1
 الجامعة

 صندوق التكافل بالكلية 75776

مذكرات دراسية  2
للفصلين الدراسيين 

 األول والثانى

 تبرع من السادة أعضاء هيئة التدريس 448 291 158

 

 مساهمة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة : -7

 أوال  :  الندوات:

 التاريخ مكان االنعقاد اسم الندوه
عدد 

 الحضور
 محاضرين

 ال للتدخين ال لإلدمان
( 2مدرج )

 بكلية الصيدلة
22/01/2102 21 

 أد/ ناهد العنانى 

 أد/ ياسر الشبراوى

 قاعة فاركو فيروس الكورونا
فبراير  19

2121 
 

أميرة الزالوعى المدرس د/
بقسم الميكروبيولوچى 

 بكلية الطب
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 الدورات التدريبية:ثانيا  :  

 المكان التاريخ اسم الدورة م

 اإلكلينيكية   الصيدلة  0
09-

07/01/9102 
 قاعة فاركو

 نشاط طالبى:ثالثا  :   

 المكان التاريخ االســـــــــــــم م

0 
  2/  07 (45دفعة ) كلية الصيدلةحفل خريجي  

/9102 

قاعة المؤتمرات بادارة  جامعة 

 المنصورة

 (  مبني ج3مدرج ) 92/2/9102  اللقاء التعريفى للطالب الجدد  9
 

 

 رابعاً  : المشاركة المجتمعية
 

 المكان التاريخ اسم النشاط م

 بقاعة التصحيح بالكلية 01/01/9102-2 الكريم القرآن حفظ مسابقة 0

 كلية الصيدلة 2121مارس   01 – 00 الملتقى التوظيفي التاسع  لكلية الصيدلة 9

 

 مر :خامساً : نشرات التعليم الصيدلي المست

وتممو ع  مممق عم  مملإ ع لما ممم تممإ داممأعد د ممأعأ جممدد م  أ ممأة اممع ي  جممدة ع تلممم إ ع امم أ   ع ا ممتاد  
 واع دهادل :  وعإلأعد م وت جد  مق او ع ع كم م 

 

 ع أد  م .. د دعض عختالل هداو لتدل و اضل فلتدل و طدق  ال دلع غأة   -

 مادعض ع قمب وعمو  م ع أاو م  ع غذعء وع طب ع بأ ل -

  د بلب ضلفه وك ف م تقو ته ..…ع  دل  ع ا ل   -
 ال هو ادض ع  كدي -
        ع د ل م ع اح م عث لء ع حال -

  جدة وطع بال عأالع -

    ع اخأدعت -

   

 0272/0202الكلية للعام المالي  موازنة -8

 
 

 المبلغ الباب

 33717336.10 موازنة الباب األول
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 910112.71 موازنة الباب الثاني

 911141 موازنة الباب الرابع

 911 موازنة الباب الخامس

 --- الموازنة االستثمارية )الباب السادس(

 34012312.72 المجموع

 

 

 

 0272/0202الموارد الذاتية للكلية خالل العام المالي 
 

 اسم الحساب
  اإليرادات

 الصافي المصروفات
 الحالى المرحل

صندوق الخدمات 

 التعليمية
0229002.17 9046229.99 0404671.41 9914436.10 

برنامج الصيدلة 

 اإلكلينيكية
1792133.69 02009161.21 07212212.00 2120223.40 

 Pharmبرنامج دكتور )

D ) 
0462216.06 0409463.43 0932234.21 0649432.10 

 3292063.11 234393.77 0902321.22 3944111.96 صندوق وحدةالبحوث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نماذج  أعضاء هيئة التدريس 

 

 إحصائية أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون 
 

 المجموع الهيئة المعاونه أعضاء هيئة التدريس العام الجامعى
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أستاذ 

 متفرغ

م 1أ

 متفرغ
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 مدرس

مدرس 

 متفرغ
 اجمالى

مدرس 

 مساعد
 إجمالى معيد

0272/0202 29 2 97 22 73 0 907 20 11 030 341 

0278/0272 20 6 97 47 11 0 909 46 23 032 320 
 

 إحصائية أعداد أعضاء هيئة التدريس الموجودين بالخارج

 

 بعثات نوع اإلجازة العام الجامعى
 خاصة إعارة

رعاية 

 طفل

مهمة  مرافقة

 علمية

بعث  

 داخلية

بعث  

 خارجي 

إشراف 

 مشترك

 اجمالى اجازة دراسية

9102/9191 46 06 97 00 - 3 - 4 017 

9101/9102 46 02 34 00 - 9 - 2 090 

 

 ترقيتهمبيان باعداد السادة أعضاء هيئة التدريس الذين تمت 

 9102/9191 الى9106/9107 فى الفترة من
 

 مدرس أستاذ مساعد أستاذ العام الجامعي
مدرس 

 ساعدم

0272/0202 4 99 04 06 

0278/0272 2 03 00 01 

0271/0278 3 2 00 07 

0273/0271 4 04 09 4 
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 9102/9191مناصب اداريةال اتولويالذين  بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس

 المنصب اإلدارى الدرجة العلمية اإلسم م

 أستاذ د/ منال محمد إبراهيم عيد1أ 7

 عميد الكلية

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 اشراف على مجلس قسم الممارسة الصيدلية

 استاذ د/ رشا محمد فتحى بروة1أ 0
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 مجلس قسم الميكروبيولوجى والمناعةرئيس 

 استاذ أد/ ياسر الشبراوى السيد 6
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية 

 رئيس مجلس قسم العقاقير استاذ  د/ منى جوده محمد زغلول1ا 4

 رئيس مجلس قسم الصيدالنيات أستاذ  د/ اسامة عبد العظيم سليمان1ا 5

 رئيس مجلس قسم األدويةوالسموم استاذ  غادة محمد صديق بستاند/ 1ا 3

 رئيس مجلس قسم الكيمياء الدوائية استاذ حسن غادة سامح حافظ د/ 1ا 1

 رئيس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية قائم بعمل  استاذ مساعد د./ شاهندة  متولى عثمان المسيرى 8

  الحيويةرئيس قسم الكيمياء قائم بعمل  استاذ مساعد محمد السيد أحمد المسيرىد/  2

 

 9101/9102من خريجى  9102/9191تعيينات جديده للعام الجامعى 

 

 ملحوظة :

  وال يوجد تعيين معيدين هذا العام  9101/9102جارى توفير درجات مالية للمعيدين دفعة 
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 الكلية للسادة أعضاء هيئة التدريساالنتدابات 

 

 فترة الندب الجه  المنتدب اليها الدرجة العلمية القسم االسم

حتى  جامعة الدلتا أستاذ متفرغ الفارماكولوجي أ.د/ حسن أحمد محمود الكاشف

30/7/9191 

حتى  جامعة الدلتا أستاذ الكيمياء الدوائية أ.د/ ماجدة أحمد الشربيني

7/3/9190 

حتى  حورس استاذ الكيمياء الدوائية ايمان راضى البندارىد/ 1ا

30/7/9191 

حتى  جامعة الدلتا أستاذ الكيمياء الدوائية أ.د/ دينا توفيق الشربيني

30/7/9191 

حتى  جامعة الدلتا أستاذ مساعد العقاقير مرزوق أحمد د/ أماني مختار

30/7/9191 

حتى  جامعة الدلتا مساعدأستاذ  العقاقير د/ هاني نشأت محمد برك 

30/7/9191 

حتى  جامعة الدلتا مدرس الكيمياء العضوية د/ وليد عبد الحكيم بيومي

30/7/9191 

حتى  جامعة الدلتا مدرس الكيمياء التحليلية د/ ماري إلياس كامل وهب 

30/3/9190 

أ.د/ داليا رشاد عبد الحميد 

 الوصيف

حتى  جامعة الدلتا أستاذ الكيمياء الدوائية

30/7/9191 

أ.د/  سحر رفعت مصطفى 

 جدارة

حتى  جامعة الدلتا استاذ العقاقير

30/7/9191 

حتى  جامعة الدلتا أستاذ مساعد الكيمياء العضوية د/ ليلى عبد الرحمن ابو زيد

30/7/9191 

د/ محمد ابراهيم محمد السيد 

 العوضي

حتى  جامعة الدلتا مدرس الكيمياء التحليلية

30/0/9190 

حتى  جامعة الدلتا مدرس الكيمياء الدوائية د./ محمد السيد عبد الغفار حمودة

30/7/9191 

د./محمد عبد الوهاب احمد 

 المرسى

حتى  جامعة الدلتا مدرس الكيمياء العضوية

30/1/9191 

حتى  جامعة الدلتا مدرس الكيمياء التحليلية د./ سماح أبو العباس محمد سعيد

30/0/9190 

د./ عبد العزيز أحمد عبد هللا 

 الجمل 

حتى  جامعة الدلتا مدرس الميكروبيولوجى

30/0/9190 
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حتى  جامعة الدلتا مدرس العقاقير د/ نادية البيلى يوسف

30/1/9191 

حتى  جامعة حورس استاذ الكيمياء العضوية  د/ ماجدة عبد العزيز السيد احمد

30/7/9191 

حتى  جامعة حورس مدرس االدوية والسموم د/ احمد جمال عبد الحميد

30/1/9191 

حتى  جامعة حورس مدرس الكيمياء التحليلية د/ محمد منصور احمد سالم

30/7/9191 

حتى  جامعة الدلتا استاذ مساعد االدوية والسموم د/جورج سمير غالى

30/1/9191 

حتى  جامعة حورس  استاذ  الكيمياء الدوائية  د/ نجالء ابراهيم عبد العزيز 

30/0/9190 

حتى  جامعة حورس استاذ مساعد  العقاقير د/ أحمد عادل عاشور 

30/7/9191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للسادة أعضاء هيئة التدريسلجزء من الوقت االنتدابات 
الدرجة  القسم االسم

 العلمية

 االنتداب ايام الجهه المنتدب اليها

أد/ ممدوح محمد الششتاوى سيد 

 احمد

 الخميس جامعة الدلتا للعلوم استاذ متفرغ الكيمياء الحيوية 

 السبت  جامعة الدلتا للعلوم استاذ متفرغ العقاقير  أد/ فريد عبد الرحيم بدرية 

 الثالثاء  جامعة الدلتا للعلوم استاذ متفرغ الكيمياء الدوائية  أد/ عزة رشاد  رزق معروف

 الثالثاء  جامعة الدلتا للعلوم استاذ متفرغ العقاقير  أد/ احمد محمد خليل زغلول 

 االربعاء  جامعة كفر الشيخ استاذ متفرغ الكيمياء الحيوية  أد/ ليلى احمد فرج عيسى 

  الثالثاء الدلتاجامعة  استاذ متفرغ الكيمياء الحيوية  أد/ ليلى احمد فرج عيسى 

 السبت جامعة كفر الشيخ  استاذ متفرغ الصيدالنيات أد/ حسن محمد حسن الصباغ 

 السبت  جامعة الدلتا للعلوم استاذ متفرغ الصيدالنيات  أد/ ثناء محمد السعيد برج 

 االربعاء جامعة المستقبل  استاذ متفرغ الكيمياء الدوائية  أد/ حسين ابراهيم اسماعيل الصباغ 

 الثالثاء  جامعة الدلتا للعلوم  استاذ متفرغ الميكروبيولوجى والمناعة  أد/ رمضان حسن ابراهيم حسن 

 االحد جامعة الدلتا للعلوم  استاذ متفرغالكيمياء العضوية  أد/ فاطمة النبوية السيد جودة 
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 الصيدلية 

الكيمياء العضوية  أد/ فاطمة النبوية السيد جودة 

 الصيدلية 

 االثنين جامعة بورسعيد  استاذ متفرغ

 الثالثاء  جامعة كفر الشيخ استاذ متفرغ الكيمياء التحليلية أد/ فتح هللا فتح هللا بالل 

 السبت جامعة الدلتا للعلوم  استاذ مساعد العقاقير  د/ وئام نبيل السيد ابراهيم

 االربعاء  جامعة الدلتا للعلوم استاذ مساعد الميكروبيولوجى  د/ هبة شحت  عبد هللا السعيد

 الثالثاء  جامعة الدلتا للعلوم  استاذ متفرغ الكيمياء التحليلية  أد/ فوزية احمد ابراهيم حبيب 

 االحد جامعة الدلتا للعلوم مدرس الكيمياء التحليلية د/ هب  محمد حسن المنسى 

 االحد جامعة الدلتا للعلوم  استاذ  االدوية والسموم  أد/ غادة محمد صديق بستان 

 االحد جامعة الدلتا للعلوم  استاذ االدوية والسموم  أد/ منار احمد نادر السعيد 

 السبت  جامعة دمنهور  استاذ متفرغ العقاقير  د/ مديحة امين حسن توفيق 

 االربعاء  جامعة كفر الشيخ  استاذ متفرغ العقاقير  أد/ احمد ابو الغيط جوهر 

 الثالثاء والخميس الشيخجامعة كفر  استاذ متفرغ العقاقير  أد/ صالح حسن صالح الشرقاوى 

 الثالثاء  جامعة الدلتا للعلوم  استاذ متفرغ الكيمياء الدوائية  أد/ محمود محمد بكر العشماوى 

 االربعاء  جامعة الدلتا للعلوم  استاذ الصيدالنيات  أد/ اسامة عبد العظيم سليمان 

 االحد جامعة كفر الشيخ  استاذ الكيمياء الدوائية  أد/ غادة سامح حافظ حسن 

 السبت  جامعة الدلتا للعلوم  مدرس العقاقير  د/ منى فاروق متولى النقيطى 

 االربعاء  جامعة كفر الشيخ  مدرس العقاقير  د/ اميرة شوقى احمد مشرف ميره 

د/ والء محمد صفوت سعد الدين 

 محمد 

 الخميس جامعة كفر الشيخ  مدرس العقاقير 

د/ نهى محمد صالح المتولى 

 مرعى 

 االربعاء  جامعة الدلتا للعلوم  مدرس الصيدالنيات 

 الخميس  جامعة حورس بدمياط مدرس الكيمياء التحليلية  د/ منى السيد فتحى فتح هللا

 الخميس جامعة كفر الشيخ مدرس العقاقير  د/ امل فتحى سليمان احمد شحات  

 االربعاء جامعة كفر الشيخ استاذ مساعد الميكروبيولوجى  د/ محمد اسعد زكى موافى 

 االربعاء جامعة كفر الشيخ استاذ مساعد الميكروبيولوجى  د/ هانى ابراهيم محمد قناوى 

 السبت جامعة حورس استاذ مساعد الميكروبيولوجى  د/ هانى ابراهيم محمد قناوى 

 االربعاء كفر الشيخجامعة  مدرس العقاقير د/ احمد السعيد البرماوى

 االثنين والثالثاء جامعة حورس استاذ مساعد الدوائية  د/ شيرين محمود السعيد 

 الثالثاء والخميس جامعة الجيزة الجديدة  مدرس الكيمياء الحيوية  د/ نهى منصور حسن عبد الرحمن 

 

 

 
 

 

 

 االنتدابات لجزء من الوقت للسادة أعضاء هيئة التدريستابع 

 
 االثنين جامعة الدلتا  مدرس ة يالدوائ اشرف كريم عوض الدماصى د/ 

 االربعاء جامعة الدلتا مدرس الدوائية د/ سلوان محمود حسب  

 الخميس جامعة كفر الشيخ مدرس متفرغ العقاقير  د/ زين العابدين متولى نعيم 

 الخميس  كفر الشيخجامعة  استاذ مساعد العقاقير  د/ احمد عوض زكى بيومى 
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 نماذج  المرحلة الجامعية األولى

  9102/9191الجامعى بيان بأعداد الطالب المقبولين للعام 

 اإلجمالى بيان المقبولين الحالة

 201 ثانوية عامة علوم أ

 30 شهادة معادلة

 0 وافدين

 ------------ مؤهالت أخرى ب
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 249 صافى المستجدين

 ------------- محول من الكلية ج

 --------- الباقون لإلعادة د

 249 إجمالي طالب المستوى األول

 

  9191/   9102 بيان بأعداد الطالب المقيدين للعام الجامعى

 

 البيان
 مستوى أول

Phram D 

 مستوى اول 

ساعات 

 معتمدة

مستوى 

 ثان

مستوى 

 ثالث

مستوى 

 رابع

 مستوى

 خامس

ثاني  

 قديم

ثالث  

 قديم

 رابعة

 قديم

 7 - - 394 972 907 940 32 913 طالب الجدد

 2 - - 129 622 290 202 91 932 طالبة

 09 - - --- -- -- --- 22 249 قيدين إجمالي الم
 1 7 0 -- --- --- --- -- --- طالب الباقين

 4 -- -- -- --- --- --- --- --- طالبة

 09 7 0 -- -- -- --- -- --- إجمالي باقين

 94 7 0 0076 274 731 761 22 249 المجموع

 4910 االجمالى

,    9101/9102  خالل عامي) نظام الساعات المعتمدة ( بيان بأعداد الطالب المقيدين 

9102/9191 
 مستوى أول العام الجامعي

Pharm D 

 مستوى اول 

 ساعات معتمدة

االجمال خامس مستوى  مستوى رابع مستوى ثالث مستوى ثان

 ى

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

9102/

9191 
91

3 

93

2 

32 91 94

0 

20

2 

90

7 

29

0 

97

2 

62

2 

39

4 

12

9 

494

2 
9101/

9102 
-- -- 97

7 

24

4 

90

3 

29

6 

92

4 

71

1 

91

3 

72

2 

97

9 

14

4 

479

1 
 

,    9101/9102  خالل عاميالفصلين الدراسيين (  ) نظامبيان بأعداد الطالب المقيدين 

9102/9191 
 

 إجمالي رابعة قديم ثالثة قديم ثاني  قديم العام الجامعي

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

9102/9191 0 -- 7 -- 02 2 39 
9101/9102 4 9 04 2 91 99 72 

 
 

 

 موزعون طبقاً للتقديراتالطالب الحاصلون على الدرجة الجامعية األولى 

  ) نظام الفصلين الدراسيين ( 9101/9102,9102/9191خالل عامي  
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 توزيع التقديرات توزيع الطالب العام الجامعي
ي
مال

ج
إ

 

جي
ري
خ
ال

ن
 

عدد 

 المتقدمين

عدد 

 الحاضرين

عدد 

 الناجحين

ممتاز 

مع 

مرتبة 

 الشرف

جيد 

جدا مع 

مرتبة 

 الشرف

 ممتاز
جيد 

 جدا
 مقبول جيد

9102/9191 94 99 07 - - - - 09 2 07 

9101/9102 21 44 39 - 0 - 0 02 00 39 

 
 

 ) نظام الفصلين الدراسيين ( أعداد ونسب الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة

 

 النسبة المئوية أعداد الطالب العام

 الخريجين المتقدمين

9102/9191 94 07 77.9% 

9101/9102 21 39 79.73% 

9107  /9101  990 062 74.66% 

9106/9107 0922 0914 29,61% 

9102/9106 0996 0161 17,47% 

9104/9102 926 021 66.12% 

 %16.7 3217 4023 إجمالى الخريجين
 

 دور مايو  9102/9191احصائية نتائج مرحلة البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة للعام الجامعى 

 

 مكافأت تفوق الطالب المقيدين برنامج العلوم الصيدلية 

 9102/9191للعام السابق للعام الجامعى  

 

 االجمالى الفرقة الرابعة الخامس الرابع الثالث الثانى المستوى /الفرقة

 9903 9 661 262 472 422 عدد الطالب

 911141 061 21741 21264 44079 42226 بالجني  المبلغ

 

 

 

 

ساعات  البرنامج االساسى م

 البرنامج 

عدد 

الطالب 

 المجتازين

 تقديرات النجاح 

ممتاز مع 

مرتبة 

 الشرف

جيد جدا  ممتاز

مع مرتبة 

 الشرف

 جيد جيد جدا

 916 926 343 9 006 293 062 العلوم الصيدلية 0
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بنظام الساعات  الئحة فارم دى  نماذج  المرحلة الجامعية األولى ) برنامج الصيدلة اإلكلينيكية(

 المعتمدة
 

 ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية  9191/  9102 بيان بأعداد الطالب المقبولين للعام الجامعى 

 اإلجمالى بيان المقبولين الحالة

 032 ثانوية عامة علوم أ

 69 شهادة معادلة

 7 وافدين

 - مؤهالت أخرى ب

 911 صافى المستجدين

 - محول من الكلية ج

 - الباقون لإلعادة د

 911 إجمالي طالب المستوى األول

 ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية  9191/  9102طالب المقيدين للعام الجامعى بيان بأعداد ال 
 

مستوى  البيان

اول فارم 

 دى 

المستوى 

 األول
المستوى 

 الثاني

المستوي 

 الثالث

المستوى 

 الرابع

المستوى 

 الخامس
 إجمالى

 

 621 009 13 031 906 96 13 طالب الجدد

 747 023 024 072 091 1 092 طالبة

اجمالى 

 المستويات

911 34 344 312 937 962 0327 

 00 -- -- 0 1 0 0 طالب الوافدين

 02 --- 3 0 4 0 6 طالبة

اجمالى 

 الوافدين

7 9 09 9 3 -- 96 

 0327 اجمالى عدد طالب البرنامج 
 

    خالل الثالث سنوات االخيرة طبقاً للتقديرات   موزعون اعداد الخريجين 

 (صيدلة إكلينيكيةال )برنامج
 

العام 

 الجامعي

اجمالي  توزيع التقديرات توزيع الطالب

الخريج

 ون
عدد 

 المتقدمين

عدد 

 الحاضرين

عدد 

 الناجحين

ممتاز مع 

مرتبة 

 الشرف

جيد جدا 

مع مرتبة 

 الشرف
 جيد جيد جدا ممتاز

مقبو

 ل

9102/

9191 
922 922 922 - - 74 044 34 9 922 

9101/003003003- - - - 936190- - 940 
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9102 1

2 
9 1

2 

9 1

2 

9 4 0 7 1 1 0 

9107/

9101 
7

7 

00

7 

7

7 

00

7 

7

7 

00

7 

- - - - 0

3 

4

3 

2

1 

6

4 

0

4 

0

1 

- - 024 

 

 نماذج  الدراسات العليا 

 9102/9191بالدراسات العليا لعام  / المسجلين احصائية أعداد الطالب المقيدين

إجمالى  إجمالى دكتوراه ماجستير دبلوم العام الجامعى

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب عام

0272/0202 016 202 41 012 02 22 062 722 294 
 

موزعة حسب  9102/9191بالدراسات العليا لعام  / المسجلين المقيديناحصائية أعداد الطالب 

 األقسام العلمية
 

 اجمالى دكتوراه ماجستير دبلوم الشعب 

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 29 01 2 9 90 2 96 3 الصيدالنيات

 96 2 2 9 90 7 -- -- العقاقير

 32 09 1 3 94 0 7 1 كيمياء دوائية

االدوية 

 والسموم

0 47 2 97 6 1 06 19 

 14 92 01 9 90 2 23 01 الكيمياء الحيوية

 41 02 6 9 02 9 93 00 الميكروبيولوجي

 99 3 7 0 02 9 -- -- ك.عضوية

 31 3 2 - 30 3 9 - ك.تحليلية
الممارسة 

 الصيدلية
62 360 9 6 0 0 61 361 

 722 062 22 02 012 41 202 016 إجمالى

 294 اجمالى عام
 

 9102/9191بالدراسات العليا للعام الجامعي  / المسجلين المقيدينإحصائية الطالب الوافدين 

 اجمالى دكتوراه ماجستير دبلوم الشعب 

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 -- -- -- -- -- -- -- -- الصيدالنيات
 -- -- -- -- -- -- -- -- العقاقير

 -- -- -- -- -- -- -- -- طبيه 2ك 
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 -- -- -- -- 0 9 -- -- االدوية والسموم
 -- -- -- 0 -- 9 -- -- الكيمياء الحيوية
 -- -- -- -- -- 0 -- -- الميكروبيولوجي
 -- -- -- -- -- -- -- -- ك.عضوية
 -- -- -- -- -- -- -- -- ك.تحليلية
 -- -- -- 0 0 2 -- -- إجمالى

 7 اجمالى عام
 

 

 لدرجة الماجستير المهنى  /المسجلينالمقيدين إحصائية باعداد الطالب المقيدين

 

 اسم القـــسم

عدد  الوظيفة  الجنسية النوع

  الطالب
 باحث وافد مصرى انثى ذكر

من داخل 

 الجامعة 

من 

خارج 

 الجامعة 

 31 31 --- --- -- 31 39 6  المناعة والطب التجددى
 pharmدرجة دكتور الصيدلة االكلينيكية  

D 
46 073 902 -- -- -- 902 902 

 09 09 --- --- -- 09 01 9 الرقابة النوعية والتحليل الدوائى

الماجستير المهنى فى المناعة 

 والطب التجددى باللغة الفرنسية
-- -- -- -- -- -- 33 33 

 314 314 -- -- -- 962 902 24 االجمالى 
 

 إحصائية الطالب الحاصلين على درجات بالدراسات العليا

 إجمالى عام دكتوراه ماجستير العام الجامعى

0272/0202 30 7 31 

0278/0272 97 2 36 

0271/0278 91 2 92 

 

  إحصائية الطالب الحاصلين على درجات بالدراسات العليا موزعة على حسب األقسام العلمية

 9102/9191عن العام الجامعى 

 دكتوراه ماجستير دبلوم الشعب 

 0 3 3 الصيدالنيات

 9 4 -- العقاقير

 -- 9 -- طبي  1ك 
 3 7 1 االدوية والسموم

 0 7 03 الكيمياء الحيوية

 -- 9  الميكروبيولوجي
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 -- 0 -- ك.عضوية
 -- 9 -- ك.تحليلية

 -- -- 043 الممارسة الصيدلية
المناعة والطب 

 التجددى

 3 -- 

 7 30 067 إجمالى

 912 اجمالى عام

 

 

 

 

 

 

  برنامج دكتور الصيدلة فى الصيدلة( االكلينيكيةPharm D ) ) ماجستير مهنى ( 

 .دراس  عملية لمدة عام –مدة الدراسة عامين دراسيين دراسة نظري  لمدة عام  على فصلين دراسيين  -0

 .عدد ايام الدراسة لكل فصل دراسى يومان دراسة نظري  -9

 قاء علمى لعدد أيام التدريب العملى ثالث أيام + ال -3

  بالدور الخفيفتتم الدراسة  -4

مستشههفى الباطنهه  التخصصههى للفصههل الدراسههى  –مستشههفيات جامعههة المنصههورة  –التههدريب االكلينيكههى  -2

 الثالث وجارى التعاقد مع مستشفيات أخرى

 

 

 إجمالى المقيدين لدرجة دكتور الصيدلة االكلينيكية

 31/6/9191حتى  0/01/9102الفتره من 
 

 

 الوظيفة الجنسية النوع اسم البرنامج

 إجمالى

D Pharm 
 من الجامعة باحث/ منح  وافد ا ذ

من خارج 

 الجامع 

46 073 - -- -- 902 902 
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 نماذج  المكتبة 

 مصادر المعلومات  بالمكتبة
 المواد السمعية والبصرية الرسائل الدوريات الكتب الوعاء

انجليز عربية

 ية

 C D Discettes Slides Videos دكتوراه ماجستير

 ------------ ------------ ------------ ------------ 412 106 21 6272 62 العدد

 الخدمات

متوسط  المقاعد قاعات المطالعة الخدمة

 المترددين

متوسط 

 المستعيرين

 التصوير

 211 61 0110 22 9 العدد

 الخدمات الببلوجرافية والمرجعية

دوائر  القواميس المستخلصات الكشافات قوائم بعناوين الكتب الخدمة

 المعارف

 الموسوعات

 ------------ ------------ 071 ------------ ------------ 9 العدد

 المكتبة الرقمية

 عدد الحاالت التى قامت بها المكتبة 

البحث فى شبكة  الحالة

 االنترنت

 طباعة نسخ االسطوانات المسح الضوئى

 ------------ ------------ ------------ ------------ العدد

 قواعد البيانات المتاحة

 عنوان القواعد
 المحتويات

 أعداد الكتب االلكترونية أعداد المستخلصات اعداد الكشافات

------------ ------------ ------------ ------------ 

 التزويد

 مصادر التمويل
المبلغ المخصص لشراء 

 الكتب

 المشتراه عدد الكتب

 األجنبية العربية

  ------------ 39111 6/9ميزانية الجامعة بند 
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صندوق الخدمات 

 الجامعية

------------ ------------ ------------ 

 ------------ ------------ ------------ صندوق االنتساب الموج 

برنامج الصيدلة 

 االكلينيكية

- ------------ ------------ 

  ------------ 39111 إجمالى

 العاملون

 العدد المؤهل

 ) أثنين ( 9 ومعلومات   مكتبات  -ليسانس آداب 

 )واحــد(  0 ابتدائية ) خدمات معاونة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الب في مجال التعليم والبحث العلمي في العام المستلزمات والتسهيالت المقدمة للط

 :  9102/9191الجامعي 

 

 المكتبات المعامل  القاعات  المدرجات

ب 
س
حا
 ال
زة

جه
ا

حة
تا
لم
 ا
ى
ألل
ا

 

المدرجا

 ت

إجمالي 

السعة 

الطالبي

ى  ة 
 ال
ب
س
حا

 

أجمالي 

 القاعات

إجمالي 

السعة 

الطالبي

ى  ة 
 ال
ب
س
حا

 

 المعامل

إجمالي 

السعة 

الطالبي

ى  ة 
 ال
ب
س
حا

 

 9المساحة م
عدد 

المقاع
 د

ى 
 ال
ب
س
حا

 

مدرج  

0 
37

2 

االمتحانا 0

 ت
91

1 

32 الكيمياء    6 --

1 

م029.61 6

9 

2

2 

9 
2 

مدرج  

9 
92

1 

00 فاركو 0

1 

ادوية    3 0

 وسموم
06

1 

9 9م  71 0

2 

9 
2 

مدرج  

3 
92

1 

30 عقاقير     6 0 61 الزرقاء 0

1 

3    
2 

مدرج  

4 
92

1 

  3 0 23 الحمراء 0
 الميكروبيولوجي

06

1 

0    
3 

مدرج  

2 
92

1 

33 الصيدالنيات  6 9 92 التصحيح 0

1 

3    
2 

 3    0 22 الكيمياء الحيوية   9 0 47 النهدي  010نكال كلي
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0 1 
كلينكال 

9 
99

2 

)مبنى  2 0

 د(
97

1 

معامل مبنى  4 2

  هـ
09

1 

9    
1 

)مبنى  4   

 هـ(
39

1 

تكنولوجياالمعلوم 4

 ات 
91

1 

09

1 

   09

4 

)دور 1   

 خفيف(

61

1 

6       
6 

 7 

 

9

0 

 03

7 

 4 
06

1 
 إجمالي اجهزة الحاسب اآللي 

 

مستوى أول  المدرجات

0 

مستوى ثانى 

9 

مستوى ثالث 

3 

مستوى رابع 

4 

مستوى 

 2خامس

 9كلينكال   0كلينكال 

 913.41 المساحة 

 9م

 076.43 012.61 9م 994 9م 994 9م 934 9م 934

السعة 

 )طالب(
372 921 921 921 921 011 992 

 

 
 مبنى ) هــ ( التعليمى ( التعليمى دمبنى ) 

 2قاعة 1قاعة 7قاعة 6قاعة 2قاعة 4قاعة 3قاعة 9قاعة 0قاعة القاعات

م24.26 المساحة 

9 
م22

9 

79.27 9م71 9م22 9م71

 9م

م66.19

9 

م73.21

9 

66.07

 9م

السعة 

 )طالب(
72 72 001 72 001 001 21 001 21 

 
 

 نماذج  العاملين

 : العالوات التشجيعيةأوالا 

المجموعة 

 الوظيفية

 االجمالى الدرجات الوظيفية

  خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى كبير

 09 --- --- 6 2 0 --- التخصصية

 قاعات )بالدور خفيف( 1 النهدي  التصحيح الحمراء الزرقاء فاركو االمتحانات القاعات

اجمالى  9م0010 9م26 9م71 9م72 9م091 9م011 9م 291 المساحة 

 مساحةالدورالخفيف
السعة 

 )طالب(
اجمالى السعة  طالب611 47 92 23 61 001 911

 الطالبية
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 6 --- --- 2   0 المكتبية

 2 --- --- 9 9 0 --- الفنية

 0 --- --- 0 --- --- --- المهنية

 0 --- 0 --- --- --- --- خ معاونة

 92 --- 0 04 7 9 0 إجمالى

 التقارير السرية: نياثا

المجموعة 

 الوظيفية

 مرتبة التقرير
 إجمالى

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز

 3 -- -- -- - 3 كبير أخصائيين

 019 -- -- -- 3 22 التخصصية

 9 -- -- -- 0 0 كبير كتاب

 40 -- -- -- - 40 المكتبية

 - -- -- -- - - كبير فنيين

 14 -- -- -- 9 19 الفنية

 4 -- -- -- - 4 المهنية

 40 -- -- -- - 40 الخدمات المعاونة

 977 -- -- -- 6 970 إجمالي
 

 إجمالى أعداد العاملين بالكليةثالثا :

مهههههههههههدير  عالية ممتازة درجة مالية 

 عام

السههههههاد الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى كبير

 سة
 اإلجمالى

ام
لع
 ا
ي
مال

ج
إل
ا

 

مجموعهههة 

 وظيفية
 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

االدارة 

 العليا
-- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-

- 
- 0 -- 0 

التخصصي

 ة
-- -- -- -- -- -- 9 7 2 

0

0 

9

2 

0

2 

3

2 
-- -- -- -- -- 

-

- 
- 

3

3 

7

0 

01

4 

 - - 0 4 - 9 -- -- -- -- -- -- المكتبية
0

0 
9

4 
- 0 - -- 

-

- 
- 

0

7 

9

6 
43 

 -- -- -- -- -- -- -- -- الفنية
0

1 
6 6 

0

9 
9

0 
9

1 
3 6 -- -- 

-

- 
- 

4

1 

4

4 
14 

 -- -- -- -- -- 0 -- 9 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- الحرفية
-

- 
- 4 - 4 

خههههههههدمات 

 معاونة
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 2 2 

0

0 
9 6 - 9 

0

7 

9

4 
40 

 إجمالى أعداد العاملين بالكلية
97

7 
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 التدريبيةالدورات 

 

عدد  الفترة الدورة التدريبية التى تم اجتيازها

 الى من المتدربين

 7 96/9/9191 93/9/9191 مجال االدارة االشرافيةتنمية مهارات العاملين فى 

 6 06/0/9191 09/0/9191 تنمية مهارات العاملين فى مجال الشئون المالية

 7 00/3/9191 1/3/9191 البشريةالموارد تنمية مهارات العاملين فى مجال 

 0 93/0/9191 91/0/9191 الدراسات العليا مية مهارات العاملين فى مجالتن

 7 97/9/9191 94/9/9191 اعضاء هيئة التدريس تنمية مهارات العاملين فى مجال

 7 2/3/9191 9/3/9191 وثائق وارشيف تنمية مهارات العاملين فى مجال

( لسنة 87رقم )قانون الخدمة المدنية تنمية مهارات العاملين فى 

0273 
99/09/9102 96/09/9102 7 

 7 2/0/9191 2/0/9191 اعداد فريق العمل تنمية مهارات العاملين فى 

 0 09/3/9191 2/3/9191 المعامل تنمية مهارات العاملين فى 

 7 4/3/9191 0/3/9191 التنمية البشرية تنمية مهارات العاملين فى

 7 99/0/9191 02/0/9191 االحتياجات الخاصة  تنمية مهارات العاملين فى مجال

التخزين والبيع ورقابة المخزون  تنمية مهارات العاملين فى مجال

 السلعى 
91/09/9102 9/0/9191 6 

لسنة  780بقانون التعاقدات رقم   تنمية مهارات العاملين فى مجال

0278 
90/09/9102 97/09/9191 0 

 0 03/9/9191 01/9/9191 االحصاء وتحليل البيانات  تنمية مهارات العاملين فى مجال

 0 91/9/9191 07/9/9191 الشئون القانونية  تنمية مهارات العاملين فى مجال

 7 31/0/9191 97/0/9191 الفساد المالى واالدارى  تنمية مهارات العاملين فى مجال

 

  ملحوظههة : تههم وقههف بههاقى الههدورات نتيجههة الحههداث جائحههة كورونهها بدايههة مههن

04/3/9191 
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 الوحدات ذات الطابع الخاص
   :  وحدة تحليل األدوية والمستحضرات الصيدلية أوال 

 31/6/9191إلى  0/7/9102خالل الفترة من الوحدة تقرير عن نشاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ اسم المستفيد الوحدةاالنجازات التي قامت بها  م

 شركة امون لألدوية تحليل مستحضر هيبارين )أمبوالت( 1
2119-2121 

 )تعاقد(  

 2121 يونيو  شركة ميركوالبوايجى الب %95تحليل عينة كحول ايثيلى  2

 2121مارس  لصالح األفراد تحليل عينة أموكسيسللين )بيطري( 3

 2121مارس  لصالح األفراد )بيطري(دوكسى سيكلين تحليل عينة  4

 2121 يونيو  شركة ميركوالبوايجى الب %95تحليل عينة كحول ايثيلى  5

 2121مارس  لصالح األفراد تحليل عينة تيلوزين )بيطري( 6

 2121مارس  لصالح األفراد تحليل عينة تلميكوزين )بيطري( 7

8 
 أبحاث علمية علي أجهزة الوحدة المختلفة

(UV Spectrophotometer and HPLC) 

لصالح باحثين من مختلف 
الكليات والجامعات والمراكز 

 الطبيه
 2119 - 2121 

9 
 Freezeتجفيف عينات مختلفه بإستخدام جهاز 

Dryer 

لصالح باحثين من مختلف 
الكليات والجامعات والمراكز 

 الطبيه

2119 - 2121 

 2121فبراير  جلوبال ادفانسدشركة  تحليل عينة فالموفيناك قطرة  11
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  :  وحدة الرنين النووى المغناطيسىثانيا 
 

لوحدة الرنين النووى المغناطيسى كلية الصيدلة جامعة المنصورة للعام السنوى التقرير                

9102/9191 

 تعريف بالوحدة

 9107/ 97/00فى  234انشئت الوحدة بناء على موافقة مجلس الجامعة بجلست  رقم  -

 الوحدة يةرؤ

 تحاليل وسائل تقديم و واإلقليمي الوطني المستوي على التخصصات مختلف من والباحثين الطالب خدمة

  . الدواء اكتشاف مجال في لمساهمةل ومتميزة دقيقة

 الوحدة رسالة

 
 الطبية والنباتات التحليلية والكيمياء العضوية والكيمياء الصيدلية الكيمياء مجال في الباحثين مساعدة

  المغناطيسي النووي الرنين جهاز بواسطة والطبيعية المصنعة العضوية للمواد الكيميائي البناء عن بالكشف للقيام

 .  متخصصة عمل ورش و  برامجوتقديم  الدواء واكتشاف تصميم ابحاث مجال لمساهمة فيل

 الوحدة أهداف

 
البحههوث التههي تحتههاج للتعههرف علههي التركيههب الكيميههائي للمركبههات الكيميائيههة النقيههة أو  اجههراء المعاونههة فههي .0

 . أو الطبيعية شييدةالمخلوط  المذابة سواء الم

العمل على نشر التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بفحص العناصر والمركبات للمراكز البحثية المختلفهة و متابعهة  .9

 .  جات الصناعيةالجودة و درجة النقاوة لمعظم المنت

 . تنظيم دراسات علمية ودورات تدريبية مرتبطة بالرنين النووي المغناطيسي .3

التنسههيق مههع المراكههز البحثيههة العلميههة األخههرى علههى المسههتوى القههومي والعههالمي لتبههادل الخبههرات واألبحههاث  .4

 . المشتركة فى ضوء التعليمات الصادرة فى هذا الشأن

والطههالب فههى مجههال االبحههاث العلميههة المختلفههة باسههتخدام الههرنين النههووي  تنميههة قههدرات ومهههارات البههاحثين .2

  المغناطيسي

 . ة وغيرهايالصيدل العلومالكيمياء و تالتعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة ومساعدة الباحثين  فى مجاال .6
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 تشكيل مجلس اإلدارة

مجلس بقرار من جامعة المنصورة  -كلية الصيلة - يشكل مجلس إدارة وحدة الرنين النووى المغناطيسى اإلدارية

 : على النحو التالي سنتين قابلة للتجديد بناء على اقتراح عميد الكلية ,لمدة  الكلية

 

 المنصب الوظيفة

 دارةإلرئيس مجلس ا عميد الكلية – ا.د/ منال محمد إبراهيم  عيد

 مدير الوحدة كلية الصيدلة  -أستاذ الكيمياء الدوائية  –ا.د/ حسين ابراهيم الصباغ 

 

 03/09/9012حتى  0/0/9102عين  بتحاليل مختلف  الفتره من  4094تم عمل عدد   -

 اآلنحتى  0/0/9191عين  بتحاليل مختلف  الفتره من 621تم عمل عدد   -

   2/4/9102: 1عمل لطالب الكلية  الفترة من  ةتم عمل ورش -

 9102ابريل  09: 2 الفترة منمن خالل مؤتمر الكلية  عمل لطالب الكلية ةتم عمل ورش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تقرير عن نشاط كلية الصيدلة خالل العام الجامعي   كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة 

9102/9191 

 

 

 

 

 

 

 

  ودة واالعتمادجوحدة ضمان ال:ثالثا 
 

 تقرير عما تم انجازه بوحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة

 عن العام الجامعي 9191/9102  

) االنجازات (االنشطة التنفيذية  المهام 

   للخطة  9102/ 9101اعداد ملف يتضمن مرفقات ما تم انجازه من الخطة التنفيذية السنوي

 االستراتيجية الخمسي .
   للخطة االستراتيجية ويتضمن ) االهداف  9102/9191اعداد الخطة التنفيذية السنوي-

يل مسئول المتابعة والتمو –مسئول التنفيذ  -المدى الزمنى  -مؤشرات االداء -االنشطة 

 وعرضها على مجلس ادارة الوحدة  
  للخطة  9191/ 9102اعداد التقرير السنوي عن ما تم انجازه من الخطة التنفيذية

االستراتيجية يتضمن ما تم انجازه من بنود الخطة التنفيذية وتجميع المرفقات الدال  على 

قشة التقرير على تحقيق هذه البنود , وما لم يتم تنفيذه ومبررات عدم االنجاز وعرض ومنا

 مجلس ادارة الوحدة 

  وبناءا علي  تم التوصية بمجموعة من المقترحات لمعالجة التأخير في تنفيذ بعض بنود الخطة

 االستراتيجية 

 للكلية االستراتيجيةالخطة  .0

 وارسال  الى  9101/9102 الجامعيالذاتي للكلية للعام  االنتهاء من اعداد التقرير السنوي

  مركز ضمان الجودة بالجامعة
  ( 9101/9102تجميع مرفقات التقرير السنوي الذاتي للكلية للعام الجامعي  ) 
 9102/9191 الجامعيالذاتي للكلية للعام  البدء فى اعداد التقرير السنوي   ) 

 للكلية الدراسة الذاتية .9

  ( 9102/9191تجميع واعتماد التقارير السنوية لألقسام العلمية المختلفة )  
     ( 9191/  9102اعتماد ما تم انجازه باألقسام العلمية   ) 
  ( 9190/  9191اعتماد الخطة المستقبلية لألقسام العلمية  ) 

دعم فني لألقسام للحفاظ  .3

علي ما يحقق معايير 

 الجودة
  فريق التقرير السنوي الذاتي طبقا للمعايير الجديدة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم

  .  9102واالعتماد والصادرة في يوليو 
  االقسام العلمية  .  منسقيلجنة 
 لجنة تدريب تأهيل الموارد البشرية 
 .لجنة االستبيانات 
  لجنة متابعة اعمال الجودة 
 دراسات العليالجنة مراجعة ومتابعة برامج ال 
  البكالوريوس  ةالدراسية لمرحللجنة المناهج  والبرامج 
 لألقسام العلمية المراجعة الداخلية لجنة 
 لألقسام االدارية  المراجعة الداخلية لجنة 
 عرض تشكيل اللجان على مجلس ادارة الوحدة تمهيدا لعرضها على مجلس الكلية  

تشكيل اللجان المنبثقة عن  .4

وحدة ضمان الجودة للعام 

 9102/9191الجامعي 

  وعرضها على مجلس  9102/9191اعداد خطة عمل وحدة ضمان الجودة السنوية

 ادارة الوحدة لمناقشتها

خطة عمل وحدة ضمان  .2

 الجودة
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 المهام ) االنجازات (االنشطة التنفيذية
  -من خالل اجراء مجموعة كبيرة من االستبيانات مثل : تفعيل دور  االستبيانات

 ومدير ) عميد الكلية والوكالء ورؤساء االقسام العلمية القيادات االدارية لتقييم أداء   استبيانات

( وبناءا على تحليل االستبيانات هذه االستبيانات تم 9102/9191عام الكلية عن العام الجامعى 

التحليل الى سيادة عميد الكلية التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة ان رفع تقرير بنتائج هذا 

   وجد

  عمال ( وتحليل  واعداد تقرير عن  –فنيين  –) اداريين  الرضا الوظيفي للعامليناستبيانات

 نتائج هذا االستبيان ورفع  الى سيادة عميد الكلية . 
 ةلتقييم العملية التعليمي  اجراء وتحليل استبيانات 

 ,   (  9102/9191ول  ) األ  دراسيالفصل لل -
و بناءاً على تحليل هذه االستبيانات تم رفع تقرير بنتائج االستبيانات الى السادة رؤساء  -

 االقسام التخاذ   االجراءات  التصحيحية الالزمة ومن ثم عرض  على مجلس الكلية
 

وضع نظام لتقييم  .6

 وتحليل وتطوير األداء

  متابعة , مراجعة وتجميع توصيفات مقررات برنامج بكالوريوس الصيدلة نظام االنتهاء من

,  بعد 9102/9191للعام الجامعي  والثانى الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي االول

( خمسة وستون  62اعتماد هذه التوصيفات في مجالس االقسام العلمية وذلك بواقع عدد ) 

انية وستون مقررا  هو إجمالي عدد مقررات ( ثم 61مقرر توصيف من اصل عدد ) 

 برنامج بكالوريوس الصيدلة نظام الساعات المعتمدة

  االنتهاء من متابعة , مراجعة وتجميع تقارير مقررات برنامج بكالوريوس الصيدلة نظام

 .9102/9191الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 
 وس الصيدلة نظام الساعات المعتمدة فصل دراسي اول عن عمل مراجعة لمقررات بكالوري

بواسطة مراجع داخلي  وخارجى حيث تم الترشيح من خالل  9191/ 9102العام الجامعي 

كل مجلس قسم بالكلية وعرض التقارير على مجالس االقسام إلجراء التعديالت المطلوبة 

 واعتمادها.

 ا بنظام الساعات المعتمدة عن العام الجامعي تم تحديث ملفات مقررات برامج الدراسات العلي

 9102/9191والعام الجامعي  9101/9102
  متابعة التقرير السنوي لبرنامج  بكالوريوس الصيدلة نظام الساعات المعتمدة عن العام

 9102/9191الجامعي 
  االكلينيكية نظام الساعات المعتمدة عن العام  متابعة التقرير السنوي لبرنامج  الصيدلة

 9102/9191الجامعي 
 دى  متابعة التقرير السنوي لبرنامج الفارم(Pharm D) نظام الساعات المعتمدة عن العام

 9102/9191الجامعي 

 وتقرير توصيف .7

 والمقررات البرامج

  متابعة لجنة تدريب تأهيل الموارد البشرية 
  مراجعة واعتماد بيان بالدورات التدريبية للقيادات االكاديمية والتي تم

 .9102/9191حضورها في العام الجامعي 
  مراجعة واعتماد بيان بالدورات وورش العمل ألعضاء هيئة التدريس

 9102/9191 في( والتي تم تنفيذها FLDPومعاونيهم  )
 بالكلية والتي تم تنفيذها   مراجعة واعتماد تقرير بالدورات الخاصة بالعملين
 من خالل البرنامج  التدريبى بالجامع . 9191/ 9102 في
  مراجعة واعتماد تقرير عن الندوات وورش العمل والمسابقات المنظمة من

 9101/9102قبل قطاع خدمة المجتمع  وتنمية البيئة للعام الجامعي 
 قسام العلمية مراجعة واعتماد ما ورد من الخطة التدريبية المقترحة لأل

9102/9191 
  وضع االطار الزمنى للندوات والدورات وورش العمل لكل من:-  

  -3اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة      -9القيادات االدارية        -ا    

التدريب وتأهيل   .1

 الموارد البشرية 
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 الجهاز اإلداري 
استبانات االحتياجات التدريبية وما تضمنت  الخطة التدريبية  فيوذلك طبقا لما ورد 

 9191/9190-9106/9107الخمسية بالكلية 
  متابعة تنفيذ الكلية لخطط تلبية االحتياجات التدريبية للقيادة االكاديمية

وألعضاء هيئة التدريس واالداريين ولذلك لتنمية قدراتهم عن طريق عمل 
 من داخل او خارج الكلية والجامعة  دورات تدريبية مع المتخصصين

  عمل بيان بالندوات والدورات وورش العمل ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة او الطالب متضمنة ما تم عقده من خالل المؤتمرات العلمية 

 9102/9191لألقسام العلمية للعام الجامعي 
 

 
  عن  جامعة المنصورة –بكلية التجارة عمل حضور دورات وورش

 .9131كيفي  كتابة طلب الترشح ومتطلبات التقدم وارتباطها برؤية مصر 
  الترشح لجائزة مصر للتميز طلب اعداد خطة عمل الكلية حتى تقديم

 الحكومى
  ترشح الكلي  لجائزه مصر للتميز الحكومى وعمل  طلب اعداد ملف

للعام  عدد من الملفات متضمن  المرفقات التى تثبت ما جاء بطلب الترشح
 9102/9191الجامعى 

للتميز جائزة مصر .2

 الحكومى

 وذلك من خالل  
 . أراء الطالب في االستبيان 
 .نتائج االمتحانات 
  تقييم الورقة االمتحانية عام ومضمون 

  للمقررات الخارجيةالداخلية و المراجعاتتقارير 

متابعة االجراءات  .01

 التصحيحية للمقررات

  اعداد ملفات االعتماد المؤسسى لجامعة المنصورة  لكل من قطاع  التعليم
 والطالب وقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع

  والمرافق  معايير مالءمة مساحات وتجهيزات المبانيتحديث قاعدة بيانات
 كلية ال( الخاصة بNormsالبشرية ) والموارد

  مشاركة اعضاء وحدة ضمان الجودة في اعداد التقرير السنوي عن نشاط
 الكلية .

  مشاركة اعضاء وحدة ضمان الجودة فى تنظيم دخول الطالب اثناء فترة
 االمتحانات

 عمال اخرى أ .00
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 0272/0202أعمال قسم المشتريات خالل العام المالي 

 
فى إطار سعى إدارة الكلية لتطبيق نظم الجودة الشاملة فى العملية التعليمية والبحثية وتطوير البنيةة األساسةية التةى تعةد 

الركيزة األساسية للتطوير واالعتماد , قام قسم المشتريات بتنفيذ خطةة إدارة الكليةة بتةوفير كةل االحتياجةات الفعليةة ألقسةام الكليةة 

افية تامة وفقا لألصول العلمية الحديثة إلدارة الشراء والتخزين مما أمكن إدارة الكليةة مةن توظيةف وترشةيد العلمية واإلدارية بشف

بشةةأن المناقصةةات  0278لسةةنة 780وفقةةا للقةةانون إسةةتخدام مةةوارد الكليةةة المتاحةةة بةةأعلى درجةةة مةةن الكفةةاءة والفاعليةةة وذلةة  

 . لذل  اللوائح والقواعد المنظمةو 7228لسنة  82والمزايدات والئحته التنفيذية لقانون 

 0272/0202وفيما يلى إجمالى عمليات الشراء التى تمت خالل العام المالى  

 عمليات الشراء باإلتفاق المباشر : 

 جنيه مصرى طرق الشراء العملية م
مصدر 

 التمويل
 الجهة المسند إليها التعاقد

 هيومان الب محلى 24 إتفاق مباشر شراء كيماويات 0

 مكتب بيتا العلمى محلى 914111 إتفاق مباشر ميكروسكوبات 9

 كورنا الب محلى 9304.91 إتفاق مباشر شراء كيماويات 3

 كورنا الب محلى 721 إتفاق مباشر شراء كيماويات 4

 كورنا الب محلى 0226 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 2

 ساينتفكشركة ماس  محلى 96231.91 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 6

 شركة تكنوساينت محلى 97361 إتفاق مباشر شراء أجهزة بحثية 7

 شركة تكنوساينت محلى 03611 إتفاق مباشر شراء أجهزة بحثية 1

 شركة األشراف محلى 13111 إتفاق مباشر شراء أجهزة بحثية 2

 شركة صالح ميديكال محلى 04711 إتفاق مباشر شراء مستلزمات بحثية 01

 شركة هيومان الب محلى 04111 إتفاق مباشر مستلزمات بحثيةشراء  00

 شركة الجمهورية لألدوية محلى 9304.91 إتفاق مباشر شراء كيماويات 09

 الشركة العربية للتجهيزات محلى 991 إتفاق مباشر شراء كيماويات 03

 شركة هينريش التجارية محلى 03266 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 04

 محلى 0414411 إتفاق مباشر أجهزةشراء  02
شركة المعادى للصناعات الهندسية 

 للهيئة القومية اإلنتاج الحربى

 ترست سانيتفك محلى 96372.61 إتفاق مباشر شراء كيماويات 06

 الشركة العربية للتجهيزات محلى 0242 إتفاق مباشر شراء كيماويات 07

 ترست سانيتفك محلى 01222.91 إتفاق مباشر شراء كيماويات 01

 كيمست محلى 22322 إتفاق مباشر شراء كيماويات 02

 كيمست محلى 472 إتفاق مباشر شراء كيماويات 91
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 شركة النصر محلى 34209.23 إتفاق مباشر شراء كيماويات 90

 بيوفارم إيجبت محلى 04976 إتفاق مباشر شراء كيماويات 99

 بيوفارم إيجبت محلى 92622 إتفاق مباشر شراء كيماويات 93

 شركة األشراف محلى 4941 إتفاق مباشر شراء كيماويات 94

 ميركوالب محلى 00262.21 إتفاق مباشر شراء كيماويات 92

 شركة تريدنج دينامك محلى 69642.14 إتفاق مباشر شراء كيماويات 96

 شركة الجمهورية لألدوية محلى 27367.764 إتفاق مباشر شراء كيماويات 97

 شركة الجمهورية لألدوية محلى 60161.16 إتفاق مباشر شراء كيماويات 91

 شركة الجمهورية لألدوية محلى 240.21 إتفاق مباشر شراء كيماويات 92

 شركة الجمهورية لألدوية محلى 96020.1121 إتفاق مباشر شراء كيماويات 31

 ساينس الب محلى 21217.21 إتفاق مباشر شراء كيماويات 30

 الشركة العربية للتجهيزات محلى 13163 إتفاق مباشر شراء كيماويات 39

 الشركة العربية للتجهيزات محلى 02312 إتفاق مباشر شراء كيماويات 33

 شركة األشراف محلى 112 إتفاق مباشر شراء كيماويات 34

 شركة تريدنج دينامك محلى 20311 إتفاق مباشر شراء كيماويات 32

 يسرى المهدى محلى 4212 إتفاق مباشر دهاناتشراء  36

 األمير للتوريدات محلى 9711 إتفاق مباشر شراء منظفات 37

 مكتبة جرير محلى 3629 إتفاق مباشر أدوات كتابية 31

 مؤسسة الهرم محلى 21 إتفاق مباشر مليء عبوة حبر 32

 الدوليةشركة الحسينى  محلى 74791 إتفاق مباشر شراء ورق تصوير 41

 مكتبة األنصارى محلى 0172 إتفاق مباشر شراء مج 40

 مطبعة الجامعة محلى 07732 إتفاق مباشر عمل مطبوعات 49

 المبلغ المدة عدد عمليات الشراء

 05030232624 62/2/0272حتى  7/1/0272 40

 جنيه مصرى طرق الشراء العملية م
مصدر 

 التمويل
 الجهة المسند إليها التعاقد

 الوادى للتوريدات العمومية محلى 4111 إتفاق مباشر شراء سماد 0

 األمير للتوريدات العامة محلى 9442 إتفاق مباشر شراء بتموس 9

 هيومان الب محلى 0011 إتفاق مباشر كيماويات 3

 هيومان الب محلى 929 إتفاق مباشر مستلزمات 4

 شركة أنالسيز محلى 032111 إتفاق مباشر شراء جهاز 2

 مطبعة الجامعة محلى 4991 إتفاق مباشر مطبوعات 6

 هيومان الب محلى 03211 إتفاق مباشر مستلزمات 7

 شركة الهبة محلى 21111 إتفاق مباشر حيوانات تجارب 1

 ماس ساينتفك محلى 7973.91 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 2

 ساينتفكشركة جاما  محلى 01131 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 01

 بكورنا الشركة  محلى 262 إتفاق مباشر شراء كيماويات 00

 بكورنا الشركة  محلى 9246.21 إتفاق مباشر شراء كيماويات 09

 الشركة الدولية للتوريدات العلمية محلى 2232.01 إتفاق مباشر شراء كيماويات 03

 الدولىالمركز المصرى  محلى 02067.71 إتفاق مباشر شراء كيماويات 04

 مكتبة األنصارى محلى 761 إتفاق مباشر أدوات كتابية 02

 اإلسراء للتوريدات محلى 0311 إتفاق مباشر أدوات كتابية 06

 مطبعة الجامعة محلى 421 إتفاق مباشر مطبوعات 07

 مطبعة الجامعة محلى 9319.11 إتفاق مباشر مطبوعات 01

 الجامعةمطبعة  محلى 00101 إتفاق مباشر مطبوعات 02

 مكتبة األنصارى محلى 9431 إتفاق مباشر شراء أختام 91

 مكتبة األصيل محلى 201 إتفاق مباشر أختام 90

 اإلسراء للتوريدات محلى 9411 إتفاق مباشر CD شراء 99

 مكتبة األنصارى محلى 4021 إتفاق مباشر أدوات كتابية 93
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 المصرى للتوريداتالمكتب  محلى 4621 إتفاق مباشر أدوات نظافة 94

 مكتبة الفاروق محلى 0211 إتفاق مباشر أدوات كتابية 92

 مكتب بريد الجامعة محلى 01111 إتفاق مباشر طوابع بريد 96

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 07921 إتفاق مباشر شراء دبابيس 97

 مكتبة األنصارى محلى 07400.21 إتفاق مباشر أدوات كتابية 91

 مكتبة األنصارى محلى 069 إتفاق مباشر ختمشراء  92

 اإلسراء للتوريدات محلى 326 إتفاق مباشر أدوات كتابية 31

 مؤسسة ماك المتحدة محلى 992 إتفاق مباشر شراء ورق كوشية 30

 وكالة أبو الخير محلى 004 إتفاق مباشر شراء عبوة حبر 39

 مطبعة الجامعة محلى 9941 إتفاق مباشر مطبوعات 33

 الكيماويات الحيوية المتقدمة محلى 972192 إتفاق مباشر شراء غاز الهيليم 34

 ترست ساينتفك محلى 91913.61 إتفاق مباشر شراء كيماويات 32

 تريدنج دينامك محلى 07011 إتفاق مباشر شراء كيماويات 36

 شركة الجمهورية لألدوية محلى 9442.31 إتفاق مباشر شراء كيماويات 37

 الشركة العربية للتجهيزات الطبية محلى 11 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 31

 الجمعية التعاونية للبترول محلى 416 إتفاق مباشر شراء زيت 32

 كيمست محلى 0761 إتفاق مباشر شراء كيماويات 41

 الشركة العربية للتجهيزات الطبية محلى 201 إتفاق مباشر شراء كيماويات 40

 الهيئة القومية لإلنتاج الحربى محلى 017641 إتفاق مباشر أجهزةشراء  49

 التعاون للبترول محلى 03211 إتفاق مباشر بونات سوالر 43

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 0124.21 إتفاق مباشر قطع غيار 44

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 376.91 إتفاق مباشر قطع غيار 42

 الخليج للتوريدات الحكومية محلى 02111 مباشر إتفاق قطع غيار 46

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 0671.01 إتفاق مباشر قطع غيار 47

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 471.11 إتفاق مباشر قطع غيار 41

 مركز التقنية اإلتصاالت والمعلومات محلى 321 إتفاق مباشر شراء كابالت 42

 شركة النيل ألعمال التكييف والتبريد محلى 376.91 مباشر إتفاق قطع غيار 21

 مركز التقنية اإلتصاالت والمعلومات محلى 3021 إتفاق مباشر شراء كابالت 20

 مركز التقنية اإلتصاالت والمعلومات محلى 321 إتفاق مباشر شراء كابالت 29

 والمعلومات مركز التقنية اإلتصاالت محلى 611 إتفاق مباشر شراء كابالت 23

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 670.46 إتفاق مباشر قطع غيار 24

 مكتبة األنصارى محلى 09921 إتفاق مباشر حجر بطارية 22

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 3299.61 إتفاق مباشر قطع غيار 26

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 04119.21 إتفاق مباشر قطع غيار 27

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 06642.71 إتفاق مباشر قطع غيار 21

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 02379.21 إتفاق مباشر قطع غيار 22

61 
وعمل  صيانة وتجديد األرضيات

 قاطوع
 مؤسسة غنيم للتوريدات محلى 993211 إتفاق مباشر

 األكاديميةالمكتبة  محلى 0626 إتفاق مباشر شراء كتب 60

 المكتبة األكاديمية محلى 732.11 إتفاق مباشر شراء كتب 69

 المكتبة األكاديمية محلى 0292.07 إتفاق مباشر شراء كتب 63

 وكالة األهرام محلى 0021.21 إتفاق مباشر شراء كتب 64

 وكالة األهرام محلى 414.21 إتفاق مباشر شراء كتب 62

 مركز معلومات قراءة الشرق األوسط محلى 923.41 إتفاق مباشر شراء كتب 66

 مركز معلومات قراءة الشرق األوسط محلى 0132 إتفاق مباشر شراء كتب 67

 مركز معلومات قراءة الشرق األوسط محلى 0111 إتفاق مباشر شراء كتب 61

 مركز معلومات قراءة الشرق األوسط محلى 0223.21 إتفاق مباشر شراء كتب 62

 مركز معلومات قراءة الشرق األوسط محلى 3300.90 إتفاق مباشر كتب شراء 71

 مركز معلومات قراءة الشرق األوسط محلى 0111 إتفاق مباشر شراء كتب 70
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 المعرفة الالمحدودة للنشر محلى 106.31 إتفاق مباشر شراء كتب 79

 المعرفة الالمحدودة للنشر محلى 0622.91 إتفاق مباشر شراء كتب 73

 المعرفة الالمحدودة للنشر محلى 9792.71 إتفاق مباشر شراء كتب 74

 المعرفة الالمحدودة للنشر محلى 9926.31 إتفاق مباشر شراء كتب 72

 المعرفة الالمحدودة للنشر محلى 0121 إتفاق مباشر شراء كتب 76

 المعرفة الالمحدودة للنشر محلى 363.61 إتفاق مباشر شراء كتب 77

 المعرفة الالمحدودة للنشر محلى 149.41 إتفاق مباشر كتبشراء  71

 مؤسسة أمازون تريد محلى 226.71 إتفاق مباشر شراء كتب 72

 روابط للنشر وتقنية المعلومات محلى 0240.31 إتفاق مباشر شراء كتب 11

 روابط للنشر وتقنية المعلومات محلى 120.21 إتفاق مباشر شراء كتب 10

 روابط للنشر وتقنية المعلومات محلى 0970.31 إتفاق مباشر شراء كتب 19

 مؤسسة أمازون تريد محلى 626.91 إتفاق مباشر شراء كتب 13

 روابط للنشر وتقنية المعلومات محلى 0924.91 إتفاق مباشر شراء كتب 14

 المبلغ المدة عدد عمليات الشراء

 7025306234 67/70/0272حتى  7/72/0272 84
 

 

 

 جنيه مصرى طرق الشراء العملية م
مصدر 

 التمويل
 الجهة المسند إليها التعاقد

 المجموعة العربية للتكنولوجيا المتكاملة محلى 197111 إتفاق مباشر شراء جهاز 0

 شركة صالح ميديكال محلى 7211 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 9

 ميديكالشركة صالح  محلى 92111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 3

 شركة األنصارى محلى 01111 إتفاق مباشر شراء هداية عيد األم 4

 شركة البذور الزراعية والعطارة محلى 4421 إتفاق مباشر شراء عطارة 2

 شركة البذور الزراعية والعطارة محلى 6111 إتفاق مباشر شراء عطارة 6

 الوادى للتوريدات محلى 4111 إتفاق مباشر شراء ثيرام 7

 فارما إيجبت للتجارة محلى 01111 إتفاق مباشر شراء كيماويات 1

 األسراء للتوريدات محلى 321.21 إتفاق مباشر شراء أدوات كهربائية 2

 األسراء للتوريدات محلى 1321 إتفاق مباشر شراء أدوات سباكة 01

 المكتب المصرى للتوريدات محلى 0721 إتفاق مباشر شراء الفتات 00

 مؤسسة ماك للمقاوالت العامة محلى 791 إتفاق مباشر كهربائيةأدوات  09

 مؤسسة ماك للمقاوالت العامة محلى 61 إتفاق مباشر أدوات نجارة 03

 مركز التقنية اإلتصاالت والمعلومات محلى 912721 إتفاق مباشر شراء أجهزة 04

 الفهد للتوريدات محلى 422 إتفاق مباشر شراء أدوات كهربائية 02

 الفهد للتوريدات محلى 2423.72 إتفاق مباشر شراء قطع غيار تكييف 06

 الهيئة القومية إلنتاج الحربى محلى 302911 إتفاق مباشر شراء جهاز 07

 األشراف للتجارة محلى 0202 إتفاق مباشر كيماويات 01

 شركة الجهورية لألدوية محلى 0232.32 إتفاق مباشر كيماويات 02

 ترست ساينتفك محلى 23069.76 إتفاق مباشر كيماويات 91

 الشركة العربية للتجهيزات الطبية محلى 4741 إتفاق مباشر مستلزمات 90

 بيوفام إيجبت للتجارة محلى 1261 إتفاق مباشر كيماويات 99

 دلتا كوم محلى 71 إتفاق مباشر ملى عبوة حبر 93

 الهرم التجاريةمؤسسة  محلى 011 إتفاق مباشر ملى عبوة حبر 94

 شركة طيبة محلى 63111 إتفاق مباشر شراء ورق تصوير 92

 مؤسسة األمل محلى 0149.21 إتفاق مباشر أدوات نظافة 96

 اإلسراء للتوريدات محلى 0766.21 إتفاق مباشر أدوات كتابية 97

 مكتبة األنصارى محلى 3241.41 إتفاق مباشر أدوات كتابية 91

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 04092 إتفاق مباشر شراء أحبار 92
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 شركة الحرمين للتوريدات العامة محلى 6692 إتفاق مباشر أدوات نظافة 31

 مؤسسة األمل محلى 022 إتفاق مباشر شراء مقص ورق يدوى 30

 المعرفة الالمحدودة للنشر والتوزيع محلى 124.01 إتفاق مباشر شراء كتب 39

 المبلغ المدة الشراءعدد عمليات 

 7323346262 67/6/0202حتى  7/7/0202 60

 جنيه مصرى طرق الشراء العملية م
مصدر 

 التمويل
 الجهة المسند إليها التعاقد

 شركة الكترا للمصاعد محلى 64412.44 إتفاق مباشر قطع غيار للمصاعد 0

 مركز التقنية واالتصاالت محلى 9911 إتفاق مباشر شراء كابالت 9

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 9179.21 إتفاق مباشر قطع غيار 3

 ليناتك لألجهزة المكتبية محلى 4416.01 إتفاق مباشر قطع غيار 4

 مركز التقنية واالتصاالت محلى 6221 إتفاق مباشر شراء كابالت 2

 مجدى محمد حسن محلى 9621 إتفاق مباشر ماتور رش مطهرات 6

 المكتب المصرى للتوريدات محلى 726 إتفاق مباشر أدوات نظافة 7

 المكتب المصرى للتوريدات محلى 00432 إتفاق مباشر أدوات كهربائية 1

 المكتب المصرى للتوريدات محلى 90237.21 إتفاق مباشر أدوات سباك  2

 مؤسسة إخوان رزق محلى 26073.21 إتفاق مباشر قطع غيار تكييفات 01

 المكتب المصرى للتوريدات محلى 32111 إتفاق مباشر شراء الفتات 00

 أبناء المصطفى للتجارة محلى 31111 إتفاق مباشر شراء زجاج 09

 شركة ترست ساينتفك محلى 91661.91 إتفاق مباشر شراء كيماويات 03

 ساينس الب محلى 991 إتفاق مباشر شراء كيماويات 04

 الشركة العربية للتجهيزات الطبية محلى 0226 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 02

 إيجى ميديكال محلى 01232.31 إتفاق مباشر شراء كيماويات 06

 ميركوالب محلى 09921 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 07

 قابل شمس الدين محلى 92121 إتفاق مباشر شراء سوالر وزيت 01

 للتوريداتالمكتب المصرى  محلى 14 إتفاق مباشر أدوات كتابية 02

 الهيئة القومية للبريد محلى 01111 إتفاق مباشر طوابع بريد 91

 المكتب المصرى للتوريدات محلى 0914 إتفاق مباشر أدوات نظافة 90

 شركة هيومان الب محلى 2111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 99

 شركة هيومان الب محلى 4111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 93

 شركة هيومان الب محلى 2111 إتفاق مباشر مستلزماتشراء  94

 شركة هيومان الب محلى 1111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 92

 شركة هيومان الب محلى 1111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 96

 شركة هيومان الب محلى 01111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 97

 شركة هيومان الب محلى 4111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 91

 شركة هيومان الب محلى 4111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 92

 شركة هيومان الب محلى 4111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 31

 شركة هيومان الب محلى 1111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 30

 كورنا الب محلى 07226 إتفاق مباشر شراء كيماويات 39

 ساينس الب محلى 1491 إتفاق مباشر شراء كيماويات 33

 الشركة العربية للتجهيزات الطبية محلى 2222 إتفاق مباشر شراء كيماويات 34

 الشركة العربية للتجهيزات الطبية محلى 6111 إتفاق مباشر شراء كيماويات 32

 شركة بيوفارم إيجبت محلى 91111 إتفاق مباشر شراء كيماويات 36

 مطبعة الجامعة محلى 0621 مباشرإتفاق  مطبوعات 37

 شركة ساينس ديركشن محلى 6111.26 إتفاق مباشر شراء كيماويات 31

 شركة ساينس ديركشن محلى 1111 إتفاق مباشر شراء كيماويات ومستلزمات 32

 مكتب المروة للتصدير محلى 6111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 41

 شركة بيوفارم إيجبت محلى 4111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 40
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 شركة بيوفارم إيجبت محلى 4111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 49

 شركة بيوفارم إيجبت محلى 6111 إتفاق مباشر شراء كيماويات 43

 هيومان الب محلى 6111 إتفاق مباشر شراء كيماويات ومستلزمات 44

 شركة بيوفارم إيجبت محلى 3211 إتفاق مباشر شراء كيماويات ومستلزمات 42

 شركة بيوفارم إيجبت محلى 3790 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 46

 شركة بيتا العلمى محلى 2111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 47

 شركة أنالسيز محلى 0712 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 41

 شركة بيتا العلمى محلى 211 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 42

 شركة أنالسيز محلى 0712 إتفاق مباشر مستلزماتشراء  21

 شركة البذور الزراعية والعطارة محلى 4111 إتفاق مباشر شراء عطارة 20

 هيومان الب محلى 9111 إتفاق مباشر شراء كيماويات 29

 هيومان الب محلى 01111 إتفاق مباشر شراء كيماويات 23

 هيومان الب محلى 4111 إتفاق مباشر شراء كيماويات 24

 هيومان الب محلى 9111 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 22

 هيومان الب محلى 732 إتفاق مباشر شراء كيماويات 26

 هيومان الب محلى 9211 إتفاق مباشر شراء كيماويات 27

 كورنا الب محلى 2104 إتفاق مباشر شراء كيماويات 21

 كورنا الب محلى 2424.11 إتفاق مباشر شراء كيماويات 22

 شركة بيوفارم إيجبت محلى 2926 إتفاق مباشر شراء كيماويات 61

 تريدنج دينامك محلى 0113 إتفاق مباشر شراء كيماويات 60

 تريدنج دينامك محلى 9026 إتفاق مباشر شراء كيماويات 69

 شركة أنالسيز محلى 4611 إتفاق مباشر شراء مستلزمات 63

 مكتب بيتا العلمى محلى 411 مباشرإتفاق  شراء مستلزمات 64

 مطبعة الجامعة محلى 4311 إتفاق مباشر مطبوعات 62

 المبلغ المدة عدد عمليات الشراء

 555226262 62/3/0202حتى  7/4/0202 35
 الجهة المسند إليها التعاقد جنية مصرى مناقصة محدودة العمـــــلية م

0 
أجهزة علمية ضمن المناقصة لشراء 

 9106/9107لسنة  للكلية
 تكنوساينتفك لألجهزة العلمية والطبية 342699 ( 9) 

9 
أجهزة علمية ضمن المناقصة لشراء 

 9106/9107لسنة  للكلية
 تكنوساينتفك لألجهزة العلمية والطبية 03792.21 ( 9) 

  636357252  اإلجمالى 

 التعاقدالجهة المسند إليها  جنية مصرى مناقصة محلية  العمـــــلية م

0 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات كتابية
 (6 ) 09134 

مؤسسة  كيان للتوريدات العمومية 

 والمقاوالت

9 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات كتابية
 (6 ) 2132.61 

الشركة العالمية لألدوات المكتبية 

 والتوريدات العمومية

3 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 أدوات كتابية لتوريد
 مكتبة األنصارى 094.21 ( 6) 

4 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات كتابية
 شركة دريم للتوريدات الحكومية 4172 ( 6) 

2 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات كتابية
 مركز أم القرى للتوريدات 4919.41 ( 6) 

6 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 أدوات نظافة  لتوريد
 شركة دريم للتوريدات الحكومية 09211 ( 2) 

7 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات نظافة
 شركة الريس للتجارة والتوريدات 9647.69 ( 2) 

1 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات نظافة 
 مكتب الفردوس للتجارة والتوريدات   0111 ( 2) 
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2 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات نظافة 
 (2 ) 1216.21 

شركة الرحمن لإلستيراد والتصدير 

 والتوريدات العامة

01 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات نظافة 
 شركة أراك للتوريدات 9091 ( 2) 

00 
  9102/9191ضههههههمن المناقصههههههة 

 لتوريد أدوات نظافة 
 (2 ) 9332 

الفنار لإلستثمار العقارى والمقاوالت 

 العامة والتوريدات العامة  

  53548212  اإلجمالى 

 الجهة المسند إليها التعاقد جنية مصرى ممارسة عامة العمـــــلية م

09 

ضهههههههمن الممارسهههههههة لشهههههههراء ورق 

تصوير المطروحة عن طريق الهيئة 

 العامة للخدمات الحكومية

 لأللكترونياتشركة ريا  939261 ( 0) 

03 

ضهههههههمن الممارسهههههههة لشهههههههراء ورق 

تصوير المطروحة عن طريق الهيئة 

 العامة للخدمات الحكومية

 شركة الرحاب للتجارة والتوريدات 9173.72 ( 0) 

04 

ضهههههههمن الممارسهههههههة لشهههههههراء ورق 

تصوير المطروحة عن طريق الهيئة 

 العامة للخدمات الحكومية

 الورقشركة الدولية لتحويل  477.21 ( 0) 

  932200.62  اإلجمالى 

 
 

 0272/0202للعام الجامعى  وحدة التعليم اإللكتروني انشطة
 
 -الموقع اإللكترونى: .1

 رفع وتفعيل الموقع اإللكترونى الجديد للكلية باللغة العربية  بشكل رسمى وكذلك إنشاء موقع مرادف باللغة اإلنجليزية  

 -الصفحة الرئيسية: .2

 تحديث الهيكل التنظيمى لإلدارات واألقسام العلمية بالكلية  فى الموقع اإللكترونى باللغتين العربية واإلنجليزية . 

 -األقسام العلمية: .3

 تحديث المحتوى اإللكترونى لألقسام باللغتين العربية واإلنجليزية. 

   تحديث السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس . 

 . 2119 -2116( وذلك في الفترة من PDFلكل قسم على صفحته الخاصة على موقع الكلية بصيغة ) إضافة األبحاث العلمية 

( بين السادة أعضاء هيئة التدريس حتي يتعرف كل عضو علي Google Scholarنشر أهمية عمل حساب علي موقع ) 

 (.H indexالمستوي والوزن العلمي لالنتاج البحثي الخاص به )

 (.Google Scholar( لتوضيح كيفية إنشاء حساب علي موقع )PowerPoint تعميم )  

( على صفحة خاصة لكل قسم Google Scholarإضافة الروابط اإللكترونية لحسابات السادة أعضاء هيئة التدريس على موقع ) 

 في موقع الكلية.

لمية للتعليم األلكتروني  حول كيفية إنشاء حساب عقد ورشة عمل للسادة أعضاء اللجنة الفرعية وتتمثل في منسقي االقسام الع 

 (.Scopusعلي موقع )

( على صفحة خاصة لكل قسم في موقع Scopusإضافة الروابط اإللكترونية لحسابات السادة أعضاء هيئة التدريس على موقع ) 

 الكلية.

على صفحة خاصة لكل قسم  (Research Gate) إضافة الروابط اإللكترونية لحسابات السادة أعضاء هيئة التدريس على موقع  

 في موقع الكلية.
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 تحديث كلمات رؤساء األقسام. 

 تزويد صفحات األقسام العلمية بالتقرير السنوى لكل قسم . 

 تزويد صفحات األقسام العلمية بالخطة البحثية لكل قسم . 

 .2119/2121تم رفع الجداول الدراسية لكل قسم للفصل الدراسى االول  

 ات اإلختراع لعدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس .إضافة برآء 

 تفعيل الصفحة الرئيسية للموقع باللغة اإلنجليزية . 

 رفع فيديو إلنجازات وحدة التعليم اإللكترونى . 

 فتح عدد كبير من حسابات المودل للسادة أعضاء هيئة التدريس . 

 ( Mans Tubeعدد من المحاضرات ورفعها على قناة الجامعة ) تطبيقاً لواحدة من خدمات التعليم اإللكترونى تم تصوير 

 رابط تمت إضافتهم على موقع البوابة اإللكترونية . 11عدد  

 هيئة أعضاء والسادة اإللكترونى التعليم وحدة بين التواصل دعم إطار وفى اإللكترونى التعليم وحدة عمل فريق بمشاركة 

 صوتى تسجيل شكل فى بثها يتم إلكترونية مقررات إلى التعليمية للمقررات الدراسى المحتوى وتحويل لتصميم الصيدلة بكلية  التدريس

 الثمانية العلمية األقسام من( Camtasia) برنامج بإستخدام إلكترونية محاضرات 9 عدد تسليم تم ومرئى

 ظل فى كامال اإلنجليزية باللغة يكون أن على العمل وجارى %75 تفوق بنسبة االنجليزيه اللغه الي الموقع محتويات جميع ترجمة 

 الموقع تجديدات

 

 الموقع كفاءة ورفع للموقع الزائرين زيادة علي حرصا وذلك pdf ك االبحاث من العديد ورفع العلميه االبحاث  قوائم تحديث 

 

 نظام إدارة التعلم ) الموودل ( .4

األول والتى تم عقد  الدراسى الفصل مقررات عدد وهو حساب على الموودل للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ( 43فتح عدد ) .5

 . اإلختبارات اإللكترونيه الخاصة بمنتصف الفصل الدراسى األول عليها 

 -التدريبات وورش العمل : .6

 برنامج استخدام" عنوان تحت عمل ورشة عقد تم (Camtasia Video-Editing By")الموافق  الخميس يوم وذلك 

 . التمريض وكلية الصيدلة كلية فى التدريس هيئة أعضاء السادة  من عضو"  29" بحضور1/3/2118

 بنادى تكنولوجيا المعلومات 2119 /4/4 الموافق الخميس  يوم وذلك"كيفية إدارة الموودل " عنوان تحت عمل ورشة عقد تم

 (من السادة أعضاء هيئة التدريس من كلية الصيدلة  14بالكلية . وقدتم إنعقاد الورشة بحضور )

 بكافة خدمات التعليم  تم الترحيب فى بداية الورشة بالسادة الحضور والتنويه عن سبب إنعقاد الورشة  والتعريف

 اإللكترونى وشرح مبسط عن كيفية الدخول على موقع الوحدة اإللكترونى والوصول الى الموودل موضوع الورشة 

  تم إعداد  محاضرة تشتمل على كيفية إدارة الموودل وتطبيقاته المتعددة و إضافة المحاضرات وعملQuiz."" 

 تدريس على كيفية إضافة أى مواد تعليمية  الخاصة بهم وعمل وتم تدريب السادة الحضور من أعضاء هيئة ال

"Quiz." 

  فى نهاية المحاضرة تم فتح باب األسئلة والمناقشة حول ماورد شرحه 

  إرسال دليل لشرح إستخدام الموودل  للسادة الحضور.تم اإلتفاق على 

     بنادى تكنزلوجيا المعلومات بالكلية 7/7/2119تم عقد ورشة عمل تحت عنوان المقررات االلكترونية يوم االثنين 
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                 -.اإلختبارات اإللكترونية الخاصة باألقسام العلمية بالكلية :6

امتحان منتصف الفصل  تم عقد في إطار تفعيل أهم خدمات التعليم اإللكترونى وهو نظام اإلمتحانات اإللكترونية 

على نظام الموودل  لمدة يومين متتاليين بنادى تكنولوجيا المعلومات بالكلية  2118/2119للعام الجامعى   الدراسي 

 وذلك لمقررى 

  ظهراً  1:31صباحاً وحتى الساعة  9من الساعة  26/3/2119الطفيليات" المستوى الثالث" يوم الثالثاء الموافق 

  12:31وحتى الساعة  صباحاً  9من الساعة  25/3/2119ين الموافق يوم االثن" المستوى الثاني " 1مستحضرات صيدلية 

  ظهراً 

الميكروبيولوجيا وذلك بمشاركة فريق العمل بالوحدة مع السادة أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة بقسمى  

 .و الصيدالنيات  والمناعة 

 -.أول إختبار إلكترونى تعريفى :7

–أول اختبار إلكتروني تعريفي بكلية الصيدلة  تم عقد في إطار تفعيل أهم خدمات التعليم اإللكترونى وهو نظام اإلمتحانات اإللكترونية 

يوليو  3السيد أ.د/ محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب يوم األربعاء الموافق وذلك بحضور ... جامعة المنصورة

طالب وطالبة من طالب الفرقة الخامسة بالكلية االمتحان  111حوالى  أدى الختبارات االلكترونية بكلية الصيدلة حيث قاعة اب 2119

االلكترونى التجريبى, والذى يتضمن اسئلة حول المعلومات العامة عن مهنة الصيدلة, ما تم دراسته من مقررات بالكلية, معلومات عن 

 …دقيقة بعد ادخال بياناتهم 121ختيار من متعدد حيث يجيب الطالب عليها فى حوالى قانون مزاولة المهنة بنظام اال

قد قامت بتجهيز قاعة  فريق العمل بوحدة التعليم اإللكترونى بالكلية بالتعاون مع فريق العمل بقاعة تكنولوجيا المعلومات الجدير بالذكر أن 

جهاز حاسب الى متصل باالنترنت من خالل مركز تقنية االتصاالت بالجامعة,  241نادى تكنولوجيا المعلومات بالكلية والتى تتسع لعدد 

صحيحها حيث أن القاعة مجهزة لالمتحانات والتنسيق االلكترونى, وقد استضافت القاعة ثالثة امتحانات لمقررات دراسية بالكلية وتم ت

 .إلكترونيا

الى أهمية تجربة األمتحانات االلكترونية ألنها بمثابة تجربة جيدة لمختلف طالب الجامعة وأنها تعد فرصة حقيقية (أ.د/ محمد عطيه  )واشار

متحانات للعمل وللمنافسة على مستوى الجامعات المصرية, وذلك بغض النظر عن نتائج االختبار, ولكن فكرة النجاح فى أداء نظام اال

 وذلك بمشاركة وأداء الدعم الفنى والتقنى من قبل فريق العمل بوحدة التعليم اإللكترونى بالكلية مع الوحدة الرئيسية بالجامعة  االلكترونية

 -: 2118/2119خريجى كلية الصيدلة ل متحان المعرفى االلكترونىاإل .8

بقاعة االختبارات االلكترونية بكلية الطب أداء خريجى كلية الصيدلة هذا العام لإلمتحان  2119يوليو  22الموافق  تم عقد يوم األثنين 

تحت رعاية أ.د أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة أ.د محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وذلك .المعرفى االلكترونى

الجدير بالذكر أن االختبار يأتى ولدعم التقنى والفنى لوحدة التعليم اإللكترونى بكلية الصيدلة و كلية الصيدلة والطالب, أ.د ناهد العنانى عميد

لرفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ويتضمن اسئلة حول مزاولة مهنة الصيدلة, وذلك بنظام االختيار من متعدد حيث يجيب الطالب 

طالب وطالبة االختبار  164بياناتهم, وقد تم تقسيم الطالب ألربعة مجموعات حيث يؤدى حوالى  دقيقة بعد ادخال 121عليها فى حوالى 

بإشراف مركز تقنية االتصاالت بالجامعة, ويتم متابعته هذه االمتحانات من مقر أمانة المجلس األعلى للجامعات بحضور السادة رؤساء 

يير الدولية, لتقيس قدرات الطالب في مختلف المجاالت بدقة وفعالية, دون تدخل الجامعات, وقد تم تصميم هذه االختبارات طبًقا للمعا

بشري, فضاًل عن توفير بيئة آمنة للطالب من حيث ضمان ثبات االختبار اإللكتروني, وأن الهدف من تطبيق االختبارات اإللكترونية هو 

 .يمية في الجامعاتااللتزام بالمعايير العالمية للتدريس, وتحقيق جودة العملية التعل

وقد تواصل أ.د محمد عطيه مع السيد أ.د ابراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات االلكترونية والمعرفية بالمجلس االعلى للجامعات, 

 .وطمأنهم على نجاح التجربة بجامعة المنصورة

على نظام الموودل فى الفترة من  2119/2121اإلمتحانات الخاصة بمنتصف الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  عقد -9

  14/12/2119حتى  26/11/2119

 

  تم عقد امتحان منتصف الفصل الدراسي لمقرر تشريعات صيدلية للدكتورة /مروه صالح الدين الدهان المستوى الثاني للعام

ص وحتى الساعة  9بدءا من الساعة  26/11/2119الموافق   لى نظام الموودل وذلك يوم السبتع 2119/2121الجامعي 

 . ظهراً  12:31
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  لألستاذ الدكتور/اسامة عبد العظيم و الدكتورة /أرهان إبراهيم أبوهاشم المستوى الثالث للعام  2-ومقرر مستحضرات صيدلية

وذلك بمعمل تكنولوجيا المعلومات   عصراً  4ظهراً حتى الساعة  1اعة على نظام الموودل بدءاً من الس 2119/2121الجامعى 

  . بالكلية

 المستوى األول  فارم   لألستاذ الدكتور/ فاطمة جودة1-صيدلية   تم عقد امتحان منتصف الفصل الدراسي لمقرر كيمياء عضوية

ص وحتى  9بدءا من الساعة  28/11/2119على نظام الموودل وذلك يوم األثنين الموافق  2119/2121الجامعي  للعام دى

 ظهراً  12:31الساعة 

 وتحليل آليد/ سلوان محمد  –المستوى الرابع ) فارم دى ( - 1كيمياء دوائية  تم عقد امتحان منتصف الفصل الدراسي لمقرري-

وذلك يوم السبت  على نظام الموودل 2119/2121المستوى الثالث للعام الجامعي د/ شيرين شعالن و د/ منى السيد فتحى 

  .عصرا 4:31ص وحتى الساعة  9بدءا من الساعة  2/11/2119الموافق 

  إختبارالميكروبيولوجى الطبية والمناعه للقسم الميكروبيولوجى والمناعه وتم وضع اإلمتحان وبنك االسئلة بواسطه تم عقد

 لية الصيدلةد/منى إبراهيم عوض وخدم المستوى الرابع قسم الميكروبيولوجى والمناعه بك

  إختبار تحليل آلى وتطبيقى لقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية وتم وضع اإلمتحان بواسطه د/سحر محمد إبراهيم بدر ود/خالد

 .بشير وخدم اإلمتحان المستوى الثالث لقسم كيمياء عضوية حيوية بكلية الصيدلة

  لقسم االدوية والسموم وتم وضع اإلمتحان وبنك االسئلة بواسطه الدكتور / منار نادر وخدم  1-إختبارفارماكولوجيتم عقد

 امتحان المستوى الثالث قسم االدوية والسموم بكلية الصيدلة

  هلوب وخدم إمتحان إختبارتكنولوجيا عقاقير لقسم العقاقير وتم وضع اإلمتحان بواسطه الدكتور/ وئام نبيل ود. فريد لتم عقد

  المستوى االخامس لقسم العقاقير بكلية الصيدلة

  لقسم العقاقير وتم وضع اإلمتحان وبنك االسئلة بواسطه د / وئام نبيل ود. فريد لهلوب ود. زين  1-إختباركيمياء عقاقيرتم عقد

 العابدين وخدم امتحان المستوى الثالث قسم العقاقير بكلية الصيدلة

  لقسم الكيمياء الدوائية وتم وضع اإلمتحان بواسطه د/ حسين الصباغ ود/ احسان ابو الدهب ود/  3-يمياء دوائية إختباركتم عقد

 سلوان محمود وخدم إمتحان المستوى االخامس لقسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة

  لالختبار د. إيمان سعيد ود. معتزة محمود اإللكتروني لمادة الصيدلة االكلينيكية وقام بوضع بنوك االسئلة   االختبارتم عقد 

  لطالب المستوى الثالث لقسم الكيمياء الحيوية وقد قام بوضع بنوك االسئلة أ.د.  2عقد اختبار الكتروني لمادة كيمياء حيوية تم

 ليلى عيسى , د/ نهى منصورو د/ سلمى عراقي

 وتم  للمستوى األول فارم دى 11/11/2119يوم األثنين الموافق 1 -لمادة كيمياء تحليلية صيدلية  تم عقد اإلختبار اإللكترونى

    ود/ جينى جيهان نصر  وضع اإلمتحان وبنك االسئلة بواسطه أ.د / منال عيد

  لطالب كلينيكال .  14/12/2119تم عقد إختبار عملى إلكترونى لمادة الميكروبيولوجيا السريرية يوم 

 رفع المحاضرات بصورة إلكترونية على نظام الموودل  .11

  السادة  بالتعاون مع  اتاحت وحدة التعليم االلكترونى في ظل التحول الرقمي الذي تشهده جامعة المنصورة والظروف المحيطة فقد 

ظام الموودل إلدارة المقررات المواد التعليمية بصورة إلكترونية من خالل ن الرئيسية ووحدة التعليم االلكتروني أعضاء التدريس

محاضرة وتوفير المواد الشارحة بصورة الكترونية واتاحتها للطالب وذلك للفصل الدراسى  211فقد تم رفع أكثر من .االلكترونية

 2119/2121الثانى للعام الجامعى 

 

 

 



تقرير عن نشاط كلية الصيدلة خالل العام الجامعي   كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة 

9102/9191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنةاإلشراف

 

 الكليةعميد  منال محمد ابراهيم عيد السيدة األستاذ الدكتور / 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ستاذ الدكتور / رشا محمد فتحى بروة األ ةالسيد

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية  ستاذ الدكتور / ياسر الشبراوى السيد  السيد األ

  

 

 

 

 



تقرير عن نشاط كلية الصيدلة خالل العام الجامعي   كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة 

9102/9191 

 

 
 

 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة  د/ منى فاروق النقيطى 

 مدير وحدة ضمان الجودةنائب  د/ سلوان محمود حسب

 مدير عام الكلية ا/ محمد أحمد المصيلحى

 المدير االدارى لوحدة ضمان الجودة  محمد على احمد شحاته/  ا

 


