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 2019/2020هم انجازات قسم الميكروبيولوجى والمناعة للعام الجامعى أتقرير عن 

 أوال: الطالب والعملية التعليمية:

 :اتباع طرق التعليم غير التقليدية ومنهأ 

عليمية من خالل الفيديوهات الت )Simulation based learning )  التعليم القائم على المحاكاة -أ

 قيديوهات تعليمية  10وعددهم  ة بالقسمالمعدة من الهيئة المعاون

 (playing-Roleلعب االدوار )  -ب

ي، واقع وهي من أشكال التعليم بالخبرة والتي تتضمن سيناريوهات تعليمية تعتمد على محاكاة موقف

ي فنهم المريض( وكأ -الصيدلى -يتقمص فيه كل طالب من المشاركين في النشاط أحد األدوار )الطبيب

ة تعلم ن خبر، ويتفاعل مع اآلخرين في حدود عالقة دوره بأدوارهم، مما يؤدي إلى تكوي مجريات الحياة

المستوى )الطفيليات  مقرروقد تم تفعيل ذلك فى  .ممتعة يستمر أثرها في بناء ثقافة وشخصية الطالب

لوجيا وبيومقرر الميكر كلينكية(امج الصيدلة االبرنالمستوى الثانى  – الئحة الساعات المعتمدة الثالث

 السريرية مستوى ثالث صيدلة اكلينيكية( 

   )Portfolio (الحقائب التعليمية -ج

موعة من يشمل مجونظام تعليمي متكامل مصمم بطريقة منهجية تساعد المتعلمين على التعلم الفعال   

ا على تمدها مععل معالمواد التعليمية المترابطة ذات أهداف متعددة ومحددة يستطيع المتعلم أن يتفا

 أحيانا  عضو هيئة التدريسنفسه وحسب سرعته الخاصة وبتوجيه من 

 لطفيلياتاا فى مقرر وتم تفعيله الدليل واألنشطة التدريسية والتقويممن  الحقيبة  وتتكون  -

 المستوى  الثالث  الئحة الساعات المعتمدة

   )h projectResearc( ةو المشاريع البحثي )learning-Self (التعلم الذاتى -د

تم تقسيم الطالب إلى مجموعات وتكليف كل مجموعة بعمل بحث عن موضوع معين من موضوعات 

م تلك المنهج الدراسي  وعرضه فى صورة بوستر او مطويات توعية وقيام القائمين بالتدريس بتقيي

 ة.مختلفا الالمشاريع بهدف قياس قدرة الطالب على البحث واالستقصاء وتجميع المعلومات من مصادره

وقد تم ذلك فى مادة الميكروبيولوجيا الطبية وعلم المناعة  )مستوى رابع برنامج الئحة الساعات 

  برنامج الئحة الساعات المعتمدة(  ومقرر التقنية الحيوية )المستوى الخامس المعتمدة( 

  للطالب الفصل الدراسىااللتزام باعالن درجات العملى وامتحانات منتصف. 
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 لقسم السادسلحضور المؤتمر العلمى  أوائل الطالبتم دعوة الطالب المتفوقين حيث  تحفيز 

 2020فبراير15/16الميكروبيولوجى والمناعة والذى أقيم فى 

 بنوك األسئلة 

 أوأل النظرى

ليصبح  2019من العام الجامعى بنوك أسئلة   3أسئلة جديدة باالضافة الى  بنوك 4 تم اعداد عدد  -

 نوك على النحو التالىب 7 االجمالى 

 نظام االعداد القائمين بالتدريس المستوى اسم المادة

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم الخامس التقنية الحيوية الصيدلية 

 د/ ايمان سالمة عبدالمجيد

 د/ سها لطفى الدمراوى

 المودل

 ا.د/ رمضان حسن ابراهيم الخامس التقنية الحيوية الصيدلية

 لمجيدد/ ايمان سالمة عبدا

 د/ سها لطفى الدمراوى

 بنك األسئلة

 سؤال 360

 د/ منى ابراهيم عوض شعبان الرابع الميكروبيولوجيا الطبية وعلم المناعة

 د/ محمد أسعد زكى الموافى

 د/ عبير محمد عبدالعزيز

 المودل

 د/ منى ابراهيم عوض شعبان الرابع الميكروبيولوجيا الطبية وعلم المناعة

 ى الموافىد/ محمد أسعد زك

 د/ عبير محمد عبدالعزيز

 بنك األسئلة

 سؤال 360

 ا.د/ رشا محمد فتحى الثالث الطفيليات

 د/ دينا عيد رزق

 المودل

 ا.د/ رشا محمد فتحى الثالث الطفيليات

 د/ دينا عيد رزق

 بنك األسئلة

 سؤال 320

 د/ هانى ابراهيم قناوى الثالث الميكروبيولوجيا الصيدلية

 بدهللا سعيدد/ هبة شحتة ع

 المودل

 ثانيا : العملى
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مستوى كلينيكية اللمقرر الميكروبيولوجيا السريرية برنامج الصيدلة اال بكلية الصيدلة أول بنك عملى تم اعداد 

 الثالث على نظام المودل 

  2019/2020للفصل الدراسى األول  اإللكترونىالتصحيح 

 مواد: 6 لكترونى فى عدد تم تفعيل منظومة التصحيح اإل

 %70 بنسبة التقنية الحيوية الصيدلية مستوى خامس ساعات معتمدة  -

 %70 بنسبة مستوى رابع ساعات معتمدة  الميكروبيولوجيا الطبية وعلم المناعة -

 %70بيوتكنولوجى المستوى الرابع صيدلة اكلينيكية بنسبة   -

 %70صحةعامة المستوى الرابع صيدلة اكلينيكية بنسبة  -

 %70الصيدلية المستوى الرابع صيدلة اكلينيكية بنسبة الميكروبيولوجيا  -

 %60الميكروبيولوجيا السريرية المستوى الثالث صيدلة اكلينيكية بنسبة  -

 ثانيا: المعامل الطالبية والبحثية:

  80 –جهاز التبريد  توريد -1

 PCRجهاز  توريد -2

 ثالثا: الدراسات العليا والبحوث:

الل خوذلك    لى من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمبحث مح 1 بحثى دولى وعدد 12نشر عدد  -1

 2020الى يونيو  2019 يوليوالفترة من  

 قير.ية والكيمياء الدوائية والعقام الكيمياء الحيواقسأمشاركة القسم فى أبحاث علمية مع  -2

 .ماجستير ةرسال 2شة وحكم لعدد قمنا -3

 ماجستير. رسائل 6وعدد دكتوراة  ةرسال 2تسجيل عدد  -4

دبلوم  مشاريع 5ناعة و لدبلوم الميكروبيولوجى والم مشاريع 6تراك القسم فى اشراف وتحكيم اش -5

 الصيدلة االكلينيكية

دكتوراة مما يسمح بحسن  –لطالب الدراسات العليا ماجستير  Log-bookتفعيل نظام المواظبة على  -6

 ت الطالب من قبل القسم واالدارة.متابعة حاال

 الخطة البحثية و المستقبلية للقسمتحديث  -7

 mansoura.academia.eduبحث على موقع  174رفع  -8
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 رابعا: أعضاء هيئة التدريس

 27/4/2020ا.د/ منى ابراهيم عوض شعبان لدرجة أستاذ  فى  ترقيه -1

 2019ديسمير لدرجة أستاذ مساعد فى  عبدالعزيز أحمد الجملترقيه د/ -2

 2018منشورة فى أبحاث دولية   9عدد علمى لأعضاء هيئة تدريس حوافز نشر  منح  -3

 خامسا : أعمال الجودة بالقسم 

 هيئة معاونه الهيئة تدريس و % من أعضاء80استكمال الخطة السنوية لعدد  -1

 هيئة معاونهالهيئة تدريس و % من أعضاء80استكمال التقرير السنوى األول  -2

لس معتمدة من مجاو يشرف عليها م وجود توصيفات مكتمله لجميع المقرارات التى يدرسها القس -3

 .القسم 

ل األو وجود تقارير مقرارات معتمدة من مجلس القسم للمواد التى درسها القسم بالفصل الدراسى -4

2018/2019  

امج وبر لجميع مقررات برنامج العلوم الصيدلية الئحة الساعات المعتمدة ةوجود ملفات مكتمل -5

 .لينيكةالدراسات العليا وبرنامج الصيدلة االك

 .2019/2020تحديث  دليل قسم الميكروبيولوجى والمناعة للعام الجامعى  -6

يوليو  سيمينار من 13المواظبة على عقد  سيمينار علمى  فى احدث النقاط البحثية حيث تم عقد  -7

 2020الى يونيو  2019

 سادسا : خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

ع امعة متوعية عن استخدام المضادات الحيوية بالجمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالقسم فى حملة  -1

 .جمعية فارماسكول

 سابعا: أنشطة القسم:

ة تحت رعاي 16/2/2020-15 ىلقسم الميكروبيولوجى والمناعة يوم السادساقامة المؤتمر العلمى  -1

ف طراعض األالسيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والكلية وب

. ت العلياوطالب الدراسا مرحلة البكالريوس ( وبعض الطالبالمستشفى الدولىمن  الخارجية )ممثلى 

 عنوان:بحيث تم القاء محاضرة  هورباشيفس يك ترينوبل الطبيه باوكرانياوشارك فى المؤتمر وفد 

Physiology of Microorganisms, the Growth Curve Microbial Metabolism 
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By Prof. Olena Pokryshko Department of Microbiology, 

Virology and Immunology 
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زيز و بدالعععبير محمد  /ة و دتو د/ هبة شحد/ محمد أسعد و د/ دينا عيد  د/ ايمان سالمة و اشتراك -4

 2020مارس  7والذى عقد فى  الثامنفى تحكيم أبحاث الطالب بالمؤتمر العلمى د/ سها لطفى 

 للطالب الثامنفى تنظيم المؤتمر العلمى  أمنية توفيق /صمشاركة  -5

 للطالب الثامنالمؤتمر العلمى من  الهيئة المعاونة بالقسم فى فاعليات  6مشاركة  -6

تمدة و أعضاء هيئة التدريس فى االرشاد االكاديمى لطالب برنامج الساعات المع% من 65مشاركة  -7

 الصيدلة االكلينيكية.

 :التعليم االلكترونى: ثامنا

 االمتحانات اإللكترونية -1

 مقرر و ذلك فى االول بنظام المودل فى منتصف الفصل الدراسىية الكترون اتامتحان 3 تم عقد عدد

لتقنية رر امقوعلم المناعة )مستوى رابع برنامج الئحة الساعات المعتمدة( و الميكروبيولوجيا الطبية

ر ى لمقروجزء من امتحان العمل برنامج الئحة الساعات المعتمدة( خامس) مستوى  الحيوية الصيدلية

 الميكروبيولوجيا السريرية المستوى الثالث صيدلة اكلينيكية

 المقرارات االلكترونية -2

  مالترونى كاالى مقرر الك برنامج الئحة الساعات المعتمدة( ثالث) مستوى يليات تم تحويل مقرر الطف

 يتم العمل به ثالث سنوات

الكترونية  محاضرات 6محاضرات الكترونيا للألستاذ الدكتور/ رشا محمد فتحى و  6يتكون المقرر من 

 دروس عملية 4باالضافة الى   لدكتورة دينا عيد رزق

 يةالمحاضرات االلكترون -3

 تم تحويل محاضرات الكترونية بمقررات:

 55ساعات معتمدة( بنسبة  ( الميكروبيولوجيا الصيدلية% 

 55بنسبة  ساعات معتمدة( (الصحة العامة% 

 66بنسبة   الطفيليات  مستوى ثانى صيدلة اكلينيكية% 

 55بنسبة   الميكروبيولوجيا العامة و المناعة  مستوى ثانى صيدلة اكلينيكية% 

 55بنسبة  صيدلة اكلينيكية لعامةالصحة ا% 

   72الى 55مقرارات دبلوم الميكروبيولوجى و المناعة بنسبة  تتراوح من% 
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 التقنية الحيوية الصيدليةامتحان مادة 

                                                                  

 لقسما المشرف على                                                                          

 

 .د/ رشا محمد فتحى ا                                                                                           


