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 مدة المشروع مخرجات المشروع مدير المشروع المدير التنفيذى للمشروع  اسم المشروع م

1 

مشروع التطوير المستمر 
والتأهيل لإلعتماد 

(CIQAP) المدير التنفيذى 

 أ.د/ أحمد أحمد عبد العزيز

 مدير المشروع وعميد الكلية
 روكأ.د/ مختار محمد مب

 عميد الكلية االسبق

 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى
 السابقعميد الكلية 

تم اعتماد الكلية من الهيئة القومية 

لضمان جودة التعليم واالعتماد رقم 

 23/5/2016( بتاريخ 154)

 شهر 30

2 

مشروع اعتماد المعامل 
لتعليم العالى بمؤسسات ا

(HLCP ) 

 المدير التنفيذى

 أ.د/هدى عبدالقادر البحراوى

 مدير المشروع وعميد الكلية
 أ.د/ مختار محمد مبروك

 االسبق عميد الكلية

عام  9001الحصول على شهادة االيزو 

2002 
 عامان

 
 
 
 
 
 
 
 

 شاركت هبا الوحدةاملرشوعات الىت 
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 مدة المشروع مخرجات المشروع مدير المشروع المدير التنفيذى للمشروع  اسم المشروع م

3 

المشروع الطالبى 
حملة توعية ضد 

التهاب الكبد الوبائى 
الفيروس سى ومدى 

تجابة المرضى لعقار اس
 األنترفيرون

 المدير التنفيذى
 الطالب/ أحمد داود خليفة

 مستشار المشروع
 د/ فتوح راشد منصور

 مدير المشروع وعميد الكلية
 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى

 عميد الكلية السابق

زيادة وعي المجتمع بخطورة مرض االلتهاب الكبدي الوبائي  -1
 فيروس سي

 القيادية واإلدارية لدي الطالب المشاركينتنمية المهارات  -2
عمل دراسة إحصائية من واقع ملفات المرضى عن العوامل  -3

 المؤثرة على نتائج العالج بعقار االنترفيرون

 أشهر 9

4 

المشروع الطالبى 
صيادلة ضد فيروس 

 HCV – 2سى 

Fighters 

 ر التنفيذىالمدي
 الطالب/ أحمد عبد الحميد إبراهيم

 

 مستشار المشروع
 د/ فتوح راشد منصور

 مدير المشروع وعميد الكلية
 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى

 السابقعميد الكلية 

 أ.د/ نهلة السيد العشماوى
 عميد الكلية الحالى

زيادة وعي المجتمع بخطورة مرض االلتهاب الكبدي الوبائي  -1
 يفيروس س

 تنمية المهارات القيادية واإلدارية لدي الطالب المشاركين -2
عمل  دراسة احصائيه عن العوامل المساعدة في انتقال  -3

 فيروس سى وانتشاره
 سته أشهر

 
 
 
. 
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5 

مشروع تلبية 
احتياجات سوق العمل 
الصيدلى من المهارات 

العملية والمهنية 
 للطالب

 المدير التنفيذى

 أ.د/ مختار محمد مبروك

 نائب المدير التنفيذى

 د/ فتوح راشد منصور

 مدير المشروع وعميد الكلية

 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى
 السابقعميد الكلية 

 أ.د/ نهلة السيد العشماوى
 الكلية الحالى عميد

إعداد طالب ليكون خريجا مؤهال للعمل في مجال التصنيع الدوائي بتخصصي 

الرقابة الدوائية و التكافؤ الحيوي/. تأهيل طالب ليكون خريجا قادرا على إجراء 

و اإلتاحة الحيوية  Pharmacokineticsدراسات حركية الدواء 

Bioavailability  الشرعي و الرقابة على  بما يؤهله للعمل بمجالي  الطب

السموم./ إعداد الطالب ليكون صيدليا مؤهال إلجراء اختبارات رقابة جودة 

 المنتجات الغذائية األعشاب الطبية

 عامان

6 

دعم ومتابعة  مشروع
 الخطط التنفيذية
لوحدات ضمان 

بكليات جامعة  الجودة
اطنط  

 

 أ.د / جمال محمد محمود المغربي
 عميد الكلية 

 أ.د/ نهلة السيد العشماوي

 أعضاء هيئة تدريس و هيئة معاونة كفء إدارياً و علمياً  - أ

 إداريين وقيادات إدارية كفء إدارياً  - ب
الدراسات  مرحلتى البكالوريوس وتحديث توصيف مقررات وبرامج  - ت

 العليا
مقررات لمرحلتى البكالوريوس  والدراسات العليا تقارير للبرامج وال - ث

 معتمدة
 زيادة الوعى باهمية دور الجودة فى المؤسسة التعليمية - ج
 و تنمية البيئة: زيادة الوعي بالمشاركة المجتمعية  - ح
 ملتقى توظيفي للكلية 
 اليوم البيئى للكلية 

 عام
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