
 
 

 جـامـعـة طنـــــطــــــا

 كــــليــة الصيـــدلـــة 

 قسم الكيمياء الحيوية 

 

 السيد األستاذ الدكتور/ مدير وحدة الجودة
،،،تحية طيبة وبعد   

 

ً بأن قسم الكيمياء الحيوية قد عقد المؤتمر العلمي له في يوم         10/01/9102 الثالثاءنفيد سيادتكم علما

بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم وحضور بعض طالب مرحلة البكالوريوس وكذلك 

 .مرحلة الدراسات العليا

 ومرفق لسيادتكم محضر االجتماع. 

  
فائق االحترام ،،وتفضلوا بقبول   

 

    رئيس القسم                                                                                                                   

         

   إيمان جودهأ.د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ر العلمي السنوي لقسم الكيمياء الحيويةتقرير المؤتم  
 

وذلك   10/01/9102 الثالثاءعشر ظهراً يوم  الحاديةتم عقد االجتماع في تمام الساعة                    

  برئاسة

 وفي حضور كل من: إيمان جودةرئيس القسم أ.د/ 

 أ.د/ نهلة العشماوي عميد الكلية 

 أعضاء هيئة التدريس 

   الهيئة المعاونة بالقسم 

  والفرقة الثالثة.عدد من طالب الفرقة الثانية 

 .بعض طالب الدراسات العليا 

 

   /بالسادة الحضور وإلقاء كلمة عن محتوى المؤتمر وأهميته  إيمان جودهتم افتتاح المؤتمر بترحيب أ.د

 في االرتقاء بالمستوى التعليمي بالقسم.

  .تم تقديم عرض تقديمي عن رؤية القسم واإلنجازات العلمية المختلفة 

  بالرد على بعض األسئلة التي قام بطرحها بعض و أ.د/ إيمان جوده  ة العشماويوتفضلت أ.د/ نهل

 :ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتهاالطالب 

   الجامعات األخرىما يميز قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة طنطا عن. 

الحيوية بكلية الصيدلة جامعة طنطا يتميز إلى أن قسم الكيمياء  و أ.د/ إيمان جودهأشارت أ.د/ نهلة العشماوي 

باهتمامه بتناول المحتوى الدراسي ليس من الناحية الكيميائية فقط وإنما محاولة الربط دائماً بالوظائف الحيوية 

 والتطبيقات اإلكلينيكية فيما يخص صحة اإلنسان.

األحدث منها مثل تكنولوجيا النانو وأكدت على تنوع اتجاهات البحث العلمي لطالب الدراسات العليا وتناولهم 

وكذلك توفير ميزانية محددة للبحث العلمي من صندوق البحوث بالجامعة وأيضا توفير أحدث األجهزة 

 .Real-time PCRوجهاز   Laminar flow المختلفة كل عام وكان آخرها جهاز

  اعات الدراسية مدى تنوع محتوى المقرر الدراسي وتناول أحدث الموضوعات وااللتزام بالس

 المحددة.

تم التأكيد علي أنه يراعى تناول أهم الموضوعات التي تؤهل خريج كلية الصيدلة جامعة طنطا للعمل في 

مختلف مجاالت الصيدلة. كما أنه يتم تناول هذه الموضوعات بصورة منظمة تتناسب مع ساعات الدراسة 

 الصورة العلمية السليمة.المحددة وبالتسلسل المناسب حرصاً على تأهيل الطالب ب
       .مدي تنوع أسئلة االمتحانات وشمولها وتجديدها كل عام 

حرص أعضاء هيئة التدريس بالقسم على وضع أنماط مختلفة لألسئلة لتشمل جميع  ىأكد رئيس القسم عل

ري للطالب أجزاء المنهج الدراسي مع مراعاة التجديد كل عام وعدم التكرار وذلك لالرتقاء بالمستوى الفك

 ومحاربة الدروس الخصوصية.

  .ما يتطلبه خريج كلية الصيدلة للتسجيل بالدراسات العليا في قسم الكيمياء الحيوية 

تم التأكيد علي وجود خطة خمسية مسبقة حيث يتم االلتزام باختيار عدد محدد من الطالب المتقدمين وأنه يتم 

ً للمجموع. كذلك يتم مراعاة وجو د نسبة من الطالب من الجامعات األخرى وذلك مساهمة من االختيار وفقا

  كلية الصيدلة جامعة طنطا في خدمة المجتمع والمشاركة مع مختلف الجامعات لتطوير عملية البحث العلمي.

  

   .مدي وضوح طرق البحث العلمي لطالب الدراسات العليا 



 
 

 

 

 

لألسس العلمية السليمة للبحث العلمي تم إضافة جزء عملي لمنهج الدراسات العليا يتضمن توضيح تام 

وطريقه كتابته وأخالقياته. كذلك يشمل أحدث الموضوعات العملية التي تؤهل طالب الدراسات العليا للبدء في 

 مختلف األبحاث العلمية.

   باالستفسار من الطالب عن بعض النقاط التي تخص المادة التدريسية بالقسم  أ.د/ إيمان جودهكما قامت

 ا:وأهمه

   .مدي وضوح المادة العلمية بالكتب الدراسية وتسلسلها 

أكد الطالب على وضوح محتوى الكتب الدراسية والتزام المحاضر بمحتواها باإلضافة إلي االستعانة ببعض 

 الفيديوهات التوضيحية وذلك لتقديم المحتوى التعليمي بالطرق المختلفة.

  .مدى حرص الطالب على حضور المحاضرات 

 بعض الطالب إلي أن االلتزام بحضور المحاضرات يغني عن االستعانة بالدروس الخصوصية. أشار

بتوجيه الشكر لجميع الحاضرين متمنية لهم دوام النجاح  إيمان جودهومن ثم تم اختتام المؤتمر بأن قامت أ.د/ 

 والتوفيق.                                                 

 


