معايير اختيار المرشد االكاديمى
▪ أن يكون متفرغا ً للكلية  4أيام أسبوعيا على األقل .
▪ إجادة اللغة االنجليزية إجادة تامة .
▪ اإللمام التام بنظام الساعات المعتمدة .
▪ أن يكون قادرا ً على التفاعل مع طالب البرنامج في المسائل
العلمية والتعليمية .
▪ تم تخصيص ساعات مكتبية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين
في البرنامج ،لمقابلة لطالب والتواصل معهم والرد على
أسئلتهم العلمية ،وتم متابعة تنفيذها عن طريق المشرفين
األكاديميين ومنسق البرنامج في متابعة االلتزام بالساعات
المكتبية.

معايير اختيار منسق البرنامج
▪ يشترط ان يكون متفرغ للكلية (برامج تقليلية أو جديدة) خمسة
أيام أسبوعيا ً.
▪ سابق الدراسة ببالد تستخدم اللغة اإلنجليزية لغة تدريس.
▪ إجادة اللغة االنجليزية.
▪ اإللمام التام بنظام الساعات المعتمدة.
▪ القدرة على التعامل مع الطالب فى المسائل العلمية والتعليمية.
▪ تخصصه الدقيق فى نفس مجال تخصص البرنامج.

السم ـ ـ ـ ـ ـات الممي ـ ـ ـ ـ ـزة للبرنامـ ـ ـ ـ ـ ـج
▪

نظام التعليم في هذا البرنامج (الساعات المعتمدة) يخضع لمرجعيات ومعايير أكاديمية
عالمية تم االستناد إليها عن طريق اإلطالع علي نظم التعليم لنفس البرنامج في بعض
الجامعات األمريكية واألوربية و تم قياس نظام التعليم للبرنامج بالمعايير األكاديمية
القياسية القومية المتمثلة فى لجنة القطاع والمعايير القياسية للمملكة المتحدة.

▪

قـلة أعداد طالب البرنامج في كل فصل دراسي مما يتح لهم أستيعابا وأستفـادة أفضل كما
يتيح للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تواصال وتفـاعالً أفضل مع الطالب.

▪

اللجنة الفرعية والمشكله لقيادة البرنامج يكون أجتماعها شهريا وذلك لحل جميع المشكالت
الخاصة بالبرنامج سريعا.

▪

الفصل الدراسي الصيفي يتيح للطالب فرصة كبيرة للسحب واألضافة وكذلك التخلص من
مواد التخلف أول بأول.

▪

قـاعات الدرس المخصصة لطالب البرنامج عالية التجهيز (مكيفة الهواء  -شاشات الكترونية
واجهزة عرض  Data Showواجهزة كمبيوتر) .

▪
▪

المجلس األستشاري للبرنامج والذي يشمل ارباب العمل من قطاعات صيدلية مختلفة وأولياء

▪

األمور مما يتيح فرصة للتعرف علي مشاكل الطالب أول بأول ومتابعة قرارات اللجنة الفرعية

يعتبر البرنامج من أحد مصادر زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

لبرنامج الصيدلة اإلكلينيكية .

▪

توافق برنامج الصيدلة اإلكلينيكية مع إحتياجات سوق العمل في مصر والدول العربية.

▪

وجود تدريب فعال داخل مستشفي المنيا الجامعي ومركز أورام المنيا.

▪

وجود منح للطالب المتفوقين بالبرنامج (األول -%25الثاني -%20الثالث )%15

▪

إستعانة الطالب بالمرشد األكاديمى فى كافة الشئون التعليمية واإلجتماعية والنفسية.

