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 و1027/1028انتى تى تُفيذهب خالل انعبو انجبيعى  وورش انعًموانذوراد  انُذواد

ىعنت ّسدٗ اخلدمات التهيْلْدٔ٘ ّزغ٘ عنل للطادٗ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّمعاّىَٔه بعيْاٌ " نٔفٔ٘ التْاصل مع الطالب ّتكٔٔه اىػطتَه  .1
مت ذلو مبعنل الْسدِ ْٓو األثيني املْافل  مً خالل اإلمئل االنادميٙ بالهلٔ٘ Class Noteاملختلف٘ عً طسٓل املرنسِ اإللهرتّىٔ٘ 

 . و 18/9/2017

 ضنً أىػط٘ ّسدٗ اخلدمات التهيْلْدٔ٘ بالهلٔ٘ ّبالتعاٌّ مع أسد فسٓل ميطكٙ مسنص ىعه املعلْمات اإلدازٓ٘ ظامع٘ أضْٔط ىعنت ّزغ٘ عنل .2
 .    و 19/9/2017فٙ ىعاو الدزاضات العلٔا ّالبشْخ ّذلو ْٓو الجالثاٛ املْافل  Misملْظفٙ إدازٗ الدزاضات العلٔا بعيْاٌ " تفعٔل بسىامر ال 

ضنً أىػط٘ قطاع خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ عكدت الهلٔ٘ ىدّٗ مبعَد عنس بً اخلطاب اإلبتداٜٙ حتت عيْاٌ " تْعٔ٘ صشٔ٘ ّإضعافات  .3
  و .10/8/2017اّلٔ٘ " ّذلو ْٓو اخلنٔظ املْافل 

الصٔدلٔ٘ فٙ مْمسُ األّل ّذلو ْٓو األسد  أقٔه سفل ختاو التدزٓب علٙ البشح العلنٙ لطالب الهلٔ٘ الرٚ ادساِ قطه الهٔنٔاٛ العضْٓ٘ .4
 و . 13/8/2017املْافل 

مدٓس إدازٗ  –عكدت دّزٗ تدزٓبٔ٘ للعاملني بإدازٗ املخاشٌ بعيْاٌ " اللْاٜح ّالكْاىني امليعن٘ للنخاشٌ " ساضس فَٔا الطٔد / مصطفٙ أمحد نناىل  .5
 و .15/8/2017-14الػٌْٝ املالٔ٘ ّذلو ْٓمٙ  

ّنٔل  –الكاٜه بأعنال عنٔد الهلٔ٘ ّالطٔد األضتاذ الدنتْز / أمحد ذلند أمحد عبداملْىل  –الدنتْز / ذلسّع عجناٌ أمحد  قاو الطٔد األضتاذ .6
الهلٔ٘ لػٌْٝ التعلٔه ّالطالب ظْل٘ تفكدٓ٘ ملكاز جلاٌ إمتشاىات الفصل الصٔفٙ لطالب بسىامر الصٔدل٘ اإلنلٔئهٔ٘ ّالتٙ بدأت فٙ 

 و  .18/8/2017

ط٘ قطاع خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ عكدت دّزٗ تدزٓبٔ٘ بعيْاٌ " بسّتْنْالت العالز الهٔناّٚ " ساضست فَٔا الطٔدٗ األضتاذ ضنً أىػ .7
و مبدزز قطه الهٔنٔاٛ العضْٓ٘ الصٔدلٔ٘ 20/8/2017-25أضتاذ العيآ٘ احلسدُ بهلٔ٘ التنسٓض فٙ الفرتٗ مً  -الدنتْز / ألفت الػافعٙ 

 بالهلٔ٘ .

 Theػط٘ قطاع خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ بالهلٔ٘ ّباملػازن٘ مع طالب " صٔدىل املطتكبل " مت عنل دّزٗ تدزٓبٔ٘ حتت عيْاٌ  ضنً أى .8

way to science And Markting "   ٙو14/10/2017-13" بكاع٘ مؤمتسات نلٔ٘ طب ّذلو ْٓم 

 و26/10/2017-19طبٙ " دّزٗ تدزٓبٔ٘ عً اإلضعافات األّلٔ٘ ّذلو  ْٓمٙ  ضنً أىػط٘ قطاع خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ ىعنت أضسٗ " إسٔاٛ .9

" بعكد الْٔو اإلفتتاسٙ للعاو الجالح للذنعٔ٘ ّقد عسض فٙ اإلدتناع فٔدْٓ عً  EPSF- Assiutقامت اجلنعٔ٘ العلنٔ٘ لهلٔ٘ الصٔدل٘ "  .10
 و .15/11/2017أعنال اجلنعٔ٘ خالل العامني املاضٔني ّذلو ْٓو األزبعاٛ املْافل

عنٔد الهلٔ٘ مبدٓسٚ اإلدازات لتيعٔه ضٔاض٘ العنل ّذلو ْٓو اخلنٔظ  –إدتناع الطٔد األضتاذ الدنتْز / أمحد ذلند عبداملْىل  .11
 و . 16/11/2017

ٔه العنل ّذلو عنٔد الهلٔ٘ إدتناع مع مْظفٙ إدازٗ احلاضب اآلىل الطالبٙ ملياقػ٘ تيع –عكد الطٔد األضتاذ الدنتْز / أمحد ذلند عبداملْىل  .12
 و .  21/11/2017ْٓو الجالثاٛ املْافل 
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ّزغ٘ عنل تفاعلٔ٘ للطادٗ  ITعنٔد الهلٔ٘ ىعنت ّسدٗ اخلدمات التهيْلْدٔ٘  –حتت زعآ٘ الطٔد األضتاذ الدنتْز / أمحد ذلند عبداملْىل  .13
 Research gate-  Google قع البشح العاملٔ٘ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّمعاّىَٔه بالهلٔ٘ حتت عيْاٌ املْاقع البشجٔ٘ ّالتهيْلْدٔ٘ ملْا

scholar  و .26/11/2017ّذلو ْٓو األسد 

 و  7/12/2017عنٔد الهلٔ٘ ّذلو ْٓو  –عكد إدتناع جلي٘ تكْٓه ّىعه اإلمتشاىات بدعْٗ مً الطٔد األضتاذ الدنتْز / أمحد ذلند عبداملْىل  .14

مدٓس ّسدٗ  –ّما علُٔ " ساضس فَٔا الطٔد األضتاذ الدنتْز / ذلنْد ذلند غٔشُ  عكدت دّزٗ تدزٓبٔ٘ حتت عيْاٌ " التْصٔف الْظٔفٙ مالُ .15
 و بكاع٘ اإلستفاالت بالهلٔ٘ .14/12/2017ضناٌ اجلْدٗ ّذلو ْٓو اخلنٔظ املْافل 

هلٔ٘ ّإغساف الطٔدٗ عنٔد ال –ضنً أىػط٘ ّسدٗ اخلدمات التهيْلْدٔ٘ بالهلٔ٘ ّحتت زعآ٘ الطٔد األضتاذ الدنتْز / أمحد ذلند عبداملْىل  .16
مدٓس ّسدٗ اخلدمات التهيْلْدٔ٘  ىعنت ّزغ٘ عنل للطادٗ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ حتت عيْاٌ " نٔفٔ٘   –الدنتْز / ضعاد عبداللطٔف سطً 

 ٘ بالهلٔ٘ .و مبعنل اخلدمات بالتهيْلْد18/12/2017ٔمتابع٘ ادخال البٔاىات ّاليتاٜر اخلاص٘ بهيرتّل الفسم " ّذلو ْٓو األثيني املْافل 

-2ىعه قطه الهٔنٔاٛ الطبٔ٘ بالهلٔ٘ ّزغ٘ العنل اخلامط٘ عػس فٙ دلال " تصنٔه ّإنتػاف الدّاٛ بإضتخداو الربدلٔات " فٙ الفرتٗ مً  .17
 و .4/2/2018

 و بكاع٘ اإلستفاالت بالهلٔ٘ .15/2/2018إدتناع جلاٌ إحتاد طالب الهلٔ٘ ْٓو اخلنٔظ  .18

و بكاع٘ دللظ 22/2/2018س دامع٘ أضْٔط الدّىل احلادٚ عػس للعلْو الصٔدلٔ٘ ْٓو اخلنٔظ املْافل عكد إدتناع للذاٌ التيفٔرٓ٘ ملؤمت .19
 الهلٔ٘ .

 و .28/2/2018" األزبعاٛ املْافل  52إدتناع اللذاٌ التيفٔرٓ٘ امليعن٘ حلفل خسجيٙ الدفع٘ "  .20

ٌ " طسٓك٘ التطذٔل ببيو املعسف٘ املصسٚ ّإضتخدامُ فٙ ىعنت ّسدٗ اخلدمات التهيْلْدٔ٘ ّزغ٘ عنل للطادٗ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بعيْا .21
 و .7/3/2018احلصْل علٙ مصادز املعلْمات مً رلتلف دّز اليػس العاملٔ٘ " ْٓو 

 و . 25/3/2018ْٓو األسد  HPLCىعه مسنص اخلدمات الصٔدلٔ٘ بالهلٔ٘ دّزٗ تدزٓبٔ٘ للطالب علٙ دَاش  .22

و بكاع٘ 10/4/2018ملؤمتس دامع٘ أضْٔط الدّىل احلادٚ عػس للعلْو الصٔدلٔ٘ ْٓو الجالثاٛ املْافل اإلدتناع الجاىٙ للذاٌ التيفٔرٓ٘ امليعن٘  .23
 دللظ الهلٔ٘ .

ّصٔدلٔات عابدًٓ بعيْاٌ " التطْٓل الدّاٜٙ بني املعسف٘  Upper Pharmaىعه قطه الصٔدل٘ اإلنلٔئهٔ٘ ىدّٗ علنٔ٘ بالتعاٌّ مع غسن٘  .24
 و بكاع٘ الكطه15/4/2018ْافل ّالتطبٔل " ّذلو ْٓو األسد امل

 و .3/5/2018عكد إدتناع جلي٘ تكْٓه ّىعه اإلمتشاىات بكاع٘ دللظ الهلٔ٘ ْٓو اخلنٔظ املْافل  .25

و عكدت ذلاضسٗ علنٔ٘ ساضست فَٔا الصٔدالىٔ٘ / دَٔاٌ أمحد عبد 2017/2018ضنً املْضه الجكافٙ لكطه الهٔنٔاٛ الطبٔ٘ للعاو اجلامعٙ  .26
 و .9/5/2018مبعَد األّزاو ّذلو بكاع٘ الكطه ْٓو األزبعاٛ املْافل  الصٔدالىٔ٘ –احلافغ 

عنٔد الهلٔ٘ ّإغساف الطٔدٗ  –ضنً أىػط٘ ّسدٗ اخلدمات التهيْلْدٔ٘ بالهلٔ٘ ّحتت زعآ٘ الطٔد األضتاذ الدنتْز / ذلنْد ذلند غٔشُ  .27
  -زغتٙ عنل مبعنل اخلدمات التهيْلْدٔ٘ بعيْاٌ :مدٓس ّسدٗ اخلدمات التهيْلْدٔ٘ عكدت ّ –الدنتْزٗ / ضعاد عبد اللطٔف سطً 

 و.16/7/2018" اإلمئل االنادميٙ ّفْاٜدِ للطالب اجلامعٙ " ّذلو ْٓو األثيني املْافل  .أ 

 و. 17/7/2018"نٔفٔ٘ اإلضتفادٗ مً مصادز بيو املعسف٘ املصسٚ فٙ البشح ّالتعله" ّذلو ْٓو الجالثاٛ املْافل  .ب 
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 و.  25/7/2018-24الجالثاٛ ّاألزبعاٛ املْافل  ّمت تهساز ّزغتٙ العنل ْٓمٙ

ّنٔل الهلٔ٘  –عنٔد الهلٔ٘ ّإغساف الطٔد األضتاذ الدنتْز / أمحد ذلند عبد املْىل  –حتت زعآ٘ الطٔد األضتاذ الدنتْز / ذلنْد ذلند غٔشُ  .28
ٚ ملسضٙ الطسطاٌ " ساضست فَٔا الطٔدٗ الدنتْزٗ / لػٌْٝ التعلٔه ّالطالب عكدت دّزٗ تدزٓبٔ٘ للطالب بعيْاٌ " بسّتْنْالت العالز الهٔناّ

إىل  22/7دامع٘ أضْٔط ّذلو فٙ الفرتٗ مً  –األضتاذ املطاعد بكطه العيآ٘ احلسد٘ بهلٔ٘ التنسٓض  –ألفت عبد الغيٙ الػافعٙ 
 و.  25/7/2018

للطالب بكطه الهٔنٔاٛ العضْٓ٘ ّذلو بكاع٘ عكدت ىدّٗ لعسض مبطط ألعاخ الطالب الصٔفٔ٘ التٙ مت إدساؤٍا اثياٛ التدزٓب الصٔفٙ  .29
 و.  9/8/2018اإلستفاالت بالهلٔ٘ ْٓو اخلنٔظ املْافل 

 

 أعًبل اإلحالل وانتجذيذ

م  كىمويج  بدود   7102م /7102عمل إحالل وتجديد بمعمل أبحاث بقسم الكيمياء العضوية  يو   -

 للتعميم عل  جميع بعابل ألابحاث املختلف  باألقسام العلمي  . 
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 قطبع انتعهيى وانطالة

و ّمت 15/9/2018و ّتيتَٙ فٙ 2015ملدٗ ثالخ ضيْات آخسٚ فٙ أنتْبس عاو  ISO 9001/2008مت جتدٓد غَادٗ 

 .ّجيسٖ تطبٔكَا سالًٔا بالهلٔ٘ ISO 9001/2015التعسف علٙ املْاصف٘ اجلدٓدٗ 

 تقزيز عٍ األَشطخ انطالثيخ

 

 اوال: اللجنة الفنية
الفنية مسابقة يف الغناء والعزف علي مستوي الكلية وذلك يوم االثنني ادلوافق أقامت اللجنة  -
 -م وقد فاز يف اآليت:6/3/7107
 -يف رلال الغناء:  (0

 ندي زلمود عصام                  الفرقة الثانية             ادلركز األول. -
 ادلركز الثاين.  ايسر حسني أمحد                  الفرقة الرابعة           -
 منار زلمود طلعت                 الفرقة الرابعة            ادلركز الثالث. -
 -يف رلال العزف: (7
 بيرت بطرس مسعان                الفرقة الرابعة            ادلركز األول. -
 مروة حسين شحات               الفرقة الرابعة            ادلركز الثاين. -
 عصام دمحم جابر                   الفرقة إعدادي            ادلركز الثالث.   -
وذلك يف   (بعنوان ليش)شاركت الكلية يف مهرجان " الكامريا  تقول"  الثاين علي مستوي اجلامعة بفيلم  -

وحصلت  وفازالطالب/ أمحد دمحم عبدالعظيم الفرقة الثانية ابدلركزاألول 06/3/7107-03الفرتة من 
 الكلية علي درع ادلستوي األول

-71شاركت الكلية يف ادلهرجان السنوي لألنشطة بكلية اآلداب علي مستوي اجلامعة خالل الفرتة من  -
 يف رلال الرسم وفاز الطالب/ مكاريوس فتحي حلمي الفرقة الثانية ابدلركز الثاين. 70/3/7107

لبورترية علي مستوي اجلامعات ادلصرية بعنوان )نساء العظماء( شاركت الكلية يف ادلسابقة القمية الثانية ل -
 م73/3/7107للطالب/ مكاريوس فتحي حلمي الفرقة الثانية بتاريخ 

 أمساء الطالب ادلشاركني يف أنشطة النشاط الفين
 7107/7108للعام اجلامعي 

 الفرقــة األســــــــــــــــــم م
 أعدادي عصام دمحم جابر  0
 أعدادي  شريف عادلندي  7
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 اثلثة أكلينكل أابنوب شلدوح داود 3
 اثنية مكاريوس فتحي حلمي 4
 اثلثة ماريوس مصباح سامي 5
 اثنية ندي زلمود عصام 6
 اثنية أمحد دمحم عبد العظيم 7
 اثلثة أكلينكل آمنة سامي دمحم  8
 أويل نورهان عزب مصطفي 9

 اثنية أكلينكل رمي مسري ربيع 01
 اثنية أكلينكل داليا رأفت عبد ادلنعم 00
 اثلثةك جورج رميون راضي 07
 رابعة أنطونيوس سعيد مسعود 03
 أويل مارينا صموئيل هين 04
 اثنية شيماء رمضان اثبت 05
 اعدادي دمحم عماد زلمود 06
 أويل ك أابنوب وجيه رمسي 07
 أويل مرمي الفي اتوضروس 08
 اثلثة أمحد دمحم فتحي 09
 رابعة هبة عبدالعزيز عوض  71

 
 اثنياً:اللجنة االجتماعية وشئون الطالب

قامت اللجنة االجتماعية بعمل مسابقة الطالب والطالبة ادلثالية علي مستوي الكلية وذلك يوم الثالاثء -
 -م وقد فاز كاًل من:78/7/7107ادلوافق 

 -الطالبات:

 الفرقة الثالثة ادلركز األول             غادة عبد الناصر -
 الفرقة خامسة كلينيكال ادلركز الثاين        مسية  دمحم غزايل  -

 -الطلبة:
 الفرقة اخلامسة كلينيكال ادلركز األول             الرباء أكرم السيد  -
 الفرقة الثالثة ادلركز الثاين          دمحم حسين شحات  -
مسابقة الطالب والطالبة ادلثالية علي مستوي الكلية وذلك يوم الثالاثء  قامت اللجنة االجتماعية بعمل -

 -م وقد فاز كاًل من:78/7/7107ادلوافق 
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 -الطالبات:

 الفرقة الثالثة ادلركز األول              غادة عبد الناصر -
 الفرقة خامسة كلينيكال ادلركز الثاين          مسية  دمحم غزايل -

 -الطلبة:
 الفرقة اخلامسة كلينيكال ادلركز األول             أكرم السيد الرباء -
 الفرقة الثالثة ادلركز الثاين         دمحم حسين شحات -

 أمساء الطالب ادلشاركني يف أنشطة النشاط األجتماعي
 7107/7108للعام اجلامعي 

 الفرقــة األســــــــــــــــــم 
 اثنية أمحد دمحم زلمود دمحم 0
 اثنية دمحم عبد اذلادي هاشم 7
 اثلثة أمحد دمحم فتحي  3
 أويل حامت أمحد عبد الكرمي 4
 اثلثة غادة عبد الناصر  5
 اثلثة بيرت فليب عاديل 6
 اثلثة دمحم حسين شحات 7
 اثلثة أمنية دمحم عبد اجمليد 8
 اثلثة مينا صربي مراد 9

 اثلثة اننسي مسعان كمال 01
 اثلثة حسن رحاب دمحم انجي 00
 اول اكلينكل ابتركس عبيد رايض  07
 اثنية أكلينكل سوميه دمحم الغزايل 03

 

 اثلثاً:اللجنة السياسية والثقافية
نصفه( علي مستوي الكلية يوم الثالاثء -قامت اللجنة الثقافية بعمل مسابقة حفظ القرآن الكرمي )كله-

 -أمسائهم:م وقد فاز الطالب اآليت 7/3/7107ادلوافق 
 -[مسابقة حفظ القرآن كله:0
 زلمود دمحم رشدي                     الفرقة الرابعة                 مركز أول. -
 بسمة دمحم عطية                       الفرقة الرابعة                 مركز اثين. -
 مركز اثلث.        شيماء أمحد مصطفي                   الفرقة اإلعدادية        -
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 الفرقة األويل                 مركز اثلث مكرر.               ايمسني نصر الدين دمحم -
 [مسابقة حفظ نصف القرآن الكرمي:7
 الفرقة الرابعة                مركز أول.             دينا حسن                      -
 الفرقة الثالثة                 مركز اثين.           غادة عبد الناصر               -
م علي مستوي 7/3/7107وقد أقامت اللجنة الثقافية مسابقة ادلعلومات العامة يوم الثالاثء ادلوافق  -

 -الكلية وقد فاز الطالب اآليت امسائهم :
 عبد الرمحن شحات دمحم            خامسة اكلينيكال              مركز أول.-0
 الفرقة الثالثة                  مركز اثين.    د الرمحن السيد زلمود        عب-7
 الفرقة اإلعدادية              مركز اثلث.  آية دمحم توفيق                      -3
نظمت اللجنة الثقافية ابجلامعة مسابقة إبداع لشباب اجلامعات وادلعاهد العليا واألكادمييات اليت تنظمها -

أتليف  –شعر فصحي  –يف اجملال الثقايف واألديب ) شعر عامي  7107وزارة الدولة لشئون الشباب عام 
 مراسل تليفزيوين( –الرواية  –السيناريو واحلوار  –القصة القصرية  –مسرحي 

الث علي وقد فازت الطالبة/ عبري مجال أبراهيم   الفرقة الرابعة يف مسابقة ادلراسل التليفزيوين ابدلركز الث
 مستوي اجلامعات.

 أمساء الطالب ادلشاركني يف أنشطة النشاط الثقايف
 7107/7108للعام اجلامعي 

 الفرقــة األســــــــــــــــــم م
 اثلثة غادة عبد الناصر 0
 اثلثة آية شعبان منصور 7
 اثلثة كرمية علي أمحد 3
 اثنية أكلينكل زين العابدين دمحم 4
 اثنية اجلليلدمحم سوقي عبد  5
 أويل دمحم مجال سيد 6
 اثنية أكلينكل سوميه دمحم غزايل 7
 أويل علياء سامح دمحم سيد 8
 اثلثة عبد الرمحن السيد دمحم 9

 أويل ايمسني نصر الدين دمحم 01
 اعدادي شيماء أمحد مصطفي 00
 اثلثة أميان عبد ادلنعم 07
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 اثنية صابرين علي صالح 03
 مدير اإلدارة          مشريف النشاط                        

 ليلي دمحم  
 أ/ طارق سيد حسن                         عالء الدين عبد اجمليد              

 رابعاً :النشاطالرايضي طالبات

كلية م مبالعب ساسريو لطالب  8/3/7107-5القيام بعمل دورة مخاسي كرة قدم يف الفرتة من -
 الصيدلة.

م حيث كانت 8/3/7107قامت اللجنة الرايضية بعمل يوم رايضي للطالبات يوم األربعاء ادلوافق  -
 -تشمل :

 -وكانت ادلنافسة علي ثالث مراكز حيث حصلت الطالبات علي ادلراكز التالية:-(تنس الطاولة :0
 ريهام روماين أيوب                          أويل كلينيكال. -0
 آمنة سامي دمحم                                اثلثة كلينيكال.-7
 مراث فتحي عياد                               إعدادي.-3
 -(األلعاب الرتفيهية:7

 -وفاز الطالبات اآليت آمسائهم:
 إعدادي.     نورهان النويب أمحد                         -0
 إعدادي.                      ندي عبد الرحيم دمحم      -7

 خامساً : جلنة اجلوالة واخلدمة العامة

قامت جلنة اجلوالة واخلدمة العامة يوم خدمة عامة وذلك لعشرية اجلوالة ابلكلية وذلك يوم اخلميس ادلوافق -
 طالب وطالبة من سلتلف صفوف الكلية. 71وذلك بفناء الكلية مبشاركة  73/7/7107

 
 سادساً:اللجنة العلمية والتكنولوجا

 

نظمت اجلمعية العلمية يوم تدرييب للطالب ادلنظمني دلؤمتر خطوة علي الطريق التابع للنقابة العامة للجنة  (7
 م.76/0/7107التعليم الصيديل ادلستمر وذلك يوم 

إيل 78/7بساحة الكلية من قامت اجلمعية العلمية بتنظيم محلة أبمهية التربع ابلدم وفوائدها وذلك  (3
 م.7/3/7107
قامت اجلمعية العلمية بتنظيم محلة توعية للجنة التطوير ادلهين وأهم األخطاء اخلاصة لإلستشارة  (4

 م.73/7/7107وادلريض للطبيب بساحة الكلية 
 م.78/7/7107نظمت اللجنة العلمية مسابقة معلومات علمية إبدارة رعاية الشباب يوم  (5
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ز مدرج قسم الصيدلة الصناعية لتنظيم ورشة عمل عن شلارسة ادلهارات االكلينيكية يوم مت حج (6
 م.8/3/7107
نظمت اللجنة العلمية محلة توعية مبمارسة ادلهارات االكلينيكية وذلك بساحة الكلية أمام ادلبين االدراي  (7

 م.03/3/7107-07يوم 
 األسر والرحالتسابعاً : جلنة 

بنك األفكار القيام بعمل إيفنت ابسم وظائف الصيدلة بساحة الكلية بتاريخ أقامت أسرة  (0
 م.0/3/7107
 م.6/3/7107أقامت أسرة معاً نتعلم القيام بعمل يوم تعريفي لألسرة بساحة الكلية بتاريخ  (7
 أقامت أسرة ضحكة القيام بعمل يوم تعريفي لألسرة بساحة الكلية بتاريخ        (7
 م.7-8/03/7107
-07وذلك يوم اجلمعة والسبت ادلوافق  OMCTتعتزم أسرة ضحكة القيام بعمل كورس بعنوان   (4

 م08/3/7107
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 قطبع انذراسبد انعهيب وانجحىث
 

 انجحج انعهًي

  .برامج الكلية لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة 

معمل  هاعقدي" التي MOEالدورة التدريبية السنوية "تطبيقات الكمبيوتر في تصميم األدوية باستخدام برنامج  -

 . كلية الصيدلة جامعة أسيوطب النمذجة الجزيئية

أعضبء هيئخ  انعذيذ يٍ ( دورح حتى اآلٌ حضزهب81يعًم انًُذجخ انجزيئيخ ) هبانتي عقذوثهغ إجًبني عذد انذوراد 

 . انعذيذ يٍ انُطالةو ( ثبحج811ويٍ خبرد انكهيخ عذد ) يعبوَيهى  وانجبحخيٍ ثأقسبو انكهيخانتذريس و

 .و8182/8181ثبنعبو انجبيعي  وفي يب يهي ثيبٌ ثبنذوراد

 

 انًكتجبد

 م31/8/2018م وحتى 1/9/2017بيان بإحصائيت العمليت البحثيت خالل الفترة مه 
 

 عـــــــــــــــدد بيـــــــــــــان

 طالب 1155 إجمالى عدد المترددين على المعامل خالل الفترة

 ورقة  3246 عدد أوراق الطباعة التى تم نسخها

 ساعة 1634 إستخدام األجهزةعدد ساعات 

 رقةو 51 عدد أوراق الماسحات الضوئية

 ةسطوانإ 64 نسخ اسطوانات مصرح بها

 
 : رصيذ انًكتجخ يٍ انكتت انًشتزاِ أو انًهذاِ انعزثيخ أو األجُجيخ أوال

 البيان
 مهداهال المشتراة

5102 
5102 

5102 
5102 

5102 
5102 

5102 
5102 

5102 
5102 

5102 
5102 

 - 4 - - 4 36 الكتب العربية

 4 6 6 15 14 11 الكتب االجنبية

 4 1 6 15 12 551 االجمالي

 

فى انتخصصبد انصيذنيخ أو انذثهىو سىاء ورقيخ أو  (دكتىارِ –ٍ انزسبئم انجبيعيخ )يبجستيز ي انًكتجخ: رصيذ حبَيب 

 إنكتزوَيخ:

 رسائل دكتوراه رسائل ماجستير دبلوم الدرجة العلمية          

 الفترة العىيان م.
بن  عدد الحاضرةن

 خار  الكلي 

 17 9117يىايس  11 – 99 وزشت الػمل السابػت غشس .1

غشس الخامظتوزشت الػمل  .9  8 9118فبرايس  9-4 
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 مصغرات فلمية CD مصورة  ورقية مصغرات فلمية CD مصورة  ورقية ورقي القسم         

 4 4 4 - - - - الكيمياء التحليلية الصيدلية

 - - - 2 2 2 - الكيمياء العضوية الصيدلية

 - - - - - - - الكيمياء الطبية

 4 4 4 6 6 6 - الصيدالنيات

 - - - - - - - الصيدلة الصناعية

 - - - 2 2 2 - العقاقير

 4 4 4 5 5 5 - الفارماكولوجى

 5 5 5 6 6 6 - الميكروبيولوجى

 7 7 7 51 51 51 - االجمالي

 

 و8182/8181خالل انعبو انجبيعي  وانًستعيزيٍعهى انًكتجخ عذد انًتزدديٍ 

 انًتزدديٍ  : –أ 

 المجموع يةكلينيكالصيدلة اإلبرنامج  الطالبات الطلبة أعضاء هيئة التدريس

461 6415 6745 7715 51666 

 

 انًستعيزيٍ –ة  

 المجموع يةكلينيكبرنامج الصيدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هيئة التدريس

76 17 66 511 261 
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 انًؤتًزاد

 م8102مؤمتــر الطــالب 

 

 :م23/5/3122 تاريخ األنعقاد 

 :كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط. مقر اإلنعقاد 

 :وحدة أبحاث الطالب ـ كلية الصيدلة ـ جامعة أسيوط. الجهة المنظمة 

 : طالب جامعة أسيوط / شركة أكديما للصناعات الدوائية /  الجهات المشاركة فى التنظيم

 لعالج السرطان / جامعة زويل / معهد جنوب مصر لألورام. 65465مستشفى 

 : 711 المشاركون  

 :وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب )أ.د/ أحمد دمحم عبد  الرعاية العلمية واإلشراف العلمى

المولى( / قسم الكيمياء العضوية / قسم العقاقير ) أ.د/ أمانى سيد أحمد( / رئيس وحدة أبحاث 

 الطالب.

 :ة من د/ أبو بكر السيد ، د/ دمحم عطية )معهد جنوب مصر لألورام( ، مجموع المحاضرون

 الطالب.

 :البحث العلمى ، أبحاث النباتات الطبية ، أبحاث األدوية المضادة للسرطان. المحاور 

 :األهداف ..................................................................................... 

 :دعم وحدة أبحاث لطالب ماديا ومعنويا.    التوصيات 
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 قطبع شئىٌ انجيئخ

 اإلاظئىل غً الخىفير مكان الخىفير ألاوشؼت م
الفترة 

 الصمىيت
 مؤشساث الىجاح

1-  
مػسض لخجميل 

 الكليت
 داخل كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن -غميد الكليت

 -خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 أكخىبس

7102 

جحظين اإلاىظس الػام فى 

 الكليت

9-  
هدوة جثليفيت صحيت 

 إلاىطىغاث مخخلفت
 الاهدلعمدزطت داز 

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 أغظاء هيئت الخدزيع

أكخىبس  

9116 
 شيادة الىعى الصحى

1-  
حملت جىغيت غً 

 فيروض س ى
 مدزطت بدز للغاث

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 ػالب الكليت

أكخىبس 

9116 

شيادة الىعى الصحى 

 املجخمعى  والبيئى

4-  
جىغيت غً حملت 

 فيروض س ى
 بفىاء الكليت

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 ػالب الكليت

اكخىبس 

9116 

شيادة الىعى الصحى 

 املجخمعى  والبيئى

5-  
دوزة غً " إدازة 

 الصيدلياث "

 داخل

 كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 أكخىبس 

7102 
 ػبيتاكدظاب خبرة 

 كافلت ػبيت  -6

 

محافظت  ألاكصس كسيتى 

و   هلالخه مسكص ازمىذ

 اإلادامىد

 

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 ػالب الكليت

 أكخىبس 

7102 

 

 

جحظً الىعى الثلافى 

 والصحى

7-  
مؼىيت غً كيفيت 

 جىظيم الىكذ

داخل وخازج كليت 

 الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

 وجىميت البيئتخدمت املجخمؼ 

 أكخىبس 

7102 
 شيادة الثلافت الصحيت

8-  

الكشف غلى 

 ػفاياث الحسيم

 

 كليت الصيدلت

 عميد الكلي 

 ووكيل الكلي  لشئين 

 خدب  املجتمع وتىمي  الديئ 

 أكخىبس 

7102 
 حل الاشماث جفادي وكىع كىازر

9-  

جصويد دواليب 

الاطػافاث ألاوليت 

 باألدويت

 كليت الصيدلت

 عميد الكلي 

 ووكيل الكلي  لشئين 

خدب  املجتمع وتىمي  الديئ  

 الشئين املالي 

أكخىبس 

9116 

اإلاػالجت الفىزيت الصاباث 

 الؼىازئ بين الػاملين والؼالب

11-  
دوزة جدزيبيت 

 للؼلبت
 كلياث مخخلفت

وحدة طمان  -غميد الكليت

 AJAشسكت -الجىدة

هيفمبر 

7102 

اكدظاب اإلاهازاث الؼبيت 

 فى حاالث الؼىازئ 

11-  
دوزة جدزيبيت 

 ألمىاء املخاشن 
 كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن -غميد الكليت

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

هيفمبر 

7102 

شيادة الىعى الثلافى فى 

 إدازة الػمل
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19-  

اليىم الػالمى 

إلاسض الظكسي 

14/11 

 داخلى وخازج الكليت
 وكيل الكليت لشئىن -غميد الكليت

 -خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 هىفمبر

7102 
 شيادة الىعى الصحى

11-  
هدوة جحذ غىىان "  

 غاداث الخغريت"
 بكليت التربيت

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 أغظاء هيئت الخدزيع

هىفمبر 

9116 

ؤلاغخماد غلى ؤلاخخياز ألامثل 

 للغراء

14-  
حملت جىغيت غً 

 الخدخين
 داخل كليت الصيدلت

 وكيل الكليت-غميد الكليت

لشئىن خدمت املجخمؼ 

 وجىميت البيئت أمين الكليت

هىفمبر 

9116 

شيادة الىعى املجخمعى 

 وحػليم ملصلاث ازشاديت

15-  

هدوة صحيت جثليفيت 

غً حىادر الؼسيم 

وكيفيت السغايت فى 

 الحىادر

 بلسيت جحدم
 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 أغظاء هيئت الخدزيع

هىفمبر  

9116 
 الىعى الصحى والثلافى شيادة

16-  
هدوة جثليفيت صحيت 

 إلاىطىغاث مخخلفت

جمػيت الشػساوي 

 مسكص مىفلىغ

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 أغظاء هيئت الخدزيع

هىفمبر 

9116 

جحظين الىعى الصحى لدي 

 آلاباء

17-  
دوزة جدزيبيت 

 للؼلبت
 كلياث مخخلفت

وحدة طمان  -غميد الكليت

 AJAشسكت -الجىدة

هيفمبر 

7102 

اكدظاب اإلاهازاث الؼبيت 

 فى حاالث الؼىازئ 

18-  
دوزة جدزيبيت 

 ألمىاء املخاشن 
 كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن -غميد الكليت

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

هيفمبر 

7102 

شيادة الىعى الثلافى فى 

 إدازة الػمل

19-  

اليىم الػالمى 

إلاسض الظكسي 

14/11 

 داخلى وخازج الكليت
 وكيل الكليت لشئىن -غميد الكليت

 -خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 هىفمبر

7102 
 شيادة الىعى الصحى

 كسيت جحدم كالفت ػبيت  -91

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 ػالب الكليت

 هىفمبر

7102 

جحظً الىعى الثلافى 

 والصحى

91-  

لصوي مؼىيت غً 

الاحخيجاث 

 الخاصت

 داخل وخازج

 كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت
 هىفمبر

7102 
 شيادة الثلافت الصحيت

 غسب  مؼير كافلت ػبيت  -99

 –أػباء  -اغظاء هيئت الخدزيع

ػالب كليت الؼب وػالب كليت 

 الصيدلت

فيرايس 

9116 

شيادة الىعى الصىاعى 

واكدظاب لدي الؼالب 

الخدزيب الري يؤهلهم 

 لظىق الػمل

91-  
هدوة غً "الترامادول 

 وأغساض اوسحابه

اإلاػهد ألاشهسي 

 ألابخدائى بلسيت صدفا

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

هىفمبر 

9116 

شيادة الىعى الصحى وحمايت 

 الشباب
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 أغظاء هيئت الخدزيع 

94-  
هدوة غً محاكاة 

 ؤلاخالء مً اإلاباوى
 كليت الصيدلت

 وحدة الدفاع املدوى بالكلي 

 وحدة الدفاع املدوى بالجابع 
 هىفمبر

7102 

حػلم حظً الخصسف غىد 

 الاخالء

95-  

الخدزيب الػملى 

غلى كيفيت الاخالء 

 مً اإلاباوى

 كليت الصيدلت

 وحدة الدفاع املدوى بالكلي 

وحدة الدفاع املدوى بالجابع  

 بيظفى الكلي 

 هىفمبر

7102 

وشيادة الىعى جحديد اإلاظئىليت 

 وحظً الخصسف غىد الاخالء

96-  
حملت جىغيت مسض 

 الظكس
 كليت الحلىق 

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

ديظمبر 

9116 

شيادة الىعى الصحى 

 والخثليفى

97-  
هدوة غً " أطساز 

 اإلاىاد الحافظت "

مػهد الفخياث 

الىمىذجى ألاشهسي 

 بأطيىغ

 لشئىن  وكيل الكليت

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 أغظاء هيئت الخدزيع

ديظمبر 

9116 

شيادة الىعى الصحى لدي 

 املجخمؼ املحيؽ

98-  

هدوة غً 

"اطؼساباث الجهاش 

 الهظمى"

مػهد الفخياث 

الىمىذجى ألاشهسي 

 بأطيىغ

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 أغظاء هيئت جدزيع

ديظمبر 

9116 
 فى جىاول الغراء ؤلاغخدال

99-  

هدوة غً " 

الكىليظترول 

وأمساض الدوزة 

 "الدمىيت

 داخل كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 أحمد غبد السحمً غلىأ.د / 

 كظم اللاكير

ديظمبر 

9116 
 شيادة الىعى الثلافى

11-  
دوزة غً الادويت 

 OTCبدون وصفت 
 كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن -غميد الكليت

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت
ديسمبر  

7102 

اكدظاب مهازاث ممازطت 

 الصيدلت

11-  
الكشف غلى 

 ػفاياث الحسق 
 كليت الصيدلت

 وحدة الدفاع املدوى

 وكيل الكلي  لشئين 

 خدب  املجتمع وتىمي  الديئ 

ديظمبر 

9116 

جاهصيت اطخػمال ػفاياث 

 الحسيم

19-  
مؼىيت غً هظافت 

 البيئت

 داخل وخازج

 كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت
ديظمبر  

9116 
 شيادة الثلافت الصحيت

  كافلت ػبيت  -11

وكيل الكليت لشئىن  -غميد الكليت

-خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 الػالكاث الػامت

ديظمبر 

9116 

شيادة الىعى الصحى 

 والثلافى

14-  
اليىم الػالمى 

 11/19للمػاكين 

داخل  وخازجكليت 

 الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت
ديظمبر 

9116 
 شيادة الىعى الصحى

15-  

هدوة غً  " كيفيت 

جىظيم وحفظ 

 اإلاػلىماث"

 داخل  كليت الصيدلت
 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 أغظاء هيئت جدزيع

فبرايس 

9117 
 ؤلادازي شيادة الىعى 

16-  
دوزة غً 

الاطػافاث ألاوليت 
 كليت الصيدلت

 

 وكيل الكليت لشئىن -غميد الكليت

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

فبراير 

9117 

اكدظاب الخبرة فى  

كيفيت الخػامل مؼ 
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حاالث الؼىازئ باليظبت  )للمىظفين(

 للمىظفين

 غسب  مؼير كافلت ػبيت  -17

 –أػباء  -اغظاء هيئت الخدزيع

الؼب وػالب كليت  ػالب كليت

 الصيدلت

فيرايس 

9116 

شيادة الىعى الصىاعى 

لدي الؼالب واكدظاب 

الخدزيب الري يؤهلهم 

 لظىق الػمل

18-  

الكشف غلى 

صىاديم 

 الاطػافاث الاوليت

 كليت الصيدلت

 وحدة الدفاع املدوى

 وكيل الكلي  لشئين 

 خدب  املجتمع وتىمي  الديئ 

فبرايس 

9117 

الصاباث اإلاػالجت الفىزيت 

 الؼىازئ 

19-  
حملت جىغيت غً أألم 

 الظهس

داخل وخازج كليت 

 الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 أغظاء هيئت الخدزيع

فبرايس 

9117 
 شيادة الىعى الصحى

41-  
مخابػت اجهصة 

 الدفاع اإلادوى
 كليت الصيداة

 وحدة الدفاع املدوى

 وكيل الكلي  لشئين 

 وتىمي  الديئ خدب  املجتمع 
 9117مازض 

جأكيد طالمت ػفاياث الحسيم 

وكرلك حىفياث وخساػيم 

 الحسيم

41-  

دوزة جدزيبيت للغت 

ألاهجليزيت 

 للمبدخدئين

 كليت الصيدلت

 كليت الخمسيع

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت كليت 

 الخمسيع

بارس 

9117 
 اكدظاب مهازاث ػبيت

49-  
مؼىيت غً 

 مخاػس الظمىت

 داخل وخازج

 كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

 شيادة الثلافت الصحيت 9117مازض  خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

41-  

هدوة غً "الللم 

وكيفيت الخخلص 

 مىه "

مػهد الفخياث 

الىمىذجى ألاشهسي 

 بأطيىغ

 

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 أغظاء هيئت جدزيع

 9117مازض 
شيادة -اطخبياهاث–جلازيس 

 الىعى الصحى

44-  
حملت جىغيت غً 

 كيفيت جىظيم الىكذ

داخل وخازج كليت 

 الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 أغظاء هيئت الخدزيع

 شيادة الىعى الصحى والثلافى 9117مازض 

45-  

هدوة غً 

إطخػمال وجخصيً 

 ألادويت باإلانزل 

داخل وخازج كليت 

 الصيدلت

 

 وكيل الكليت لشئىن 

 خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 أغظاء هيئت جدزيع

 

 9117ابسيل 
شيادة -اطخبياهاث–جلازيس 

 الىعى الصحى

46-  
حملت جىغيت غً غلى 

 ألاطػاز

داخل وخازج كليت 

 الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت 

 أغظاء هيئت الخدزيع

 9117ابسيل 
شيادة الىعى الصحى واصداز 

 مؼىياث

اكدظاب الخبرة فى   9117ابرةل  وكيل الكليت لشئىن -غميد الكليت كليت الصيدلتدوزة غً   -47
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الاطػافاث ألاوليت 

 )ػالب(

كيفيت الخػامل مؼ  خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

 حاالث الؼىازئ 

48-  

مؼىيت غً 

أمساض الجهاش 

 الهظمى

 داخل وخازج

 كليت الصيدلت

 الكليت لشئىن  وكيل

 شيادة الثلافت الصحيت 9117ابسيل  خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت

49-  

كيفيت أدازة 

الخػامل مؼ إػفاء 

 الحسائم

 كليت الصيدلت

 وحدة الدفاع املدوى

 وكيل الكلي  لشئين 

 خدب  املجتمع وتىمي  الديئ 
 شيادة وعى افساد الدفاع اإلادوى 9117ابسيل 

51-  

مؼىيت غً 

أمساض الجهاش 

 الهظمى

 داخل وخازج

 كليت الصيدلت

 وكيل الكليت لشئىن 

 شيادة الثلافت الصحيت 9117ابسيل  خدمت املجخمؼ وجىميت البيئت
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 سنوى الالتقرير 

 ألنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م4657/4656للعام الجامعى 

 م31/8/2018حتى  م1/9/2017مه 

الفاادا ك  فااإ تقاال اكط الااادد الساادت م فااكلدشف  فااإ القشاا  الااااإ مش ااد     اا الطشااكة    تممم  -1
ا مقاد قك اك  ان  او  ا    3/6/7104" مذلا  وا ا ابةا اكل الط افا  "Smile Faceالافيا  لف  

 الادد مةلك   الشاكد  طفكلدة الادد  .

لطاان واادماي  ااقي  ش  ي ياا  لااو   فاا لكي  بلا اا  " عقاااكد الفااربك  لظااد ابب ااكط مالاااكل يو تممم  -2
كد الااي  مالل ذ   ,  ي ي  ال ظك    كبب كط و ااكي مبرق ال قك   ابلراض السكواي  مالطرفي   كبلش

الصرع " ماللإ حكفر فيفك الفيدة ابقلكذ الد ل ة/ عل ك الشكف إ فإ   فد جقادا ابتلادا إ ابرىار  
 .6/6/7104 طظ ا ط   مذل  و ا الفاك 

 اكط لطان وادماي  اقي  ش  ي يا  لاو   فا لكي  بلا ا  "حفكقاي  ابوا  موازني الاارت لظاد اببتم  -3
مالاكل يو  ماللإ حكفر فيفك الفيدة ابقلكذ الد ل ة/ عل ك الشكف إ فإ   فاد جقادا ابتلادا إ  مذلا  

 .00/6/7104و ا ابثظيو 

لطن حطا  ش لي  لو ع راض ال اب ع كا  اي  ال ا ا   كلطشكة    ع بدد القاي  مذل  و ا ابحاد تم  -4
ش لااايش لااااإ القكفليرااااك لطلك  ااا  ابقااا كة شااا  لطااان ج لااا  ش  د ااا  محطاااا  ا .0/01/7104الط افااا  

 . ا74/6/7104مالظظكف  مذل  و ا ال دثكل الط اف  

 ا01/6/7104شاا  الطشااكة    ااع  اياا  الاااب فااإ لطاان قكفااا  باياا  ل رااا  جقاادا مذلاا  واا ا السط اا   -5
 ما لطاك القش  الااإ لاإ الطرفإ لو برا  عباكل  لبصصيو .

ي  بلا ا  "   ي يا  ابشلشاكل الطالار لفاربك  ال اد  " لطن وادماي  اقي  ش  ي يا  لاو   فا لكش   -6
ماللااإ وظطفلااك   قفاا   يااك   صاار   رااا  تظااإ راااد انشاارات  طر ااز ال االد ماللااإ حكفاار فيفااك الفاايدة 

   . ا4/01/7104ابقلكذ الد ل ة/ عل ك الشكف إ مذل  و ا الفاك 

 ا.06/01/7104ش  تفللكح القكفيلراك   د شسدودىك مذل  و ا البطيس الط اف   -7

ش  لطن ودماي  قي  ش  ي يا  لاو   فا لكي  بلا ا   ماللاإ حكفار فيفاك الفايدة ابقالكذ الاد ل ة/  -8
 .ا72/01/7104عل ك الشكف إ فإ  دةق  خد س  تظك خ ااد ابتلدا ي  مذل  و ا ابةا كل الط اف  

لكذ الاد ل ة/ ش  لطن ودماي الصقي  الل  ي ي  لو   فا لكي  بلا ا   ماللاإ قك اك تفاك الفايدة ابقا -9
عل اااك الشاااكف إ فاااإ   فاااد فلياااكي حفااايو ة اااد  ال اااكو    اقاااي ط  مذلااا  وااا ا ابةا اااكل الط افااا  

 ا .0/00/7104

ش  لطن ودماي الصقي  الل  ي ي  لو   فا لكي  بلا ا   ماللاإ قك اك تفاك الفايدة ابقالكذ الاد ل ة/  -11
 ا.7/00/7104لط اف  عل ك الشكف إ فإ   فد فليكي ابلدات   اقي ط  مذل  و ا البطيس ا
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 ش   ششلين لسظ  للر يد الاكق   كلقاي   مذل   إخليكة   ظ  ملك ن  و  ن قف  مفرت ع و . -11

الق اان البلااك إ لقاااي اللطيااز الايااى لاااإ  فاال   السك  اا  لاااإ  اارل الفاايد ابقاالكذ القلاا ة / ة اايس  -12
طياز لااإ  فال   ا مفا ر  ايا  الصايدل   لااي الل6/07/7104السك    مذلا  وا ا الفااك الط افا  

ال ااااااكع الاااااااإ متةع اللبصصاااااإ لالطياااااز الاي اااااإ االلااااازاا الاي اااااإ مالصاااااقإ لاق كشرااااااكي لا اااااكا 
ا مشاا  ش ااد   الشاالر مالل اادور ع.ت/  قاارمي ل طااك  عحطااد م ياان القاياا  لشاا    خد اا  7103/7104

 اكل  شارمع الطسلطع مشظطي  الاي   الفكت  لو قيك ه  كلطسف تاي خدط ة كقله فإ ال  كل   طاك شا  تل
تي ااإ  ااو باااا   اياا  الصاايدل  الااكتة عقاالبداا ابتمااا  ال ياار  فاالبد   مذلاا  فااإ حضاا ة ة اايس 

 السك    منقإ عقلقفك   اير. 

ش  ش راع تة كتاي لو ق اويو اب و الط طاإ ماللصرل الفاي  فإ   ك ان  ايا  الصايدل  لااإ  ان   ك ان  -13
 .ا00/07/7104انقفكا  مذل  و ا ابثظيو الط اف  

شااا  لطااان قكفاااا  اللظط اااا  الطلقك اااا  " لطقكفظااا  عقاااي ط " تلاااإ قراااا  ةا اااك مذلااا  وااا ا الفااااك الط افااا   -14
 ا  طك  كة ك الفيدة ابقلكذ الد ل ة/ عل ك الشكف إ   ط ف لكي  قي  ش  ي ي  03/07/7104

 ش  لطن تة كتاي  لاط ظ يو  كلط ك ن فإ ابقفكا .  -15

شاا  لطاان تمةاي ترمش  اا ني لااد   يطااكم  لطاادة شطكوياا  عقااكتيع  مذلاا  فااإ  ر ااز الصاايدل  ابشايظيلياا   -16
  كلطفلش إ السك  إ .

ش  لطن ودماي  قي  ش  ي ي  لو   ف لكي  بلا    ماللإ حكفر فيفك الفيدة ابقلكذ الاد ل ة/ عل اك   -17
" مذلاا  واا ا ابثظاايو الط افااا   الشااكف إ فااإ جزااارة  سااراس  ر ااز  اادفك " جط ياا  الراااك  لاط ااكقيو

 ا .76/0/7105

لطن وادماي  اقي  ش  ي يا  لاو   فا لكي  بلا ا   ماللاإ حكفار فيفاك الفايدة ابقالكذ الاد ل ة/ عل اك  -18
الشااكف إ فااإ القاا ا ابحطاار  ر ااز عتاا  شاايي  " جط ياا  الراااك  لاط ااكقيو " مذلاا  واا ا ابثظاايو الط افاا  

 ا .01/0/7105

لو   ف لكي  بلا    " ابق كفكي ابملي  " ماللاإ حكفار فيفاك الفايدة  ش  لطن ودماي  قي  ش  ي ي   -19
-07ابقاالكذ الااد ل ة/ عل ااك الشااكف إ فااإ   فااد الدقاااقإ فااإ ال لد اا  لطاادة ثدثاا  ع ااكا عتلاادال    ااو 

 ا  .01/7/7105

ا 03/7/7105ش  لطن قكفا  باي  تلإ  يطك  شف    طر ز ال ظك    اقاي ط  مذلا  وا ا السط ا  الط افا   -21
. 

ش  لطن ودماي  قي  ش  ي ي  لو   ف لكي  بلا    ط فاد ال لياكي ابرىار  الظطا ذجإ  محكفار فيفاك   -21
 ا .04/7/7105الفيدة ابقلكذ الد ل ة/ عل ك الشكف إ مذل  و ا الفاك الط اف  

"   ش  لطن ودمة ش  ي ي  لو "شي ي  شظظي  ال قك"  ط فد ال لياكي ابرىار  الظطا ذجإ  محكفارفيفك الاكلاب -22
 ا .77/7/7105 يظك لطكت ثكتك  " ال رق  الرا    مذل  و ا البطيس الط اف  



 

 دامع٘ أضْٔط  –نلٔ٘ الصٔدل٘ 

                      21                                                                                                                                                       و                    2017/2018إزلاشات الهلٔ٘ خالل العاو اجلامعٕ  21

 

ش  لطن حطا  ش لي  لو  "ع راض ال اب " فإ  اي  ال ا ا م  اي  اللراي  قكا تفك بدد القايا  مذلا  وا ا  -23
 ا .77/7/7105ابحد الط اف  

برىار  الظطا ذجإ  محكفار فيفاك ش  لطن ودماي  قي  ش  ي ي  لاو   فا لكي  بلا ا   ط فاد ال لياكي ا -24
الفايدة ابقالكذ الاد ل ة/ عل اك الشااكف إ شقاك لظا ا  " الاكقا  الفااااي  ماا سكتيا " مذلا  وا ا الفاااك 

 ا .71/7/7105الط اف  

ش  لطن حطا  ش لي  لو  "ع راض ال اب " فإ  اي  الاب الايار  م اي  الزةال   قاكا تفاك  بادد القايا   -25
 ا .72/7/7105 مذل  و ا ابحد الط اف 

شاا  لطاان حطااا  ش لياا   ااقي  ش  ي ياا  لااو "ابقاا كفكي ابملياا "  ط فااد ال ليااكي ابرىاار  الظطاا ذجإ م   -26
 ا .73/7/7105حكفر بدد فرا   " تحيكل الااإ "   مذل  و ا الفاك الط اف  

لسط ا  ش  لطن ش  لطن قكفا  باي  تلإ ال صير  ر ز ال   اي   ظ اا ط م  قكفظا  عقاي ط ذ  مذلا  وا ا ا -27
 ا  .7/0/7105الط اف  

ش  لطن ودماي ش  ي ي  لو "  شلدي الطراى   "  ط فد ال لياكي ابرىار  الظطا ذ  م حكفار فيفاك الفايدة  -28
الد ل ةة/  ظكط حاطإ قيد عقلشكة  و فإ مت ل ةاه فإ لا  الظ س  اي  اللراي  جك    عقي ط  مذلا  

 ا .07/0/7105و ا انثظيو الط اف  

لل ااي  الا ا  ابوسايزاا  فاإ  ايا  الفظدقا  محكفار فيفاك الفايدة ابقالكذ الاد ل ة/   دةااي ش  لطن تمةة ش -29
 عل ك الشكف إ خدط  فر عتران مذل  لطدة ثطكوي  عقكتيع .

شاا  لطاان تمةة شدةااياا  لااو ابقاا كفكي ابملياا  لطاادة ثدثاا  ع ااكا فااإ   فااد ابشصااكني ابقاااقي   كل لد اا   -31
 .خدط  فر عترانالفيدة ابقلكذ الد ل ة/ عل ك الشكف إ م ر   عمةاقل ا محكفر فيفك 

 


