
 

 جامعة أشًىط  –كلًة الصًدلة 

                      1                                                                                                                                                    و                    2018/2019إجنازات الكلًة خالل العاو اجلامعٌ  27

 

 

 

 

 

 

  إنجازات الكلية

 الجامعي لعامخالل ا

 م1029/  1028
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 األًشطة وامفاعنٌات

ً لطالب البرنامج " المستوى األول " ٌوم األثنٌن المواف .1 ك عمدت إدارة برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة لماءاً تعرٌفٌا

 .عمالٌرم بمدرج لسم ال42/9/4102

 .م44/9/4102الموافك عمد إجتماع لمنالشة الترتٌبات النهائٌة لحفل الخرٌجٌن ٌوم األربعاء  .2

حملة  CPSم نظم طالب جمعٌة 4102/4109ضمن أنشطة لطاع خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة للعام الجامعى  .3

توعٌة عن مرض " األنٌمٌا وسرطان الدم " وترحٌب بالطلبة الجدد واستهدفت الحملة طالب الفرلة اإلعدادٌة 

 .  م2/01/4102ثنٌن الموافك ٌوم األ واألولى وذلن

" واستهدفت الحملة التحلٌل للسادة أعضاء  Cملٌون صحة للمضاء على فٌرس  011إستمبلت الكلٌة فرٌك " حملة  .4

 .رت الحملة عدة أٌام بساحة الكلٌةلطالب ولد إستمهٌئة التدرٌس ومعاونٌهم والموظفٌن وا
 

 أعىال اإلحالل وامتجدًد

غطاراغح  ااةا  ملامممام غمسهاصا وتجا   اا  ٌأعماٌ إحالٌ وتجديد إلنشاا  عممام عسهاصا وغطاج ال -

 همممم عسهصا لهلله ملهفع غلدوز إلي  ره غلحجسة وذلً عى االٌ غلايئ  غلمسبي  للجصويع. 

أعمااٌ إحااالٌ وتجدياد لهلاام عسهاص غللاادعاة غلصايدلي  عااى غليليا  إلااي عسهاص رتاحاا  غل يى ا  ااااز   -

  غلمسبياااا  للجصااااويع حيااااف ملل ااااخ غلجيلفاااا  غليلياااا  وغعااااال عتالااااا  ولياااا  رطااااها  وذلااااً عااااى اااااالٌ غلايئاااا

 ال غ ا(.  000333غليلي  
ً
 فلط ) ذالذمائ  غذها  وعشسو  ألف جهيها

امتى ته تٌفٌذها خالل امعام امجاوعى  وورش امعىلوامدورات  امٌدوات

 م1028/1029

عمٌد  –دمحم شٌحه ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة وتحت رعاٌة السٌد األستاذ الدكتور / محمود  .5

مدٌر وحدة الخدمات التكنولوجٌة عمدت ورشتى عمل  –/ سعاد عبد اللطٌف حسن  ةالكلٌة وإشراف السٌدة الدكتور

  -بمعمل الخدمات التكنولوجٌة بعنوان :

 .م04/7/4102" اإلٌمٌل االكادٌمى وفوائده للطالب الجامعى " وذلن ٌوم األثنٌن الموافك  - أ 

صادر بنن المعرفة المصرى فى البحث والتعلم" وذلن ٌوم الثالثاء الموافك كٌفٌة اإلستفادة من م" - ب 

 م. 07/7/4102

 .  و42/7/4102-42واألرثعبء انًىافق وتى تكزار ورشتى انعًم يىيى انثالثبء 

عبد  عمٌد الكلٌة وإشراف السٌد األستاذ الدكتور / أحمد دمحم –تحت رعاٌة السٌد األستاذ الدكتور / محمود دمحم شٌحه  .6

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمدت دورة تدرٌبٌة للطالب بعنوان " بروتوكوالت العالج الكٌماوى  –المولى 

األستاذ المساعد بمسم العناٌة  –/ ألفت عبد الغنى الشافعى  ةلمرضى السرطان " حاضرت فٌها السٌدة الدكتور

 .  م43/7/4102إلى  44/7ة من ى الفتروذلن ف جامعة أسٌوط – الحرجة بكلٌة التمرٌض

عمدت ندوة لعرض مبسط ألبحاث الطالب الصٌفٌة التى تم إجراؤها اثناء التدرٌب الصٌفى للطالب بمسم الكٌمٌاء  .7

 .  م9/2/4102ٌة ٌوم الخمٌس الموافك العضوٌة وذلن بماعة اإلحتفاالت بالكل
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ة للعاملٌن تحت عنوان "صٌانة الحاسب اٱللى ضمن أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد عمدت عدة دورات تدرٌبٌ .8

إلى  2/9فى الفترة من  Office 2007" –اللغة اإلنجلٌزٌة  –المعامل واألمن المعملى  –المخازن  –

 .م47/9/4102

 –عمد إجتماع للسادة المرشدٌن االكادٌمٌٌن ببرنامج الصٌدلة اإلكلٌنكٌة مع السٌد األستاذ الدكتور / حسن الهوارى  .9

م 01/9/4102كلٌة العلوم للتدرٌب على برنامج التسجٌل االلكترونى لطالب البرنامج ٌوم الخمٌس الموافك عمٌد 

 .  بماعة اإلحتفاالت مبنى " ب "

نظمت الكلٌة بالتعاون مع شركة اكادٌما انترناشٌونال محاضرة علمٌة للطالب تحت عنوان                                 .10

 "Sterile Manufacuring and Lyohilization  م بمدرج " ب ".1/01/4102" ٌوم األربعاء الموافك 

ي أغسطس ضمن أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد عمدت عدة دورات تدرٌبٌة للعاملٌن بالكلٌة خالل شهر .11

 وتضم: مبنى " ب " بماعة التدرٌب بالدور األرضً ب م4102 وسبتمبر

 م.11/2/4102-44دورة تدرٌبٌة لتعلٌم المراءة والكتابة )محو األمٌة( فً الفترة من  (أ 

 م.4/9/4102-2دورة تدرٌبٌة خاصة بالمخازن فً الفترة من  (ب 

 م.41/9/4102-09دورة تدرٌبٌة خاصة بالحفاظ على المعامل واألمن المعملً فً الفترة من  (ج 

 م.47/9/4102-41للغة اإلنجلٌزٌة فً الفترة من لدورة تنشٌطٌة  (د 

دام النمذجة الجزئٌة بناء على معرفة الهٌكل نظم لسم الكٌمٌاء الطبٌة بالكلٌة دورة تدرٌبٌة تحت عنوان " إستخ .12

 .م1/00/4102-0الكٌمٌائى فى تطوٌر الدواء " وذلن بمعامل تصمٌم األدوٌة بالكلٌة ٌومى 

" حملة توعٌة  CPSضمن خطة النشاط العلمى لجمعٌة رعاٌة الطالب والخرٌجٌن والعاملٌن بالكلٌة نظم فرٌك "  .13

م بساحة 02/00/4102تحت عنوان " اعرف فصٌلتن " للتوعٌة بأهمٌة التبرع بالدم وذلن ٌوم األربعاء الموافك 

 .الكلٌة

ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة عمدت ورشة عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  بعنوان  .14

 .م بمعمل الوحدة44/00/4102لموافك " ٌوم الخمٌس ا Prezi" برامج العروض التمدٌمٌة 

واألمن المعملى والتوصٌف  نظمت وحدة ضمان الجودة واإلعتماد بالكلٌة دورة تدرٌبٌة خاصة بالحفاظ على المعامل .15

 .م بماعة التدرٌب بالكلٌة49/00/4102-42الوظٌفً لفنٌٌن المعامل الجدد وذلن ٌومى 

عمد إجتماع للسادة المرالبٌن والمالحظٌن بخصوص التعلٌمات الخاصة باإلمتحانات وذلن ٌوم الخمٌس الموافك  .16

 .م بماعة اإلحتفاالت بالكلٌة01/04/102

-01" ٌومى  Voltammetryتحلٌلٌة الصٌدلٌة بالكلٌة دورة تدرٌبٌة تخصصٌة فى مجال " نظم لسم الكٌمٌاء ال .17

 .  لكهربٌة بالمسمم بمعمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة ا02/04/4102

فى إطار أنشطة وحدة ضمان الجودة نظمت ورشة عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس تحت عنوان " تطبٌك المعاٌٌر  .18

وكٌل الكلٌة لشئون  –ٌة " حاضر فٌها السٌد األستاذ الدكتور /  محروس عثمان أحمد األكادٌمٌة المومٌة المرجع

الدراسات العلٌا والبحوث والمراجع المعتمد لدى الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد وذلن ٌوم الخمٌس 

 .م بماعة مجلس الكلٌة41/04/4102ك المواف

 –عمٌد الكلٌة والسٌد األستاذ الدكتور / أحمد دمحم عبدالمولى  –حمود دمحم شٌحه تحت رعاٌة السٌد األستاذ الدكتور / م .19

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عمد إجتماع لجنة تموٌم ونظم اإلمتحانات وذلن ٌوم الثالثاء الموافك 

 .م بماعة مجلس الكلٌة42/04/4102

عاون مع مركز تطوٌر نظم تكنولوجٌا المعلومات وبالت ITفى إطار خطة أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة  .20

واإلتصاالت بجامعة أسٌوط عمدت ورشة عمل بعنوان " أهمٌة اإلٌمٌل االكادٌمى وتطبٌماته " وذلن لإلرتماء 

 .م01/0/4109لٌن بالكلٌة وذلن ٌوم بمهارات العام
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 ةعة باالستنسل لطالب الفرق المختلفنظمت اللجنة الفنٌة بإدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة ورشة عمل تعلٌم فن الطبا .21

 .م02/4/4109ٌوم األثنٌن الموافك  وذلن

وذلن  IT" للعاملٌن الجدد وذلن باإلشتران مع وحدة ال  Wordعمدت وحدة الحاسب االلى الطالبى بالكلٌة دورة "  .22

 .م1/4/4109وحتى  42/0ى الفترة من ف

ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة تم تنظٌم ورشة عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم  .23

" حاضر فٌها السٌد  Using EndNote to Insert Citations and Create a Bibliographyبعنوان " 

وذلن ٌوم األربعاء الموافك  األستاذ المساعد بمسم الكٌمٌاء الطبٌة , -الدكتور / أحمد صفوت دمحم ابورٌه 

 .عمل الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌةبم 01/1/4109

نظم لسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة بالكلٌة محاضرة علمٌة بعنوان " مهنة الصٌدلة بٌن الحاضر والمستمبل " حاضرت فٌها  .24

منسك الجودة بمدٌرٌة الصحة بأسٌوط تم عمد المحاضرة ٌوم األربعاء  –الصٌدالنٌة / نسرٌن دمحم عبدالصبور 

 م .  01/1/4109الموافك 

رئٌس الجامعة نظمت الكلٌة المؤتمر البحثى الطالبى الثالث  –ر / طارق الجمال تحت رعاٌة السٌد األستاذ الدكتو .25

 .م بمسرح كلٌة الهندسة11/1/4109وذلن ٌوم السبت الموافك 

 ILOSفى إطار أنشطة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد عمدت ورشة عمل عن " مدى تحمٌك الورلة اإلمتحانٌة  .26

  .م01/2/4109الشفهٌة " وذلن ٌوم األربعاء الموافك وممٌاس التدرج للتمٌٌم فى اإلمتحانات 

 :ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة نظمت ورش عمل بعنوان .27

  .م01/2/4109للكنتروالت " وذلن ٌوم األربعاء الموافك  Mis" مهام عضو صحائف  - أ 

ئة المعاونة وذلن ٌوم السبت الموافك " أهمٌمة اإلٌمٌل االكادٌمى وتطبٌماته " للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌ - ب 

 م .01/2/4109

 م .  41/2/4109" أهمٌمة اإلٌمٌل االكادٌمى وتطبٌماته " لطالب الكلٌة وذلن ٌوم السبت الموافك  - ج 

م بماعة 00/2/4109م وذلن ٌوم الخمٌس الموافك 4102/4109عمد المؤتمر العلمى السنوى للكلٌة للعام الجامعى  .28

  .اإلحتفاالت بالكلٌة

 :" عمدت ورشتى عمل للطالب تحت عنوان ITضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة "  .29

 م .1/9/4109" اإلٌمٌل االكادٌمى وتطبٌماته " وذلن ٌوم الثالثاء الموافك  (1

 .م2/9/4109االستفادة من بنن المعرفة المصرى فى البحث والتعلم " ٌوم األربعاء الموافك  (2

" عمدت ورشة عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بعنوان  ITضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة "  .30

 .م40/9/4109ٌوم   " Research gateستخدامات بنن المعرفة والخدمات البحثٌة والتكنولوجٌة لمولع "إ

ة لطالب الفرلة الثانٌة بعنوان  " كٌفٌة ضمن أنشطة وحدة الخدمات التكنولوجٌة بالكلٌة تم عمل ثالث ورش تدرٌبٌ .31

مل الخدمات م بمع1/01/4109-4" وذلن ٌومى   Scifinderإستخدام االٌمٌل االكادٌمى والتسجٌل على 

 .التكنولوجٌة بالكلٌة

بدورته   Pharmacy Expo Assiutبالتنسٌك مع كلٌة الصٌدلة بالجامعة عمد أكبر معرض ومؤتمر للصٌادلة  .32

 م .  07/01/4109-03رة بصعٌد مصر فى الفترة من السادسة ألول م

نظم مركز بحوث الدواء ورشة عمل تحت عنوان " التمنٌات الحدٌثة فى مجال التحالٌل والتكنولوجٌا الخضراء "  .33

 .م بماعة اإلحتفاالت بالكلٌة04/01/4109وذلن ٌوم األربعاء 

حملة تروٌجٌة لبرنامج التبادل الطالبى وذلن ٌوم "  EPSF-Assuitنظمت الجمعٌة العلمٌة لطالب كلٌة الصٌدلة "  .34

 . م بساحة الكلٌة44/01/4109لثالثاءا

-41عمد المؤتمر الرابع والعشرون لإلتحاد المصرى لطالب كلٌة الصٌدلة بعنوان " سند " فى الفترة من  .35

 . بماعة أ.د / دمحم رأفت بالجامعة م44/01/4109
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 قطاع امتعنٌه وامطالب

 . (ISO 9001/2015) 2015/9001 األيسوحصىل الكلًة على شهادة 

 تقرًر عي األًشطة امطالبٌة

  
 
 
 
 

 
 -النشاط الرايضي )طلبة(: -1
م يف األلعاب اجلماعية كرة اليد وكرة السلة واخلررو  8118/8119يف الدورة التنشيطية للعام  االشرتاك-1

 م.11/11/8118م حيت 01/9/8118من الدور وذلك يف الفرتة من 
 -االشرتاك يف نفس الدورة التنشيطية للكرة الطائرة طلبة واحلصول علي ادلركز الثاين واألمساء كاآليت:-8
 ادلوجود        الفرقة الرابعة.إسالم دمحم عبد -1
 أمحد ادلعتز أمحد                رابعة كلينكال.-8
 مينا خملص موريس             الفرقة الثانية.-0
 مصطفي رأفت سيد              الفرقة الثانية.-4
 أمحد بدر أمحد                   اثنية كلينيكال.-5
 نية كلينيكال.ايسر عابد يعقوب                اث-6
 أمحد عرايب سليمان             الفرقة األويل.-7
طلبرررة حيرررو   حصرررول الطالي/طرررار  محرررد  دمحم     8االشررررتاك يف بطولرررة اجلامعرررة للياقرررة البدنيرررة بعررردد -0

 م.89/11/8118الفرقة الثانية علي ادلركز األول علي مستو  اجلامعة وذلك يوم 
م. 7/11/8118-4تنظرريد دور ساسرري كرررة قرردم )طلبررة( يف الفرررتة مررن  قامررت اللةنررة الرايضررية  لكليررة-4

 -فريق ساسي حيو فاز  دلركز األول الطلبة اآليت آمسائهد: 16وكانت مكونة من عدد 
 دمحم خالد حمود    رابعة ك-8دمحم عبد هللا أمحد       رابعة كلينيكال    -1
 محد عاطف كمال   رابعة كأ-4أمحد ادلعتز أمحد         رابعة ك         -0
 احلسن سيد دمحم    رابعة ك-6حيي دمحم مليةي         رابعة            -5
 حممود أمحد مصطفي     اثلثة.-7

 -فاز  دلركز الثاين:
 بيمن أجمد إدورد     اثنية ك-8أمحد حيي أمحد           الفرقة الثانية      -1

 -:اللةنة الرايضية:أوالا 
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 حسام كمال دمحم     اثنية ك-4        أمحد عبد الوهاب حلمي    اثنية ك  -0
 عارف عبد العال أمحد اثنية ك-6أمحد مجال علي           اثنية ك          -5
 النويب أمحد النويب        الفرقة الثانية.-7
م وفرراز  دلركررز األول 10/11/8118كمررا   تنظرريد دورة تررنس طاولررة )طلبررة(علي مسررتو  الكليررة يرروم -5

س الفرقرة الثانيررة  علرري مسرتو  الكليررة وفرراز  دلركرز الثرراين برروال عرادل عبررد  الفرقررة الثانيررة ك مينرا خملررص مرروري
 وفاز  دلركز الثالو جون أجمد رمسيس اثنية ك

كررة -كررة قردم–كررة طرائرة -  االشرتاك يف دور  وبطوالت اجلامعة وخاصة األلعاب اجلماعية )كررة يرد-6
 و اخلرو  من األدوار التمهيدية.م حي9/11/8118-7سلة(يف الفرتة من 

حريت  10/11/8118  ادلشاركة يف األلعراب الفرديرة اآلتيرة يف الفررتة مرن -7
م ومل حتررررز الكليرررة أيرررذ مراكرررز وذلرررك بسررربي إنشررر ال الطرررالب 11/8/8118

 أبعمال االمتحاانت الدورية وأعمال السنة.
 

 -النشاط الرايضي)طالبات(: -8
 دلشراركة يف الردورة التنشريطية لترنس قامت اللةنة الرايضية -1

م وقرررد شرررارك كرررالا 0/11/8118الطاولررة وذلرررك يررروم األربعررراء 
 -من:
مارتينرررا عررراطف -8حنررران زهةرررر شرررلق    الفرقرررة الثانيرررة    -1

 وليد     الفرقة الثانية
 مراث فتحي عياد      الفرقة الثانية-0
لتنشرررريطية للكرررررة الطررررائرة وذلررررك يرررروم اال نرررر  قامررررت اللةنررررة الرايضررررية طالبررررات  دلشرررراركة يف الرررردورة ا-8
 -م وقد فازوا الطالبات  دلركز الثالو علي مستو  اجلامعة وقد شارك فيها كالا من :8/11/8118
 ريهام روماين   اثلثة ك-8مراث فتحي عياد          الفرقة الثانية           -1
 ميانة زكراي    اثلثة كد-4شريويت اند  سعد       الفرقة الثانية           -0
قامررررررت اللةنررررررة الرايضررررررية طالبررررررات  دلشرررررراركة يف  ال يررررررات كرررررررة السررررررلة وذلررررررك يرررررروم األحررررررد ادلوافررررررق -0
 -م وشارك فيها كالا من:7/11/8118
 فريينا جرجس عراين   أويل ك-8مارتينا عاطف وليد        أويل ك        -1
 فاطمة أمحد دمحم          الفرقة الثانية.-0
-10مررررررت اللةنررررررة الرايضررررررية بعمرررررري دورة تررررررنس طاولررررررة وذلررررررك يررررررويي الررررررثالاثء واألربعرررررراء ادلوافررررررق قا-4

 -م وشارك فيذ كالا من :14/11/8118
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 مراث فتحي عياد    اثنية.-8مارتينا عاطف وليد        أويل ك      -1
 مريا سامح رشد   األويل.-4حنان زهةر شلق         الفرقة الثانية  -0

 

 
 

 م يوم اال ن .1/11/8118أقامة جلنة األسر فعاليات استقبال الطالب اجلدد بتاريخ -1
 م.89/9/8118-80فتح لتسةيي  ب األسر ابتداء من -8
م بعنوان"الشهداء يف حرب 11/11/8118-8اشرتاك جلنة األسر يف مسابقة الرسد بتاريخ-0

ركزية وحصول الطالي/نورهان عزب مصطفي سف   لفرقة الثالثة  دلركز أكتوبر"ادلقامة برعاية الشباب ادل
 األول.

شاركت جلنة األسر بعمي حبو ديين بعنوان"حماربة االسالم -4
م ادلقامة إبدارة رعاية الشباب 17/11/8118للمرجفون"بتاريخ 

ادلركزية للطالي/دمحم فتحي مهام  لفرقة الثالثة وحصولذ علي 
 ادلركز الثالو.

(وافق السيد األستاذ الدكتور/انئي رئيس اجلامعة علي تسةيي 5
 م.81/11/8118أسرة أحياء بتاريخ 

م محلة توعية تعريف نشاط ادلؤسسة لطالب 01/11/8118أقامت جلنة األسر يوم الثالاثء ادلوافق -6
 بنية".الصيدلة اإلكلينيكية محلة توعية بعنوان"عملية االبتسامة ودورها يف عال  الشفة األر 

(وافق السيد األستاذ الدكتور/انئي رئيس اجلامعة علي مزاولة نشاط أسرة ضحكة ومعاا نتعلد بتاريخ 7
 م.10/11/8118
وافق السيد األستاذ الدكتور/انءب رئيس اجلامعة علي تسةيي أسرة الصيدلة االكلينيكية بتاريخ -8

 م.18/11/8118
م محلة توعية عن مرض السكر  وذلك 88/11/8118أقامت أسرة ضحكة يوم األربعاء ادلوافق -9

 مبدر  ) ( بقسد الكيمياء العضوية مبشاركة أعضاء األسرة.
 
 

فاعليات افتتاح وبدء النشاط للةمعية بكلية الصيدلة يوم  "EPSF"قامت اجلمعية العلمية الطالبية -1
 .0م مبدر  5/11/8118اال ن  ادلوافق 

"محلة توعية صحية عن "نظام احلياة الصحية السليمة" بساحة EPSFنظمت اجلمعية العلمية الطالبية"-8
 م.14/11/8118-8الكلية خالل الفرتة من 

 -اا:جلنة األسر:نياث

 -اا:اللةنة العلمية:اثلث
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"محلة توعية " لنظام الصحي السليد" وذلك مبقر اند  EPSFنظمت اجلمعية العلمية الطالبية"-0
 م.8/11/8118افق أسيوط الرايضي"اند  البلدية"يوم اخلميس ادلو 

" محلة توعية عن "النظام الصحي السليد"مبقر اند  أعضاء EPSFنظمت اجلمعية العلمية الطالبية"-4
 م.8/11/8118هيئة التدريس يوم اخلميس ادلوافق 

"بعمي دردشة للتحضري والتةهيز لإلستعداد حلملة تعريف عن EPSFقامت اجلمعية العلمية الطالبية"-5
 م.15/11/8118ة يوم اخلميس ادلوافق بداية مهنة الصيدل

"محلة تعريف عن بداية مهنة الصيدلة وذلك بساحة الكلية EPSFنظمت اجلمعية العلمية الطالبية"-6
 م.81/11/8118م. ويوم األربعاء ادلوافق 18/11/8118أمام ادلبين اإلدار  وذلك يوم األحد ادلوافق 

صيديل ادلستقبي بعمي حفي افتتاح لبدء نشاطها وذلك "مجعية FPAقامت اجلمعية العلمية الطالبية"-7
 م.88/11/8118يف قاعة ادلؤمترات بكلية الزراعة يوم اخلميس ادلوافق 

محلة تعريفية عن برانمج لتطوير الطالي الصيديل وذلك  "EPSF"نظمت اجلمعية العلمية الطالبية-8
 م.85/11/8118م واألحد 88/11/8118بساحة الكلية يومي اخلميس 

بعمي ورشة عمي عن التوعية الصحية وذلك مبدر  شرح قسد  "EPSF"نظمت اجلمعية الطالبية-9
 م.87/11/8118الصيدلة الصناعية يوم الثالاثء ادلوافق 

"محلة التربع  لدم لطالب الكلية بساحة الكلية جبوار جممع EPSFنظمت اجلمعية الطالبية"-11
 م.88/11/8118ادلدرجات يوم األربعاء ادلوافق 

"محلة توعية عن مرض سرطان الرئة يوم األربعاء FPAنظمت اجلمعية العلمية"صيديل ادلستقبي"-11
 م بساحة الكلية.88/11/8118ادلوافق 

ورشة عمي عن التسويق وذلك مبدر  شرح قسد الصيدلة  "EPSF"قامت اجلمعية العلمية الطالبية-18
 م.89/11/8118الصناعية يوم اخلميس ادلوافق 

  صيديل ادلستقبي عمي ورشة عمي عن أدوية "FPA"نظمت اجلمعية العلمية الطالبية -10
"Dtc Drugs م.4/18/8118"وذلك مبدر  شرح قسد الصيدلة الصناعية يوم الثالاثء ادلوافق 

"صيديل ادلستقبي محلة توعية عن أدوية EPAنظمت اجلمعية العلمية الطالبية"-14
"OtcDrug"م.5/18/8118لكلية وذلك يوم األربعاء ادلوافق للطالب بساحة ا 

( بعمي يوم ترفيهي للطالب FPAقامت اجلمعية العلمية الطالبية )-16  
مبقر اند  القرية األودلبية جبوار محام السباحة  الستاد الرايضي خلتام النشاط 

 م.8/18/8118يوم السبت 
 



 

 جامعة أشًىط  –كلًة الصًدلة 

                      9                                                                                                                                                    و                    2018/2019إجنازات الكلًة خالل العاو اجلامعٌ  27

 

 -اا:جلنة اجلوالة واخلدمة العامة:رابع
 
طالررري وطالبرررة  15وذلرررك مبشررراركة عررردد  8/11/8118بعمررري يررروم خدمرررة عامرررة  لكليرررة بتررراريخ القيرررام -

وكذلك اختيار عشرية اجلوالة  لكلية ودهان رصيف الكلية واألشةار وعمري السرالت أبفررجل اجلرالد وكرذلك 
 نظافة ادلصالة وأيضاا دهان السالت  للون األخضر واألبيض.

    
 

 -الثقافية:خامساا: اللةنة 
شاركت اللةنة الثقافية يف مسابقة حفظ القرآن الكرمي كامالا وحفظ نصف القرآن وحفظ األربع  -1

م واليت نظمتها االدارة العامة برعاية الشباب 01/11/8118-89حديو نبو  مع الشرح يف الفرتة من 
 يف النشاط الثقايف.

 -الشباب للطالب اآليت أمسائهد: كما   التصعيد لإلشرتاك يف وزارة الدولة لشئون-8
 (أمحد عبد  ماضي       الفرقة الثالثة       حفظ القرآن الكرمي كامالا وحفظ نصف القرآن.1
 (دمحم رمضان عبد ادلنعد  الفرقة الثالثة       نصف القرآن الكرمي واألحاديو النبوية.8
 - أمسائهد:اشرتكت اللةنة الثقافية يف مسابقة ورش الشعر للطالب اآليت-0
 (زين العابدين دمحم عبد الدامي      الفرقة الرابعة              الشعر 1
 مقال(-قصة قصرية-(دمحم شوقي عبد اجلليي            الفرقة الرابعة              الشعر)فصحي8
-11يف الفرتة من  (أمساء عبد الفتاح                   الفرقة الثانية              مقال  سد)هي تكثرت(0

 م.86/11/8118
اشرتكت اللةنة الثقافية يف مسابقة ابداع يف ادلعلومات -4

 -العامة)اختيار العباقرة(وقد اشرتك الطالب اآليت أمسائهد:
 (مصطفي أمحد ابراهيد               الفرقة الثانية كلينيكال.1
 ينيكال.(أمساء عبد الفتاح                    الفرقة الثانية كل8
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 (مسية دمحم غزايل                      الفرقة الثالثة كلينيكال.0
-10وقد   التصعيد علي مستو  اجلمهورية يف الفرتة من 

 م.       87/11/8118
شاركت اللةنة يف مسابقة ادلقال  سد )هي كثرت( سد -5

من  الطالبة/أمساء عبد الفتاح حممود حنفي  لفرقة الثانية يف الفرتة
 م.10-87/11/8118
أشرتكت اللةنة الثقافية يف مسابقة شعر انتصارات اكتوبر علي مستو  اجلامعة وقد فاز الطالي/دمحم -6

 شوقي عبد اجلليي  لفرقة الثالثة  دلركز األول.
كما أشرتكت اللةنة يف مسابقة االحتفالية النبوية لسيد الربية بكلية التةارة يوم اال ن  ادلوافق -7

 م وقد فاز الطالي/هباء رضوان عبد احلكيد  دلركز الثالو يف مسابقة القرآن الكرمي.11/18/8118
م 1/1/8119نظد احتاد كلية الصيدلة اللةنة الثقافية يوم  قايف واكتشاف ادلوهوب  يوم اخلميس -8

 (طالي وطالبة.85لعدد)
 

 

 
بعمي مسابقة اكتشاف ادلواهي وتكرمي أوائي الدفعة وذلك يوم السبت قامت اللةنة االجتماعية -1

 م.10/11/8118ادلوافق 
-18قامت اللةنة االجتماعية بتنفيذ مسابقة الشطرنج علي مستو  الكلية يومي األحد واال ن  -8

 م.19/11/8118
    

قامت اللةنة االجتماعية بتنفيذ مسابقة الطالي والطالبة ادلثالية -0
 م.19/11/8118مستو  الكلية يوم اال ن  علي 

 
  االشرتاك يف مسابقة الشطرنج علي مستو  اجلامعة وذلك يف -4

م وفاز فريق 5/18/8118م حيت 85/11/8118الفرتة من 
 الكلية  دلركز السادس.

ي مستو    االشرتاك يف حضور دورة تدريبية للطالب ادلشارك  يف مسابقة الطالي والطالبة ادلثالية عل-5
 م بقاعة ادلناقشات  دلبين اإلدار .88/11/8118-81اجلامعة يومي 

 -:اللةنة االجتماعية:سادساا 
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-85  االشرتاك يف مسابقة الطالي والطالبة ادلثالية علي مستو  اجلامعة خالل الفرتة من -6
بقاعة ادلناقشات  دلبين اإلدار  وقد فازت الطالبة/آالء حسن عباس  لفرقة الثالثة  89/11/8118

 بع علي مستو  اجلامعة. دلركز الرا
 

 -:الفنية:اللةنة سابعاا 
 

()حكاية نصر(يف جمال ال ناء والعزف 45شاركت الكلية يف احتفاالت انتصار أكتوبر اجمليد الذكر  ال)-1
 م.6/11/8118-1 لنشاط الفين  الستاد يف الفرتة من 

 لطالب كلية الصيدلة وذلك أقامت اللةنة الفنية  لكلية إيفينت عرض واكتشاف مواهي ومعرض فين-8 
 0م.81/11/8118يوم األحد ادلوافق 

الكروشيذ وذلك يف الفرتة من –اركت الكلية يف مراكز تدريي تنمية ادلواهي يف جمال احلياكة والتطريز -0
 م. والطالبة /مريا سامح رشد .15/18/8118م حيت 1/11/8118
 م 8118/8119شاركت الكلية يف مهرجان إبداع ادلوسد السابع علي مستو  اجلمهورية لعام -4

 الطالي/أمحد دمحم عبد العظيد                  الفرقة الثالثة
 الطالي/دوالجي مسري كمال                    الفرقة الرابعة.

وال ناء ومعرض لوحات فنية  لتعاون مع مجعية شاركت الكلية يف يوم ترفيهي للطالب يف جمال العزف -5
 م.0/18/8118رعاية الطالب والعامل  وذلك يوم اال ن  

 8119شاركت الكلية يف أسبوع شباب اجلامعات ادلصرية الثاين عشر يف جامعة كفر الشيخ فرباير -6
 والطالي/ماركو جمد  حلمي                   خامسة كلينيكال.
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 امعنٌا وامبحوث قطاع امدراسات

 امدراسات امعنٌا

 العام الجامعي من أعضاء الهيئة المعاونة ومن الخارج خالل  قيدينبيان بعدد طالب الدراسات العليا الم
 م8102/8103

 القصه
 دكتىراه ماجصتري

 مً اخلارج مً الداخل مً اخلارج مً الداخل
 8 3 7 7 ـــــــاتـــدالىًــــــــالصًـ

 2 2 3 3 ـــــــــــــرــــالعقـاقـًـــــــ
 4 1 10 4 ة الصياعًــــةـــــالصًدل
 1 1 3 5 ةــــاء الطبًـــــــــالكًنً

 1 2 3 5 الكًنًاء العضىية الصًدلًة
 7 4 3 3 الكًنًاء التخلًلة الصًدلًة

 - 1 وافد ميين 1+ 13 2 ةـة اإلكلًيًكـًــالصًــدل
 8 2 82 2 واملياعة ًااملًكروبًىلىجـ

 8 - 31 1 اء احلًىيــــــةــالكًنًـــ
 - 3 4 1 ة والصـــنىوـاألدويعله 

 

 اإللتحاق ببرامج الدراسات العليا:

 تتزاٌد أعداد الطالب الممٌدٌن فى برامج الدراسات العلٌا خاصة دبلوم الصٌدلة السرٌرٌة .0

( للٌل نسبٌا نظراً لبعد محافظة أسٌوط م4102/4109واحد بالعام الجامعً  عدد الطالب الوافدٌن )طالب .4
 الجغرافى عن محافظة الماهرة.

 

 امبحث امعنىي

  .برامج الكلية لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة 

معمل  هاعمدٌ" التً MOEالدورة التدرٌبٌة السنوٌة "تطبٌمات الكمبٌوتر فً تصمٌم األدوٌة باستخدام برنامج  -

 . كلٌة الصٌدلة جامعة أسٌوطب النمذجة الجزٌئٌة

أعضبء هيئخ  انعذيذ يٍ ( دورح حتى اآلٌ حضزهب02يعًم انًُذجخ انجزيئيخ ) هبانتي عقذوثهغ إجًبني عذد انذوراد 

 . انعذيذ يٍ انُطالةو ( ثبحث422ويٍ خبرج انكهيخ عذد ) انتذريس ويعبوَيهى  وانجبحثيٍ ثأقسبو انكهيخ

 ب يهي ثيبٌ ثبنذوراد.وفي ي

 

 غلفراة غلمهىغ  ل.
عى  عدد غل اضس ى

 ااز  غليلي 

عشز الخامطتورشت العمل  .1  8 2118فبراًز  2-4 

2. 
 دورة جدريبيت مخخصصت

"Structure-based Molecular Modeling in Drug Development" 
 6 2118هوفمبر  1،3
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 األًشطة امعنىٌةأًشطة آخرى متدعٌه 

تموم الكلٌة بمخاطبة شبكة المعلومات بصفة دورٌة لنشر ابحاث أعضاء هٌئة التدرٌس ذات معامل التأثٌر  -
باإلضافة الً األبحاث الفائزة بجائزة جامعة  م4109م حتى 4107خالل األعوام من بحث  24وبلغ عددها 

 اسٌوط التشجٌعٌة للنشرعلً مولع الجامعة.

عضواً من أعضاء  403لعدد  Google Scholar( بعمل ITالكلٌة )لامت وحدة الخدمات التكنولوجٌة ب -
عضواً علً  032، منهم  404هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم )إجمالً عدد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 رأس العمل(.

عضواً من أعضاء هٌئة التدرٌس  033بالتسجٌل لعدد "  ITلامت وحدة الخدمات التكنولوجٌة " كما  -
 . Research gateمولع ى علومعاونٌهم 

تم عمل صفحات لكل أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم تحتوي معلومات خاصة بهم باألضافة إلً السٌرة  -
 الذاتٌة.

 

 امىكتبات

 م31/8/2019م وحتى 1/9/2018بيان بإحصائيت العمليت البحثيت خالل الفترة مه 

 عـــــــــــــــدد بٌـــــــــــــان

 طالب8160 المترددٌن على المعامل خالل الفترةإجمالى عدد 

 ورقة  8661 عدد أوراق الطباعة التى تم نسخها

 ساعة 8281 عدد ساعات إستخدام األجهزة

 رقةو 3 عدد أوراق الماسحات الضوئٌة

 ةسطوانإ 22 نسخ اسطوانات مصرح بها

 

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

 البٌان
 مهداهال المشتراة

4103 
4104 

4104 
4107 

4107 
4102 

4102 
4109 

4103 
4104 

4104 
4107 

4107 
4102 

4102 
4109 

 012 - 8 - 08 - 8 61 الكتب العربٌة

 2 8 6 6 61 20 28 23 الكتب االجنبٌة

 006 8 2 6 13 20 25 003 االجمالً

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

 إنكتزوَيخ:

 الدرجة العلمٌة              
 

 المسم         

 رسائل دكتوراه رسائل ماجستٌر دبلوم

 مصغرات فلمٌة CDمصورة  ورلٌة مصغرات فلمٌة CDمصورة  ورلٌة ورلً

 85 06 - 20 65 026 6 الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة

الكٌمٌاء التخلٌمٌة) الكٌمٌاء
 الطبٌة( الكٌمٌاء+ العضوٌة 

- 816 62 63 - 02 81 
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الصٌدلة  و الصٌدالنٌات
 الصناعٌة

- 861 12 006 - 62 26 

 62 06 - 11 55 832 - العمالٌر

 86 80 - 26 26 811 0 الفارماكولوجى

 00 02 - 62 28 081 - المٌكروبٌولوجى

CDs 8 - - 8 - - مشتملة عدة رسائل - 

 013 082 - 512 626 0880 5 االجمالً

 

  و4102/4102خالل انعبو انجبيعي  وانًستعيزيٍعهى انًكتجخ عذد انًتزدديٍ  – ثبنثب  

 انًتزدديٍ: –أ 

 المجموع ٌةكلٌنٌكبرنامج الصٌدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هٌئة التدرٌس

650 5812 0631 5888 01282 

 

 انًستعيزيٍ –ة  

 المجموع ٌةكلٌنٌكبرنامج الصٌدلة اإل الطالبات الطلبة أعضاء هٌئة التدرٌس

022 31 012 012 222 

 

 امىؤتىرات

 و9102مؤمتــر انطــالب 

 

 :م13/1/9132 تاريخ األنعقاد 

 :مسرح كلية الهندسة ـ جامعة أسيوط. مقر اإلنعقاد 

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

 : طالب جامعة أسيوط / جامعة النهضة / مجلس بحوث الدواء. الجهات المشاركة فى التنظيم 

 : 011 المشاركون  

 :ليم والطالب ، نائب رئيس نائب رئيس الجامعة لشئون التع الرعاية العلمية واإلشراف العلمى

 الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، لسم الكيمياء العضوية.

 :د/ أبو بكر السيد ، د/ حسين الصباغ ، د/ طرق أبو الفضل ، ممثلى مجلس بحوث  المحاضرون

 الدواء.

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

 هداف:األ ..................................................................................... 

 :دعم وحدة أبحاث لطالب ماديا ومعنويا.  التوصيات 
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 و9102/9102املؤمتر انعهمً انسنىي نهكهية نهعاو اجلامعً 

 

 :م33/4/9132الموافك  األربعاءيوم  تاريخ األنعقاد. 

 :بالكليةبمبنى "ب"بماعة اإلحتفاالت  مقر اإلنعقاد. 

 :لطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية الجهة المنظمة. 

 : األلسام العلمية المختلفة بالكلية الجهات المشاركة فى التنظيم. 

 : جميع أعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالكلية المشاركون 

 :عميد الكلية /أ.د.السيد  الرعاية العلمية واإلشراف العلمى. 

 :والسادة أعضاء هيئة التدريس الكليةعدة منالشات بين إدارة  المحاضرون. 

 :الصعوبات التي تواجه البحث العلمي والعملية التعليمية بالكلية المحاور. 

 :محاولة تذليل هذه الصعوبات . األهداف 

 :التوصيات ...................................... .  
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 قطاع شئون امبٌئة

 :قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ما يليأنشطة  تتضمن

" وذلاً ياىل نذها   "Smile Faceإطاجلتاٌ غلالاالا غلجادد وعظااعدبه  لاش غلىشاف غلالدام وتلادي  اما  غلاادغيا غلثظايال  لاا   .1

غفم   ل.0/9/0318غمى

/  ةغلاادهجىز فيهااا غلظاايدة  ةحلاا  و ااى "  وغلحاام وحاضااس عماام تىعياا   اا ي  مىضااىعاة ع جلفاا  لااش كس اا  غلمصااازة لااش جممياا  "  .0

مااادة ذاااالد أطاااامليع   جاعمااا  أطااايى  – نطاااجاذ غمظااااعد مللظااا  غلمهايااا  غل سجااا  مليليااا  غلجماااس   –ألفاااخ عتاااد غل الاااام غلشااااف ش 

 وذلً االٌ شاس طثجمبا.

دة ذاالد أطاامليع  وذلاً ااالٌ شااس دوزة تدز ثي  عاى " ملسوتىهاىالة غلماال  غلىيمااوي مسااسم غلظاس ا  " للالاالا ملاسي وعم اش ما .0

 طثجمبا.

عمم تىعي    ي  مىضىعاة ع جلف  للمىظف   لش غليلي  وذلً ليم عى ) غل ظاملاة , شئى  رفسغد , أع   غليليا  , غلشاال   .4

غفااام  ذ نطاااجا –/ ألفاااخ عتاااد غل الاااام غلشااااف ش  ةغلظااايدة غلااادهجىز فيهاااا  ةل  وغلحااام وحاضاااس 19/9/0318( وذلاااً ياااىل رزةماااا  غمى

 .جاعم  أطيى  – غمظاعد مللظ  غلمهاي  غل سج  مليلي  غلجمس  

إطااااجىماٌ غلاااادوزة تدز ثياااا  عااااى " ملسوتىهااااىالة غلمااااال  غلىيماااااوي مساااااسم غلظااااس ا  " للالااااالا ملااااسي وعم ااااش وذلااااً اااااالٌ شاااااس  .5

 .طثجمس

ل وذلاً 0318/0319جااع ش عشازه  غللالاع ادع  غملججمع وتهمي  غلتييئ  لش تهلي  حفم غللس جي   ليلي  غلصيدل  للماال غل .6

غفم   ل .4/13/0318يىل غللميع غمى

غللجهااا  غمظاائىل  عاااى غلااج لل نعاااى عاااى غلهفاياااة مل مىغعااااا ( حظااا   –لجهااا  عهااع غلجااادا    –ثشااىيم لجاااا  ) تسشاايد غلالاكااا   .7

 غللىغعد غمسطل  عى غلظيد نطجاذ غلدهجىز/ مائ  زئيع غلجاعم  لشئى  ادع  غملججمع وتهمي  غلتيئ .

عحاضاسة ملس ا  وعمليا  حاضاس فيهاا غلظايد تا  إللاا  دوزة تدز ثي  مىظفى وعماٌ غليلي  عى غل ماي  غمدمي  عيافح  غل سغئم   .8

عظحشااازي غلجاعماا  لوعااى وغلظاايد نطااجاذ غلاادهجىز /   غملااى  –غللااىغ  / إملااسغ ي  عااامىض وغلظاايد غللااىغ  / عتااد غلااسحمى طااسي 

 .ل16/13/0318-14لش غلفراة عى  ملاليلي  حجفاالةلاع  لا ملغللاط    غمشسف وذلً 

غفم  .9  .  ل00/13/0318يىل للجمااازف " لجه  غلتيئ  "  وغلحسجيم فيها مى يسغ  وذلً  ملامشازه  عع غلالالا يىل نذه   غمى

غفم  0333مدوة تسحيثي  امهىغ  " هثظىل   .13  ل  .00/13/0318عج "  وذلً  ملامشازه  عع غلالالا يىل غلثالذا  غمى

غفام  .11 ل 09/13/0318-08حمل  تىعي   عى ادع  غملججمع لش"  غلجتادٌ غلالالةى"  و" ف اض سسم " وذلاً ياىعى نحاد ونذها   غمى

 لش طاح  غليلي 

غفم  .10 ل للجمسف ع اش 09/13/0318ش ازة وفد  الةى عى عدزط  غلفسنظيظيا  غلثامى   غللاة  مل طيى   وذلً  يىل نذه   غمى

تا  وضااع ملسمااعج لص ااازة اما  نكظااال وغمماعام وعقهااا عممام نكااسغا مللظا  غلصاايدل  غلصاهاعي  ,عسهااص غللاادعاة غليليا  حيااف 

عجحف غلهتاتاة غلالتي  مللظ  غلملاك ا وأيضا ةال  غللياكا  غلتدميا  هماا إطاجلتلا  هاو ، عسهص غمملىعاة غلدوغئي ، غلصيدلي 

عحماىد غلتاادزي عتاد غماللا   وهياام غليليا  لشاائى  ادعا  غملججمااع وتهميا  غلتيئاا  أ.د/ ، عمياد غليلياا ه عاى أ.د/ عحماىد   شاايح

 لش كاع  عجلع غليلي .

غفم .10  ل اظاح  غليلي  .4/11/0318يىل تسفيهم للالالا وذلً يىل نحد غمى
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ى نزةماا  لاش طااح  غليليا  وذلاً عا  C علياى   ا   ( لللضاا  ع اش ف ااوض 133تفميم  عتادزة غلظيد زئيع غلجماىز   ) حمل   .14

غفم  غفم 7/11/0318غمى  حال  .   733ل وبحضىز أ.د/ مائ  زئيع غلجاعم  وت  عسح عا يلسا 11/11/0318ل ححم نحد غمى

" ذلااً يااىل غلثالذااا  " أطااتااها وعالجاااا عااى اماااا  نعااسغس غلهفظااي  وغل اا ي   يلياا  غلملامشااازه  عااع  ااالا ياااااىل تىعاااااىي تهلااي   .15

غفم  ظاح  غليلي .ال 6/11/0318غمى

طلىا حياة ةحش طلي  " وذلاً ياىل أحمل  تىعي  للالالا تحخ عهىغ  "  تهلي  EPSF-Assiutملالجماو  عع غلجممي  غلململي   .16

غفم   ل اظاح  غليلي .  8/11/0318غللميع غمى

وذلاااً ياااىل نحاااد مل طاايى   " UP Pharm" ش ااازة مصاااهع "  IBملاا  كالااااع ادعااا  غملججمااع وتهميااا  غلتيئااا  ملاإلشااراغن عاااع  اااالا "  .17

غفم   ل وشا د غلالالا جميع عسغحم غلجصويع غلدوغئى.18/11/0318غمى

 -عمم تىعي    ي  مىضىعاة ع جلف   االٌ أهجىبس وذلً لش نعاهى نتي  : .18

 .عىشا لس  عماد فجياة أحمد مص ا غلثامىي مل - أ 

 عماد غلفجياة نش سي غلثامىي ملمسهص  أملهىا. - ا 

 غلثامىي ملمسهص عهفلى .عماد غلفجياة نش سي  -   

ش ااازة  التاااة عدزطاا  جماااٌ عتااد غلهاةااس غلثامى اا  ملهاااة ملتالااام عااس لمااسس فىااسبه  غلحاام لمااسس فىااسبه  غلحاام تااجللل لااش إطااجمماٌ  .19

غفم   ل .05/11/0318تس اق رفاعش همال  وذلً للمشازه  لش عمسس غلملىل وغلاهدط  وذلً يىل نحد غمى

 لللال   عمم عالى   عى آلال غللاس وذلً عى .03
ً
 ل .0318/0319شاس مىفمبا  تلا

 لللال   .01
ً
 ل .0318/0319عمم عالى  عى ف اض " سسم " وذلً عى شاس ديظمبا  تلا

لجهااا   –لجهااا  غلاااج لل نعاااى عاااى غلهفايااااة مل مىغعااااا غمللجلفااا   –لجهااا  عهاااع غلجااادا    –ثشاااىيم لجاااا  ) لجهااا  تسشااايد غلالاكااا   .00

 ملهاً  ع ش غللالاا غلىغزد عى غلظيد نطجاذ غلدهجىز / عميد غليلي  . لجه  نشعاة وغلىىغزد (  وذلً –تسشيد غمياه 

غفس اااااا لاااااش غمالااااااع  وغمالاااااامل  وغليافج ايااااااة وغليافيهااااااة  .00 عحضاااااس إذتااااااة حالااااا  وذلاااااً  اشااااا   نشاااااراغ اة غل ااااا ي  غلىغجااااا  تى

غفاااام ونهشاااان وغمىجتااااة ملماااا يىفااام طاااالع  غمياااا  عاااع غمل افلااا  ع اااش غملااااس غلالئااام ملاااال سل غلجااااع ش  وذلاااً ياااىل نذهااا   غمى

 ل .0/10/0318

ماادوة تثليفيااا  عااى " حصاااس عشاااىالة غلالااالا غلهفظاااي  " وحاضاااس فيهااا د/ عهااااٌ حل اام طااايد    أاصاااائى إزشاااد مف اااسم أطحشاااازي  .04

مف سم ودهجىزغه لش عل  غلهفع مليلي  غلراملي  جاعم  أطيى  مدزط   و لت  عدزط  غلفازوق غلججس ثي  لل ااة مل طايى   وذلاً 

غفم يىل غ  ل.10/10/0318للميع غمى

 - / عهااااااٌ حل ااااام طااااايد ةحاضاااااسة فيهاااااا غلظااااايدة غلااااادهجىز مااااادوة للمااااااعل   ) غلظااااايدغة ( ملاليليااااا  تحاااااخ عهاااااىغ  " كمااااادة طاااااجاة "    .05

غفااام ياااىل وذلاااً  -أاصاااائى إزشااااد مف اااسم ودهجاااىزغه لاااش علااا  غلاااهفع مليليااا  غلرامليااا  جاعمااا  أطااايى   ل 17/10/0318نذهااا   غمى

 الام )ا( ملاليلي .مللاع  لاحجفاالة عت

عمام تىعياا   ا ي  مىضااىعاة ع جلفا   اااالٌ شااس ديظاامبا وذلاً لااش نعااهى نتياا    وليا  غلجمااس   وذلاً لااش وليااة )غلملااىل ,  .06

 غل لىق , غلراملي  , ادع  إججماعي (   حاالة عهفسدة عى عسس غلجىحد عهد ن فاٌ .

 -وذلً لش نعاهى نتي  :ل 0319عمم تىعي    ي  مىضىعاة ع جلف   االٌ شاس يهايس  .07

غفم  - أ   .ل0/1/0319-0زعاي  أ فاٌ غلجىحد لش كس   ملالام عدي وذلً يىعى نزةما  وغللميع غمى

غفم  - ا   .ل13/0319-9زعاي  أ فاٌ غلجىحد لش كس   ملالام عليج وذلً يىعى نزةما  وغللميع غمى
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غفس اااااا لاااااش  .08 غمالااااااع  وغمالاااااامل  وغليافج ايااااااة وغليافيهااااااة عحضاااااس إذتااااااة حالااااا  وذلاااااً  اشااااا   نشاااااراغ اة غل ااااا ي  غلىغجااااا  تى

غفااام  ونهشاااان وغمىجتااااة ملماااا يىفااام طاااالع  غمياااا  عاااع غمل افلااا  ع اااش غملااااس غلالئااام ملاااال سل غلجااااع ش  وذلاااً ياااىل نذهااا   غمى

 ل .11/0/0319

 -عمم تىعي    ي  مىضىعاة ع جلف   االٌ شاس يهايس وذلً لش نعاهى نتي  : .09

 ولي  غلجمس   .  - أ 

 لياة ) غلملىل , غل لىق , غلراملي  , ادع  إججماعي  ( حاالة عهفسدة عى عسس غلجىحد عهد ن فاٌ .و - ا 

 غمدزط  غميياميىي  غلثامى   مل طيى  . -   

عمااااسس ا اااااي مل طااااماز زعص اااا   للمااااىظف   وغلماااااعل   ملاليلياااا  ملامشااااازه  عااااع "جممياااا  غلسجااااا  لجهمياااا  غملججمااااع" وذلااااً لااااش غلفراااااة  .03

 ل.03/0/0319ل إلش 03/0/0319

غفام  .01 مدوة تحاخ عهاىغ  "  غلمادوغ  وغلمهاف عهاد ر فااٌ "  ملمدزطا  غلىحادة غلمسبيا  غمشاراه  نملجدغئيا   وذلاً ياىل نحاد  غمى

أاصاائى إزشااد مف اسم ودهجاىزغه لاش علا  غلاهفع مليليا   - / عهاٌ حل ام طايد ةغلظيدة غلدهجىز ل وغلحم حاضسة فيها 04/0/0319

 .غلراملي  جاعم  أطيى 

وة تثليفيااا   ااا ي   تحاااخ عهاااىغ  " ع اااا س غلىجتااااة غلظاااسام  "  ملمدزطااا  غلىحااادة غلمسبيااا  غمشاااراه  نملجدغئيااا   وذلاااً ياااىل ماااد .00

غفاام  نطااجاذ غمظاااعد مللظاا   –/ ألفااخ عتااد غل الااام غلشاااف ش  ةغلظاايدة غلاادهجىز ل وغلحاام حاضااسة فيهااا 06/0/0319غلثالذااا   غمى

 .جاعم  أطيى  – غلمهاي  غل سج  مليلي  غلجمس  

غفام  .00 وغلحام ل  08/0/0319مدوة تحخ عهىغ  " كمدة ملهاة " ملامماد غلفجياة نش سي غلثامىي ملالىليدي   وذلً يىل غللمايع غمى

أاصاااائى إزشااااد مف اااسم ودهجاااىزغه لاااش علااا  غلاااهفع مليليااا  غلرامليااا  جاعمااا   - / عهااااٌ حل ااام طااايد ةغلظااايدة غلااادهجىز حاضاااسة  فيهاااا 

 . أطيى 

 ش غلالالا ممسف   أزغئه  لش غليافيج ايا .عمم غطجثيا  ع  .04

غفم  .05  ل. 1/0/0319كافل   تي  إلش كس   " غلمصازة  مل طيى   وذلً يىل غلجمم  غمى

غفم  .06  ل.1/0/0319كافل   تي  إلش كس   " أملى اليم " عسهص غللىةي   مل طيى   وذلً يىل غلجمم  غمى

غفم ش ازة مصهع طيد للالالا ملاليلي  وذلً يىل نحد   .07  ل .0/0/0319غمى

ل وت  غلجفجيش ع ش ) غمالت  , غلثالجاة , غلل ىل , غمشسوباة , غما هىالة ( ولاش 4/0/0319لليافيرايا رذه   ملجااز    عمم عحضس .08

 الحم .
ً
 نهاي  غمسوز ت  غلجهثيه عليه   مل صىا  ره غلهلا  ع ش أ  يج  غمسوز عسة أاسي لش وكجا

غفم كافل   تي  إلش كس   " عظ .09  ل  .8/0/0319ازة " عسهص ديسو   مل طيى   وذلً يىل غلجمم  غمى

غلظااايدة فيهاااا   ة ىمااا  وغلحااام حاضاااس ياااىل تسفيهااام و مااادوة  ااا ي  تثليفيااا  "عىضاااىعاة  ااا ي  ع جلفااا "  ملااادغز غمظاااه   ملجاااىغز غمل .43

وذلاً ياىل  جاعما  أطايى  – نطاجاذ غمظااعد مللظا  غلمهايا  غل سجا  مليليا  غلجماس   –/ ألفخ عتد غل الام غلشاف ش  ةغلدهجىز 

غفم   ل.9/0/0319غلظثخ غمى

 ل. 13/0/0319عمم عحضس لليافيرايا نحد ملجااز    .41

مدوة تثليفي   ملامشازه  عع غلالاالا ملمدزطا   " غلشاايد غملادل أملاى ملىاس عصعاى أملاى طاال  نعدغديا  ملها  " ملمسهاص أملاى تايج مل طايى    .40

غفم   ل.11/0/0319وذلً يىل نذه    غمى
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أاصااائى إزشاااد مف ااسم  - / عهاااٌ حل اام طاايد ةلالالتاااة غليلياا  حاضااسة فيهااا غلظاايدة غلاادهجىز ماادوة تحااخ عهااىغ  " كماادة ملهاااة "  .40

غفاام ودهجااىزغه لااش علاا  غلااهفع مليلياا  غلراملياا  جاعماا  أطاايى   مللاعاا  لاحجفاااالة عتالااام )ا( ل 11/0/0319وذلااً يااىل نذهاا   غمى

 ملاليلي . 

د غملاادل أملااى ملىااس عصعااى أملااى طااال  نعدغدياا  ملهاا  " ملمسهااص أملااى تاايج مل طاايى   وذلااً يااىل نذهاا    ماادوة تثليفياا  إلااش عدزطاا " غلشاااي .44

غفم   ل  .11/0/0319غمى

غفااااااام  .45 ش اااااااازة لالالتااااااااة غللظااااااا  غلمل ااااااام ملمدزطااااااا  غلجاعمااااااا    غلثامى ااااااا  ملهااااااااة لص اااااااازة عجحاااااااف غلملااااااااك ا وذلاااااااً ياااااااىل غلثالذاااااااا  غمى

 ل.10/0/0319

غفام  جىعي  عى أضسغز غلجدا  لحملج    .46 ل   لاش طااح  غليليا   عاى غلظااع  18/0/0319, وعااال غلصايدلش  وذلاً ياىل نذها   غمى

. 
ً
 غلجاطم  ةتاحا

غفاااام لحملجاااا    .47 جىعياااا  امهااااىغ  " ع ااااا س غلظاااامه  " و "  فىغئااااد نعشاااااا غلالتياااا   "  للماااااعل   ملاليلياااا  وذلااااً يااااىل غللماااايع غمى

 ل  ً .01/0/0319

غفاااااام  -غلفااااااج  عسهااااااص  -كافلاااااا   تياااااا  مللس ااااااه ملالااااااام عااااااس .48 عحافلاااااا  أطاااااايى   ملامشااااااازه  عااااااع  ااااااالا غليلياااااا  وذلااااااً يااااااىل غلجمماااااا  غمى

 ل .00/0/0319

 –/ ألفخ عتاد غل الاام غلشااف ش  ةغلظيدة غلدهجىز فيها  ةأملس م وغلحم حاضس شاس حمل  تىعي    ي  مىضىعاة ع جلف   االٌ  .49

وليا  ، وليا  غلصايدل " -كاعخ اها  لش نعاهى نتي  :و  جاعم  أطيى  – نطجاذ غمظاعد مللظ  غلمهاي  غل سج  مليلي  غلجمس  

 ولي  غل لىق "، ولي  غلصزغع  ،ولي  غلراملي  كظ  ز اس ن فاٌ ،غلجمس  

حصااااس عشاااااوم أوليااااا  نعااااىز عااااع نملهاااا  "ملمماااااد غلفجاياااااة نش ااااسي غلثااااامىي ملالىليدياااا  وغلحاااام حاضااااسة فيهااااا ”مااادوة تحااااخ عهااااىغ  .53

وذلاً ياىل أاصاائى إزشااد مف اسم ودهجاىزغه لاش علا  غلاهفع مليليا  غلرامليا  جاعما  أطايى   - / عهاٌ حل م طايد ةغلظيدة غلدهجىز 

غفم   ل .  4/4/0319غللميع غمى

/ ألفااااخ عتااااد غل الااااام  ةغلظاااايدة غلاااادهجىز  ةل  وغلحاااام حاضااااس 0319يىليااااى شاااااس حملاااا  تىعياااا   اااا ي  مىضااااىعاة ع جلفاااا   اااااالٌ  .51

" ولياا   -كاعااخ اهااا لااش نعاااهى نتياا  :و  جاعماا  أطاايى  – مهاياا  غل سجاا  مليلياا  غلجمااس  نطااجاذ غمظاااعد مللظاا  غل –غلشاااف ش 

 غلصيدل   . ولي  غلراملي  كظ  ز اس ن فاٌ , ولي  غلجمس   ".

ضاامى أنشااال  كالاااع ادعاا  غملججمااع وتهمياا  غلتيئاا  ملمااخ غليلياا  ملالجماااو  عااع شااسه  غطااراغش هيا لودو اا  دوزة تدز ثياا  للالااالا  .50

 ل.5/8/0319إلش  1/8غلفراة عى وذلً لش 

 ل .09/13/0319حمل  تىعي  عى " غلهلاف  غلماع  " ملمدزط  أطيى  غلججس ثي  لل اة وذلً يىل غلثالذا   .50

غفم  .54  اظاح  غليلي  . 03/13/0319يىل تىعىي عى " غلجهمس وطس ا  غلثدي " وذلً يىل نزةما  غمى

ملالجماااو  عااع شااسه  غطااراغش هيا وغلحاام بهاادف إلااش تاادز   غلالااالا مىغجااا  طااىق  حفاام اجااال غلاادوزة غلجدز ثياا  غلحاام ملم هااا غليلياا  .55

غفم   ل مللاع  لاحجفاالة ملاليلي 01/13/0319غلممم وذلً يىل غللميع غمى

ملااا  كالااااع ادعااا  غملججماااع وتهميااا  غلتيئااا  ملالجمااااو  عاااع إدغزة زعايااا  غلشاااتاا مااادوة امهاااىغ  " غلج ريااا  غلمالجيااا  وعاااال  أعاااسغس  .56

غفااام  –هحافاااه "حاضاااس لاااش غلهااادوة غلظااايدة غلااادهجىزة /  تاااه غلجلفاااى غلظااامه  وغل غاصاااائى ث ريااا  عالجيااا   وذلاااً ياااىل نذهااا   غمى

 ل مللاع  لاحجفاالة ملاليلي  .11/11/0319

 عالى   عى أعسغس غلجااش غلاض م. .57
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 .عالى   عى ع ا س غلظمه  .58

 عالى   عى أضسغز غلجدا   . .59

 ل م.اعالى   عى يىل غلتيئ  غلم .63

 ج ري  غلظليم  .عالى   عى غل .61
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 انعاو اجلامعيانىت نظمتها انكهية خالل  محالت انتىعيةو احملاضرات انعهميةانندوات وورش انعمم واندورات انتدريبية وأيضا املؤمترات وبيان ب

 و(9102/9102)
 

ان           ي                      الب 

اطال  ش   ن 

 الحٌة الموظمة مكس االهػكاد ثارِخ االهػكاد الػوٍان
الحٌات 

المشاركة فُ 
 الجوظّم

 المشاركٍن
السغاِة 

الػلمّةواإلشساف 
 الػلمُ

ًراف المحاور  المحاضسون
أ
 الجٍصّات اال

مرات  
ت   المؤ 

المؤثمس البحثَ الطالبَ 
 الثالح

حرٍِم 
أ
المٍافق  اال
 م13/1/9132

كلّة بمضسح 
 الٌورطة

بحاث 
أ
وحرة ا

-الطالب بالكلّة
 الكلّةإدارة 

طالب خامػة 
طٍّط / خامػة 

أ
ا

الوٌضة / 
محلص بحٍث 

 الرواء

 011غرد  
مشارك من 
غضاء 

أ
ا

ًّئة 
الجررِص 
 والطالب

هائب رئّص 
الحامػة لشئٍن 
الجػلّم والطالب 
، هائب رئّص 
الحامػة 

للرراطات الػلّا 
والبحٍث ، لضم 
 الكّمّاء الػضٍِة

بٍ بكس الضّرد
أ
، / ا

، د/ حضّن الصباغ
بٍ 

أ
د/ طسق ا

الفضل، ممثلَ 
 محلص بحٍث الرواء

هشس البحح 
بحاث 

أ
الػلمَ ، ا

الوباثات 
بحاث 

أ
الطبّة، ا

دوِة المضادة 
أ
اال

 للضسطان

--- 

دغم 
وحرة 
بحاث 

أ
ا
 لطالبا

 بالكلّة
مادِا 
 ومػوٍِا

المؤثمس الػلمَ الضوٍى 
للكلّة للػام الحامػَ 

 م9132/9132

ربػاءٍِم 
أ
المٍافق  اال
 م33/4/9132

بكاغة 
اإلحجفاالت 
بمبوَ 

 بالكلّة"ب"

 الكلّةإدارة 
لضام الػلمّة 

أ
اال

المذجلفة 
 بالكلّة

خمّع 
غضاء 

أ
ا

ًّئة 
الجررِص 
واإلدارِّن 
 بالكلّة

ثحت رغاِة الضّر 
.د.

أ
محمٍد / ا

غمّر  –شّحي 
 الكلّة

 بّن غرة موالشات
والضادة  الكلّةإدارة 

غضاء ًّئة 
أ
ا

 الجررِص

الصػٍبات الجُ 
ثٍاخي البحح 
الػلمُ والػملّة 

 الجػلّمّة
 بالكلّة

محاولة ثزلّل 
ًزى 

  الصػٍبات
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ان            ي                      الب 

اطال  ش   ن 

 الحٌة الموظمة مكس االهػكاد ثارِخ االهػكاد الػوٍان
الحٌات 

المشاركة فُ 
 الجوظّم

 المشاركٍن
السغاِة 

الػلمّةواإلشساف 
 الػلمُ

ًراف المحاور  المحاضسون
أ
 الجٍصّات اال

دوات       --- --- --- --- --- --- --- --- الب 

 ورش  العمل

كادِمَ 
أ
 اإلِمّل اال

Office365وفٍائرى 
وكّفّة اطجذرام 

Scifinder 

ربػاء المٍافق 
أ
ٍِم اال
م  9132طبجمبس 90

 الضاغة الثالثة غصسا

بمررج )ج( 
 كلّة الطب

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 طالب الكلّة بالكلّة الػامة

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

بٍبكس مصطفَ غبرالػال الضّر مررس 
أ
د. /ا

 بكضم الكّمّاء الػضٍِة
حمر رخب غطّة طّر 

أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –اال

أ
ا

غضاء فسِق مضئٍلُ ثضٍِق المشسوغات
أ
 ا
طجاذ  – طػاد غبراللطّف حضن بٍّمَد./

أ
ا

 مضاغر بكضم الػكالّس

   

كادِمَ 
أ
 اإلِمّل اال

Office365 وفٍائرى 
وكّفّة اطجذرام 

Scifinder 

ربػاء 
أ
 1ٍِم اال
ك جٍبس 

أ
م 9132ا

الضاغي الػاشسة 
 صباحا  

بمػمل وحرة 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 طالب الكلّة بالكلّة الػامة

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

حمر رخب غطّة طّر 
أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –اال

أ
ا

غضاء فسِق مضئٍلُ ثضٍِق المشسوغات
أ
 ا

بكضم  –والمررس المضاغر/دمحم كمال طّر 
 الكّمّاء الػضٍِة

   

كادِمَ 
أ
 اإلِمّل اال

Office365 وفٍائرى 
وكّفّة اطجذرام 

Scifinder 

ربػاء 
أ
 1ٍِم اال
ك جٍبس 

أ
م 9132ا

 الضاغي الٍاحرة ظٌسا  

بمػمل وحرة 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 طالب الكلّة بالكلّة الػامة

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

حمر رخب غطّة طّر 
أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –اال

أ
ا

غضاء فسِق مضئٍلُ ثضٍِق المشسوغات
أ
 ا

بكضم  –والمررس المضاغر/دمحم كمال طّر 
 الكّمّاء الػضٍِة

   

كادِمَ 
أ
 اإلِمّل اال

Office365 وفٍائرى 
وكّفّة اطجذرام 

Scifinder 

 4ٍِم الذمّص 
ك جٍبس 

أ
م 9132ا

الضاغي الػاشسة 
 صباحا  

بمػمل وحرة 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 طالب الكلّة بالكلّة الػامة

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

حمر رخب غطّة طّر 
أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –اال

أ
ا

غضاء فسِق مضئٍلُ ثضٍِق المشسوغات
أ
 ا

المػّر بكضم –والصّرلَ/اهرور هبّل 
 الكّمّاء الػضٍِة

   

كادِمَ 
أ
 اإلِمّل اال

Office365 وفٍائرى 
وكّفّة اطجذرام 

Scifinder 

 4ٍِم الذمّص 
ك جٍبس الضاغي 

أ
ا

 الٍاحرة ظٌسا  

بمػمل وحرة 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 طالب الكلّة بالكلّة الػامة

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

حمر 
أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –رخب غطّة طّر اال

أ
ا

غضاء فسِق مضئٍلُ ثضٍِق المشسوغات
أ
 ا

والصّرالهّة/طامّة مصطفَ المػّرى بكضم 
 الكّمّاء الػضٍِة

   

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=2786
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 ورشة غمل بػوٍان
 الػسوض "بسهامج

 "Preziالجكرِمّة  

ٍِم الذمّص 
هٍفمبس  99المٍافق 
م الضاغة 9132

 الػاشسة صباحا  

بمػمل وحرة 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

الذرمات وحرة 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 بالكلّة الػامة

لضادة اغضاء ا
ًّئة الجررِص 

 كلّةالبمػاوهٌّم و

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

حمر رخب غطّة طّر 
أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –اال

أ
ا

غضاء فسِق مضئٍلُ ثضٍِق المشسوغات
أ
 ا

   

ًمّة اإلِمّل 
أ
ا

كادِمَ 
أ
 Office365 اال

 وثطبّكاثي"
 

حر المٍافق 
أ
ٍِم اال
م 9132ِواِس 31

الضاغي الػاشسة 
 صباحا  

بمػمل وحرة 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 بالكلّة الػامة

محمٍغة من 
 كلّةالبالمٍظفّن 

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

حمر رخب غطّة طّر 
أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –اال

أ
ا

غضاء فسِق 
أ
 مضئٍلُ ثضٍِق المشسوغاتا

   

"Using EndNote to 
Insert Citations 

and Create a 
Bibliography" 

ٍِم االربػاء المٍافق 
م 9132مارس 31

الضاغة الػاشسى 
 والوصف صباحا  
وثم اطجكمال 
الٍرشة ٍِم 

ربػاء
أ
/91/1اال

م المٍافق  9132
الضاغة الػاشسة 

 صباحا  

بمػمل 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

الذرمات  وحرة
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 بالكلّة الػامة

لضادة اغضاء ا
ًّئة الجررِص 

 كلّةالبمػاوهٌّم و

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

طجاذ المضاغر/
أ
حمر صفٍت دمحم ابٍرِةاال

أ
 –ا
طجاذ مضاغر 

أ
بكضم الكّمّاء الطبّة ا

 الصّرلّة
   

"مٌام غضٍ صحائ ف 
(Mis) "للكوجسوالت 

ربػاء  ٍِم
أ
اال

المٍافق 
بسِل31
أ
م 9132ا

 صباحا   33الضاغة 

بمػمل 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 بالكلّة الػامة

لضادة اغضاء ا
ًّئة الجررِص 

 كلّةالبمػاوهٌّم و

رغاِة  ثحت
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

طماغّل
أ
طجاذ/ دمحم لطب ا

أ
 الضّر اال

حمر محمٍد حوفَ
أ
طجاذ/ ا

أ
 والضّر اال

غضاء فسِق مضئٍلُ ال 
أ
 Misا

   

ًمّة اإلِمّل 
أ
" ا

كادِمَ وثطبّكاثي "
أ
 اال

ٍِم الضبت المٍافق 
بسِل 31
أ
م 9132ا

الضاغة الػاشسة 
 والوصف صباحا  

بمػمل وحرة 
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 كلّةالطالب  بالكلّة الػامة

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

حمر رخب غطّة طّر 
أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –اال

أ
ا

غضاء فسِق مضئٍلُ ثضٍِق المشسوغات
أ
 ا

   

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=2802
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ًمّة اإلِمّل 
أ
" ا

كادِمَ وثطبّكاثي "
أ
 اال

ٍِم الضبت المٍافق 
بسِل  91
أ
م 9132ا

الضاغة الثاهّة غشس 
 والوصف ظٌسا  

وحرة  بمػمل
الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة

وحرة الذرمات 
 الجكوٍلٍخّة
 بالكلّة

إدارة الػاللات 
 بالكلّة الػامة

لضادة اغضاء ا
ًّئة الجررِص 

 كلّةالبمػاوهٌّم و

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

حمر رخب غطّة طّر 
أ
طجاذ/ ا

أ
حر  –اال

أ
ا

غضاء فسِق مضئٍلُ 
أ
 ثضٍِق المشسوغاتا

   

جطبيم املعاًير 

ألاكادًميت اللوميت 

 املزحعيت

ًوم الخميظ 

املوافم 

 م21/12/2118
بلاعت مجلظ 

 الكليت
وخدة ضمان 

الجودة 

 وإلاعخماد

إدارة الػاللات 
أعضاء هيئت  بالكلّة الػامة

 الخدريظ

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا

 الكلّة

 –/  مدزوص عثمان أخمد  أ.د.الطيد 

وكيل الكليت لشئون الدراضاث العليا 

والبدور واملزاحع املعخمد لدى الهيئت 

اللوميت لضمان حودة الخعليم 

 وإلاعخماد

   

حعليم فً الطباعت 

 باالضخيطل

ًوم ألازىين املوافم 

 م18/2/2119
 

اللجىت الفىيت 

بإدارة رعاًت 

 الشباب

إدارة الػاللات 
طالب الفزق  بالكلّة الػامة

 تاملخخلف

ثحت رغاِة 
.د. وكّل 

أ
الضّر ا

الكلّة لشئٍن 
الجٌػلّم 
 والطالب

    

مدى جدليم الوركت 

 ILOSإلامخداهيت 

وملياص الخدرج 

للخلييم فى 

 إلامخداهاث الشفهيت

ًوم ألاربعاء 

املوافم 

 م11/4/2119

 

وخدة ضمان 

الجودة 

 وإلاعخماد

إدارة الػاللات 
أعضاء هيئت  بالكلّة الػامة

 الخدريظ

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا
مرِس  -الكلّة

وحرة ضمان 
 الحٍدة واإلغجماد

.د. محمٍد شّحي
أ
مرِس وحرة ضمان -الضّر ا

    الحٍدة واإلغجماد

الدورات  

ة   ب  ن  دري   الب 
 دورة الدفاع املدوي

-14مً 

 م16/11/2118

كاعت الخدريب 

 بالكليت

وكيل الكليت 

خدمت لشئون 

املجخمع وجىميت 

 البيئت

كطاع الحماًت 

املدهيت وإدارة 

املخاطز 

بجامعت 

 أضيوط

عدد مً 

لعاملين ا

 بالكليت

 
مىدوب مً كطاع الحماًت املدهيت 

 بجامعت أضيوط

شزح مثلث 

الحزيم 

وألاضباب الهامت 

 وراء الحزائم

إضخعداد 

العاملين 

للخعامل 

مع 

ألاسماث 

والكوارر 

خال 
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 خدوثها

لشزكت دورة جدريبيت 

 أضتراسهيكا لألدويت

-1الفترة مً 

 م5/8/2119

 مدرج "ب"

مدرج كطم 

الصيدلت 

الصىاعيت، 

مدرج كطم 

 الصيدالهياث

الطيد أ.د. وكيل 

الكليت لشئون 

خدمت املجخمع 

 وجىميت البيئت

شزكت 

أضتراسهيكا 

 لألدويت

طالب الفزكخين 

النهائيخين 

 بالكليت

 إدارة الكليت
بيشوي سكزيا د. دمحم مدمود ساًد، د. 

 راغب، د. بيشوي عبد املطيذ أمين
 

كيفيت 

الخعامل 

مع ضوق 

العمل في 

شزكاث 

 ألادويت

 

زهامج خدريب على بال

الدسجيل الالكترووى 

 بزهامجلطالب 

 الصيدلت إلاكليىكيت

ًوم الخميظ 

املوافم 

 م13/9/2118

بلاعت 

إلاخخفاالث 

 مبنى " ب "
 إدارة البرهامج

وخدة 

الخدماث 

الخكىولوحيت 

 بالكليت

املزشدًً 

الاكادًميين 

 برهامجلطالب ال
عميد  –/ خطً الهوارى  أ.د.الطيد  

    كليت العلوم

حعليم اللزاءة 

والكخابت )مدو 

 ألاميت(

-26مً 

 م31/8/2118
كاعت الخدريب 

بالدور ألارض ي 

 ب مبنى " ب "

وخدة ضمان 

الجودة 

 وإلاعخماد

إدارة الػاللات 
لعاملين ا بالكلّة الػامة

 بالكليت

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا
مرِس  -الكلّة

وحرة ضمان 
 الحٍدة واإلغجماد

مدًز   -الطيد/ ممدوح عبد الزضول 

 املكخباث بالكليت
   

دورة جدريبيت خاصت 

 باملخاسن 
-4مً 

 م6/9/2118
كاعت الخدريب 

بالدور ألارض ي 

 ب مبنى " ب "

وخدة ضمان 

الجودة 

 وإلاعخماد

الػاللات إدارة 
 بالكلّة الػامة

لعاملين ا

 بالكليت

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا
مرِس  -الكلّة

وحرة ضمان 
 الحٍدة واإلغجماد

مدًز  –الطيد/ مصطفى دمحم أخمد 

اث بالكليت  املشتًر
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لحفاظ على املعامل ا

 وألامً املعملي
-19مً 

 م21/9/2118
كاعت الخدريب 

بالدور ألارض ي 

 ب مبنى " ب "

ضمان وخدة 

الجودة 

 وإلاعخماد

إدارة الػاللات 
لعاملين ا بالكلّة الػامة

 بالكليت

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا
مرِس  -الكلّة

وحرة ضمان 
 الحٍدة واإلغجماد

 –الطيدد./دمحم حابز عبد الوكيل 

 مدرص بلطم الكيمياء الخدليليت بالكليت
   

دورة جيشيطيت لللغت 

ت  إلاهجليًز

-23مً 

 م27/9/2118
كاعت الخدريب 

بالدور ألارض ي 

 ب مبنى " ب "

وخدة ضمان 

الجودة 

 وإلاعخماد

إدارة الػاللات 
 بالكلّة الػامة

لعاملين ا

 بالكليت

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا
مرِس  -الكلّة

وحرة ضمان 
 الحٍدة واإلغجماد

المررس المضاغر   -د./  هاهضَ طػر طامَ   
داب

آ
    بكضم اللغة اإلهحلّشِة كلّة اال

إضخخدام الىمذحت 

الجشئيت بىاء على 

معزفت الهيكل 

الكيميائى فى جطويز 

 الدواء

 &1ًومى 

 م3/11/2118

بمعامل 

جصميم 

 ألادويت بالكليت

كطم الكيمياء 

 الطبيت بالكليت
 

لضادة اغضاء ا
ًّئة الجررِص 

مػاوهٌّم و
لضام 

أ
والباحثّن با

ومن دارج  الكلّة
 الكلّة

     

الحفاظ على املعامل 

وألامً املعملى 

 والخوصيف الوظيفي
-28ًومى 

 م29/11/2118
بلاعت 

الخدريب 

 بالكليت

وخدة ضمان 

الجودة 

وإلاعخماد 

 بالكليت

إدارة الػاللات 
 بالكلّة الػامة

فىيين املعامل 

 الجدد

ثحت رغاِة 
.د. غمّر 

أ
الضّر ا
مرِس  -الكلّة

وحرة ضمان 
 الحٍدة واإلغجماد

مدًز  –الطيد/ مصطفى دمحم أخمد 

اث بالكليت  املشتًر
   

دورة جدريبيت 

جخصصيت فى مجال " 

Voltammetry " 

-13ًومى 

 م14/12/2118

بمعمل 

الكيمياء 

الخدليليت 

الكهزبيت 

 باللطم

كطم الكيمياء 

الخدليليت 

الصيدليت 

 بالكليت
 

لضادة اغضاء ا
ًّئة الجررِص 

مػاوهٌّم و
لضام 

أ
والباحثّن با

ومن دارج  الكلّة
 الكلّة

     

 Word  دورة
 28/1فى الفترة مً 

 م3/2/2119وختى 

معامل 

الحاضب الالى 

 الطالبى

وخدة الحاضب 

الالى الطالبى 

 بالكليت

      لعاملين الجددا ITوخدة ال 
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رات   محاض 
ال

ة   لمب 
الع

 

Sterile 

Manufacuring and 

Lyohilization 

 

ًوم ألاربعاء 

املوافم 

 م3/11/2118
 الكليتإدارة  بمدرج " ب"

بالخعاون مع 

شزكت اكادًما 

 اهترهاشيوهال
      الكليت طالب

" مهىت الصيدلت بين 

 الحاضز واملطخلبل "

ًوم ألاربعاء 

املوافم 

 م13/3/2119

 

كطم الصيدلت 

إلاكليييكيت 

 بالكليت

   
 –الصيدالهيت / وطزيً دمحم عبدالصبور 

 ميطم الجودة بمدًزيت الصحت بأضيوط
   

حملات  

ة   ؤعب   الت 

ألاهيميا  مزض

 وضزطان الدم

ًوم ألازىين املوافم 

 أضزةطالب   م8/11/2118

CPS بالكليت  
طالب الفزكت 

إلاعدادًت 

 وألاولى
     

إضخلبلذ الكليت 

 111فزيم " خملت 

مليون صحت لللضاء 

 " Cعلى فيرص 

   بطاخت الكليت عدة أًام

لطادة أعضاء ا

هيئت الخدريظ 

ومعاوهيهم 

واملوظفين 

 والطالب

     

" اعزف فصيلخك " 

للخوعيت بأهميت 

 الخبرع بالدم

ًوم ألاربعاء 

املوافم 

 م14/11/2118

 بطاخت الكليت
 أضزةطالب 

CPS بالكليت 

حمعيت رعاًت 

الطالب 

والخزيجين 

والعاملين 

 بالكليت

لطادة أعضاء ا

هيئت الخدريظ 

ومعاوهيهم 

واملوظفين 

 والطالب

     

 


