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 األًشطة وامفاعنٌات

  13/10/2020ًَٕٝٛ صش١ سٝح إضتكبًت ايه١ًٝ اؿ١ًُ يًهػف ع٢ً األَساض املص١َٓ ٚذيو ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل  100مح١ً . ّ 

 يًذ١ٓ ايع١ًُٝ بإداز٠ زعا١ٜ ايػباب مبالعب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ٚذيو ّٜٛ ايطبت سفٌ إضكباٍ ايطالب اؾدد ٚايت٢ ْعُتٗا ا
 ّ . 24/10/2020املٛافل 

  عُٝد ايه١ًٝ ٜعكد عد٠ إدتُاعات َع : -ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبداملٛىل- 

 ّ .1/12/2020َدٜس٣ اإلدازات بايه١ًٝ ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل  -

 ّ .1/12/2020َتشاْات ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل ؾ١ٓ اؾداٍٚ ٚاإل -

 ّ .  6/12/2020ايطادٙ ايٛنال٤ ٚايطادٙ زؤضا٤ األقطاّ ّٜٛ األسد املٛافل  -

 ّ .   17/1/2021أَٓا٤ املؼاشٕ بايه١ًٝ ّٜٛ األسد املٛافل  -

  َٔ 2020ّ ْٛفُرب 5 -4عكد َؤمتس داَع١ أضٝٛط ايدٚيٞ يًعًّٛ ايصٝدي١ٝ ايجاْٞ عػس يف ايفرت٠ online .بطبب دا٥ش١ نٛزْٚا  

  َٔ 24/12/2020إىل  10/12إْتؼابات اؼاد ايطالب بايه١ًٝ ف٢ ايفرت٠ . ّ 

  عُٝد ايه١ًٝ يتفكد ٚسد٠ ايتعًِٝ اإليهرت٢ْٚ بايه١ًٝ ّٜٛ اـُٝظ املٛافل  –دٛي١ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبداملٛىل
10/12/2020 . ّ 

 جاي١ٝ ايت٢ ْعُتٗا ايًذ١ٓ اإلدتُاع١ٝ بإداز٠ زعا١ٜ ايػباب بايه١ًٝ ّٜٛ اـُٝظ املٛافل َطابك١ ايطايب / ايطايب٘ امل
10/12/2020 . ّ 

  2020عُٝد ايه١ًٝ ملتابع١ إَتشاْات ايدزاضات ايعًٝا دٜطُرب  –اؾٛي١ ايتفكد١ٜ يًطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبداملٛىل ّ
 . 

  عُٝد ايه١ًٝ يتفكد َسنص اـدَات ايصٝدي١ٝ يًٛقٛف ع٢ً َد٣ اإلضتفاد٠  –قُد عبداملٛىل دٛي١ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد
 ّ .           24/1/2021باإلَهاْٝات املتاس١ باملسنص ّٜٛ األسد املٛافل 

  قُٛد ايبدز٣  عُٝد ايه١ًٝ ٜسافك٘ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / –اؾٛي١ ايتفكد١ٜ يًطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبداملٛىل
ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ  –ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ػد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚايطٝد٠ األضتاذ ايدنتٛز / دٝٗإ ْبٌٝ فتٝض  –عبداملطًب 

ّ يكطاع٢ ايتعًِٝ ٚايطالب ٚايدزضات 2020/2021ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ يإلط٦ُٓإ ع٢ً ضري إَتشاْات ايفصٌ ايدزاض٢ األٍٚ 
 ّ .2021اٜس ايعًٝا فرب

  ٚنٌٝ  –عُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / قُٛد ايبدز٣ عبد املطًب  –إغساف ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبداملٛىل
ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ػد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ع٢ً إدسا٤ات تعكِٝ ٚتطٗري َكاز ؾإ إَتشاْات ايفصٌ ايدزاض٢ األٍٚ يًعاّ 

 ّ .  25/2/2021ّ ٚذيو ّٜٛ اـُٝظ املٛافل 2020/2021اؾاَع٢ 



 

 داَع١ أضٝٛط  –ن١ًٝ ايصٝدي١ 

                      3                                                                                                                                                                  ّ                    2020/2021إلاشات ايه١ًٝ ػالٍ ايعاّ اؾاَعٞ  20

 

  عُٝد ايه١ًٝ يًطالب ايفا٥صٜٔ ف٢ َطابك١ ايطايب ٚايطايب١ املجاي١ٝ  –تهسِٜ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبد املٛىل
 ّ . 2020/2021ٚاٜضا ايفا٥صٜٔ ف٢ َطابك١ ايػطسْر عٔ ايعاّ اؾاَع٢ 

 عُٝد ايه١ًٝ ملكاز ؾإ إَتشاْات ايفصٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ  –يدنتٛز / أمحد قُد عبداملٛىل اؾٛي١ ايتفكد١ٜ يًطٝد األضتاذ ا
ّ ٚذيو يإلط٦ُٓإ ع٢ً تطٗري ٚتعكِٝ ايًذإ ٚناف١ اإلضتعدادات اـاص١ باإلَتشاْات ٚذيو ّٜٛ األسد املٛافل 2020/2021
30/5/2021. ّ 

  ٚنٌٝ  –عُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / قُٛد ايبدز٣ عبداملطًب  –دٛي١ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبداملٛىل
 ّ .2021ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ػد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ملكاز ؾإ إَتشاْات ايفصٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ يًعاّ اؾاَع٢ 

  قطاع ػد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ّ ٚذيو ضُٔ ػط١ 15/6/2021تطٗري ٚتعكِٝ َكاز ؾإ اإلَتشاْات ٚذيو ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل
 ايب١٦ٝ .  

  ٚنٌٝ  –عُٝد ايه١ًٝ تسافك٘ ايطٝد٠ األضتاذ ايدنتٛز / دٝٗإ ْبٌٝ فتٝض –دٛي١ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبد املٛىل
دنتٛزاٙ " يًعاّ  –َادطتري  –َادطتري  –ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ يتفكد ؾإ إَتشاْات ايدزاضات ايعًٝا " دبًّٛ 

 ّ .   2020/2021اؾاَع٢ 

  عُٝد ايه١ًٝ طالب بسْاَر ايتبادٍ ايطالب٢ يطالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ  –اضتكباٍ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / أمحد قُد عبد املٛىل
EPSF Assiut  26/8/2021ٚذيو عكب ػتاّ فرت٠ تدزٜبِٗ بايه١ًٝ ّٜٛ اـُٝظ املٛافل. ّ 

 دًدأعىال اإلحالل وامتج

بداااااا   بلياااااال نيكاااااادشي   و د دىداااااا  ب يااااااش    ػماااااا  أخاااااادٌ  إلنشاااااااش البياااااا    ػماااااا  ظد اااااا    إغماااااا ٌ أ -

 فلغ سبػون أيف حنيه  ال غير.  77777نلخ  س  بجي ) أ ( بتي ف  كش ت 

  بتعاااااوام  ػ  ااااا  نلل ساااااد هااااااة نيعد ااااا   غاااااش    أ  ػااااا  بتي فااااا  إللاااااش  صاااااخااااادٌ  إلنشااااااش   إغمااااا ٌ أ -

        يف حنيه  ال غير  .فلغ ستون أ 67777بدوناة 

 يامتى ته تٌفٌذها خالل امعام امجاوعامٌدوات وامدورات امتدرًبٌة وورش امعىل 

 م0202/0201

 -:ًطاد٠ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ ي 

كلسةةا أمضلءةةائم  لةةعمبكوةة ر  مو بةةاوم "ممنبمةةوبام مبكةةة  ا مبكن   ةةعممللةةبمنرمةةا ومبكةةو ن  م مOnlineورشةةعمل ةة م م .1

مم.مم5/11/0101 عمك وبقعمبكن ثمبكباك  عم موذككم وممبأل م امبك وبفقموبكو موكوج

ك ا موقوبل مل  مكجاامبكورق ا موفقامأل  ةاممآبكم وأمبكوبممظ "امقطاعمبك ربسا مبكبل اموبكن وثمناكجا بعمو  ملموبام م .0

ل  ة مبك ل ةعم ةوممبأل مة امم–لن بك وكبممبك ورأمبك اك عملشرمكلورق ا م موبكوبم اءرمف "امبكس  مبألسواذمبك  وورم/مض   مدمحم

ممم.مممم01/10/0101بك وبفقم

مظ  مو  أمء اامبكجو أموبإللو ةا مورشةعمل ة مكلسةا أمبلءةائم  لةعمبكوة ر  منبمةوبام موواة  مبكنةرب ومووواة  م .3

  مبألسةواذممم م اءةرمف "ةامبكسة0112بك قررب مطنقامكل بةا  رمبكقو  ةعمبكق اسة عمبك رجب ةعمكقطةاعمبكاة  كعمااة برمبنر ة م



 

 داَع١ أضٝٛط  –ن١ًٝ ايصٝدي١ 

                      4                                                                                                                                                                  ّ                    2020/2021إلاشات ايه١ًٝ ػالٍ ايعاّ اؾاَعٞ  20

 

 ربجةةعمةةةارجتم بو ةة م ةةامقنةة مبك" لةةعمم-ضسةةواذمبكاةة  كعمبكاةةمال عمبك ولةةرةمناك ل ةةعمم–بكةة  وورم/م  ةةرو مل  ةةاامض  ةة م

قامنقالةعم11/2/0101بكقو  عمكء اامجو أمبكوبل مموبإللو ا ،موذككم وممبأل ة مبك وبفةقم ممبكسةالعمبك ا  ةعملشةرممااةنا ا

 اك ل ع.بك ورمبألرءتم نمبمابامنم-بإل ولاال م

 مفةامبكوبا ة موبكووباة م ةعمبكق ةا ب مبأل ا    ةعموبإل بر ةعمناك ل ةع ملةامظ  مو  أمء اامبكجةو أموبإللو ةا م  اءةرأم .4

مم03/8/0101وذكةكم ةوممبأل مة امبك وبفةقممل  ة مبك ل ةعم–بكس  مبألسواذمبك  وور/مض   مدمحممض   ملنة مبك ةوكبم اءرمف "ام

قامنقالع مبك ورمبألرءتم نمبمابامناك ل ع.م-بإل ولاال ممبكسالعمبك ا  عملشرمماانا ا

 

 -:اإلدازٟذٗاش ًي 

م،م10/0/0101-9ناك ل عموذككمفتمبكلوةرأم ةاممظممقسممبك    ائمبك وبل عم ورأمو ر نعمكلسا أمفم امبك با  منأقساممبك    ائم .1

قم نأقساممبك    ائمبك وبل ةعموبك    ةائمبكبءةو عمبكاة  ك عموبك    ةائممناإلءافعماكبم شار عمجزل عم امبك ب   امبك ب م ام    ا

 م.بكو ل ل عمبكا  ك ع

 ورأمو ر ن ةعموممومظة ممو  أمبك اسبمبآلكتمبكطالنتمناك ل عمموناكوباوام عو  أمء اامبكجو أموبإللو ا ممفتماطارمضمشطع .0

كإل بر  اموبكبا ل امناك و  عمكرفةعم لةائأمبكج"ةازمبإل برامناك ل ةعموذكةكمفةتمبكلوةرأم ةامامWord 2007نبموباماضساس ا م

قماكةةبمبك ام ةةعملشةةرمظ"ةةربقمووةةم04/10/0101-01م،موبكلوةةرأم ةةام13-12/10/0101 لقةة مممم ةةامبكسةةالعمبكباشةةرأماةةنا ا

مم.11/1/0101م،م08/10/0101ا و اام و تم

 مفةامبكوبا ة موبكووباة م ةعمبكق ةا ب مبأل ا    ةعموبإل بر ةعمناك ل ةع ملةامظ  مو  أمء اامبكجةو أموبإللو ةا م  اءةرأم .3

مم03/8/0101وذكةكم ةوممبأل مة امبك وبفةقممل  ة مبك ل ةعم–بكس  مبألسواذمبك  وور/مض   مدمحممض   ملنة مبك ةوكبم اءرمف "ام

قامنقالعمبإل ولاال م مبك ورمبألرءتم نمبمابامناك ل ع.م-بكسالعمبك ا  عملشرمماانا ا

 يًطالب: 

 ٚسد٠ اـدَات ايتهٓٛيٛد١ٝ بايه١ًٝ  ْعُتIT   " ٌُٚزغ١ عOnline    عًع٢ بسْعاَر "Microsoft teams   يطعالب
" ٚذيععو ٜععّٛ ايجالثععا٤   Office 365ايهًٝعع١ ؼععت عٓععٛإ " نٝفٝعع١ اإلضععتفاد٠ َععٔ اإلوٝععٌ اتنععادو٢ ٚتطبٝكاتعع٘     

26/1/2021 . ّ 
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 كطاع امتعنٌه وامطالب

  2015/9001 األٜصٚػدٜد سصٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً غٗاد٠ (ISO 9001/2015)  12/2/2022ّٚايت٢ تٓت٢ٗ ف٢  ايجا١ْٝيًُس٠. 

 آمٌات تطبٌق وٌظووة امتعنٌه امهجٌي داخل امكنٌة 

ٚضط إدسا٤ات اسرتاش١ٜ َػدد٠ طٛاٍ فرت٠ ايدزاض١ بطبب  2021ّ/ 2020 اَعًٞعاّ اؾييف إطاز اضتعدادات اؾاَع١ 
ز٥ٝظ داَع١ أضٝٛط ع٢ً تفعٌٝ ناف١ / ايدنتٛز ايطٝد األضتاذ ظ فكد أند  19ايعسٚف املطتذد٠ ؾا٥ش١ فريٚع نٛزْٚا نٛفٝد 

ايٞ عٝح ػُع بني اآليٝات اييت تتُاغٞ َع تطبٝل َٓع١َٛ ايتعًِٝ اهلذني داػٌ اؾاَع١ ٚاييت أقستٗا ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايع
ايتعًِٝ ٚدًٗا يٛد٘ ٚايتعًِٝ عٔ بعد ظ ٖٚٛ َا ٜٓطًل ضُٔ ػط١ اؾاَع١ اتضرتاتٝذ١ٝ يًشفاظ ع٢ً صش١ ٚضال١َ ايطالب 

مما ٜؤدٟ إىل تكًٌٝ ايهجاف١ ايطالب١ٝ ٚؼكٝل اإلضتفاد٠ ايعع٢ُ َٔ ػرب٠ أعضا٤ ١٦ٖٝ  ٚناف١ ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ
 ١ ايتشت١ٝ يًه١ًٝ.ايتدزٜظ ٚايبٓٝ

ٚؼٍٛ تدزجيٞ يًطايب إىل َتعًِ َد٣ اؿٝا٠ ٚتطبٝكًا ألضايٝب األدا٤ ٚضُإ اؾٛد٠ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ، باإلضاف١ إىل 
ؼكٝل اإلضتفاد٠ ايعع٢ُ َٔ اإلَهاْٝات ايتهٓٛيٛد١ٝ ػازز ايفصٌ ايدزاضٞ، ع٢ً إٔ تتٛىل اؾاَع١ ٚضع اآليٝات ٚايضٛابط 

 ٖرا ايٓعاّ ٚفكًا يطبٝع١ ايهًٝات ٚايرباَر املؼتًف١.ايالش١َ يتٓفٝر 
يف ٖرا ايصدد أصدز ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ز٥ٝظ اؾاَع١ قسازًا بتػهٌٝ ؾ١ٓ عًٝا يٛضع ػط١ اؾاَع١ يًتعًِٝ 

 اهلذني.
 َٗاّ ايًذ١ٓ:

ناف١ اإلدسا٤ات َتابع١ ٚضع اؾداٍٚ ايدزاض١ٝ ٚػٗٝص قاعات ايدزٚع ايٓعس١ٜ ٚايع١ًُٝ َع َساعا٠ تطبٝل  (1
 اإلسرتاش١ٜ.

 َتابع١ ؼٌُٝ املكسزات باملٛاقع اإليهرت١ْٝٚ يًهًٝات ٚاؾاَع١. (2
دزاض١ اآليٝات ايتك١ٝٓ يتطبٝل ايتعًِٝ اهلذني َٔ ػالٍ تٛفري َٓص١ تع١ًُٝٝ تطُض بإْػا٤ ايفصٍٛ اإلفرتاض١ٝ  (3

١ ايتدزٜظ ٚتٛفس إَها١ْٝ ايتٛاصٌ َع ٚزفع احملاضسات ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ يًُكسزات املؼتًف١ َٔ قبٌ أعضا٤ ٦ٖٝ
ايطالب ٚتتبع أدا٥ِٗ ٚعٌُ اإلػتبازات ٚتصشٝشٗا تًكا٥ًٝا. ٚتكطِٝ ايطالب بايدزٚع ايع١ًُٝ إىل فُٛعات 

 صػري٠.
 

َطتضاف١ ع٢ً ػٛادّ )ضريفسات( داػٌ اؾاَع١، ع٢ً إٔ ٜكّٛ َسنص ايتعًِٝ  Moodleٚتطتعٌُ ن١ًٝ ايصٝدي١ َٓص١ 
أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚغريِٖ َٔ ايكا٥ُني ع٢ً إداز٠ َٓص١ ايه١ًٝ َع١ بعكد دٚزات تدزٜب١ٝ َهجف١ يًطاد٠ اإليهرتْٚٞ باؾا

ع٢ً إضتؼداّ املٓصات اإليهرت١ْٝٚ. ٚتػهٌ ؾ١ٓ يف نٌ ن١ًٝ إلداز٠ َٚتابع١ َٓصتٗا اإليهرت١ْٝٚ بس٥اض١ ايطٝد األضتاذ 
ا بٛسد٠ اـدَات ايتهٓٛيٛد١ٝ بايه١ًٝ ٖٚرٙ ايًذ١ٓ ٖٞ املط٦ٛي١ عٔ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب َطتعٝٓ / ايدنتٛز

 ايدعِ ايفين ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطالب يف إضتؼداّ املٓص١ اإليهرت١ْٝٚ.
نُا ٜتِ اإلضتعا١ْ مبسنص ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ باؾاَع١ ملعا١ْٚ ٚإزغاد ايه١ًٝ يف إضتؼداّ املٓص١ ٚإلعداد احملت٣ٛ 

كسزات طبكًا يًُعاٜري ايت٢ أعدٖا املسنص ايكَٛٞ يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ باجملًظ األع٢ً يًذاَعات، َع ضسٚز٠ اإليهرتْٚٞ يًُ
 اإلضتعا١ْ مبسنص غبه١ املعًَٛات باؾاَع١ ملسادع١ اإلدسا٤ات األ١َٝٓ يتأَني املٓص١ ايتع١ًُٝٝ.
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دّ ْػسٖا ع٢ً صفشات ايفٝظ بٛى أٚ أٟ صفشات َع ضسٚز٠ اإليتصاّ بٓػس املٛاد ايتع١ًُٝٝ يًُكسزات ع٢ً املٓص١ فكط ٚع
أػس٣ ٚذيو يعدّ تػتٝت ايطالب باألَانٔ املتعدد٠ يسفع احملت٣ٛ ايعًُٞ ٚيإلضتفاد٠ َٔ اـدَات األػس٣ اييت تكدَٗا املٓص١ 

 ايتع١ًُٝٝ.
١ َطتُس٠ يتُهٔ ع١ًُٝٝ ملكسزات ايه١ًٝ ٜٚتِ ؼدٜجٗا بصفتَع تٛفري ايه١ًٝ ألدٗص٠ ساضب آيٞ ؼتٟٛ ع٢ً املٛاد اي

ايطالب ايرٜٔ ت تتٛفس هلِ ٚض١ًٝ ضسٜع١/َٓاضب١ َٔ ايٛصٍٛ يًُٓص١ ايتع١ًُٝٝ عرب اإلْرتْت يف َٓاشهلِ َٔ ْطؽ املٛاد 
 ايتع١ًُٝٝ ع٢ً إضطٛاْات أٚ فالغات أثٓا٤ ٚدٛدِٖ بايه١ًٝ.

د فٝدٜٖٛات تع١ًُٝٝ ٜتِ ْػسٖا تكّٛ ايه١ًٝ بتٛفري أدٗص٠ يتطذٌٝ احملاضسات ٚايدزٚع ايع١ًُٝ اييت تتِ بٗا ٚإعدا
 ع٢ً َٓصتٗا ايتع١ًُٝٝ.

ٜتِ ايعٌُ ع٢ً إٔ تكّٛ اؾاَع١ بعٌُ إتفاق١ٝ َع غسنات اإلتصاتت يتٛفري ػطٛط إْرتْت يًطالب بأضعاز كفض١. 
 ٚنريو ايعٌُ ع٢ً تطؤٜع ػطٛط اإلْرتْت باؾاَع١.

١ٝ ايضسٚز١ٜ يتٓفٝر ايتعًِٝ اهلذني ٚغسا٤ زػص بعض مت شٜاد٠ َصازٜف ايطالب يًُطا١ُٖ يف تٛفري ايب١ٝٓ اإليهرتْٚ
( ٚغسا٤ أدٗص٠ يتطذٌٝ احملاضسات ٚايدزٚع ايع١ًُٝ ٚتٛفري Moodleاملٓصات ايتع١ًُٝٝ ع٢ً اؿٛضب١ ايطشاب١ٝ )َٓص١  

 ق١ٜٛ يف بعض أَانٔ اؾاَع١. Wi-Fiَعاٌَ يًطالب ٚإْػا٤ غبه١ 
 

ِ بتطذٌٝ مجٝع احملاضسات ايٓطس١ٜ ٚايدزٚع ايع١ًُٝ يف صٛز٠ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاْٚٝٗمت تهًٝف ايطاد٠ 
Videos  ٌيربْاَر دزد١ ايبهايٛزٜٛع يف ايصٝدي١ ٚبسْاَر دزد١ ايبهايٛزٜٛع يف ايصٝدي١ )صٝدي١ إنًٝٓٝه١ٝ( يًفص

داَٗا َٔ ايفصٌ ّ ٚزفعٗا ع٢ً املٓص١ اإليهرت١ْٝٚ اـاص١ بايه١ًٝ ٚاييت مت أضتؼ2020/2021ايدزاضٞ األٍٚ يًعاّ اؾاَعٞ 
ّ ٖٚٞ َكط١ُ إىل بسْافني ٚنٌ بسْاَر إىل فسم ٜٚٛدد يهٌ طايب اضِ َطتؼدّ 2019/2020ايدزاضٞ ايجاْٞ يًعاّ اؾاَعٞ 

 ٚن١ًُ َسٚز يٝطٌٗ ايتٛاصٌ َع ايطالب َٔ ػالي٘ ٚنريو ٜطٌٗ َتابع١ دػٍٛ ايطالب ٚأْػطتِٗ ع٢ً املٛقع.
http://staffcms.aun.edu.eg/pharmacy 

 
 مت َساعا٠ ايٓكاط ايتاي١ٝ عٓد ٚضع اؾداٍٚ ايدزاض١ٝ:

 %( 40:  30%( ْٚطب١ ايتعًِٝ عٔ بعد )َٔ  70:  60ْطب١ ايتعًِٝ ٚدًٗا يٛد٘ )َٔ تهٕٛ  .1

َساعا٠ تكًٌٝ ايهجاف١ ايطالب١ٝ ٚؼكٝل ايتباعد اإلدتُاعٞ ٚأػر سضٛز ايطالب ثالخ أٜاّ يف األضبٛع َع  .2
 اإلستٝاطات ايٛقا١ٝ٥.

 َإ يًدزٚع ايع١ًُٝ.ٛمت ؽصٝص ّٜٛ يًُشاضسات ايٓعس١ٜ ٜٚ  .3

مت ؽصٝص عد أقص٢ ضاعتني يًُشاضسات ايٓعس١ٜ نٌ أضبٛعني يًُكسز ٚاحملدد ي٘ يف ايال٥ش١ ايدزاض١ٝ ضاعتني  .4
 يطالب يف احملاضسات اييت مت زفعٗا ع٢ً املٓص١ األضبٛع ايطابل.ْطسٟ سٝح ٜتِ َٓاقػ١ ا

مت ؽصٝص عد أقص٢ ضاع١ يًُشاضسات ايٓعس١ٜ نٌ أضبٛعني يًُكسز ٚاحملدد ي٘ يف ايال٥ش١ ايدزاض١ٝ ضاع١ ْطسٟ  .5
 سٝح ٜتِ َٓاقػ١ ايطالب يف احملاضسات اييت مت زفعٗا ع٢ً املٓص١ األضبٛع ايطابل.

( يربْاَر 9، 7، 5دزد١ ايبهايٛزٜٛع يف ايصٝدي١ ٚطالب فصٍٛ )ايجايج١ ٚايسابع١ يربْاَر  مت تٛشٜع طالب ايفسق١ .6
 دزد١ ايبهايٛزٜٛع يف ايصٝدي١ )صٝدي١ إنًٝٓٝه١ٝ( إىل فُٛعتني يف احملاضسات ايٓعس١ٜ يتكًٌٝ ايهجاف١ ايعدد١ٜ.

http://staffcms.aun.edu.eg/pharmacy
http://staffcms.aun.edu.eg/pharmacy
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ايب( يف املعٌُ عٝح تكٌ ايطع١ ط 25-20مت تكطِٝ ايطالب يف ايدزٚع ايع١ًُٝ إىل فُٛعات صفري٠ عد أقص٢ ) .7
اإلضتٝعاب١ٝ يًُعٌُ يًٓصف، ٚعٝح ٜتِ يف يهٌ فُٛع١ غسغ ايدزٚع ايع١ًُٝ َٔ ػالٍ املٓص١ ثِ تطبٝكٗا 

 مبعاٌَ ايه١ًٝ يف األضبٛع ايالسل ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ذيو بايتبادٍ ٜٚكِٝ ايطايب ع٢ً نٌ دزع عًُٞ.

 
  هٝفٝع١ اضعتؼداّ املٓصع١ اتيهرتْٚٝع١ اـاصع١ بهًٝع١       بتعٛفري غعسغ  فٝعدٜٛ ي   بايهًٝع١  ٚسد٠ اـدَات ايتهٓٛيٛدٝع١  قاَت

عًع٢ َٛقعع    ايتعًعِٝ اهلذعني ٚاإلَتشاْعات اإليهرتْٚٝع١    يتٛاصٌ ٚ اإلضتفطاز غصعٛ   ٚعٌُ إعالْات يهٝف١ٝ ا. ايصٝدي١
َعععععععععععٔ ػعععععععععععالٍ ٚسعععععععععععد٠ اـعععععععععععدَات ايتهٓٛيٛدٝععععععععععع١ ععععععععععععٔ     ايعععععععععععسد ٜهعععععععععععٕٛ ٚايهًٝععععععععععع١. 

َع تٛفري أزقاّ ٚاتظ اب يًتٝطعري عًع٢   ( 2411484 ) ٚايتًٝفٕٛ  egITU@pharm.aun.edu.  اإلوٌٝ:  طسٜل
 .ايطالب

  ٞتطذٌٝ أعاخ طالب بسْاَر بهايٛزٜٛع ايصٝدي١ ٚطعالب بسْعاَر بهعايٛزٜٛع    2020/2021مت بدا١ٜ َٔ ايعاّ اؾاَع ّ
عسفع١ ٚذيعو يًتطعٌٗٝ عًع٢     َٚٛقعع بٓعو امل   Scifinderايصٝدي١ )صٝدي١ إنًٝٓٝه١ٝ( ع٢ً َٛقعني إيهرتْٚني ُٖا َٛقع 

 ايطالب يف تطًِٝ أعاثِٗ َٚٔ ػالٍ ٚسد٠ اؿاضب اآليٞ ايطالبٞ بايه١ًٝ.

      ّمت إضتؼداّ َعاٌَ اؿاضب اآليٞ ايطالبٞ يف ؼطني املٗازات ايبشج١ٝ يًطالب يف اجملعاتت ايعًُٝع١، سٝعح مت إضعتؼدا
 Pharmيًفسقع١ األٚىل   Chemsketchاَر َعاٌَ اؿاضب اآليٞ ايطالبٞ يف ايتدزٜب ع٢ً ايعدزع ايعًُعٞ يربْع   

D( ٌ1، ٚفص )Pharm D      ٜٚعّٛ األزبععا٤   22/11/2020ّ ٚ 8/11/2020صٝدي١ إنًٝٓٝه١ٝ ٚذيعو ٜعّٛ األسعد املٛافعل ّ
 صباسًا. 10-8ّ َٔ ايطاع١ 26/11/2020ّ ٚ 12/11/2020املٛافل 

 تطبٝل َٓع١َٛ ايتعًِٝ اهلذنيايٛضا٥ٌ اييت مت اضتشداثٗا ي: 

   تيااااتػم  و داااا  نيكاااادشي   نكااااMoodle  يتضاااا ف  غواااا)  ااااون د )ساااايرفمنت(  ن اااا  نلف  ػاااا  تياااامذ ب بياااا   نيفكااااٌو 

 فترنضاااااد    فاااااؼ نملل ضااااامنت  نلاااااون  نيتػ دمدااااا  ي ملااااام نت نملخت فااااا   ااااا  كبااااا  أغضااااا    د ااااا  نيتاااااش  س  إلاااااوفم إ ي  دااااا  

.
ً
 نيتونص   ؼ نيعدب  إلتبؼ أ نئهل  غم    تب  نت  إلصلدده  إل ل ئد 

  إلدتااوع غواا) نلااون  نيتػ دمداا  للاام نت نيي داا   اااتل إلدااشاله  بكااف   يااتمم  يااتمى  نيعاادب إلااوفم نيي داا  أحهااب  خ سااد  اااة

نيااااالا  ال إلتااااوفم يهاااال  سااااد   سم ػ / ن سااااب   اااا  نيوصااااٌو ي منكاااا  نيتػ دمداااا  غ اااار   تر اااا   ااااة  ناااا  يهل  اااا  ب اااا  نلااااون  

 نيتػ دمد  غو) إسعون  ت أ  فدش ت أثن    حو  ل ب يي د .

  أحهب  يت فد  نملل ضمنت  نيش  س نيػم د  نيتي إلتل به   إغشن  فداشاو  ت تػ دمدا  ااتل بيام   غوا)  إللود نيي د  بتوفير

  نكته  نيتػ دمد .

   إلل إبي   شبىWi-Fi  كوا   ة بػض أ  ه  نلف  ػ. 

 :فيًا يخص انتبادل انطالبي

غمدش نيي د  ظدب بم   ج نيتب  ٌ نيعد ى يعدب  –نستلب ٌ نييدش ألاست ذ نيشهتو  / أخمش دمحم غبش نلوا)  (1

نفم  EPSF Assiutنلفمػد  نيػ مد    د .66/8/6761 ذيً غلد  ت د فتر  إلش ابهل ب يي د  اود نلخميس نلو

 :فيًا يخص انتعهيى انصيذني انًستًش

غ  ظمام غم     نت إلش ابد  ي كد  ي  بو ن    نليتمم نيكدشاة  نيتػ دل  ش  ت  إللشال نلخمانين  ؼ نيتونص بهشف إلفػد   (1

:   
ً
 نيصل ، إلل غم  بم إلوهوالت تػ  ن بين نيي د   هد

mailto:ITU@pharm.aun.edu.eg
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نفم  .1 إلنشاش بم إلوهٌو نيتػ  ن بين و د  نيكدشي  ح  ػ  أسدوط   ل ب  صد  ي  أسدوط نيفمغد   ذيً اود ألاثنين نلو

 . د 61/6/6761

غمدش نيي د   نييدش  –إلوكدؼ بم إلوهٌو تػ  ن بين نيي د     ن   نيػ    ي كدشي  بأسدوط بدضو  نييدش ألاست ذ نيشهتو  / أخمش دمحم غبشنلوا) 

نفم  –دمحم  ا  نيشا  خ فظ  –ألاست ذ نيشهتو    د.11/7/6761 هد    ن   نيصل  بأسدوط اود ألاخش نلو

 

 ًشطة امطاليٌةتلرًر عي األ

 ني ي ط نيما ض ي

 الاشترنن  )    ى نلف  ػ  يىم  نيلشد  نلخم ج    نلم ؼ نيال بى  .1

  نللكٌو غو) نلمهب نيث يث ظ ب الاشترنن  )    ى نلف  ػ  يىم  نيع ئم   .6

 ي  ظ ب  الاشترنن  )    ى نلف  ػ  إل س ظ    .3

 نشترنن  )    ى نلف  ػ  إل س ظ يوي   نللكٌو غو) نلمهب الاٌ  ظ يب ت .4

 سمبي ط ألا 

نفل  نييدش أ /  ئد  ئيس نلف  ػ  يي ون  نيتػ دل  نيعدب     .1 فتذ ب ب ت فد  الاسم نيعدبد  بن ً  غو)  و

 د .6767/6761د إا) نه ا  ن م نيػ د نيش نس ى 6/16/6767

 نيثل  ةني ي ط 

نلي بل ت نيم خد  نيى رى  ) خفظ نيلمأن نيىمال  نيثل فا  الاساد د   ألا  ػاين  ي  ه   ).نل1

ي عاااااادب الاتااااااى  د66/11/6767د ختااااااى 64/11/6767شاث  و ااااااا   ذيااااااً  اااااادٌ نيفتاااااار  بااااااين خاااااا

 . نسم ئهل

 نلي بل  نيفمك  الاسل د

  نيمنبػ  به    ضونن غبشنللمدش -1
ً
 خفظ نيلمأن نيىمال و  د

 خفظ  كف نيلمأن نيىمال  نيث  د  ى نخمش دمحم ش -6

 خفظ الا  ػين خشاث  و ى نيث يث  س    خمو     د  -3

 خفظ الا  ػين خشاث  و ى الا ا)  الٌ   جح غو) -4

 نيث يث  نام ن سد   ن ين -5
  خفظ 

ً
خفظ نيلمأن نيىمال و  د

 الا  ػين خشاث  و ى
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 ن كياااااا  الاغماااااا ٌ الا اباااااا   نيثل فداااااا   اااااا)  ناااااا الت الاشااااااترنن  اااااا)   شاااااا  غماااااا  يتدىاااااادل    .6

ناااا -نيلكااا –و مااا ت الاغااا بى -نيياااػم نيػمااا  ى-)نييػمنيفكااا ) -نيتااا يدف نليااام )-نيم 

د 69/11/6767 ذياااً  اادٌ نيفتااار  باااين  نياااش   نيثلاا  ) نلػ و ااا تى(-نلمنساا  نيت دفبااااوبى

 . ي عدب الاتى نسم ئهل د17/16/6767ختى 

   

 بل نلي  نيفمك  الاسل د

 إل يدف نغ بى نيث  د  دمحم خ  ش فمغو) -1

 إل يدف نغ بى نيث  د  نا  سػش غبشنييدد -6

 نيش  ى نيثل  ) نلػ و  تى نيمنبػ   نسم   غبشنيفت ح -3

 كك  ككير -شػم فك ) نيم ػ  سمد  غبش نيمن ق  كمنيشا  -4

 شػم غ  ى نيث  د  هميس   بى خن  يبيد -5

 نيفجيني ي ط 

 د ي ع يد نخمش دمحم غبشنيػظدل 66/17/6767الاثنين  ي  ه   ) غم   يم )  )  ن  الا رمن نلكما    ذيً اودإلل نل -

ي ػ د 66/11نا)  66/11الابي  (  ذيً اود -نيغن  -إلل نلي  ه   )  همح ن نبشنع نييب ب نلخ  س )نلوسدلى -

 شى شماف غ  ٌ نيفمك  نيمننبػ   )  ن ٌ نيػبف د  إلل نللكٌو غو) نلمهب نيث يث ي ع يب   6767/6761نلف  ع) 

 إلل نللكٌو غو) ح ئب  نيتميز  )  ن ٌ نيغن   ي ع يب     ان  صموئد   جى ب يفمك  نيث يث . -

د  إلل نللكٌو 17/16/6767إلل نلي  ه   )  همح ن  يمح نيهونه الغض    منهب نييب ب  ذيً  ) اود نلخميس  -

  ع يد نحمش دمحم غبشنيػظدل.غو)  مهب ث يث ن منج  ث يث غم  ي

 ألاحتم عةني ي ط 

نفلين –)ظ ب   إلل إلنظدل  ي بل  نييعم ج -  د66،63/11/6767ظ يب ت( او ى الاخش  الاثنين نلو

إلل الاشترنن  )  ي بل  نييعم ج نيتى إلنظمه  الا ن   نيػ    يمغ ا  نييب ب غو)  يتوى نيي د ت يتدشاش  نتخد  -

( بمنمؼ نيل غ ت 9 بك الت الابيع  نيعدبد ص ي  )3/16/6767د ختى 63/11/6767نلف  ػ   دٌ نيفتر     

 كش ف  ت نيي د  ب لمهب الاٌ   نتخد نلف  ػ   ث بى فمام  مهب ث بى غو)  يتوى نلف  ػ ت نلكما   ه) 

    ى  حده  مكص ث  د  كشال نيع يد /ب إلماىيس غبدش  ا   ب يفمك  نلخ  ي  نو د دي نيع يب /

نفم  ك     - نيلفن  الاحتم غد  بػم    ش  غم   ي بل  نيع يد  نيع يب  نلث يد   ذيً اود نلفمػ  نلو

  ػ ر إلعبدم   د  نيلى نيشهتو /نخمش ث ب   دٌ  ئيس كيل  ش   نيفم  بي ا  نلخش   الاحتم غد  67/11/6767

-6إلل غلش      إلش اب  ي عدب نلي  هين  )  ي بل  نيع يد  نيع يب  نلث يد  غو)  يتوى نلف  ػ  او ى  -

 د6/16/6767
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نفم  - د    9/16/6767ك    نيلفن  الاحتم غد  بتنظدل  ي بل  نيع يد  نيع يب  نلث يد  اود نلخميس نلو

 11نيي غ  
ً
 ختى نيي غ  نيونخش  ظهمن

ً
 صب خ 

 -ظ ب :

نس    دمحم دمحم غو)    ي  نو د دي ٌ ب لمهب الاٌ  ظ ب  غو)  يتوى نيي د   ف   نيع يد/ غمم  /  نيع يد كش ف 

 نخمش به   نييدش ب لمهب نيث بى ظ ب  غو)  يتوى نيي د 

 -ظ يب ت:

 نسم   نبمن دل  دمو  نيفمك  نيمنبػ  ب لمهب الاٌ  غو)  يتوى نيي د  /ف  ت نيع يب 

 اد ب صدح غبشنيو  ب نيفمك  نيمنبػ  ب لمهب نيث بى غو)  يتوى نيي د ف  ت نيع يب  /  

 د16/6767/-/13ش  ه  و د  نيكدشي   )  ي بل  نيع يد نلث ا)  دٌ نيفتر      -

 نيػ ميني ي ط 

 ظم  نيلفن  نيػ لد  نحتم ع يعدب نيي د  لفمدؼ نيفمق نيش نسد  يتلشال إلكو   بشئى لخع  نلي ط ي ػ د  .1

إا)  14نا د بمش ج ب    نيي غ  نيػ شم  صب خ  ختى نيػ شم   ي ً      4ش نس ى نلفشاش لش  ني

 د .17/17/6767

نفم  .6 د بي خ  نيي د   6767/ 64/17 ظم  نيلفن  خف  نستلب ٌ  إلمخدد ي عدب نلفش  اود نييب  نلو

  ناض  بمدغد و د  نيتربد  نيما ضد .

 ختى  9 فونئش   ن مدته  ذيً يي خ  نيي د     نيي غ   ظم  نيلفن  خم   إلوغد  غ  نييفم  .3
ً
  6صب خ 

ً
ظهمن

نفم   د .4/11/6767-3نلو

 ختى  9     نيي د   خ ظم  نيلفن  خم   إلوغد  بش   نيكدشا)  ) نملفتمؼ  ذيً بي  .4
ً
    3صب خ 

ً
-17ظهمن

 د.11/11/6767

  )  17 ذيً بي خ  نيي د      ظم  نيلفن  خم   إلوغد  غ      نيكدشا) الاو د ديى  ) نملفتمؼ  .5
ً
 6صب خ 

 
ً
 د.16/11/6767ظهمن

 نا)  9 ظم  نيلفن  خم   إلوغد  غ   ن الت نيكدشا) بػش نيتخمج  ذيً بمش ج ب    ن .6
ً
 ي ً   5صب خ 

نفم   د .14/11/6767نلو

 4 ظم  نيلفن    ش  غ دم  غ   م  س ت نيع يد نيكدشا)  ذيً بمش ج شمح كيل نيكدشي  نيكن غد      .7

 ختى 
ً
نفم  7غكمن  د.15/11/6767 ي ً  نلو

نفم  .8  د.17/11/6767 ظم  نيلفن    ش  غم  غ  ن من  نلفه   نيتنفس ى بليل نيكدشي  الاو د دىد  نلو

نفم  .9  ظم  نيلفن    ش   د و ه بش   نيكدشا)  ) ظ  ن    ح ئد  هو     بليل نيكدشي  الاو د دىد  نلو

 د.19/11/6767
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د  نيي د  يي ون نيتػ دل  نيعدب  هاليً ش ون  شه  نملفتمؼ  إلل إلىوا  فمق غم  بن ً  غو) إلي دف  ه .17

 ضم    نيتب غش الاحتم ع) يتوغد  نيعدب  إلوحيههل  يضم    ن إلشن  نيىم     )  حو  نيتنمػ ت 

 د66/11/6767

 بت  اخ  3نا) نيي غ  9 ظم  نيلفن  خم   إل رع ب يشد بي خ  نيي د  نيي غ   .11
ً
 د .6/16/6767-1ظهمن

 3ختى  9 ظم  نيلفن  خم   إلوغد  غ  إلعوام  هن  نيكدشا)  نسه   إله  ) نملفتمؼ بي خ  نيي د     نيي غ   .16

 
ً
 د63/16/6767-66    ظهمن

 نلفوني ني ي ط 

الاشترنن  )  منهب إلش اد حونا)  حوالات نيي د ت غو)  يتوى نلف  ػ  غو) نله  نت نيىيفد   نيفند   .1

 د6/16/6767د ختى 17/11/6767نيفتر       نيثل فد   ذيً  )
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 كطاع امدراشات امعنٌا وامبحوث

 ايبشح ايعًُٞ ٚاألْػط١ ايع١ًُٝ يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚا

   2020ّ ْععٛفُرب 5، 4َععؤمتس داَععع١ أضععٝٛط ايععدٚيٞ يًعًععّٛ ايصععٝدي١ٝ ايجععاْٞ عػععس عكعد online  بطععبب دا٥شعع١
 .نٛزْٚا

  بشجٝع١ ي  ايطعط  اـؼدٜح ّ ؼكعل اـطع١ ايبشجٝع١ يهًٝع١      .2023/2024ّّ إىل 2019/2020ععٔ ايفعرت٠ َعٔ     قطعا
ايصٝدي١ زضاي١ ايه١ًٝ ٚأٖدافٗا ، ٚتػٌُ فاتت عج١ٝ تطبٝك١ٝ ٚػسٜب١ٝ كتًف١ تتٛافعل َعع اـطع١ ايبشجٝع١     

َعع ايرتنٝعص بػعهٌ ػعا  عًع٢       2030يًذاَع١. مت ؼدٜح ٖرٙ اـط١ مبا ٜتٛافل َع زؤ١ٜ َصس يًتُٓٝع١ املطعتدا١َ   
١ ٚاملٛضٛعات ايعيت تػعٌُ تعععِٝ اضعتؼداّ املعٛازد املتاسع١ ٚتعععِٝ ايٓعاتر         املٛضٛعات ذات األ١ُٖٝ اإلضرتاتٝذٝ

 احمل٢ً.

 شٌوى خاص تلرًر

ي يصكرتارًة امصٌد أ.د/ وكٌل امكنٌة مشئون امدراشات امعنٌا وامبحوث خالل امفترة و 

  م11/8/0201وحتى  م1/9/0202

 د إيىتر  د   إلل ظب غتهل  إلو  ػهل.6761ألاٌ  يػ د  صشن   44د  نيػش  6767 صشن  نيث بى يػ د  43إلل بيم نيػش   -1

 نيتى إلك      ن       ج نيي د  أ نلف  ػ  ي يم   د إيىتر  د 6761يػ د  صشن  نيث بى  44إل لى أبد   نيػش   -6

 نيػ ود نيكدشيد   إ س يه  ي تدىدل  إ س ٌ      نمللىمين ي ب خثين إلمهدشن ي يم  .

د بموكؼ إإلد    ىتب ت نلف  ػ ت 6761نلفب  ألاٌ  يػ د  44د  نيػش  6767ث بى يػ د  صشن  ني 43إلل  ضؼ نيػش   -3

 نلكما .

ك    نييدش  ألاست ذ نيشهتو  /  هد  نيي د  يي ون نيش نس ت نيػ د   نيبدو  بػم  إحتم غ ت يلفن  أ دكد ت  -4

 نلهن   إللشال إف  نت ي ي    نلتلش ين ب ي ر إلوهوالت. 

ست ذ نيشهتو /   ئد  ئيس نلف  ػ  يي ون نيش نس ت نيػ د   نيبدو  ب بأبد   نلخ ص  ب يي     منس   نييدش ألا  -5

 . أغض    د   نيتش  س   ػ   يهل بأ ال  ي فأ  ني يم نيػ يمى

إلل  غدن غ  فتذ ب ب نيتلشد يللكٌو غو) إلموا   يم ع بدثى بأغض    د   نيتش  س ي ػ د نلف  ع)  -6

 (  ي   ؼ بدثد .3إلل إل لى غش  ) د  31/11/6767د  ختى 1/11/6767 د إغتب  ن   6767/6761

د أحتمؼ أغض   نيلفن  نليي   يفدص نلي   ؼ نيبدثد  بمئ س  نييدش ألاست ذ نيشهتو / غمدش 9/16/6767بت  اخ  -7

  ن غو) نيي د   ذيً لع بلته  ب ييم ط نلع ور   إلدشاش نيتخكك ت نلي  ه   ) و  بدث  أ تد   نمللىمين بن

 نيتخكك ت.

أستدد نلوضوغ ت نلمس      أكي د نيي د   نلفه ت نملخت ف   نيػم  غو) نييدش ألاست ذ نيشهتو /  هد  نيي د  ثل  -8

 إلو  ػه  غو) ألا  ه  نملخكك .

 ألاحتم ع نييهمى يي     لفن  نيش نس ت نيػ د   نيبدو   لفن  نيػدك ت نيثل فد . غلش  -9
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  نيي د  ألايىتر  د  ب يتػ  ن  ؼ  خش  إلىنويوحد  نلػ و  ت ب يي د   نيبونب  ألايىتر  د  ألاشمنف   ت بػ  صفد  -17

 ب لف  ػ .

بدث إا) نييدش ألاست ذ نيشهتو /   ئد  ئيس نلف  ػ  يي ون نيش نس ت نيػ د   نيبدو  بأ ال  ي فأ   78إلل إ س ٌ  -11

 بيم غ يمى.

 أ. /   ئد  ئيس نلف  ػ  يي ون نيش نس ت نيػ د .إلل نيم  غو) غش     نلخع ب ت نيون       نييدش  -16

 إلل نيم  غو) إ ن   نيبػث ت ب ال ن   نلمهبا   نلخ ص بتخكك ت نيبػث ت.  -13

 امدراشات امعنٌا

( طايب 44ٚعدد ) ،( طايب دب149ًَِّٛٓٗ عدد ) طالباي( َٔ 199عدد )( 2021/  2020)َكٝد بايه١ًٝ ٚفل إسصا٥ٝات ايعاّ ايدزاضٞ 
 ( طايب دنتٛزاٙ.6ٚعدد ) ،َادطتري

 ايدزاضات ايعًٝا يف ظٌ دا٥ش١ نٛزْٚا

طالب املادطتري عرب اإلْرتْت َٔ ػالٍ ايبح اؿٞ باضتؼداّ ايفصٍٛ اإلفرتاض١ٝ بتدزٜظ أدصا٤ َٔ َكسزات ايدزاضات ايعًٝا ػاص١ 
(Zoom, Microsoft teams ٚاييت ٜػازى يف تدزٜطٗا أعضا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ َٔ ايه١ًٝ َعازٜٔ ظاَعات َسَٛق١ )ٌداَع١ ط َج

  –ن١ًٝ ايصٝدي١، ظاَع١ املًو ضعٛد باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  ،َسنص ايتهٓٛيٛدٝا ايصٝدي١ٝ –بسادفٛزد باملًُه١ املتشد٠ ايربٜطا١ْٝ
 .صداَع١ ايباس١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

  العام الجامعي من أعضاء الهيئة المعاونة ومن الخارج خالل  قيدينالدراسات العليا المبيان بعدد طالب
 م0202/0201

 ايكطِ
 دنتٛزاٙ َادطتري

 َٔ اـازز َٔ ايداػٌ َٔ اـازز َٔ ايداػٌ
 ممٓٛسني َطذًني َكٝدٜٔ ممٓٛسني َطذًني َكٝدٜٔ ممٓٛسني َطذًني َكٝدٜٔ ممٓٛسني َطذًني َكٝدٜٔ

 2 1 - - - - 1 - 1 1 - 2 عععععععاتعععدتْٝععععععععايصٝع
 1 - - - - - - - 2 - - 1 عععععععععععععسععععايعكعاقعٝععععععع

 - - 1 - - - 3 - - 1 - - ١ ايصٓاعٝعععع١عععععايصٝدي
 - - - - - - - - 1 1 - 1 ايدٚا١ٝ٥ا٤ ععععععايهُٝٝ

 - - - - - - - - 1 - - 3 ايهُٝٝا٤ ايعض١ٜٛ ايصٝدي١ٝ
 3 - - - - - - - 2 - - 1 ١ ايصٝدي١ٝٝايهُٝٝا٤ ايتشًًٝ

 - - 1 - - 1 1 - 4 - - 1 ١ع١ اإلنًٝٓٝهعٝععايصٝععدي
 2 - 1 - - - 5 - 15 1 - 1 ٚاملٓاع١ ٝااملٝهسٚبٝٛيٛدع

 5 3 2 - - - 3 - 2 - - 2 ا٤ اؿٜٝٛعععععع١ععايهُٝٝععع
 - - - - - - - - 2 - - 2 ١ ٚايطعععُّٛعاألدٜٚعًِ 

 13 4 5 - - 1 13 - 30 4 - 14 اإلمجايعععععععععععععععععععععٞ
 

 اإللتحاق ببزاهج الدراساث العليا:
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 بايعاّ األٍٚ يتطبٝل ايال٥ش١ اؾدٜد٠ بٓعاّ ايطاعات املعتُد٠، إقباٍ َٔ طالب ايدزاضات ايعًٝا يًتطذٌٝ بايدبًَٛات ايتؼصص١ٝ املكد١َ .1
 َطتشضسات ايتذٌُٝ -ايتػر١ٜ ايعالد١ٝبأزبع١ ؽصصات ددٜد٠ يف ايدبًّٛ بعد تطبٝل ايال٥ش١ ٖٚٞ ) بايال٥ش١ اؾدٜد٠ سٝح مت فتض ايكٝد

أعداد ايطالب املكٝدٜٔ نًٝٓٝه١ٝ )ٚايرٟ ب٘ تٓاقص يف دبًّٛ ايصٝدي١ اإل( باإلضاف١ يايهُٝٝا٤ ايػسع١ٝ ٚ ايطُّٛ - املٝهسٚبٝٛيٛدٝا ٚاملٓاع١ -
 ايصٝدي١ٝ.  ايتهٓٛيٛدٝادبًّٛ (. ت ٜٛدد قٝد ب

 ت ٜٛدد تطذٌٝ بدزد١ املادطتري ْعسًا يتطبٝل ت٥ش١ ايطاعات املعتُد٠. .2

 ٚذيو بايسغِ َٔ: .3

دًٓٝٗا تغري بُٝٓا زضّٛ ايكٝد بايدبًّٛ يف ايال٥ش١ اؾدٜد٠  1320شٜاد٠ ايسضّٛ )زضّٛ ايكٝد بايدبًّٛ يف ايال٥ش١ ايكدو١ ٜعادٍ  (1
 (.أيف دًٓٝٗا 11دًٓٝٗا إىل  8500ٜرتاٚغ بني 

َٛاعٝد اإلَتشإ بايٓطب١ يًدبًّٛ يف ايال٥ش١ ايكدو١ ٖٞ غٗس ْٛفُرب ٚايدٚز ايجاْٞ يف غٗس ْٜٛٝٛ. بُٝٓا تتِ اإلَتشاْات بايٓطب١  (2
فعًٝ٘  ٢ٟ َكسز إدبازفزضٛب ايطايب يًدبًّٛ يف ايال٥ش١ اؾدٜد٠ ع٢ً فصًني دزاضٝني يف غٗس فرباٜس ٚضبتُرب َٔ نٌ عاّ، ٚيف ساي١ 

 ٞ.َٔ ايعاّ ايتاي َٞتشإ ذات املكسز ف٢ ذات ايفصٌ ايدزاضإ١ ٚإعاد٠ دزاض

 ( ْعسًا يبعد قافع١ أضٝٛط اؾػساف٢ عٔ قافع١ ايكاٖس2020/2021ّ.٠بايعاّ اؾاَعٞ ٚاسد )وين اؾٓط١ٝ(  طايبعدد ايطالب ايٛافدٜٔ ) .4
 

 امبحث امعنىي

 يٌان يأشىاء امصادة أعضاء هٌئة امتدرًس ووعاوًٌهه

 امحاصنٌي عنى جوائز وحنٌة ودومٌة يامكنٌة

 الجائزة مـــالقس ماإلس

 انصيذنت انصناعيت د/ هشاو دمحم تىفيق
نيت في يجال جائزة "أحسن باحث" يقذيت ين جىائز انعهًاء انذو

  0202انهنذست وانعهىو وانطب ـ انهنذ ـ 

 انصيذالنياث د/ يحًىد فهًً عهً انصبحً
انًيذانيت انزهبيت فً يعشض جنيفا انذونً نإلختشاعاث ورنك عن 

 (0202إبتكاسه األنسىنين انفًىي فعال وطىيم انًفعىل )

 و0202نذونت انتشجيعيت  فً انعهىو انصيذنيت نعاو جائزة ا انكيًياء انتحهيهيت انصيذنيت د/ عزة هشاو ينصىس ساجح

 

 بياى بالوشزوعاث البحثيت بالكليت. -
 

Grant title Number Name of Participant 
Name of funding 

agency 
Total award 

period 
Remarks 

Demand-Driven 
Project 

 
Dr. Sarah Abo El-

Magd 

Research Support 
Grant (Science and 

Technology 
Development Fund) 

2020 to 2021 - 
principal 

investigator 

Development of novel 
active pharmaceutical 

ingredients-ionic liquids 
for enhanced 

delivery of rational drug 
combinations 

 44589 
Prof. Farghali Omar 

(PI) 

(Science and 
Technology 

Development Fund) 
2021 - 2022 

                      
               

                   
               

                          
          

                          

Competitive 
Excellence 
Project of 

Higher 
Education 

Institutions 

 
Dr. Sarah Abo El-

Magd 
 

2020 to 2020 - 
team member 

Reproductive Science 
Research Center 
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 بياى بالوشزوعاث الدوليت الوشتزكت والونفذة: -
 

أسن الوشارن في 

 الوشزوع
 هدة الوشزوع رلن الوشزوع عنواى الوشزوع هوول الوشزوع

أ.د/ هشام هحود 

 توفيك

جاهعت المسين ـ 

الوولكت العزبيت 

 السعوديت

Formulation of various 

nanoparticles for 

active targeting cancer 

cells 

QU-IF-1-2-1 
0202/0202 

 

 

 النظام التنافسي بالكليت:الوشزوع البحثي ب -

 صندوق الصيدلة إلاكلينيكية نيهد   نلموي :

 السيد الدكتور/ حجاج حسن دمحم نيف ئب ب ليم ع:

“Design synthesis of 1,5-dithio-a-D-mannopyraosides as bacterial lectin FimH antagonists and their 

applications for combating and detection of Escherichia coli”. 

 مائة ألف جنية مصري   يزن د  نليم ع :

 (0202/0202عام ) نيفتر  نيب ند  ي ميم ع:
 

 األًشطة امعنىٌةأًشطة آخرى متدعٌه 

 شار عمطالبمبكن اكور و مفبمبك ؤو رب موبكم وب مبكبل  عم   مبكج ب عمبكبل  عمواشوربكمبكطالبمفبم ؤو رمبكبلةومم 

 onlineوالذي  مذم مم0101ممةوف نربكا  ك عمنجا بعمضس وطمووةاة  مفاة من  ةبمكلطةالبمو ةاامآةر ةام ةؤو رم

 بسبب جائحة كورونا

 بكو موكوج عمناك ل عماقا  مو  أمبكة  ا مITامنب  مGoogle Scholarمناك ل عملءائم  لعمبكو ر  مو باوم "مألم
 لءوبقمللتمرض مبكب  ا.م164،م م"ممم041ااج اكتمل  مضلءائم  لعمبكو ر  مو باوم "مم

 امقا  مو  أمبكة  ا مبكو موكوج ع  امITامبك" لعمبك باومعمم60ل  م  لعمبكو ر  موملءوم112كب  مناكوسج  مما 
 .Research gate وقعمللبم

 امىكتبات

   1/9/2020َٔ  ػالٍ ايفرت٠ 2020/2021ايتكسٜس ايط٣ٛٓ يًعاّ اؾاَع٢ 
   31/8/2021ست٢            

 ست٢ تازخي٘ :زصٝد املهتب١ َٔ ايهتب  /أٚت 
 اتمجايٞ ٗداٙامل املػرتا٠ ايبٝإ

 1597 555 1042 ايهتب ايعسب١ٝ
 11820 1297 10523 ايهتب اتدٓب١ٝ
 13417 1852 11565 اتمجايٞ

 : ست٢ تازخي٘ زصٝد املهتب١ َٔ ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ /ثاْٝا 
 ايدزد١ ايع١ًُٝ

 
 ايكطِ

 دنتٛزاٙ زضا٥ٌ َادطتري
دبًّٛ 
 ٚزقٞ

 َصٛز زضا٥ٌ ٚزق١ٝ
C.D 

 َصٛز ٚزق١ٝزضا٥ٌ  َصػسات ف١ًُٝ
C.D 

َصػسات 
 ف١ًُٝ
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 28 17 91 54 37 181 3 نُٝٝا٤ ؼ١ًًٝٝ
نُٝٝا٤ ؽًٝك١ٝ 
 )دٚا١ٝ٥ ، عض١ٜٛ

- 220 73 77 124 18 27 

صٝدتْٝات 
صٝدتْٝات، صٝدي١ _)

 صٓاع١ٝ(
- 290 88 126 169 44 62 

 40 15 182 81 48 324 - عكاقري 
فازَانٛيٛدٞ )نُٝٝا٤ 
س١ٜٛٝ ، فطٝٛيٛدٞ، 

 ٜٔ(أقسباش
1 235 93 66 114 27 30 

 12 16 38 51 65 164 - َٝهسٚبٝٛيٛدٞ 
ضٝدٜٗات َػت١ًُ ع٢ً 

 عد٠ زضا٥ٌ
  2   2  

 2+ 406 1414 4 اتمجايٞ
CD 

455 718 139 199 

  1/9/2020يفرت٠ عدد املرتددٜٔ ٚاملطتعرئٜ ػالٍ ا /ايجا ث 
 31/8/2021ست٢                 

 املرتددٜٔ : –أ     
 اجملُٛع إنًٝٓٝه٢  ايطايبات ايطًب١ ٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظأعضا
105 1500 2100 2000 5705 

 املطتعرئٜ -ب  
 اإلمجاىل  إنًٝٓٝه٢ ايطايبات ايطًب١ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

25 40 50 20 135 
 

 2020/2021املٝصا١ْٝ املؼصص١ يًُهتب١ يًعاّ املاىل  / زابعععًا
 2020/2021يًعععاّ املاىل  2/   6تب بٓععدبػإٔ املٝصا١ْٝ املؼصص١ يػسا٤ ن  
( 53.000دٓٝٗا َصسٜا بإمجايٞ املبًؼ )  28.000ٙ َبًؼ ايتعصٜص ٚقععععععععدز دٓٝٗا َصسٜا باتضاف١ إىل 25.000املعبًععؼ املؼصص     

 ثالث١ ٚمخطٕٛ أيًفا فكط ت غري.
 Bulletin of Pharmaceutical،مت تهػٝف ف١ً ن١ًٝ ايصٝدي١ ) ْػس٠ ايعًّٛ ايصٝدي١ٝ (  / ػاًَطا

Sciences )                    ع٢ً َٛقع اؼاد املهتبات اؾاَع١ٝ )www.eulc.edu.eg/                 

 شات٘. بٛاضط١ األضتاذ٠ / ٜامسني شٜٔ ايعابدٜٔ غ  vol.44 issue 1  ،43  .volزفع أعاخ ايعددٜٔٚ  ، ٚ  
 نتاب أدٓيب َٗداٙ َٔ عٗد٠ َهتب١ ن١ًٝ ايصٝدي١ إىل أقطاّ   150مت ْكٌ  / ضادًضا 

 ٚذيو إلضتفاد٠ ايع١ًُٝ َٓٗا .  ;27/1/2021( بتازٜؽ    272ايه١ًٝ املؼتًف١ ، ٚذيو بٛافك١ ؾ١ٓ املهتبات زقِ )                     
 ضٛا٤ اؾسد ايٛزقٞ أٚ  2020/2021مت اتْتٗا٤ َٔ أعُاٍ اؾسد ايطٟٓٛ  ا/ععضابًع

http://www.eulc.edu.eg/
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    www.eulc.edu.egاؾسد اإليهرتْٚٞ عرب َٛقع اؼاد املهتبات اؾاَع١ٝ                   
  تايف . ؼت اإلغساف املباغس يعضٛ ايتفتٝؼ املايٞ ٚاإلدازٟ ٚأضفست ايًذ١ٓ عٔ عدّ ٚدٛد فاقد ٚت                  
ًٓ مت تفعٌٝ اتدسا٤ات اإلسرتاش١ٜ بًٓا ع٢ً تعًُٝات ايطٝد ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚؽفٝض  عدد ايعاًَني يف املهتب١ إىل  / اعععثاَ

 ْصف ايك٠ٛ بطبب دا٥ش١ نسْٚا .
رتددٜٔ ع٢ً املهتب١ متت املٛافك١ ع٢ً غسا٤ نٛيدٜس مبهتب١ ايطايب باملب٢ٓ اإلدازٟ به١ًٝ ايصٝدي١ ـد١َ ايطالب ٚامل / تاضًعا

 .ٚايعاًَني
 مت تسنٝب َٛتٛز يسفع املٝاٙ مبهتب١ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايدٚز ايطادع باملب٢ٓ اإلداز٣ به١ًٝ ايصٝدي١ .  / عاغًسا 
ا٥ر ع٢ً املهتب١، ٚقد أضفست ْت  َرتدًدا  100مت إعداد اضتبٝإ بػإٔ فاع١ًٝ ٚدٛد٠ املهتب١ ، ٚقد مت تٛشٜع٘ ع٢ً  /اؿادٟ عػس 

( َٔ املرتددٜٔ ع٢ً  املهتب١، ٚأٚصٛا بصٜاد٠ ضسع١ اتْرتْت، ٚتدزٜب ايطالب ع٢ً اضتؼداّ طفاٜات 95اتضتبٝإ عٔ زضا )
 اؿسٜل .

ًٝا َػرتاٙ يف فاٍ ع23ًّٛمت تصٜٚد املهتب١ بعدد ) ايجاْٞ عػس / ٚاملعًَٛات َٓكٛي١ َٔ عٗد٠ َسنص  اؿاضبات ( نتاًبا عسب
 بٞ .اؿاضب اآليٞ ايطال

 قاَت املهتب١ بإعداد بٝإ إسصا٥ٞ عسن١ املرتددٜٔ ٚاملطتعرئٜ عًعععععع٢ / ايجايح عػس
 ( َٚد٣ اإلضتفاد٠ 23.629ٚعددٖا )  2020/2021املهتب١ ػالٍ ايعاَني                             
ًٝا ، ٚأغعععادت( نتا103َٔ ايهتب املػرتاٙ ػالٍ ايعاَني ٚعددٖا )                               ًبا أدٓب
 ايًذ١ٓ بصٜاد٠ عدد املرتددٜٔ ٚاملطتعرئٜ ع٢ً املهتب١ ػالٍ تًو ايفعععععرت٠ .                            
 1/4قد سضست ايطٝد٠ / ٜامسني شٜٔ ايعابدٜٔ غشات٘ ٚزغ١ تدزٜب١ٝ  يف فععععععاٍ   ايفٗسض١ اآلي١ٝ يف ايفرت٠ َٔ ) ايسابع عػس /

 :15/4/2021. ) 
 ايطٝد٠ / زغا سطٔ ٖاغِ  ٚزغ١  ايطٝد٠/ ْػ٣ٛ ْبٌٝ عبد ايسمحٔ، قد سضست ايطٝد٠/ ٜامسني شٜٔ ايعابدٜٔ ،  /اـاَظ عػس 

 . 15/4/2021:  11/4عٌُ يف فاٍ ايتصٜٚد ٚايػ٦ٕٛ املاي١ٝ  ػالٍ ايفرت٠  َٔ 
 

 امىؤتىرات

  موعده نظرا لجائحة كورونا. م بعد تأجيله عن5/11/0202، 4عقد املؤتمر الثاني عشر بتاريخ 

  

  

http://www.eulc.edu.eg/
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 كطاع شئون امبٌئة

مالو ا  - م وم مةطع ماضمشطع مبكجا بب مكلبام مبكن لع مووم  ع مبك جو ع مة  ع  ام نقربر( 0101/0101قطاع

مبك ل ع مجلسوهم جل  م699) رقممفت منوار خ م .م01/3/0101ا مالو ا  مبكجلسع ممل  مفت موم م  ا ولب  مةطع

مكلباممبكجا بتم مم1/1/0101ممفتمبكلورأم ام0101/0101بإلجربئب مبإل وربز عمك وبج"عمجال عم وروما

م من1/2/0101 وب مبكةااع مبكن لعم مووم  ع مبك جو ع مة  ع موناك ل عمقطاع م، مكلبامممةطعالو ا  مبك ل ع اةالئ

م.0101/0101بكجا بتم م

 :قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة ما يليأنشطة  تتضمن

 زْٚا .ٛدسا٤ات األسرتاش١ٜ ٚػالف٘ مٛ فريٚع نإؽاذ اإلبايتٓبٝ٘ ع٢ً إدازات ايه١ًٝ ٚاألقطاّ  .1

 َٔ َسنص ايدزاضات ايب١ٝ٦ٝ باؾاَع١ .  ايدعِ ايفينَٓاقػ١  شٜاز٠ ؾ١ٓ  .2

فٝٗا أ.د/ أيفت ايػافع٢ أضتاذ ايعٓا١ٜ اؿسد١  تعٌُ محالت تٛع١ٝ ملٛضٛعات صش١ٝ كتًف١ ػالٍ غٗس أغططظ ٚايت٢ ساضس .3
 ) ْاد٣ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظظ َطتػف٢ ايػسط١ (. -به١ًٝ ايتُسٜض ف٢ األَانٔ األت١ٝ :

 ايدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ بتٛفري ايعبٛات املطٗس٠  ) ايهًٛز ٚايهشٍٛ  ( ي قطاّ ٚاألدازات املؼتًف١  . كاطب١ ايطٝد األضتاذ .4

 عٌُ َط١ٜٛ  أَساض ايكًب . .5

 ًَٕٝٛ صش١ ي َساض املص١َٓ ف٢ ضاس١ ايه١ًٝ. 100عٌُ َبادز٠ ايطٝد ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ  .6

ت٢ ساضس فٝٗا  فٝٗا أ.د/ أيفت ايػافع٢ أضتاذ ايعٓا١ٜ اؿسد١ عٌُ محالت تٛع١ٝ ملٛضٛعات صش١ٝ كتًف١ ػالٍ غٗس ضبتُرب ٚاي .7
 ) ْاد٣ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظظ َطتػف٢ ايػسط١ (. -به١ًٝ ايتُسٜض ف٢ األَانٔ األت١ٝ :

 ّ .2020/2021َٓاقػ١  ػط١ قطاع ػد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  يًعاّ اؾاَع٢  .8

 ١٦ٝ ف٢ ايٛطٔ ايعسب٢ ) ايتشدٜات ٚاؿًٍٛ ( .  املػازن١ ف٢ املؤمتس ايدٚىل ايعاغس يًت١ُٝٓ ٚايب  .9

فٝٗا أ.د/ أيفت ايػافع٢ أضتاذ ايعٓا١ٜ اؿسد١  تعٌُ محالت تٛع١ٝ ملٛضٛعات صش١ٝ كتًف١ ػالٍ غٗس أنتٛبس ٚايت٢ ساضس .10
 به١ًٝ ايتُسٜض ف٢  قافعت٢ ) األقصس ٚقٓا ( .

 فريٚع نٛزْٚا.َتابع١ اإلدسا٤ات األسرتاش١ٜ ؼطبًا يًُٛد١ ايجا١ْٝ ألْتػاز  .11

 عٌُ َط١ٜٛ فريٚع نٛزْٚا . .12

كاطب١ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب  بايتٓبٝ٘ ع٢ً زعا١ٜ ايػباب بتهًٝف عدد َٔ ايطالب املػرتنني ف٢ أْػط١ زعا١ٜ  .13
 ايػباب بتهٜٛٔ فسم عٌُ بتٛع١ٝ ايطالب ٚتٛدِٝٗٗ بضسٚز٠ إزتدا٤ ايهُا١َ .

 ب ظ ايعاًَنيظ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ(  بأزتدا٤ ايهُا١َ ف٢ ساي١ ٚدٛد ػُعات  .  كاطب١ األقطاّ بايتٓبٝ٘ ع٢ً  )ايطال .14

 َتابع١ األْػط١ يًذإ املؼتًف١ . .15

 ( عًب١  نُا١َ يهٌ قطِ يًُعاٌَ ؿاتت ايطٛازئ . 2صسف عدد )  .16
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