
  



  



 
 

 تقــديــــــــم

 

ملذ  أ  كوذو  علعذة     7591حرصت جامعة أسيوط منذ  نشاذاا ا مذا     

للعلذذذا عرفعروذذذة عمنذذذاة  للتناوذذذة عرلانذذذوىلر ااذذذب عذذذيا  ا ن   اوذذذة ة ذذذو   

رجلم وةىلذذة و عتلذذت  ذذورة رلوذذاة منذذوت رفاعذذية كانذذب    ذذور   ا اذذة        

 رىلق رلانب  عرلا وىلر عذلك  فضل أ ناا ا عنخالص ا هلذا مذ    عةرسخة و  

 رألجياة رفاعاعبة.

                                  عسذذعت جامعذذة أسذذيوط مذذ  مذذا كنبمذذل مذذ  خبمذذة كعليميذذة ع تيذذة   

مل  مور بة رلا وةر  رهلاالة عرلورىلعة عرليت جترى ترخل عخاةج مصر عحرصذت أ  كضذإ نسذيركي ية    

ا  سذو  رلعمذل   ذذذ عما لب  كوذاوم  كلذك رفذات ر  رجلاةىلذة عك ذبت ن  كلبيذة حاجذا  ر امذإ        ما وة  

 و  حل ماا ل رلو   عكاناعة عضاىلاه و  خمالف ر اال  . ا ا ذذعكو

ع ذذا  رلبةرسذذا  رلعليذذا  جنذذاتر  عأشاذذ ةن عذذ    ذذ ررلواا  علذذ ر حاعلنذذا أ  شنذذب  لوذذا وذذ  

رلاذ  كرسذا  عذ  رفالمذر رلرايوذية لالذك       رل ى ىلعب م  رلن اما  رهلامة عم  رلعا  رفنصر   عرلبحوث 

شااط  ل نترة  ععحذب  ترخذل ع ذا  رلبةرسذا  رلعليذا عرلبحذوث  ذت        رإلسيركي ية عكا  ن  كفاصيل 

وث ذذذذذ ا عرلبحذذذذ ا  رلعليذذذ و  رلبةرسئاسة رألسااذ رلذب اوة   أدذب رفناذاعى شااذ  ةاذيم رجلامعذة لاذ       اة

ا  رفصذرىلة  ذذذذذذذذذذذ رىلة جامعة أسيوط خفاعًة مالية و حمافظة مبواشا ا رفرموعة  ذ  رجلامع كظل ةحا  

ة مبا ىلليق  ااةخي ا رلعرىلق عما كاماإ  ل م   ورتة  ارىلة شا تة عنمواشيا  مانبمة متون ا ذذذذذذذعرلعر ي

وذذ  خمالذذف  رفوذذابرمةمذذ  تة   ذذ عة رلرخذذاد عرالتت ذذاة فصذذرشا رابيبذذة عرفاذذاة ة وذذ   نذذاد رلانميذذة   

 . ر اال 

 وفقنا اهلل وإياكم لصاحل الوطن وتقدمه

  جلامعة أسيوط الغالية الرفعة واالزدهار ،،،  

 

 أ.د./ طارق عبد اهلل اجلمال

 رئيـس اجلامعـة                                                                                      



  



 تقــديــــــــم

 

جامعذذة أسذذيوط كذذبةو  وذذل عمذذ  ن  مذذا ىلورج ذذل رلذذو   مذذ  أتمذذا      

ع بىلا  ال ىلوا يإ جتاعت ا مبنأى م  رلعلذا عرلعلمذاد عرلذ ُ ىل عذب رلوذال       

رألعوى عرألسر   يف  ناد رألما عل لك ىلوع  ع ا  رلبةرسا  رلعليا عرلبحذوث  

ترخذذل رجلامعذذة  وذذل ع نيذذة عنخذذالق يف عيذذات  عذذا ر  رلعمذذل رلبحتذذ  ترخذذل  

امعذذة ملذذ  رلنحذذو رلنذذااا ملذذ  رإل ذذبر  عرال اوذذاة ال ملذذ  رلعمذذل رلنم ذذ      رجل

 رلانليبُ ع نًة مبا متلول جامعة أسيوط م  نمواشيا  ملمية مانبمة ع ورتة 

 ارىلة ماميز  يف  اوة ر ذاال  ال ىلننصذ ا سذوى ك يئذة رفنذال هلذا للعمذل ملذ  رلنحذو رفتمذر عرلفعذاة            

                              حاذذ  ال كاذذوه رخل ذذ      عرخل ذذور  لايوذذ  رل رىلذذق أمذذا  مملذذ ا      عةسذذا نسذذيركي ية عرعذذحة رفعذذا    

 أع ىل بة رجل ب .

عهل ر  ا  حرق ع ا  رلبةرسا  رلعليا عرلبحوث مل  نصبرة  اذا  أشاذ ة عنجنذاتر  ع ذا      

نترة  ععحب  ترخل ع ا  رلبةرسا  رلعليا رلبةرسا  رلعليا عرلبحوث لاوعير ك وىلر أتعر  رلعمل يف  ل 

                         عرلذذيت كاوحذذب ايع ذذا يف  نيذذق ةسذذالة جامعذذة أسذذيوط رلعلميذذة عر امعيذذة عرارىلصذذة         عرلبحذذوث 

ملذذ  رلنيذذا   الذذبعة رفنذذوط   ذذا للموذذا مة يف  نيذذق رلانميذذة رفوذذابرمة عععذذإ نمواشياك ذذا رفانبمذذة   

 بمة رلو    عحل ماا لل عرلن وض  ل عصواًلن  مصات رلبعلة رفانبمة .يف خ عكاةخي ا رلعرىلق 

علاظل  لمة رلعلا ماليذة صذاتعة عىلظذل ملمذاد مصذر رألجذالد حذامل  عذعلة رفعروذة عرلانذوىلر           

   عرلانذذب  فصذذرشا رلتاليذذة عرلعمذذل معذذًا للحفذذات ملذذ  م سوذذانا رلعرىلنذذة عمواشانذذا رفاميذذز  رلررسذذخة                              

    رف سوا  رلعلمية يف رلعا  رلعر   عرألجنيب .

 وفقنا اهلل وإياكم وأهلمنا السداد والعمل الصاحل

 أمحد املنشاوى /أ.د.

 نائب رئيس اجلامعة

 لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                                                                                                                                      
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 : تعريف باإلدارة العامة للمكتبات الجامعية : أواًل
أحةةا اإلدارات التابعةةة للاةةيا االةةتار الةةابترر س ااجةةع رجةةي  الجامعةةة   اإلدارة العامةةة للمكتبةةات الجامعيةةة  ةة   

 للشئرن الارالات العليا والبحرث وتضم لتة إدارات فرعية و  :
  : إدارة املكتبة املربزية -1

الت  تكمل منظرمة املقتنيات وتنفرد املكتبة املربزية بمجمرعات ببرية وقيمة من املراجة  ريةري املتصةةةة والكتةع     
 . قافية الت  ال تقتنيها مكتبات الكليات وتقرم بعملية الفحص واالضافة والتاجيلالث
 :  إدارة شئرن مكتبات الكليات وتقرم باالختةاصات اآلتية -2
 .عقا الناوات وتنظيم االجتماعات ملناقشة ماياتجا من أوجه فنيه يف مجال املكتبات   -
 .املصتلفةتجمي  البيااات وتلق  احتياجات املكتبات   -
 . تترل  متابعة أعمال الجرد الانري ملقتنيات مكتبات جامعة أليرط  -
 .لعرض ما تم من تحايث وتطرير للمكتبات  C.D طباعة التقرير الانري عن أاشطة قطاع املكتبات على  -
 : إدارة املراج  وخامة القراء وتقرم باالختةاصات اآلتية -3
ة لةن  واملهةااة بةل  قتنيات الحايثة من الكتةع واملراجة  العربيةة وااجنبيةة املشة ا       إعااد قاجمة ببليرجرافية بامل  -

 .ةعل  حا
         إعةةااد قةةراجم ببليرجرافيةةة للرلةةاجل الجامعيةةة ااملاجاةةتري والةةابتررا   لجميةة  مكتبةةات الجامعةةة التةة  أجيةةزت   -

 .لعاما خالل
 .الفرعيةمتابعة وتنفيذ قرارات لجنة املكتبات الجامعية ولجان املكتبات   -
  : إدارة التزويا وتقرم باالختةاصات اآلتية -4 
 .تنفيذ عمليات التزويا املربزي الت  تكلف بها -
 .تنظيم عملية التبادل واإل ااء م  الجهات داخل وخارج الجامعة -
  : ختةاصات اآلتيةإلوتقرم باإدارة الشئرن املالية واإلدارية  -5

بةرد اقتةةادم    –بتةع ومجةالت ووئةاجخ اخةرم للمكتبةات       – 2ارع  – 6تترل  مائرلية ترزي  املصةص من بنا 
م ومتابعة عمليات الشراء بمكتبةات الكليةات   2019س2018قام التعليم للعام املاىل  – 1لفةل  21210602

  . مكتبات الجامعة مبالغ التعزيز حاع احتياجاتللرقرف عل  املرقف املال  أوال بأول م  ترفري 
  : إدارة الفهارس وتقرم باالختةاصات اآلتية-6
 الجامعة.متابعة فهارس مكتبات  -
  . فهرلة آلية –تةنيف  –ترحيا اإلجراءات الفنية افهرلة  -

 

 اإلدارة العامة للمكتبات اجلامعية
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  ة نافذة على أمريكامكتب

 جهةاز +  العةرض  وشاشةة  الحالةع  بأجهزة تزويا ا وتم بالقا رة اامريكية الافارة بمعرفة تجهيز ا تم قاعة

DVD للمهةتم   خةاماتها  وتقةام  اامريكيةة  املتحاة الراليات يف والايالة التاريخ تغط  الت  واملراج  والكتع 

 .اامريكية املتحاة بالراليات
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يف إطـــار  اـــة اجلامعـــة لتـــدريب العـــاملم ســـواا دا ـــر اجلامعـــة أو  ار  ـــا ل ر  ـــاا    التدريبـــــــــات     

 م ــد نتمــد اةدارع العامــة للماتبــات العديــد مــل ورد العمــر للســادع العــامل   فمبســتوا ااداا 

 مباتبات اجلامعة

 2019س2س7: 2019س2س3:  تاريخ االاعقاد
 ايكا بكلية الهنالة .يكااملمقر االاعقاد : مبن  الحالع اآلل  بقام 

 . الجهة املنظمة: اإلدارة العامة للمكتبات الجامعية باملشاربة م  إدارة بلية الهنالة
 متارب من مصتلف بليات ومعا ا الجامعة. 20املشاربرن : عاد 

 :  املحاضرون
 ماير مشروعات تطرير املكتبات               طارق بمال عبا الحميا   سالابتررالايا 
 ماير عام املكتبات الجامعية                         ا س خالا محمرد عارف الاي

 قاجم بعمل ماير إدارة شئرن مكتبات الكليات              الاياة س أمل محما جمعة 
 املحاور :  التعريف بصامات براامج الفهرس املرحا للمكتبات والتعريف بصامات بنك املعرفة املةري   

ريع للاةةادة العةةامل  علةة  ا الفهرلةةة والتاةةجيل بباةةامج املكتبةةات علةة  مرقةة          اا ةةااف :  تةةا 
www.eulc.edu.eg بنك املعرفة ،       . 

   اآللية الف رسة جمال يف اهلندسة كلية مباتبات العاملم للسادع عمر ورشة             

 جمال الف رس
1  

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
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 2019س4س18:  2019س4س7:  االاعقاد تاريخ
 . بالجامعة املؤتمرات بمربز  با املناقشات قاعة:  االاعقاد مقر

 .واإلدارة للتنظيم العامة اإلدارة م  باملشاربة الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة:  املنظمة الجهة
 .الجامعة ومعا ا بليات مصتلف من متارب 60 عاد:  املشاربرن
 : املحاضرون

 املكتبات تطرير مشروعات ماير                     الحميا عبا بمال طارقس الابترر الايا 
  الجامعية املكتبات عام ماير                                      عارف محمرد خالاس  الايا 

  الكليات مكتبات شئرن إدارة ماير بعمل قاجم                         جمعة محما أملس  الاياة
                   للمكتبات العامة باإلدارة مكتبات أخةاج                             ماجا محما لارةس  الاياة
 للمكتبات العامة باإلدارة مكتبات أخةاج                                    العاط  عبا أمالس  الاياة
  املةري املعرفة بنك بصامات والتعريف للمكتبات املرحا الفهرس براامج بصامات التعريف:  املحاور

علةة  ا الفهرلةةة والتاةةجيل بباةةامج املكتبةةات علةة  مرقةة        تةةاريع للاةةادة العةةامل     : اا ةةااف
www.eulc.edu.eg   . بنك املعرفة ، 

  

  2 فى جمال الف رسة اآللية أسيوط  امعة مباتبات العاملم للسادع عمر ورشة               

http://www.eulc.edu.eg/
http://www.eulc.edu.eg/
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 .  م2019س9س19:  م2019س9س8: االاعقاد تاريخ
 .  الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة:  االاعقاد مقر

 .  الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة: املنظمة الجهة
 . متارب 20 عاد:  املشاربرن
  :املحاضرون

 .الظا ر عبا محما يالرس  الايا
 . للرلالة املنالبة الةحيحة الكتابة بكيفية التعريف:  املحاور
 .  باللم  الاريعة الكتابة أللرب عل  العامل  للاادة تاريع:  اا ااف

  Fast Typing 3 أعمال على للتدريب عمر ورشة            3
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  .م2019س10س10: م2019س9س29: االاعقاد تاريخ
 .   الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة:  االاعقاد مقر

 .   الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة:  املنظمة الجهة
 . متارب 10 عاد:  املشاربرن
 :  املحاضرون

 . معرض جاللس  الايا 
 . املنالبة الةرر وإضافة الباامج تةميم عمل بكيفية التعريف:    املحاور

 التصاام الباامج .اا ااف : تاريع للاادة العامل  عل  طريقة 
 

  4 اجلرافيك على للتدريب عمر ورشة            3
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 .  م2019س10س31: م2019س10س20:  االاعقاد تاريخ
 .  الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة:  االاعقاد مقر

 .   الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة: املنظمة الجهة
 .  متارب15 عاد:  املشاربرن
 : املحاضرون

 .  ئابت أحما محماس  الابترر الايا 
 .   املصتلفة البحث بطرق التعريف:  املحاور
 . املراق  جمي  يف البحث بيفية عل  العامل  الاادة تاريع:  اا ااف

  5 ورشة عمر للتدريب على البحث عل املصادر            3
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  التاريع جاري:  االاعقاد تاريخ
 . الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة:  االاعقاد مقر

 . الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة:  املنظمة الجهة
 . متارب 26 عاد:  املشاربرن
  : املحاضرون

 . الحميا عبا بمال طارقس الابترر الايا
 . امللفات لجمي  الكامل التنايخ بكيفية التعريف:  املحاور
 الرقةت  تصتةةر  متقامةة  بطةرق  العلميةة  الرلةاجل  تناةيخ  بيفية عل  العامل  للاادة تاريع:  اا ااف
 . والجها

  Advanced Word 6  علي للتدريب عمر ورشة              
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 واملعلرمةات  املكتبةات  براةامج  خريج ا  بعنران عمل ورشة فى باملحاضرة عارف محمرد خالاس  الايا شارك
 الجةردة  لجنةة  مة   واملعلرمةات  والرئةاجخ  املكتبات قام م  بالتعاون اآلداب بلية اظمتها والت    العمل ولرق

 م2019س5س5 يرم ورلك واالعتماد

  7 اآلداب بالية( العمر وسوق واملعلومات املاتبات برنامج  رجيي)  بعنوان عمر ورشة            

 خباتهةا  تقةايم  علة   الجامعة من وحرصا الرلياة الجايا الرادي وجامعة أليرط جامعة ب  التعاون إطار يف
 املكتبةات  عةام  مةاير  عةارف  محمةرد  خالةا س  الاةيا  تكليةف  تةم  فقا الصبات بتلك االلتعااة يطلع من لكل

 بةالرادي  ال بيةة  بلية بمكتبة العامل  الاادة لتاريع الصارجة بماينة الجايا الرادي جامعة لزيارة الجامعية
 . م2019س4س24 بتاريخ واالعتماد الجردة عل  للحةرل الجايا

  8 اجلديد بالوادى الرتبية بالية العاملم السادع  دريب                
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الكتابةةة لةةرعة علةة  للمكتبةةات العامةةة بةةاإلدارة العةةامل  الاةةادة مةةن  10ا عةةاد تةةاريع تةةم 
 . م2019س2س24 حت  2س10 من الف ة يف املعلرمات بشبكة

مجةةال يف التةةاريب  الباةةامج لحضةةرر العلةةيم عبةةا بمةةال محمةةا خالةةاس  الاةةيا ترشةةي  تةةم 
 بقاعةةةةةة م2019س3س7 حتةةةةة  3س3 مةةةةةن الفةةةةة ة يف  اإلشةةةةةرافية اإلدارة مهةةةةةارات تنميةةةةةةا

 .اإلداري باملبن  واإلدارة للتنظيم التاريع
الباةةامج لحضةةرر محمةةا أحمةةا  الةةةس  الاةةياة ، ماجةةا محمةةا لةةارةس  الاةةياة ترشةةي  تةةم 

 يةةةةةرم  ومكافحتةةةةه  الفاةةةةاد  مةةةةن  للرقايةةةةة  املجتمعيةةةةة  الثقافةةةةة ا بعنةةةةران  ااول التةةةةاريب  
 .بالجامعة اإلداري باملبن  علري ااول بالاور م2019س3س27

الباةةامج لحضةةرر الجامعيةةة املكتبةةات عةةام مةةاير عةةارف محمةةرد خالةةاس  الاةةيا تكليةةف تةةم 
 الفاةةةاد بمصةةةاطر والترعيةةةة والشةةةفافية النزا ةةةة قةةةيم إجةةةراءات اشةةةرا مجةةةال يف التةةةاريب 
 اإلداريةةةةة الرقابةةةةة لهيئةةةةة التابعةةةةة الفاةةةةاد ملكافحةةةةة الرطنيةةةةة بااباديميةةةةة   منعةةةةه ولةةةةبل
 .م2019س10س3 حت  9س29 من الف ة يف بالقا رة

 املصةةةازن مجةةةال يف التةةةاريب  الباةةةامج لحضةةةرر محمةةا  حاةةةن محمةةةاس  الاةةةيا ترشةةةي  تةةم     
 بةةةاملبن  واإلدارة التنظةةةيم تةةةاريع بقاعةةةة م2019س10س17 حتةةة  10س15 مةةةن الفةةة ة يف

 .للجامعة اإلداري

  9 باملاتبات العاملم السادع كفااع لزيادع  دريبات              
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 املشاركة فى حضور مؤمتر مرسى ماروح بعنوان              

 قاطرع التنمية بناا البشر املصرى حتد شعار دور مرافق املعلومات فى بناا اةنسان
10 

 العليةةا الارالةةات لشةةئرن الجامعةةة رجةةي  ااجةةعأحمةةا املنشةةاوم س  الةةابترر االةةتار الاةةيا مةةن حرصةةًا

 عةام  مةاير  عةارف  محمةرد  خالةا س  الاةيا  مةن  بال ليادته بلف فقا جايا ما ر بل متابعة عل   والبحرث

 للجمعيةة  والعشةرون  الثةاا   املةؤتمر  لحضةرر  املكتبةة  مةاير  فراج محما زبرياس  الايا ، الجامعية املكتبات

              مطةةرو  مرلةة  بماينةةة العامةةة مةةةر مكتبةةة مةة  بالتعةةاون واارشةةيف واملعلرمةةات للمكتبةةات املةةةرية

 شةعار  تحةت  املةةرم  اإلااةان  بنةاء  فى املعلرمات مرافخ دور بعنران   م2019  املةرية الثقافة عاصمةا 

 .   م2019 يرلير 11 ىلإ 9 من الف ة خالل التنمية قاطرة البشر بناء
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 املعارض  

دياةمب                22تم إقامة معرض للكتاب والذم اظمته اوبالةة اا ةرام للترزية   خةالل الفة ة  مةن       أواًل : 

ويعتةةب املعةةرض ااول  م بالتعةةاون مةة  اإلدارة العامةةة للمكتبةةات الجامعيةةة     2019دياةةمب  31إىل 

عنةران يف مصتلةف    3000مةن   ضم أبثربجامعة أليرط الذي تقيمه وبالة اا رام منذ عشرون عاما و

التصةةات والكتع الثقافية والعلمية والعربيةة وااجنبيةة وبتةع ااطفةال والروايةات العامليةة وأحةاث         

 .الاوريات العلمية وقراعا البيااات اإللك واية
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مةا ر جايةا يف لةرق النشةر فقةا قامةت الجامعةة بشةراء عةاد          حرصا من الجامعةة علة  اقتنةاء بةل     .1

  بتةاب يف مصتلةف تصةةةات    2666  بتاب أجنبة  بججمةال  ا  739  بتاب عرب  ، عاد ا1927ا

 بليات الجامعة يف ضرء املرارد املادية املتاحة .

  بتةةاب 407  بتةةاب عربةة  و عةةاد ا3374تةةم قبةةرل اإل ةةااءات ملكتبةةات الجامعةةة بججمةةال  عةةاد ا .2

  بتاب مهااة من جهات داخل وخارج الجامعة إلئةراء مقتنيةات الجامعةة    3781أجنب  بججمال  عاد ا

 يف مصتلف التصةةات مما يثري مكتبات الجامعة ويكمل مجمرعاتها يف خامة مجتم  املاتفياين.

  مة دد، وبلةغ عةاد املاةتعريين     281011ا 2019لعةام  بلغ عاد امل ددين عل  مكتبات الجامعةة  .3

   ماتعري .43995ا

 

 املقتنيات اجلديدة

 الجامعةة  بمكتبةات  عنهةا  واملاةتغن   القايمةة  الكتةع  لبية   معةرض  إلقامة والتجهيز اإلعااد جاري:  ئاايًا

 العةام   ةذا  معةرض  ويعتةب  الطةالب  ابناءاةا  ميارة بألعار لتبعادإلوا للتنقية الجامعة ليالة ضمن

 . القايمة الكتع بي  معارض تاريخ يف اابب  ر
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 عاد الحضرر النشاط املحاضر التاريخ م

 م. عل  أحما 2019س1س8 1

عةةن بةةرامج دعةةم   –اةةاوة: بيةةف تةةاخل ملجةةال ريةةادة ااعمةةال  

املشةةروعات الرياديةةة مةةن مربةةز اإلبةةااع التكنرلرجيةةا وريةةادة   

 ااعمال التاب  لرزارة االتةاالت

25 

 محما عبا الظا ر 2019س2س18 2
التنةةاول الفلاةةف   –اةةاوة: الحةةع.. تةةرازن الةةرع  والعاطفةةة  

 ملرضرع الحع
28 

 د. خالا أبر الاعرد 2019س2س28 3
للربيات طفل الترحةا وبنةاء    -ااوة: التعامل م  طفل الترحا 

 برامج حربية له
37 

 18 الحروف –للمتكلم  ورشة: عشان افهمهم.. لغة اإلشارة  مروة أيمن 2019س3س11 4

 21 الكلمات  – ورشة: عشان افهمهم.. لغة اإلشارة للمتكلم  مروة أيمن 2019س3س12 5

 شرق  لعيا 2019س3س12 6
تلةةرين  –: الزخةةارف اإللةةالمية بااشةةكال الهنالةةية   ورشةةة

 للزخارف اإللالمية للةم واملتكلم 
42 

 12 االرقعة : الصط العرب   ورشة إيمان حان 2019س4س17 7

 18 : الصط العرب  االناخ  ورشة إيمان حان 2019س4س30 8

 إلراء أحما 2019س7س29 9
طريقةةة تربريةةة حايثةةة  –: ال بيةةة اإليجابيةةة للطفةةال  اةةاوة

 ل بية وتعليم ااطفال
30 

2019س8س8 10  أمل صال  الاين 

عن بةرامج دعةم املشةروعات     -ورشة: ريادة ااعمال للاياات 

الريادية للاياات من مربز اإلبااع التكنرلرجيا وريادة ااعمال 

 التاب  لرزارة االتةاالت

16 

2019س8س29 11  
 ميار عبا اهلل 

 رحاب إبرا يم
 11  1ورشة: ألاليات الكروشيه ا

  

  

 : سفارع املعرفة

نائـــب رئـــيس اجلامعـــة لشـــئون    أمحـــد املنشـــاوى  الســـيد ااســـتات الـــدكتور /   الـــيى يوليـــ    تهتمـــا  اة إطـــار يف

و ف ـــد   بزيـــارع إإل اةدارع العامــة للماتبـــات  ف ـــد قـــا  ســياد   ب اـــامل املاتبــات  الدراســات العليـــا والبحــوث   

 أوصـى سفارع املعرفة التابعة ملاتبة االساندرية مب ر املاتبة املركزية جبامعة أسيوط والزيارع تهيه   ل 

سياد   بتوسعة نااق اةعـ ن عـل السـفارع باانشـاة الـم   ـدم ا ومتابعـة دائمـة لسـياد    اـة الدعايـة            

ير النشـاط  ــ ل  مــل ورد العمـر واجلـدول التــالي يوصـ   فاصــ     نتــيا العديـد  واةعـ ن الـم نــتج عن ـا    

 31/12/2019إإل  1/1/2019الفرتع مل 
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 عاد الحضرر النشاط املحاضر التاريخ م

 2019سس9س4 12
 ميار عبا اهلل 

 رحاب إبرا يم
 8  2ألاليات الكروشيه اورشة: 

 16 ورشة: االباارارات للطفال ارية رفعت 2019س9س16 13

 17 ورشة: الرلم والتلرين للطفال آالء مماو  2019س9س19 14

 لمر ليا 2019س9س25 15
: English Clubملتقى الحرار االةبرع  باللغةة اإلاجليزيةة    

 مقامة
16 

 لمر ليا 2019س10س2 16
: English Club ملتقى الحرار االبرع  باللغةة اإلاجليزيةة   

 تعبريات شاجعة
16 

 لمر ليا 2019س10س9 17
: English Clubملتقى الحرار االةبرع  باللغةة اإلاجليزيةة    

 مناقشة اافالم ااجنبية
18 

 2019س10س23 18
 فاطمة صفرت 

 أحما إبرا يم

: English Clubملتقى الحرار االةبرع  باللغةة اإلاجليزيةة    
 15 مناقشة الحياة بعا التصرج

 2019س10س30 19
 فاطمة صفرت 

 أحما إبرا يم

: English Clubملتقى الحرار االةبرع  باللغةة اإلاجليزيةة    
 15 مناقشة إدمان الفيابرك

 اام الشناوي 2019س11س4 20
عةةن قةةةة حقيقيةةة ملارلةةة  –اةةاوة: تعلةةيم الفقةةراء يف الهنةةا 

طالع وطالبة ااضمرا ملعها التكنرلرجيةا   30مجتمعية خرجت 
 وأصبحرا علماء يف تصةةاتهم

12 

2019س11س5 21  مها بار 
لعمل أشغال فنية عبارة عن مادة  –  1ا 3Dورشة: بيما برب  

شفافة متةلبة يرض  داخلها أشياء مثل أوراق ورد او صةرر أو  
 أي أشياء صغرية

12 

2019س11س6 22  مها بار 
لعمل أشغال فنية عبارة عن مادة  –  2ا 3Dورشة: بيما برب  

                شفافة متةلبة يرضة  داخلهةا أشةياء مثةل أوراق ورد او صةرر     
 أو أي أشياء صغرية

18 

2019س11س6 23  محما عبا الظا ر 
املةادر اإللك وايةة   -ورشة: قراعا بيااات مكتبة اإللكنارية 

ماتردع الرلاجط لبرابة الباحث  بمكتبة اإللكنارية، ومرق  
 الرقمية ادار  امناء املكتبت  املربزيت  بجامعة أليرط

10 

2019س11س6 24  
 فاطمة صفرت 

 أحما إبرا يم

: English Clubملتقى الحرار االةبرع  باللغةة اإلاجليزيةة    
 مناقشة تنمية املهارات الذاتية يف عةر ترفر املعلرمات

15 

2019س11س7 25  أ. عالء عيا مرلى 

دور املكتبةات يف تحقيةخ الة اث     –ورشة: تحقيخ املصطرطات 
مةةن املصطرطةةات، وقيةةاس خةةراو ورقهةةا وخطةةرات ترميمهةةا   

 وريري ا من مرضرعات متعلقة باملصطرطات
9 
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 زيارات مفا ئة  

للســـــيد ااســـــتات الـــــدكتور / أمحـــــد املنشـــــاوى  نائـــــب رئـــــيس    الزيـــــارات املفا ئـــــة   تهـــــيه الفـــــرتع عـــــددت  ـــــ ل 

          ل اـــــامل املاتبـــــات للوقـــــوي علـــــي ت ـــــر التحـــــدي ات وا ـــــدمات   اجلامعـــــة لشـــــئون الدراســـــات العليـــــا والبحـــــوث 

حتيا ـــات التاـــوير إ ب اـــامل املاتبــات يف   ـــديا تهـــيه ا ــدمات و  مالــم   ـــد  للاــ ب ومـــدا كفـــااع العــامل   

 ث ال زمة للن وض بال اامل وا دمات امل دمة في  .يوالتحد
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 -ابذة مصتةرة عن طبيعة عمل املكتبة الرقمية :

عضاء  يئة التاري  لل قية بجامعة أليرط بالتعاون م  املجلة   أبحاث الاادة افحص االقتباس  -1

   .لةال  صناوق البحرث العلميةمن فحص اإلقتباس  ملحةلةاملبالغ ا ويتم تررياااعلى للجامعات 

  . www.ekb.egنك املعرفة املةري من خالل اللينك عقا دورات تاريبية على التعريف بب -2

مااعاة أعضاء  يئة التاري  وطةالب الارالةات العليةا علةى التاةجيل يف بنةك املعرفةة املةةري          -3

 .وبيفية الرصرل إىل النص الكامل للبحاث الصاصة بهم 

 

 

 الرقمية املكتبة

http://www.ekb.eg/
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املتبقى من الرحاات العاد عاد الرحاات املاتهلكة عاد املتقام  الشهر  

 وحاة 2616 وحاة 184 عضر 68 يناير

 وحاة 2429 وحاة 187 عضر 62 فباير

 وحاة 2189 وحاة 240 عضر 62 مارس

 وحاة 1969 وحاة 220 عضر 76 أبريل

 وحاة 1698 وحاة 271 عضر 72 ماير

 وحاة 1494 وحاة 204 عضر 63 يراير

 وحاة 1126 وحاة 368 عضر 112 يرلير

 وحاة 1015 وحاة 111 عضر 44 أرياط 

 وحاة 821 وحاة 194 عضر 60 لبتمب

 وحاة 616 وحاة 205 عضر 99 أبتربر

 وحاة 398 وحاة 218 عضر 75 ارفمب

 وحاة 110 وحاة 288 عضر 99 ديامب

 

  

 

 بفحص اإلقتباس لألحباث اخلاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق 
وحةاة متبقيةة مةن عةام      300إىلضةافة  باإل 2019مةن باايةة العةام      وحةاة  2500تةم ارلةال   

   وحاة 2800جماىل للرحاات فى  ذا العامالعاد اإل وبالتاىل يةب   2018
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 عاد الحضرر النشاط مكان التاريع التاريخ م

2019س 2س25 1  
قاعة أ.د.سعزت عبا 

 اهلل بكلية اآلداب

ورشة عمل عن بنك املعرفةة املةةري وشةر  قراعةا البيااةات      

 العاملية املرجردة بالبنك وبيفية التاجيل عليه
42 

2019س2س26 2  

وحاة الصامات 

التكنرلرجية بكلية 

 ال بية النرعية

ورشة عمل عن بنك املعرفةة املةةري وشةر  قراعةا البيااةات      

 العاملية املرجردة بالبنك وبيفية التاجيل عليه
35 

2019س4س16 3  

وحاة الصامات 

التكنرلرجية بكلية 

 التمريض

ورشة عمل عن بنك املعرفةة املةةري وشةر  قراعةا البيااةات      

 التاجيل عليهالعاملية املرجردة بالبنك وبيفية 
30 

2019س4س23 4  

وحاة الصامات 

التكنرلرجية بكلية 

 التمريض
 Mendeley 35ورشة عمل عن وشر  االلتفادة من براامج 

2019س9س4 5  

وحاة الصامات 

التكنرلرجية بكلية 

 الةيالة

ورشة عمل عن بنك املعرفةة املةةري وشةر  قراعةا البيااةات      

 التاجيل عليهالعاملية املرجردة بالبنك وبيفية 
22 

6 
-2019س10س23

2019س10س24  

 قاعة املناقاشات

  1ا رقم 

 باملبن  اإلداري

قراعا بيااات بنك املعرفة املةرم  تنظيم التاريع على

بمعرفة مناوب  املجل  للبحاث ت فحص االقتباس اواجراء

 ااعل  للجامعات وااشري قراعا البيااات العلمية

212 

 

  

 

 2019ستخدام بنك املعرفة املصري خالل إبيان  مفصل بالدورات التدريبية على  

ترجيهات الايا االتار الابترر س أحمةا املنشةاوي ااجةع رجةي  الجامعةة لشةئرن الارالةات        بناء عل  

     العليا والبحرث تةم تكثيةف ورا العمةل الصاصةة بتةاريع الاةادة أعضةاء  يئةة التةاري  ومعةاوايهم          

 بما يرضحها الجاول التال :ن ورا ملتصاام قراعا بيااات بنك املعرفة فقا تم تنظيم العايا إعلى 

 

2 
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 عاد امل ددين الشهر

 861 يناير

 29 فباير

 922 مارس

 871 أبريل

 55 ماير

 51 يراير

 881 يرلير

 68 أرياط 

 61 لبتمب

 862 أبتربر

 886 ارفمب

 891 ديامب

 8119 اإلجماىل

 

 2019عام بيان مفصل باملرتددين واملستفيدين من املكتبة الرقمية خالل 
3 
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 : االستيكار اهلادئ باملبنى اةداراقاعات   
أنشئد ال اعات  دمة الا ب وط ب الدراسات العليا وأعضاا تهيئة التـدريس لتـوفا املاـان املناسـب          

مـــرتدد( يف تات الوقـــد ة م ســـمة علـــى    ـــة قاعـــات ) ب ة   ة د (    1500مايـــهل اهلـــواا وتهـــي  تســـ  لعـــدد ) 

ة و فـت  أبواب ـا للمرتدديـل مـل السـاعة ال امنـة        Group Study Areaوب ـا قاعـات ل سـتيكار اجلمـاعي     

عـــــدد  2019صــــباححا وحتـــــى ال امنـــــة مســــااح ة وقـــــد بلـــــذ عـــــدد املرتدديــــل علـــــى قاعـــــات االســــتيكار  ـــــ ل عـــــا        

 ( إ نان وسبعون ألًفا وستمائة ومثانية ومخسون مرتدد( .72658)
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 ا دمات التى ي دم ا قاامل املاتبات  
 بشةأن  م2017س7س27 يف املنعقةاة   678ا رقةم  بجلاةته  الجامعةة  مجل  وقرار الجامعية للرلاجل الرقم  املاتردع عيلتف إطار يف 

       للتأبةا  ريةري   دون الرلةم   املةةار  الجامعيةة  املكتبةات  ببرابةة  الرقم  املاتردع باعتبار الجامعة ومعا ا بكليات العليا الارالات إلزام

 بتةةاريخ  629ا رقةةم للجامعةةات ااعلةة  املجلةة  لقةةرار تنفيةةذا املةةةرية الجامعةةات مةةن أي يف الجامعيةةة الرلةةاجل تاةةجيل عةةام مةةن

ة الصامة   ةذ   مقابةل    جنيها 80ا مبلغ وتحةيل ، م2017س11س1 من اعتبارا للباحث  الصامة  ذ  تفعيل تم وحيث م2015س4س30

 .البحرث صناوق لحااب

إفادة  1407ا م 2019س12س31 حت  2019س1س1 من اإلفادات عاد إجمال   بلغ .  

خةالل   املكتبةات  إلدارة املاةتقبل  براةامج  عل  املصططات  ذ  رف  وتم   الارالة قيا أبحاثا رلالة مصطط  947ا للم عاد 

 .م2019س12س31 حت  2019س1س1 من الف ة

 املجلة   مرقة   علة   املرفرعةة  املجةازة  الرلةاجل  عةاد  إجمةال   وبلةغ  للجامعةات  ااعل  املجل  مرق  عل  منحها بعا الرلاجل رف 

     .رلالة  899ا املةرية الجامعات مكتبات التحاد ااعل 

الف ة اف  خالل ومعاوايهم التاري   يئة أعضاء أبحاث من  2690ا لعاد االقتباس فحص.      

املكتبات إلدارة املاتقبل براامج عل   مجالت رلاجل – ااخ – بتعا جايا مقتن   12217ا عاد لجل. 

وبيااها الك واية مجالتت اشر  : 

 .النرعية ال بية لكلية  6 ،5 ،4ا  العاد جنرب -جنرب حرار مجلة -1

 .املبكرة للطفرلة ال بية لكلية   10ا  العاد وال بية الطفرلة فى درالات مجلة -2

 .اليرط بجامعة البيئية والبحرث الارالات مربز تةار ا   48ا  العاد البيئية للارالات أليرط مجلة -3

4-Bulletin of pharmaceutical / scienes vol (42)   الةيالة كليةل 

 5-Egytian sugar journal vol (12 , 13)  التكاملية والةناعات الاكر صناعة تكنرلرجيا لكلية . 

 .للورام مةر جنرب ملعها SECL oncology journal vol (7ا -6
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    ديدع ل اامل املاتبات    دمية مشروعات

 الجحتةه  واعتمةا  إاشةاجه  علةى  ألةيرط  جامعة مجل  وافخ والذي العلمية للرلاجل العامة الصامات مربز اشاءإل والتجهيز اإلعااد جاري

 : إل  يهاف والذي واإلدارية املالية

 .البحرث مجال يف برلالتها القيام يف الجامعة معاواة -1

 .أبحائهم إعااد خالل الباحث  يراجهها الت  املشابل حل -2

 :يضم قيال  امط إعتماد خالل من العليا ومعا ا ا الجامعة بليات إل  املقامة العلمية الرلاجل بتابة امط ترحيا -3

 وماافاتها الكتابة طريقة -ج  للرلالة الااخل  ال تيع -ب    للرلاجل العامة املراصفات -أ

 بتابةة  مةن  املطلربةة  الصةامات  بةل  يقةام  فقةط  واحةا  مربةز  مة   يتعاملرن حيث وأمرالهم وقتهم عل  وحفاظُا الباحث  عل  التياري -4

 .وتجليا إحةاج  وتحليل وطباعة

 واافةراد  املرابةز  مة   التعامةل  عنةا  يحةاث  بمةا  للغةري  اابحةاث  تاةريع  وعةام  القةاارن  اةةرو  وفةخ  الفكريةة  امللكية حقرق حماية -5

 .الصارجي 

  .مرضرع بكل الصاصة املعلرمات بأوعية ببليرجرافية قاجمة وإعااد املةادر عن البحث خامة تقايم -6

 الترئيةخ  وحةاة  - املكتبةات  - العليةا  الارالةات ا  املصتلفةة  الجامعةة  وحةاات  مة   املربةز  تعامةل  خالل من للباحث  الالزم الاعم تقايم -7

 .اإلجراءات لتياري   امليكروفيلم 

 .املةادر عن البحث عل  تاريبهم خالل من للباحث  الالزم الاعم تقايم -8

 : و   فرعية وحاات أربعة املربز ويضم 

 . املةادر عن البحث وحاة -1

 . االحةاج  التحليل وحاة -2

 .الةرر معالجة وحاة -3

 . الرلاجل بتابة وحاة -4

 تصةةةاتهم  حاةع  بةاملربز  العةامل   وتةاريع  التشغيل لباء الالزمة واملعاات ااجهزة وترفري الهنالية التجهيزات يف العمل وجاري

 . الفرعية الرحاات يف للعمل



 

 



 

 
 

أنشطة وإجنازات 

املراكز والوحدات 

ذات الطابع اخلاص 

 2019عام 
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 (مركز الفطريات) جملس إدارة مركز األستاذ  الدكتور / عبد العال حسن عبد العال مباشر

اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثرئيس  نائب أمحد حممد كمال املنشاوى/  األستاذ الدكتور  رئيسًا 

 عضو املركز واملشرف علىأستاذ متفرغ بقسم النبات بكلية العلوم  األستاذ الدكتور / أمحد حممد حمرم

 عضو أستاذ بقسم النبات بكلية العلوم األستاذ الدكتور / ماضى أمحد إمساعيل

 عضو العلوم بكلية النبات بقسم أستاذ األستاذ الدكتور / حممد أمحد عبدالساتر

 عضو األستاذ املساعد بقسم النبات بكلية العلوم الدكتورة/ نعمات عبداجلواد حسني
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 2019ملصص أاشطة مربز الفطريات عام 

 .أواًل: إضافة لالالت فطرية جاياة إىل الاالالت املحفرظة باملربز
   .عزلة فطرية 2000الباحث  احرال   ئاايًا : إجراء التعريف املررفرلرج  الراردة من

ئالثةًا : تزويةةا البةةاحث  بعةةاد مةةن الاةةالالت الفطريةة الهامةةة يف املجةةال الزراعةة  والطبةة  ومكافحةةة   
   . عزلة فطرية 500حرال   الحشرات ا

رابعةةًا : تنظةةيم املةةؤتمر الةةاول  الثالةةث للميكرلرجيةةا االالةةية والتطبيقيةةة بالتعةةاون مةة  جمعيةةة      
 .2019مارس  10يا االالية والتطبيقية يف امليكرلرج

جةاجزة لكةل    خاماًا : تاليم جاجزة أ.دس عبةاالعال حاةن مباشةر للفةاجزين مةن البةاحث  والطةالب ا       
   . منهما

لادلةةًا : املشةةاربة يف معةةرض القةةا رة الاةةادس لىبتكةةار الةةذم اظمتةةه أباديميةةة البحةةث العلمةةى   
 .2019ربر أبت 25 – 24والتكنرلرجيا فى الف ة من 

: اإلشة اك يف املةؤتمر الةذي اظمتةه الجمعيةة النباتيةة املةةرية بجامعةة لةر اج فةى الفة ة                       لابعًا
 .2019 ارفمب 7 – 6من 

ئامنًا : اإلشة اك يف املةؤتمر الرابة  عشةر للميكرلرجيةا التطبيقيةة بجامعةة عة  شةم  فةى الفة ة                     
 .2019ارفمب  20-18من 

 .جامعة أليرط –كلية العلرم بتنظيم برامج التاريع الةيفى لطالب مرحلة البكالرريرس  تالعاً :

 عاشرًا: التعاون م  أباديمية البحث العلمى والتكنرلرجيا
حيث تم الحةرل على مشةروع إاشةاء وحةاة حفةد وتةااول الفطريةات املجهريةة والكةبرية بجامعةة          

 .2019س10س14حتى  2018س10س15أليرط ااملرحلة الثااية  يف الف ة من 
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   2019أاشطة وإاجازات مربز الفطريات عام 

1 

زيادة املجمرعة املرجعية ابنك  الت  يمتلكها املربز بمزارع لةالالت الفطريةات التة  عزلةت مةن مةةادر       
 وبيئات متنرعة من مةر وبالد عربية أخرم. وقا التعريت بعض املزارع من مرابز دولية.

              اةةرع 600عةةن   إىل مةةا يزيةةا  لةةاللة تنتمةة   14000وتضةةم املجمرعةةة يف الرقةةت الحةةال  حةةرال     
من الفطريات و   أبب مجمرعة مرجعية يف مةر والعةالم العربة . و ة  محفرظةة بأربعةة طةرق  ة         

،  م°5، الحفةةد تحةةت درجةةة حةةرارة  م°80-التجميةةا العميةةخ عنةةا درجةةة  – Lyophilizationالتجفيةا  
 الحفد تحت زيت الباف .

يف بتالرج املربةز حاةع الجةن      و   مرتبة رقميًا حاع ورود ا وإدخالها يف لجالت املربز وأبجايًا 
مةةار   بيااةات لكةل لةاللة تحتةري علةى      . وترجةا قاعةاة  .AUMC Noوالنرع. ولكل لاللة رقم بةردي  

ل إاتةاج  مةن عزلهةا واشةاطها البيربيميةاج  اإن بةان معروفةًا  مثة        الةم   –تاريخ ومكان عزلها  –الااللة 
 وريري ا. إازيمات وأحماض عضرية ولمرم

 

2 

مجةال الفطريةات مةن مةةر     عزلةة فطريةة مةن حيةث الجةن  والنةرع لبةاحث  يف         2000تم تعريف حرال  

 والاعردية وليبيا واليمن.

3 

لةةاللة  مةةن الفطريةةات مةةن املجمرعةةة  500تةةم تزويةةا بةةاحث  مةةن مةةةر والاةةعردية وليبيةةا والةةيمن بعةةاد 

 .إللتصاامها يف بحرئهم املرجعية للفطريات باملربز
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4 

تم تنظيم املؤتمر الاول  الثالث للميكرلرجيا االالية والتطبيقية بالتعاون م  جمعية امليكرلرجيةا  

 .2019مارس  10االالية والتطبيقية 

       حيث باأت فعاليات املةؤتمر بالاةالم الةرطن  ئةم آيةات مةن الةذبر الحكةيم ئةم بكلمةة تفضةل بهةا             

            والتةة  عةةب فيهةةا لةةيادته  -رجةةي  اللجنةةة املنظمةةة للمةةؤتمر   –أ.دس فةةاروق عبةةاالقري عبةةاالجليل  

رو  املغفةرر لةه   عن خالص تحياته وتقاير  لجمي  الحاضةرين وأن فعاليةات  ةذا املةؤتمر مهةاا  إىل      

العةةال حاةةن مباشةةر ااب الروحةة  ملارلةةة الفطريةةات يف مةةةر والعةةالم   س عبةةااالةةتار الةةابترر 

            العرب  وقا قرأ الجمي  الفاتحة على روحه الطا رة م  الاعاء له أن يجعل بل ما قام من خةري وعلةم  

التة  عةب فيهةا عةن شةكر        - رجةي  املةؤتمر   -يف ميزان حاناته. ئم بلمة أ.دس أحمةا محمةا محةرم    

وتقاير  لكل من أ.دس رجي  الجامعة والايا أ.دس ااجع رجي  الجامعة للارالةات العليةا والبحةرث    

لرعايتهمةةا لهةةذا املةةؤتمر وتهيئةةة املنةةان املنالةةع لنجاحةةه ئةةم الشةةكر والتقةةاير للقيةةادات الجامعيةةة   

               املنةةرط بهةةم عةةرض أبحةةائهم الاةةابقة ولجميةة  املشةةارب  مةةن االةةاتذة املحاضةةرين أو البةةاحث  

أو الاادة املاتمع  بما لهم من دور  ام يف إئةراء املناقشةات العلميةة واإللةتفادة الكاملةة مةن بةل        

 فعاليات املؤتمر.

ئم تفضل الايا أ.دس أحما محمةا بمةال املنشةاوي بجلقةاء بلمتةه التة  رحةع فيهةا بجمية  الحضةرر           

لميةة ملربةز أ.دس عبةاالعال حاةن مباشةر لعلةرم الفطريةات والةتعااد         وأئنى خريًا على اااشطة الع

 ليادته لترفري بل الاعم للنهرض بهذا املربز والرحاات البحثية املشابهة بجامعة أليرط.

          أما معةال  الاةيا أ.دس طةارق عبةااهلل الجمةال فقةا ترجةه بحةايث مةن القلةع إىل جمية  املشةارب             

لهم دعرات خاصة لحضرر اإلقتتا  وعلى رألهم أ.دس أحما عبةا  جعةيص    يف املؤتمر والذين وجهت

رجي  الجامعةة الاةابخ والاةادة عمةااء الكليةات والةربالء ورأللةاء ااقاةام واالةاتذة والبةاحث            

الذين لهم إلهامات علميةة وإداريةة متميةزة وتربةرا بةةماتهم الطيبةة يف لةجل النهةرض بجامعةة          

ملةرية، واختتم حايثه الطيع بالتمنيات الةادقة للجمية  بةالترفيخ   أليرط وريري ا من الجامعات ا

 والنجا .
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ويف اهاية حفل اإلفتتا  تم تاليم عاد من الاروع التذبارية لعةاد مةن القيةادات الجامعيةة وبةذلك      

الاةةادة املحاضةةرين بةةاملؤتمر وإئةةن  مةةن االةةاتذة ممةةن لهةةم الةةهامات علميةةة متميةةزة يف مجةةال    

 الفطريات.  

والةةذي تةةم بمرجبةةه  2018س10س31بتةةاريخ  691وتفعةةياًل لقةةرار مجلةة  جامعةةة ألةةيرط رقةةم  

ملرافقةة علةةى إاشةاء جةةاجزت  املغفةرر لةةه الاةيا أ.دس عبةةاالعال حاةن مباشةةر للمتميةزين يف علةةرم       ا

 : الفطريات و ما

          جاجزة أ.دس عبةاالعال حاةن مباشةر للبةاحث  املتميةزين يف علةرم الفطريةات وقةار ا عشةرة آالف

 جنيه.

 وقار ا ألف جنيه.جاجزة أ.دس عباالعال حان مباشر للطالب املتميزين يف علرم الفطريات 

باحثةًا مةن جامعةات     11فقا تم إعالن اتيجةة تحكةيم البحةرث للمتقةام  للجةاجزة ااوىل وعةاد م       

الاةعردية  حيةث فةازت     –الةرادي الجايةا  وعربيةة االعةراق      –دمنهرر  –طنطا  –مةرية األيرط 

زينع لليمان مرلى لليمان الباحثة بمربز أ.دس عباالعال حان مباشر لعلةرم  س بالجاجزة الابتررة 

 بحثًا إضافة إىل بتاب عن الصماجر يف مةر.   16جامعة أليرط عن أبحائها الت  بلغت  –الفطريات 

بمةا فةازت بالجةاجزة الثاايةة اعةن الطةالب  اآلااةة س  الةة محمةا إبةرا يم عبةاالحفيد حيةث بةةان             

 م.2018س2017ًا لنتيجة البكالرريرس املعتماة من بلية العلرم للعام الجامع  ترتيبها ااول طبق

وقا تفضل بل من الايا أ.دس رجي  الجامعة والايا أ.دس ااجةع رجةي  الجامعةة للارالةات العليةا      

 والبحرث بتاليم الاروع التذبارية للفاجزين مرفخ بكل منها شيك بقيمة الجاجزة.

جامعةة   –عل  أحما ألتار الفطريةات وأمةراض النبةات بكليةة الزراعةة      بما تفضل الايا أ.دس محما 

ع  شم  بج ااء بل مةن الفةاجزت  بتةاب عةن عةالم الفطريةات مةن مؤلفاتةه الةةادرة عةن الةاار            

 م.1998العربية للنشر والترزي  عام 
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علةةرم الفطريةةات مةةن االةةاتذة والبةةاحث  املتصةةةة  يف  70 ةةذا وقةةا شةةارك يف املةةؤتمر احةةر 

بالجامعات واملرابز البحثية والشربات الاواجية بمةر والجمهررية اليمنية، وقا حضر من الجامعةات  

املةرية ألاتذة وباحثرن مةن بليةات العلةرم والطةع والزراعةة والطةع البيطةري التابعةة لجامعةات          

 –الةرادي  جنةرب   –ألةران   –لةر اج   -ألةيرط   –طنطةا   -قنةاة الاةري    -ع  شم   -القا رة

بنةة  لةةريف، باإلضةةافة إىل مربةةز البحةةرث  –ااز ةةر فةةرع ألةةيرط  -الةةرادي الجايةةا  –الاةةادات 

 (Up Pharma) الزراعية بأليرط التاب  لرزارة الزراعة وشةربة مةةر العليةا للةةناعات الاواجيةة     

ومعهةا بحةرث الهنالةة الررائيةة      (ACDEMA) إحام فروع الشةربة العربيةة للةةناعات الاواجيةة    

 .والتكنرلرجيا الحيرية بجامعة الاادات

        محاضةةرات متصةةةةة يف مرضةةرعات متنرعةةة لعلةةرم الفطريةةات إضةةافة 3تضةةمن براةةامج املةةؤتمر 

             ورقةةة بحثيةةة تةةم عرضةةها ومناقشةةتها خةةالل الجلاةةات العلميةةة والتةة  تضةةمنت بحرئةةًا         15إىل 

حشةةرات والفطريةةات امللرئةةة للميةةا  واملةةراد   يف مجةةاالت الفطريةةات الطبيةةة واملكافحةةة الحيريةةة لل  

الغذاجية والفطريات املذيبة للمرببات الفرلفاتية والتصليةخ الحيةري للجزيئةات النااريةة بجلةتصاام      

فطريات املشروم وبذلك الامرم الفطرية الت  تنتجها الفطريات امللرئة لللبان وفعالية الجزيئةات  

ا املمرضةة وأاةراع الكااايةاا املقاومةة للمضةادات الفطريةة،       بايا التيتةاايرم ضةا البك ية   االثاارية 

معلقةات   5وااحياء الفطرية املنتشرة يف ال بة وخاصة التابعة لجن  أل ااريا وريري ةا إضةافة إىل   

 . website )  راج  مرقعنا جلاات بما  ر مرض  بباامج املؤتمر ا 4بحثية ورلك على ماار 

 :فعاليات املؤتمر فكاات على النحر التال أما املحاضرات الت  باأت بها 

املحاضرة ااوىل بعنران "الفطريات املكراة للشنات" ألقا ةا لةعادة أ.دس محمةا علة  أحمةا ألةتار       

                جامعةةة عةة  شةةم  و ةةر مةةن العلمةةاء البةةارزين      –الفطريةةات وأمةةراض النبةةات بكليةةة الزراعةةة    

جامعةات املةةرية والعربيةة وقةا     بتابةًا تفصةر بهةا ال    80يف مجال الفطريات وله مؤلفات تزيا علةى  

يف العايةةا مةةن اللقةةاءات العلميةةة بمةةةر والةةاول العربيةةة وااجنبيةةة ويف عةةاد مةةن الةةبامج     شةةار

 التلفزيراية، وقا تم من  ليادته العايا مةن الجةراجز أبرز ةا جةاجزة تباةيط العلةرم مةن أباديميةة        

            م بمةةا 2007ا ادب الطفةةل عةةام م وجةةاجزة الشةةيخ زايةة2000البحةةث العلمةة  والتكنرلةةرج  عةةام 

  ليادته العايا من مؤلفاته إىل مكتبة مربز أ.دس عباالعال حان مباشر لعلرم الفطريات باإلضةافة 

 .عينات حية ومجففة من الفطريات الكبرية وااشناتإىل 
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صةيل ألقا ةا   املحاضرة الثااية عن الفطريات الجذرية ودور ا يف خةربة ال بة وزيادة إاتاجيةة املحا 
       جامعةةة املنةةةررة والحةةاجز  –الاةةيا أ.دس جمةةال محمةةرد عبةةاالفتا  ألةةتار الفطريةةات بكليةةة العلةةرم 

   بحثةاً  64م، وله العايا من البحرث يف مجال التصةص ا2002على جاجزة الاولة التشجيعية عام 
العلمة  مة  ألةاتذة    وشارك يف بثري من املشروعات البحثية بمةر والاةعردية إضةافة إىل تعاواةه    

 .دول عربية وإفريقية وريربية 10وعلماء يف أبثر من 

           املحاضةةرة الثالثةةةة بعنةةران "الفطريةةةات البحريةةةة يف مةةةر والشةةةرق ااولةةط" تفضةةةل بجلقاجهةةةا     

جامعةة لةر اج و ةر     –الايا أ.دس محما أحما عباالر اب ألتار الفطريات البحرية بكلية العلةرم  

متميةزة يف الفطريةةات البحريةةة وقةا وصةةف العايةةا منهةا بأجنةةاس وأاةةراع    صةاحع مارلةةة علميةةة  

 .جاياة على العلم ماتصامًا الطرق املررفرلرجية والجزيئية

 :ترصيات املؤتمر

التقةاير والعرفةان إلدارة جامعةة ألةيرط متمثلةة يف معةال  الاةيا االةتار         وترجيه خالص الشكر  

عة ومعال  الاةيا االةتار الةابتررس أحمةا محمةا بمةال       الابتررس طارق عبااهلل الجمال رجي  الجام

املنشةاوي ااجةةع رجةي  الجامعةةة لشةةئرن الارالةات العليةةا والبحةةرث لتفضةلهما بالرعايةةة الكريمةةة     

للمؤتمر الاول  الثالث للميكرلرجيا االالية والتطبيقية وترفري بل الاعم املعنري واملةادي إلاجةا    

لجمية  اااشةطة العلميةة التة  يقةرم بهةا مربةز أ.دس عبةاالعال          ا املاتمرم ذا املؤتمر وبذلك دعمه

 .حان مباشر لعلرم الفطريات

يات الشكر والتقاير للقيادات الجامعية الحالية والاابقة والذين يف عهةا م تةم إطةالق    أألمى  -1

جامعةة ألةيرط وبةذلك إاشةاء      –الم املغفرر له أ.دس عباالعال حان مباشر على مربز الفطريات 

 .زت  بالم أ.دس عباالعال حان مباشر للمتميزين يف علرم الفطريات من الباحث  والطالبجاج

تحية طيبة ودعاء من القلع إىل املغفرر له الاةيا أ.دس عبةاالعال حاةن مباشةر مؤلة  ومةاير        -2

مربز الفطريات الذي بان امررجًا يحتذم به يف التضةحية بالجهةا والرقةت واملةال مةن أجةل أ ةااف        

 لي  فقط لرفعة شأن مربز الفطريات ولكن أيضًا لعلر شأن الجامعة وبلااا العزيز مةر. لامية

تقايم خالص الشكر والتقاير إىل جمي  املشارب  باملؤتمر لراء بمحاضراتهم العلمية املتميةزة   -3
يف إاجةا    والنافعة أو بعرض أبحائهم العلمية أو باملناقشات واآلراء البناءة الت  بان لها أعظةم اائةر  

 .أعمال املؤتمر
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            التأبيا على أ ميةة التراصةل العلمة  بة  البةاحث  إلجةراء أبحةاث متعةادة التصةةةات خاصةة            -4
                يف املجةةاالت التطبيقيةةة لحةةل مشةةابل التلةةرث البيئةة  وتةةاوير املصلفةةات الزراعيةةة واإللةةتفادة         

كافحةة الحيريةة لافةات أو إلةتصاام     من اااشطة اإلازيمية للفطريات، وأيضةًا اابحةاث املعنيةة بامل   
 .الكاجنات الاقيقة النافعة بمصةبات لل بة

تاعيم أاشطة مرابز الثروة امليكروبية املعنية بعزل وتنقية وتعريف وحفد الاةالالت الفطريةة    -5
املجهريةةة والكةةبرية أو البكترييةةة، مةة  تةةرفري اإلمكاايةةات الالزمةةة إلجةةراء التعريةةف املررفرلةةرج        

 .لهذ  الكاجنات الت  تمثل ئروة قرمية عظيمة الفاجاة ألرة باملرابز ااجنبية املتميزة والجزيئ 
تشةجي  البةاحث  علةى إيةةااع الاةالالت الفطريةة الصاصةة بهةةم لحفظهةا بمربةز أ.دس عبةةاالعال          -6

 .حان مباشر لعلرم الفطريات ومنحهم شهادة بذلك
التراصةةل مةة  االةةاتذة املتصةةةة    دعةةم معشةةبة الفطريةةات الكةةبرية ومعشةةبة ااشةةنات و     -7

 .لىلتفادة من خباتهم يف  ذا املجال
مةةن  مزيةةا مةةن اإل تمةةام بالارالةةات املعنيةةة بحفةةد وتنميةةة الفطريةةات الكةةبرية رات اا ميةةة    -8

الغذاجية والطبية وبةذلك الفطريةات الجذريةة عظيمةة الفاجةاة يف زيةادة خةةربة ال بةة وتحاة           
 .القاحلة واملااحات الزراعية القابلة لىلتةال املحةرل خاصة يف املناطخ 

            مصاطبة أباديمية البحث العلمة  بشةأن تةرفري مةن  لطةالب الارالةات العليةا إلجةراء أبحةائهم          -9
يف مجاالت متنرعة لعلرم الفطريات، واإللتفادة بصةبات االةاتذة املتصةةة  والبةاحث  بمربةز      

 .الفطريات أ.دس عباالعال حان مباشر لعلرم
إعااد خطة للاورات التاريبية وورا العمل تعرض علةى مراقة  املربةز والجامعةة يةتم خاللهةا        -10
أيةام لكةل منهةا وتحايةا      3مرضرعات مصتلفة بحيةث يةتم عمةل ورشةت  لةنريًا ملةاة        5أو  4طر 
 ة الةةالعلمية . منالةباً  بل ورشة طبقًا اولريات املتقام  يف اإلختيار وأن يكرن عاد الباحث مرعا
" يشةةارك فيهةةا البةةاحثرن يف مجةةال  Scientific groupالتصطةةيط لعمةةل مجمرعةةة علميةةة "  -11

                         طةةةةالع أواًل بةةةةأول علةةةةى اااشةةةةطة العلميةةةةة بمربةةةةز  ىامليكرلرجيةةةةا االالةةةةية والتطبيقيةةةةة ل 
أ.دس عباالعال حان مباشر لعلرم الفطريات وتبادل اآلراء ورلك على صةفحات التراصةل اإلجتمةاع     

 .Face bookأو  .Whats Appمثل 
 واعضةاء  الجامعةة  إلدارة والتقةاير  الشةكر  خةالص  عةن  بةاملؤتمر  املشةارب   جمية   عةب  الصتام ويف

 بهةا  ريمةرتهم  التة   الضةيافة  وبةرم  بالغةال والحفاوة التنظيم لحان املنظمة واللجنة العلمية اللجنة
  . العريقة الجامعة  ذ 

ويف الصتام عب جمي  املشارب  باملؤتمر عن خالص الشكر والتقاير إلدارة الجامعة واعضاء اللجنةة  
 هـ
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 :املشاربة يف عاة معارض ومؤتمرات علمية و  

           اإلشةة اك فةةى معةةرض القةةا رة الاةةادس لىبتكةةار والةةذم اظمتةةه أباديميةةة البحةةث العلمةةةى

 .2019أبتربر  25 – 24والتكنرلرجيا فى الف ة من 

 مؤتمر بجامعة لر اج بعنران املؤتمر الاوىل التالة  لعلةرم النبةات والبيرتكنرلرجيةا     اإلش اك يف

حيث حضر من مربةز الفطريةات أ.دس أحمةا محمةا      2019ارفمب  7 – 6امليكروبية فى الف ة من 

 .محرم ودس زينع لليمان ودس ألامه عباالحفيد

     عشةر للميكروبيرلرجيةا التطبيقيةة     اإلش اك يف مؤتمر بجامعة ع  شم  بعنةران املةؤتمر الرابة

     حيةث حضةر مةن مربةز الفطريةات أ.دس أحمةا محمةا محةرم         2019ارفمب  20-18فى الف ة من 

 .ودس ألامه عباالحفيد واملشاربة بأبحاث علمية

6 

 جاري إصاار بتالرج مجمرعة مزارع الفطريات يف طبعته الثالثة.

7 

مةةر والتة  تةم إعتماد ةا يف اللجنةة       -تم إصاار العاد العاشر من مجلةة امليكرلرجيةا االالةية والتطبيقيةة     

 للنبات.العلمية الااجمة ل قية االاتذة واالاتذة املااعاين 

8 

 معاواة الباحث  من جهات علمية مصتلفة فى حفد املزارع الفطرية والبكتريية بطريقة التجفيا.



 

  35 

 

  
9 

 لعاد ببري من عينات ميا  ومراد ريذاجية أو بيئية لحااب جهات علمية وتجارية. عمل تحليل ميكرلرجى

10 

جامعةة ألةيرط تتضةمن     –كليةة العلةرم   بيتم تنظيم برامج التاريع الةيفى لطةالب مرحلةة البكةالرريرس    

 –محاضرات ودروس معملية على أل  عزل وتعريف الفطريات واا مية الزراعية والةناعية والطبيةة لهةا   

 طالبًا و طالبة. 150تم تاريع احر 

11 

الفطريات وقام الكيمياء بكلية العلرم، وقام الةياالايات بكلية الةةيالة بالجامعةة    يتم التعاون ب  مربز

           لارالةة مةام حاالةية بعةض الفطريةات والبك يةةا املمرضةة للمرببةات الكيمياجيةة التة  يصلقهةا البةةاحثرن          

 النباتات.يف مجال الكيمياء العضرية أو الت  ياتصلةها الباحثرن يف مجال علم الةياالايات من 

12 

 . التعاون م  أباديمية البحث العلمى والتكنرلرجيا              
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تم إاجاز املرحلة الثااية مةن مشةروع إاشةاء وحةاة حفةد وتةااول الفطريةات املجهريةة والكةبرية              

إحام وحاات مشروع الشبكة املةرية لحفد وتااول املزارع امليكروبية ضمن براامج اإللة اتيجية  

القرمية للتكنرلرجيا الحيرية والهنالة الررائية الذم تمرلةة أباديميةة البحةث العلمةى والتكنرلرجيةا      

 :  حيث تهاف الرحاة إىل2017ابتربر   – 2015فى الف ة من ماير 

       بار ةا ئةروة   تزيادة عاد الاالالت الفطريةة املجهريةة والكةبرية التةى يةتم حفظهةا بالرحةاة بجع

 .ميكروبية  امة

 املبالغ الطاجلة التى يتم إافاقها للحةرل على الاالالت الفطرية من الصارجترفري. 

        إتاحةةة الاةةالالت الفطريةةة اريةةراض البحةةث العلمةةى والتطةةرير واإلاتةةاج التجةةارم ملنتجةةات

 .التكنرلرجيا الحيرية

  تشةةجي  اإلبتكةةار فةةى مجةةال التكنرلرجيةةا الحيريةةة بالةةتصاام الفطريةةات رات القيمةةة الغذاجيةةة

      فةات أو التحلةل الحيةرم للملرئةات    للوالطبية والفطريات الهامة فى مجاالت املكافحةة الحيريةة   

 .أو املنتجة للرقرد الحيرم واإلازيمات أو املرببات الهامة طبيًا وريري رلك

م من خالل تاريخ الاالالت الفطريةتحقيخ عاجا ماد. 

       وضةة  جمهرريةةة مةةةر العربيةةة علةةى الصريطةةة العامليةةة للةةاول التةةى تحةةافد علةةى مرارد ةةا             

 . من الثروات امليكروبية

          املشاربة فى الناوات العلميةة التةى تنظمهةا ااباديميةة بالتعةاون مة  الشةبكة املةةرية لحفةد

 . وتااول املزارع امليكروبية
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 مجل  اإلدارة التنفيذي ملربز الفطريات

 

 

 

 مربز الفطريات  ماير  االتار الابتررس أحما محما محرم ا

 لا م فى تألي  املربز منذ اليرم ااول إلاشاجه. -1

 .2000ألتار امليكروبيرلرجى افطريات  عام 

                      2012وبيةةل بليةةة العلةةرم جامعةةة ألةةيرط لصامةةة املجتمةة  وتنميةةة البيئةةة عةةام          -3

 وحتى اآلن.

 رلالة ماجاتري ودبتررا . 55أشرف على  -4

 بحثًا فى مجالت علمية عاملية ومحلية. 110اشر  -5

 حتى اآلن. 2003منذ  ISHAMعضر الجمعية الاولية لفطريات اإلااان والحيران  -6

 حتى اآلن. 2005منذ  PAMMS  عضر الجمعية اافريقية للفطريات الطبية -7

 حتى اآلن. 2018تحرير مجلة الفطريات االالية والتطبيقة منذ  رجي  -8

 م.2000فاز بجاجزة جامعة أليرط احان بحث فى علم النبات عام  -9

 .2011الالية والزراعية والهنالية عام فاز بجاجزة جامعة أليرط للتاري  املتميز فى قطاعات العلرم ا -10

                                دعةةةى بمحاضةةةر ورجالةةةة جلاةةةات لةةةثالث مةةةؤتمرات اظمتهةةةا الجمعيةةةة اإلفريقيةةةة للفطريةةةات الطبيةةةة           -11

 يف ايجرييا. 2009يف جنرب أفريقيا و  2007، 2005فى 

بهرلنةةاا علةةى منحةةة مقامةةة مةةن الجمعيةةة الاوليةةة بماينةةة أوترخةةت  CBSلةةافر إىل املربةةز الةةاوىل للفطريةةات  -12

لفطريات اإلااان والحيران فى مهمة علمية للتاريع والبحث فى مجةال الفطريةات الطبيةة مةن لةبتمب إىل اةرفمب       

2004. 

 .2007دعرة من جامعة امللك فيةل باململكة العربية الاعردية إللقاء محاضرات وتعريف الفطريات عام  -13

 .2009ملؤتمر الاول  للفطريات الطبية باليابان عام شارك يف ا -14

شارك يف تحكيم اإلاتاج العلم  املقام للجنة الااجمةة ل قيةة االةاتذة املاةاعاين واالةاتذة باململكةة العربيةة         -15

 .2010، 2004الاعردية يف 

ملكةة العربيةة الاةعردية    شارك يف تحكةيم العايةا مةن رلةاجل املاجاةتري والةابتررا  بالجامعةات املةةرية وامل         -16

 واليمن.

 شارك يف تحكيم مشاري  بحثية يف مةر واململكة العربية الاعردية. -17
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 املجل    عضر ا محما أحما عبا الااترالتار الابتررس ا

 .2001ألتار امليكروبيرلرجى افطريات  عام  -1

 بحثًا فى مجاالت الفطريات فى مجالت عاملية ومحلية.  56اشر  -2

رلاجل ماجاتري  6رلاجل ماجاتري، ورلالة دبترراة إضافة إىل  6أشرف على  -3

 ودبترراة تحت اإلاجاز فى مةر واليمن.

 .2001فاز بجاجزة جامعة أليرط احان بحث فى مجال العلرم االالية عام  -4

ة فى مجال تعريف ااملااي DFGلافر فى مهمة علمية إىل أملاايا ملاة شهرين على منحة مقامة من  يئة  -5

 الفطريات على ألاس جزيئى.

 .2010-2004عمل رجياًا لقام امليكروبيرلرجى بكلية العلرم جامعة تعز ملاة لتة لنرات من  -6

حضر العايا من املؤتمرات والناوات العلمية الاولية واملةرية ومنها املؤتمر الاول  الااب . مليكروبيرلرجيا  -7

 م.2000س8س8 -3ي عقا برالية باليفررايا بالراليات املتحاة اامريكية يف الف ة من الاط  الهراج  للنبات الذ

 عضر العايا من الجمعيات العلمية املةرية. -8

 عضر  يئة تحرير مجلة الفطريات االالية والتطبيقية. -9

 .إش ك بمحكم خارجى للعايا من رلاجل املاجاتري والابترراة فى جامعات مةرية وعربية -10

                    أخةةتري بمحكةةم لفحةةص اإلاتةةاج العلمةةى اعضةةاء  يئةةة التةةاري  لل قةةى إىل درجةةة ألةةتار أو ألةةتار ماةةاعا      -11

 فى جامعات مةر واليمن.

 

   عضر املجل  االابتررةس اعمات عباالجراد حا  
 .2012ألتار مااعا امليكروبيرلرجى افطريات  عام  -1 
 بحثًا فى مجالت عاملية ومةرية فى مجال الفطريات. 27اشرت  -2 
بلية  –ودبتررا  بقام النبات وامليكروبيرلرج  ماجاتري  ةرلال 15أشرفت على   -3

 .جامعة أليرط –العلرم 
 .2012-2006أعريت للعمل يف اململكة العربية الاعردية يف الف ة من  -4
 ة الاولية واملحلية.حضرت العايا من املؤتمرات والناوات العلمي -5 

 عضرة يف العايا من الجمعيات العلمية املةرية.  -6
 قامت بتحكيم أبحاث فى مجالت عاملية.  -7
 .م2015 شاربت فى اشر بتاب عن جن  الفيرزاريرم -8
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 حبوث الدواءمركز جملس إدارة  

أمحد حممد كمال املنشاوى/  األستاذ الدكتور اإلدارةرئيس جملس    

السيد علي إبراهيم/  الدكتوراألستاذ   مركز حبوث الدواء 

سارة أبو اجملد/  األستاذ الدكتور  مركز حبوث الدواء 

عميد كلية الطب/  األستاذ الدكتور  كلية الطب 

عميد كلية الصيدلة/  األستاذ الدكتور  كلية الصيدلة 

عميد معهد جنوب مصر لألورام/  األستاذ الدكتور  
 

لألوراممعهد جنوب مصر   

نائب رئيس جملس إدارة املستشفيات /  األستاذ الدكتور
 اجلامعية

 املستشفيات اجلامعية

/ مدير قطاع الصيدليات باملستشفيات اجلامعيةالدكتور  
 

 املستشفيات اجلامعية

مهران شاكر عبد الرمحن/  األستاذ الدكتور  
 

 كلية الطب

/ مدير اإلدارة العامة للصيدلةالدكتورة  
 مبديرية الشئون الصحية

 

 أسيوطمبحافظة  مديرية الصحة
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 أنشطة علمية وحبثية

1 

 

 :       : تم تنظيم ورشة عمل بعنران2019أبريل  13-14

" High Performance Liquid Chromatography (HPLC) as a 

Research tool for Versatile Applications " 

     حضر ا ائن  عشر من أعضةاء  يئةة التةاري  و طةالب الارالةات العليةا        

        HPLCةةةةو تضةةمنت محاضةةرات وتةةاريبات عمليةةة علةةى الةةتصاام جهةةاز ال 

 يف التحاليل و التطبيقات املصتلفة.

2 
 

 : الباامج البحث  الةيف  للطالب2019لبتمب  15 -يرلير 28

" Summer Undergraduate Research Program " 

" بكليةة  Student Research Unitبالتعاون مة  وحةاة أبحةاث الطةالب "    

الةيالة. حيث تمت التضافة أربعة طةالب بمراحةل درالةية مصتلفةة مةن      

         ألةةابي ،  7بليتةة  الةةةيالة بجامعةةة ألةةيرط و جامعةةة درايةةة علةةى مةةاار    

ة قاجمةة بةاملربز   و يف  ذ  الفة ة شةارك الطةالب يف ئالئةة مشةاري  بحثية      

بجشةراف ئالئةة مةن أعضةاء  يئةةة التةاري  و تضةمن الباةامج محاضةةرات        

ألةبرعية و مناقشةةات حةرل املمارلةةات البحثيةةة الاةليمة و ألةة  البحةةث    

 العلم .
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3 
 

 

 :: تم تنظيم ورشة عمل بعنران 2019أبتربر 16

"Recent Advanced Techniques for General Analysis and 

Green Technology" 

وشةةربة بيةةك    Nawah Scientificبالتعةاون مةة  شةةربة اةةرا  العلميةةة  

 وبلية الةيالة.   Peak Scientific Instrumentsللجهزة العلمية 

 

 

4 
 

 

 

 : : تم تنظيم محاضرة علمية بعنران2019ديامب  19

"Applications of Microfluidics in Drug Screening and 

Subcellular Fractionation of Nucleic Acids" 

          حاضر فيهةا د. محمةرد اةادي عبةا املعةز املةارس بقاةم امليكاايكةا وباحةث          

 للبحاث باليابان.  Rikenما بعا الابتررا  بمربز رايكن
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  تم التقام بالتقرير النهاج  و تاليم مشروع " إاشاء مربز جامعةة ألةيرط   2019أرياط :

بةةة  جةةةردة اادويةةةة " ا مشةةةروع تنافاةةة  لتميةةةز مؤلاةةةات التعلةةةيم العةةةال                               املتميةةةز لتت

  مةة  ااخةةذ يف االعتبةةار عةةام الةةتكمال التمريةةل املقةةرر CEP-2-001-ASSU2015-2017ا

 للمشروع.  

12  تم التقام بمشروع بحث  بعنران :2019لبتمب : 

” On-chip preparation and characterization of tumor targeted nanoparticles; 

surface evaluation, microvessel permeability, and in-vivo validation” 
 

تحضري وتقييم جايمات ااارية ماتهافةة للورام برالطة منةةةةةات مجهريةةةة : تقيةيم لةط      

حقخ منهةا يف درالةات علةى حيرااةةةةةات     الجزيئات ودرالة النفارية من خالل ااوعية الاقيقة و الت

 معملية للاورة العشرين من براامج                                                                                   

Collaborative Research Grants: US-Egypt Joint fund 

  جةةاري التعةةاون مةة  بعةةض أعضةةاء  يئةةة التةةاري  اإلبلينيكةةي  لتحضةةري بعةةض املاتحضةةرات

 يالية الت  تتالءم م  بعض ااريراض العالجية.  الة

 اابحةاث التطبيقيةة         جاري التعاون م  بعض أعضاء  يئة التاري  بكلية الةيالة إلجراء بعةض

 على اادوية.

 

 مشاري  بحثية وخامية 
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  HPLC يراصل املربز دور  يف مااعاة الباحث  اللتكمال أبحائهم و رلك بتحليل العينات عل  جهازي 

تحليل عينات لباحث  من بليات الةيالة  2019و تم خالل عام  TLC high performance scannerو

 ودراية.والعلرم والزراعة يف جامعة أليرط باإلضافة إىل باحث  من جامعات ااز ر و املنيا 

 

 خامات املربز للباحث 

 أاشطة خامية

               يراصةةل املربةةز دور  بالتعةةاون مةة  املاتشةةفى الجةةامع  يف تةةرفري املاتحضةةرات الاواجيةةة الغةةري متةةرفرة     

محاليةةل دواجيةةة وأشةةربة ادويةةة مصتلفةةة يرفر ةةا املربةةز    9يف الةةةياليات و تتضةةمن  ةةذ  املاتحضةةرات  

 . مريض شهريًا 100. حيث يقرم املربز بصامة حرال    للمرضى مباشرة وللماتشفى الجامع 
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 جملس إدارة وحدة امليكرسكوب اإللكرتونى

 رئيسًا نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  أمحد حممد كمال حممود املنشاوى/  األستاذ الدكتور

 األستاذ الدكتور / عالم عبد احلميد نفادى
املتفرغ  بقسم الباثولوجيا األستاذ  

على الوحدة واملشرف  البيطرى الطب بكلية   
 عضو

 عضو وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطالب الرمحن عبيد اهللاألستاذ الدكتور / ناجح عبد 

ورئيس قسم الطفيليات بكلية الطب األستاذ األستاذ الدكتور / أمحد كمال دياب  عضو 

 عضو الزراعة  بكلية النبات املتفرغ  بقسم أمراض األستاذ األستاذ الدكتور / فكرى جالل حممد

 عضو الطب التشريح بكلية األستاذ بقسم حمموداألستاذة الدكتورة / فاتن يوسف 
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 : ت و ىئتقرم الرحةاة بتحقيخ اا ةااف التى من أجلها أاش

تجهيز وفحص العينات البحثية التى تتطلع الفحةص بامليكرولةكرب االك واةى بنرعيةه      -1

ومعةاوايهم والبةاحث    املال  والنافةذ للاادة الباحث  من أعضاء  يئة التةاري  بالجامعةات   

 . من املرابز البحثية بالرزارات املصتلفة

تجهيةةز وفحةةص العينةةات املرضةةية للتشةةةصيص مةةن املاتشةةفيات الجامعيةةة البشةةةرية         -2

 .والبيطرية

عقةا دورات تاريبية دورية لتاريع الباحث  على بيفية تجهيز وفحةص العينةات البحثيةة     -3

  .بالطرق الةحيحة

بليةةات الجامعةة فةةى مجةال تحضةري العينةةات بامليكرولةكرب االك واةةى      تةاريع طةةالب    -4

 . للراج   ةذ  الكليات مثل بلية العلرم وبلية الزراعة وبلية الطع البيطرم الفحص وطبقًا
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 2019عام  وحاة امليكرلكرب اإللك واىأاشطة وإاجازات 

 

  

1 

االك واى النافةذ واملالة  ووحةاة التحليةل         عينة بحثية بامليكرولكرب689تجهيز وفحص عاد ا 

           للبةاحث  بالكليةات املصتلفةة  للعايةا     ( EDS & WDX) الكمى والكيفةى للعناصةر املعاايةة بالعينةات    

 : من الجامعات على ماترم الجمهررية ومنها
 

 جامعة ااز ر جامعة القا رة جامعة أليرط

 جامعة جنرب الرادم لر اججامعة  جامعة املنيا                

 جامعة االماعيلية جامعة بةفر الشيخ جامعة ألران

 املرابز البحثية املصتلفة جامعة املنةررة جامعة املنرفية

 

2 

تةةاريع طةةةالب الفرقةةة الثالثةةة بكليةةة العلةةرم شةةعع ا بيميةةاء وعلةةم الحيةةران ة بيميةةاء وميكروبيرلةةرجى ة      

ة علم الحيران   على بيفية تحضةري عينةات ااااةجة النباتيةة والحيراايةة وبيفيةة إلةتصاام         لرجىميكروبير

فى فحص وتةرير العينةات ورلةك ملةاة لةتة ألةابي          امليكرولكرب االك واى بنرعيه ا املال  ة النافذ  

 .خالل شهرم يرلير وأرياط 
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3 

امليكرولكرب االك واةى   تاريع طالب بلية الزراعة وطالب بلية الطع البيطرم على بيفية االتفادة من

 .  العلمىفى البحث 

4 

البحةةرث والرلةةاجل الجامعيةةة  أدت الرحةةةاة خةةةامات بحثيةةة للبةةاحث  مةةن خةةارج ا ج . م . ع   فةةى    

 ماجاتري ة دبتررا  من :

 الطاجف جامعة جامعة امللك عبا العزيز الاعردية

 تعزجامعة  صنعاءجامعة                  اليمن
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 ابذة

 مصتةرة عن

 وحاة عالج أعضاء  يئة التاري  وحاة رات طاب  خاو

 لها التقاللها املال  واإلداري والفن 
 

وحاة عالج أعضاء  يئة التاري  ، ومعةاوايهم بجامعةة ألةيرط قةا لةبقت الجامعةات ااخةرم        .1

للاةادة أعضةاء  يئةة التةاري  ، ومعةاوايهم ، وألةر م ،       املةرية فى تةرفري النظةام العالجةى    

علةةى طلةةع بعةةض  واإلاجةةازات التةةى تةةم تحقيقهةةا بصطةةى متميةةزة فقةةا لةةا مت الرحةةاة بنةةاء  

الجامعات املةرية فى اقل خبات الرحاة فى  ذا املجةال إىل تلةك الجامعةات علةى لةبيل املثةال       

ي  ، جامعةة اإللةكنارية ورلةك بعةا     جامعةة جنةرب الةرادم ، جامعةة املنيةا ، جامعةة قنةاة الاةر        

   . مرافةةقة الايا االتةار الابترر س رجي  الجامعة على رلك

تم اعتمةاد الجحةة وحةاة عةالج الاةادة أعضةاء  يئةة التةاري  ومعةاوايهم مةن مجلة  الجامعةة             .2

 855م واملعةةةالة يف جلاةةة مجلةة  الجامعةةة رقةةم 1990س2س11بتةةاريخ  356بجلاةةته رقةةم 

ا وحةةاة رات طةةاب  خةةاو   ورلةةك بعةةا أعةةادة صةةياريتها لتتفةةخ مةة   2006س9س24املنعةةةقاة يف 

تعليمات وزارة املالية وقةا صةار قةرار الاةيا االةتار الةابترر   وزيةر التعلةيم العةال  والبحةث           

            م باملرافقةةةة 2007س5س8  بتةةةاريخ  68العلمةةة  ورجةةةي  املجلةةة  ااعلةةةى للجامعةةةات رقةةةم ا  

عةالج أعضةاء  يئةة التةاري  ومعةاوايهم وألةر م بجامعةة ألةيرط         على اعتمةاد أاشةاء وحةاة    

م طبقةًا  2006س9س24برحاة رات طاب  خاو واملنشأة بقرار مجل  الجامعةة بجلاةته بتةاريخ    

   من الالجحة التنفيذية لقاارن تنظيم الجامعات. 307لنص املادة رقم ا 
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 :اهلدف من إنشاء الوحدة

عضاء  يئة التةاري  ومعةاوايهم وألةر م بجامعةة     ترفري الرعاية الةحية للاادة أ

 أليرط

 من الالجحة املالية لرحاة عالج أعضاء  يئة التاري  ومعاوايهم  3طبقًا للمادة رقم ا  

وألر م بجامعة أليرط ا وحاة رات طاب  خاو   يشكل مجل  إدارة الرحاة بقرار 

قابلة للتجايا ورلك  ملاة ئالث لنرات –لتار الابترر رجي  الجامعة من الايا اا

 :على النحر التاىل

 رجياًا والبحرث العليا الارالات لشئرن الجامعة رجي  ااجع الابترر االتار الايا

 للرجي  ااجبًا الطع بلية عميا الابترر االتار الايا

 عضرًا الجامعية للماتشفيات املربزية االدارة رجي  الابترر االتار الايا

 عضرًا للرحاة واالدارم املاىل املاير االتار الايا

 عضرَا الجامعة رجي  يصتار  ألتار بارجة التاري   يئة أعضاء للاادة ممثل

عضريته من يرم مةن الصةارج    إىل وللمجل  أن يصتار أمينًا من ب  أعضاجه وأن يضم

 311من املتصةة  من روم الصبة فى  ذا املجال م  مراعاة االلتزام بأحكام املةادة  

 .م1972لانة  49من الالجحة التنفيذية لقاارن تنظيم الجامعات رقم 
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 : اهليكل التنظيمي

 :على ويشتمل
 

 الجمال مرلى عبااهلل طارقس الابترر االتار الايا

 أليرط جامعة رجي                                                                         

 املنشاوم بمال محما أحماس الابترر االتار الايا
  أليرط جامعة رجي  الابترر االتار للايا ااجبًا 

 والبحرث العليا الارالات لشئرن
 التاري   يئة أعضاء عالج وحاة إدارة مجل  ورجي 

 شلبى أحما محماس  الابترر االلتار الايا
 جامعةةة رجةي   الةابترر  االلةتار  لاةيادة  الطبة   املاتشةار  

 محما العاباين زين أشرفس الابترر االتار الايا أليرط
 الرحاة على املشرف 

    مناع محما فتحى محماس  االلتار الايا
 للرحاة واإلداري املال  املاير 

 :على ويشتمل اإلداري الجهاز   أ جنا  ا
 املالية الشئرن قام

 اإلدارية الشئرن قام

 الرحاة لكرتارية

 :على ويشتمل   ب جنا ا 

 .التاري   يئة أعضاء عالج وحاة على املشرفس الابترر االتار الاياة

 .) الصاصة  الجراحة – العامة الجراحة – الصاصة الباطنة – العامة الباطنةا  املتصةةة الطبية العيادات

 الةرتية  . فرق باملرجات أشعة – تشصيةية أشعة – معملا  املتصةةة الطبية بالعيادات امللحقة الصامات

 .بااجر االنان عيادة
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  :اخلدمات التى تقدمها الوحدة

تةار الرحاة بطاقات عالجية م  بااية بل عام مال  للاادة أعضاء  يئة التةاري    -1
 :تىومعاوايهم وتحترم بل بطاقة على اا

براات بشف ياتصامها العضر يف الكشف الطب  بعيادات ااطباء املعالج  الصاصة • 
 .بالرحاةوالعيادات الصارجية 

        براات للفحرو الطبية واملعملية ياتصامها العضةر باملاتشةفى التصةةة  إلجةراء      •
 .أي فحرو

 .التصةة براات لاخرل املاتشفى • 
تقرم الرحاة بةرف عالج شهري لذوي اامةراض املزمنةة بةةفة شةهرية يف حةاود       -2
% وياةتثنى مةن رلةك أمةراض     25جنيهًا   ويتحمل العضر النابة املقةررة و ةى    500ا

الارطان وزرع الكبا وزرع الكلى واامةراض العةةبية والنفاةية وأمةراض الفريولةات      
 .يمة الاابقةالكباية حيث يتجاوز صرف العالج الق

تعالج الرحاة أعضاء  يئةة التةاري  ومعةاوايهم خةارج ماتشةفى جامعةة ألةيرط         -3
التصةة  باملرابز الطبية املتصةةة يف حالة عام ترافر الصامة باملاتشةفى الجةامع    

 .% من تكاليف العالج40ويتحمل العضر اابة  
جةامعى التصةةةى   تعالج الرحاة الاادة أعضاء  يئة التةاري  داخةل املاتشةفى ال   -4

                   % مةةن تكةةاليف العةةالج ويتحمةةل العضةةر الفرعةةى   25صةةلى ااةةبة  ويتحمةةل العضةةر اا 
              % 50% مةةن تكةةاليف العةةالج بمةةا يتحمةةل الرالةةاين ااةةبة    40ا أزواج وأبنةةاء   ااةةبة  

 .لجنيهًا فى العام املاىل فى حالة حاالت الاخر2500من تكاليف العالج وبحا أقةى 
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، ومعةاوايهم ،   أوجه الةرف التى تتحملها  الرحاة فى عالج الاادة أعضةاء  يئةة التةاري    

  -وألر م باات على النحر التاىل :

 العالج داخل ماتشفى جامعة أليرط التصةةى . •

الكشرف والفحرو التةى تمةت بالعيةادات الصارجيةة الصاصةة بالاةادة ااطبةاء املعةالج           •

 .بجامعة أليرط 

 عالج الاادة ااعضاء ، ومعاوايهم ، وألر م بمعها جنرب مةر للورام  . •

العالج الشهرم الذم يةرف للاادة أعضاء  يئة التاري  ومعاوايهم من صةيالية البية     •

 الحر بماتشفى جامعة أليرط .

اادوية واملاتلزمات الطبية املاتصامة فى عالج ااعضاء خارج ماتشفى جامعة أليرط  •

 لتصةةى .ا

عالج بعةض الحةاالت املرضةية للاةادة أعضةاء  يئةة التةاري  فةى بعةض املرابةز الطبيةة             •

 املتصةةة خارج ماتشفى جامعة أليرط التصةةى.
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 -:   م2019عمال التى متت خالل عام ألا

لةةةتالم البطةةةةةاقات العةةةةالجية للعةةةام املةةةاىل     إقامةةةت الرحةةةةاة بتجهيةةةز وطبةةةةاعة و    •
ف بطاقةةة عالجيةةة  للعضةةر   ألةة    ئماايةةة عشةةر   18000وعةةاد ا اا م  2020س2019

 ن  .والاي –أبناء  –لفرعي  ا أزواج عضاء اصلى واااا
التةأمينى للاةادة أعضةاء  يئةة التةاري  ،       باملشةروع العالجةى  تم فت  باب اإلشة اك  • 

قبةل العمةل بالبطاقةة     م ورلةك 2019س6س23ومعاوايهم ، وألر م بجامعةة ألةيرط فةى    
              الجايةةةاة حتةةةى يتاةةةنى للاةةةادة ااعضةةةاء إلةةةتصاامها مةةة  باايةةةة العةةةام العالجةةةى       

م حيث تم تجايا اإلش ابات وبذلك عمل إجراءات اإلش ابات للعضاء 2019-2020
 .وألر م 

 2020س2019عاد ااعضاء املش ب  خالل العام  :- 
عضةاء  متضةمن اا  عضةراً  5385=بمصتلف بليات جامعة ألةيرط عاد ااعضاء ااصلي   -
 صلي  بالرادم الجايااا
 عضرًا فرعيًا11636= ااعضاء والاين  –أزواج  – اأبناءعاد ااعضاء الفرعي   -
    عضرًا17021= عاد ااعضاء املش ب  ا أصلي  + فروع   بلغ إجماىل -
  باإلضافةةةةة 2020س2019العةةةةةام تضةةةمن اإلشةةة اك باملشةةةةةروع العالجةةةى خةةةالل                  

 .إىل الاةةةادة أعضاء  يئة التاري 
 عضةر  29جمةاىل عةاد   جالرافاين بمصتلف جناياتهم و م الاارل  بجامعة ألةيرط ب  - 

لةةف أفقةط تاةةعة عشةر    19400مبلةةغ وقةار    وتحةةيل عضةةر فرعةى   40أصةلى وعةاد   
 . تم ترريا ا لةال  الةناوق وأربعماجة جنيهًا

وتحةةيل  عضةر فرعةى    53عضر أصلى وعةاد   53جماىل عاد جليرط بأالزميل بجامعة  -
لةةف وأربعماجةةة جنيهةةا ترريةةا ا لةةةال   أفقةةط خماةةة وعشةةرون  25400مبلةةغ وقةةار  
 .الةناوق 
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                  م 2018س9س4بتةةةاريخ  4077اظةةةرًا لةةةةاور قةةةرار وزيةةةر التعلةةةيم العةةةاىل رقةةةم       •
بترىل الايا أ.د عاطف أبر الرفا أحما القيام بأعمال رجي  جامعة الةرادم  وىل افى مادته ا

مما يعنى أن جامعة الرادم الجايةا اافةةلت عةن جامعةة ألةيرط لةذا بنةاء علةى تعليمةات          
رجةةي  الجامعةةة تةةم عمةةل بروتربةةرل تعةةاون بةة  وحةةاة عةةالج أعضةةاء  يئةةة    .سلةةيادة أ.د

بشأن قيام العامل  برحاة عةالج أعضةاء    التاري  بجامعة أليرط وجامعة الرادم الجايا
داريةة الصاصةة بعةالج أعضةاء  يئةة التةاري        إلعمةال ا  يئة التاري  جامعة ألةيرط باا 

بجامعة الرادم الجايةا لحة  إاشةاء وحةاة عةالج أعضةاء  يئةة التةاري  بجامعةة الةرادم           
عةالج أعضةاء    عبةاء املاليةة التةى تصةص    تحمل جامعة الرادم الجايا بافة ااتعلى أن  الجايا

 . يئة التاري  لايها
أحمةا محمةا بمةال املنشةاوم ااجةع رجةي  جامعةة         سلةتار الةابترر  اختيةار لةيادة ا  إتم • 

أليرط لشئرن الارالات العليا والبحرث ورجي  مجل  إدارة وحاة عةالج أعضةاء  يئةة    
 سالةابترر لةتار  اطبيةًا لجامعةة الةرادم الجايةا بعةا مرافقةة لةيادة ا       ًا التاري  ماتشةار 

رجةي  جامعةة الةرادم    س لةتار الةابترر   رجي  جامعة أليرط و بناء علةى طلةع لةيادة اا   
الجايا بعةا ترقية  بروتربةرل التعةاون بة  وحةاة عةالج أعضةاء  يئةة التةاري  بجامعةة            
أليرط وجامعة الرادم الجايا تم تةميم وطباعة البطاقة العالجية للاةادة أعضةاء  يئةة    

 1400الجايا والتالمها مةن مطبعةة جامعةة الةيرط  وعةاد ا       التاري  بجامعة الرادم
بطاقة أصلى وفرعى وتاليمها للاادة أعضاء  يئة التةاري  ومعةاوايهم بجامعةة الةرادم     

 . الجايا وجارم تاليم البطاقات حتى تاريصه
ش ابات للاادة أعضاء  يئة التاري  ومعةاوايهم  قااط واإلقامت الرحاة بمراجعة اا •

م وإرلةةال مةةا تةةم مراجعتةةه لجميةة  بليةةات جامعةةة   2019س6س30يرط حتةةى بجامعةةة ألةة
ألةيرط املصتلفة ورلك للرقرف على املرقف املاىل إلش ابات ااعضاء واملبةالغ املاتةةحقة   
            علةةى لةةيادتهم لتاةةرية رلةةك عنةةا بةةاء التجايةةا لىشةة ابات وجةةارم املراجعةةة حاليةةاً     

 .م2019س12س31حتى 
                  شةة ابات لجميةة  بليةةات جامعةةة ألةةيرط خةةالل الفةة ة       إلقاةةاط وا امراجعةةة ا تةةم   •

 .2019س12س31م وحتى 2019س7س1من 
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 يةئجملس إدارة مركز حبوث اهلندسة الوراثية والبيولوجيا اجلزي

 رئيسًا األستاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

 عضو الدكتور / عميد كلية الصيدلةاألستاذ 

 عضو األستاذ الدكتور / عميد كلية الزراعة

 عضو األستاذ الدكتور / عميد كلية الطب البيطرى

 عضو األستاذ الدكتور/ وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث

 عضو مدير وحدة البيولوجيا اجلزيئيةاألستاذة الدكتورة / 

 عضو قسم علم احليوان بكلية العلوم ( ) الدكتور / حسام الدين حممد عمراألستاذ 

 عضو الدكتور/ مدير وحدة اهلندسة الوراثية وزراعة األنسجة
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 :أواًل: إاشةةةاء الرحةةةةاة

م بقةرار املجلة    1996تألات وحاة بحرث البيرلرجيةا الجزيئيةة بجامعةة ألةيرط عةام      

. وتعا  ذ  الرحاة من إحةام الرحةاات   1996س8س27بتاريخ  144ااعلى للجامعات رقم 

رات الطاب  الصاو بجامعة أليرط وياير ا مجمرعة من االاتذة املتميزين وأعضاء  يئةة  

لرحاة مجهزة بكافة اإلمكاايات التى تام  اعضةاء  يئةة   التاري  من الكليات املصتلفة. وا

التةةاري  ومعةةاواى أعضةةاء  يئةةة التةةاري  داخةةل وخةةارج الجامعةةة واملهةةتم  بالبيرلرجيةةا  

الجزيئية بججراء اابحاث الحايثة يف  ذا املجال. وتقام الرحاة أيضةًا العايةا مةن الصةامات     

مةراض أو فةى مجةال العلةرم البيرلرجيةة.      املجتمعية لراء من الناحية الطبية يف تشصيص اا

ويتم رلك عن طريخ الشئرن الفنية واإلدارية للرحاة من خةالل مجلة  إدارة يرألةه ااجةع     

رجةةي  الجامعةةة لشةةئرن الارالةةات العليةةا والبحةةرث ورجةةي  مجلةة  اإلدارة باإلضةةافة إىل 

للمعامةةل  الهيكةةل البحثةةى والفنةةى للرحةةاة. بمةةا أن الرحةةاة حاصةةلة علةةى االعتمةةاد الةةاوىل    

ISO/IEC 17025   مةةةن املجلةةة  الةةةرطنى لالعتمةةةاد اEGAC  بشةةةهادة اعتمةةةاد رقةةةم  

 م.2016س11س11م وتم تجايا االعتماد بتاريخ  2012س9س25أ  بتاريخ 211026ا



 

59 

 

 

 2019عام  البيرلرجيا الجزيئية بحرثأاشطة وإاجازات وحاة   

1 

 :والبيئةالصامات التى تقرم بها الرحاة لصامة املجتم  

تقرم الرحاة بصامة املجتم  من خالل تقايم خامة فحص االلتهاب الكبا الربةاج  لةى وبة  وبةذلك إضةافة      

 اختبار اافلرازا الطيرر والصنازير باعر التكلفة للجمهرر. اظرًا ملا تحتاجه  ذ  االختبارات من تقنية عالية.
 

2 

 :ات العليا الصامات التى تقرم بها الرحاة لصامة طالب الارال

     فى مجال اابحاث العلمية: قامت الرحاة مةن خةالل املشةروع مكةان عمةل (Bench space)    7لعةاد 

 .ماجاتري  ورلك لعمل رلاجلهم العلمية 3،  دبتررا  4طالب درالات عليا ا

           تقرم الرحاة بعمل اابحةاث الصاصةة بالاةادة أعضةاء  يئةة التةاري  والةتكمال رلةاجلهم اظةرًا ملةا

 .الرحاة من أجهزة حايثة تصام مجال البيرلرجيا الجزيئية تحتريه

3 

 :الصامات التى تقرم بها الرحاة لصامة طالب مرحلة البكالرريرس بالكليات العلمية املصتلفة

قامت الرحاة بتاريع العايا من الطالب العرب مةن خةالل االتفاقيةات الاوليةة بة  الجامعةة وجامعةات        

 م الرحاة بتاريع طالب الانرات النهاجية بكلية العلرم خالل الةيف.الاول العربية. بما تقر

 ابةات  –بيميةاء   –ميكروبيرلةرجى   –أقاام االكيمياء وامليكروبيرلرجى  –تاريع طالب بلية العلرم  

 م2019خالل شهر يرلير وأرياط  

 اقةل التكنرلرجيةا املتكاملةة بجامعةة ألةيرط  فةى الة م ااول للعةام          التابع  لرحاةطالب التاريع

 .م2019-2018الارالى 

 اقةل التكنرلرجيةا املتكاملةة بجامعةة ألةيرط  فةى العةام الارالةى                           التةابع  لرحةاة   طةالب  التاريع

 . م2020 – 2019
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 : الاورات التاريبية

و ى  اف من أ ااف الرحاة لنشر ئقافة البيرلرجيا الجزيئيةة وتقنياتهةا الحايثةة للاةادة أعضةاء      

 يئة التاري  ومعاوايهم بالجامعة والجامعات ااخرم وبذلك املهتم  بمجال البيرلرجيةا الجزيئيةة   

 :ما يلىو ى 

ورشة عمل بعنران: 

COMET ASSAY PRINCIPLES & APPLICATIONS 

 .م2019س2س28إىل  2س27الف ة من  فى  ورلك    

ورشة عمل بعنران : 

Principles & Applications of PCR (Level I) 

 .م2019س3س21-20ورلك فى الف ة من  

 بعنران :ورشة عمل 

Real-Time PCR & DNA sequencing: Techniques & Applications Level 2 

 .م2019س4س11إىل    4س9ورلك  فى الف ة من       

ورشة عمل بعنران : 

Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) Principals & Different Applications 

   .م2019س4س18املرافخ  يرم الصمي ورلك  
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 املشاري  التى تمت بالرحاة :

حةلت الرحاة على مشروع: "تحايث معامل البيرلرجيا الجزيئيةة مة  تنميةة املهةارات التقنيةة والتأ يةل       

م ورلةةك لتطةةرير وتحةةايث معامةةل البيرلرجيةةا الجزيئيةةة وتأ يلهةةا     2009س10س 1لالعتمةةاد" بتةةاريخ  

 .لتةب  معمل مرجعى دول   ISO/IEC 17025 اوىلللحةرل على االعتماد ال

قامةةت الرحةةاة باملشةةاربة فةةى بعةةض املشةةروعات ااخةةرم مثةةل مشةةروع اافلةةرازا الطيةةرر بكليةةة الطةةع  

 .البيطرم ومشروع متبقيات املبياات الحشرية بكلية الطع

 .مشروع تطرير املعلرمات واملهارات فى البيرلرجيا الجزيئية لطالب الارالات العليا

تقام الرحاة الصامات االلتشارية فى مجال البيرلرجيةا الجزيئيةة للجهةات املصتةةة بهةذا املجةال لةراء        

 الحكرمية أو الغري حكرمية.

6 

تفت  الرحاة أبرابها للزيارة ورلك بتحايا يرم الصمي  من بل ألةبرع للاةادة أعضةاء  يئةة التةاري       

 واملهتم  بمجال البيرلرجيا الجزيئية مثل:بالجامعات املةرية 

 م2019س11س7زيارة وفا من املؤتمر العلمى الثامن عشر بكلية الطع البيطرم جامعة أليرط فى. 

           زيارة طالب مقةرر الفريولةات املتقامةة بقاةم النبةات وامليكروبيرلةرجى بكليةة العلةرم فةى اةرفمب

 .م2019

يضم الابترر طارق على محما حان عميةا معهةا أبحةاث    زيارة وفا رلم  من وزارة التعليم العال  

وتطبيقات الليزر بجامعة بنةى لةريف، والةابترر رامة  محمةا  بةرزارة الةافاع، ورلةك لتفقةا وحةاة           

البيرلرجيا الجزيئية ومقر معها بحرث درالات البيرلرجيا الجزيئية ورلك تمهيةاًا لبةاء الارالةة بةه              

 م .2020-2019جامع  الجايايف مطل  العام الارال  ال
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تقرم الرحاة بنشر اااشطة الصاصة بها على املرق  االلك واى دوريًا 

(www.aun.edu.eg/molecular_biology/index.html) 

 بجعااد الجحة داخليةةةة ملعهةةةا بحةةةةرث ودرالةةةةةةةةات البيرلرجيةةا الجزيئيةةةةة وتةم   قامت الرحاة

   .املرافقة عليها

   م بجضةافة معهةا بحةرث ودرالةات     2019لاةنة   1643صار قرار رجي  مجل  الةرزراء رقةم

اريخ بتة  4145البيرلرجيا الجزيئية إىل بليات جامعة أليرط. وأيضًا صةار القةرار الةرزارم رقةم     

م بشةةأن بةةاء الارالةةة بمعهةةا بحةةرث ودرالةةات البيرلرجيةةا الجزيئيةةة بجامعةةة     2019س9س18

 .أليرط امرحلة الارالات العليا   بنظام الااعات املعتماة

  م بشةأن  2019س10س27  املنعقةاة فةى   702صار قرار بمجل  جامعة أليرط  بجلاةته رقةم ا

رث ودرالةات البيرلرجيةا الجزيئيةة لتكةرن     املرافقة على ضم بعض الرحاات واملرابز إىل معها بح

 : تحت إدارة وإشراف بامل لعميا املعها و ى بالتاىل

الجزيئية مربز زراعة ااااجة والبيرلرجيا. 

عية والطع التجادمذوحاة أبحاث العلرم اإلاجابية اأبحاث الصاليا الج.   

وحاة الهنالة الررائية وزراعة ااااجة. 
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 جملس إدارة مركز الرتمجة والبحوث اللغوية

 رئيسًا األستاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

 عضو دابعميد كلية اآلاألستاذ الدكتور / 

 عضو األستاذ الدكتور / املشرف علي مركز الرتمجة والبحوث اللغوية

 عضو األستاذ الدكتور / مدير مركز اللغة اإلجنليزية

 عضو األستاذ الدكتور / مدير مركز اللغة األملانية

 عضو األستاذ الدكتور / مدير مركز اللغة الفرنسية

 عضو وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوثاألستاذ الدكتور / 

 عضو األستاذ الدكتور / وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث

 عضو وكيل كلية احلقوق لشئون الدراسات العليا والبحوثاألستاذ الدكتور / 

 عضو الدراسات العليا والبحوثوكيل كلية اهلندسة لشئون األستاذ الدكتور / 

 عضو أمني عام اجلامعةالسيد / 
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 اإحةاء أعااد ااوراق  

          يقام مربز ال جمةة والبحةرث اللغريةة خةامات ال جمةة املعتمةاة واملتميةزة للبحةرث ااباديميةة

واملاةةتناات والرئةةاجخ الرلةةمية للبةةاحث  وللمةةراطن  مةةن داخةةل وخةةارج الجامعةةة مةةن محافظةةة 

 أليرط ومن بافة أاحاء الةعيا.  

  هادات والبحةرث واةذبر علةى    قام املربز خالل  ذا العام ب جمة مئات الرئاجخ واملاةتناات والشة

ااخةةص ترجمةةة بتةةاب وئةةاجق  لجامعةةة ألةةيرط وبةةذلك مطريةةة بعنةةران "أحةةااث وأصةةااء"        

         بناءًا على تكليف من معةال  رجةي  الجامعةة ورلةك لتاةريخ أاشةطة الجامعةة         2020س2018

 على املاترم الاول .  
 

أعااد ااوراق الت  قام املربز ب جمتها : 

ائالئة آالف ومئت  وئمااية ولترن  ورقةة بأاراعهةا    3268يف  ذ  الف ة ب جمة لقا قام املربز

 املصتلفة بالتال :

 : 642عاد الشهادات الجامعية 

1642:  عاد املحررات الرلمية 

599:  عاد الةفحات البحرث 

385:  عاد عناوين الرلاجل 

 

 إجنازات مركز الرتمجة والبحوث اللغوية يف الفرتة
 31/12/2019وحتى  1/1/2019من  
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 جملس إدارة مركز شبكة املعلومات

نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثاألستاذ الدكتور /   رئيسًا 

 عضو ندسة(كلية اهلاألستاذ الدكتور / نوبي حممد حسن )عميد 

 عضو األستاذ الدكتور / عبد احلميد أبو العدب أبو سحلي )عميد كلية العلوم(

 عضو األستاذ الدكتور / املشرف العام على مركز شبكة املعلومات

 عضو الدكتور / جمدي مفيد دوس )مشرف مبركز شبكة املعلومات(األستاذ 

 عضو األستاذ الدكتور / مؤمن طه حنفي )األستاذ بكلية اهلندسة(

 عضو األستاذ الدكتور / طارق كمال عبد احلميد )مشرف مبركز شبكة املعلومات(

 عضو السيد / أمني عام اجلامعة

 عضو )مدير فرع معهد تكنولوجيا املعلومات بأسيوط (السيد املهندس / أمين عبد الواحد عياد 
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 شبكة املعلوماتاخلدمة العامة لنشاط مركز 
 31/12/2019وحيت  1/1/2019خالل الفرتة من 

 

1 

  وال بيبات للشبكات الحاىل الرض 

اا اةةت اقطةةة  424عةةاد مةةنهم شةةبكى ربةةط اقطةةة 13762   بالجامعةةة االا اةةت اقةةاط اجمةةاىل 

 .الللكية

 بةابالت  طريةخ  عةن  الجامعةة  بشةبكة  متةةلة   الجةامعى  الحرم داخلا الجامعة وماتشفيات بليات جمي 

 .ضرجية ألياف

2 

 .واملاتشفيات الجامعة مجال فى النشاط

بكةابالت  الجامعةة  شةبكة  علةى  اليرط بجامعة وطالبات طلبة الجامعية ملاينةا مراق  جمي   ربط تم 

             ومبةةااى. للطالبةةات الجامعيةةة باملاينةةة   م مبنةةى – ل مبنةةى – القةةايم ل مبنةةىا و ةةم ضةةرجية اليةةاف

 القريةة  مبنةى  وربةط  للطالبةات  الجامعيةة  باملاينةة   ز مبنةى  -  ة مبنى -و مبنى -ع مبنى -س مبنىا 

 .بالرلياية الجامعية املاينة مبااى عاا ما االوليمبية

طريةخ  عةن  والطالبةات  للطلبةة  الجامعيةة  املةان  بمبةااى  بمبيةرتر  معمل 15 عاد وتشغيل تربيع تم 

 ااعلة   واملجلة   ICTP مشةروعات  أحةا  الجامعيةة  املةان  مشةروع  خةالل  مةن  ورلةك  الشربات احام

 شةبكى  ربةط  اقطةة  245 عاد وتربيع بمبيرتر جهاز 245 بعاد بجمااد م قامت والت  للجامعات

 . الللك  مرزع 30 عاد وتربيع

تةاالتإلوا الحالبات أقاام من الهنالة بلية وخريج طالع 80عاد حراىل بتاريع املربز قام. 
 

 أ
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محاضراتا مرجية اتةاالت ورشة عمل تم (online قاةطرة  ب  برافراا  الفياير وحاة عب 

 .2016س7س10-2016س7س9-2016س7س8 أيام يةباالجن الاول واحام  القلع

200 مةن  الةاوىل   الةربط   لةرعة  رف  تم  mb/s  300  إىل mb/s  بفةاءة  تحاة   ىلإم دأ ممةا 

 .بالجامعة االا ات شبكة

املاةةالك وماتشةةفى النفاةةية وماتشةةفى العةةةبية ملاتشةةفى االا اةةت خامةةة ترصةةيل تةةم 

   . ااورمانا  القلع ىتشفوما

مةؤجرة  خطةرط  7 وعةاد م  الجامعةة  خةارج  تقة   التةى  الكليةات  معظةم  فةى  الارعات زيادة تم         

 - دابأ -ة النرعية  ال بيةة ا و ةم   للجامعةات  علةى اا املجل  طريخ عن ات دوت لينك شربة من

 بةالرادم  الزراعةة  - الجايةا  بةالرادم  ال بيةة  - االجتماعيةة  الصامةة  - وراماا معهةا  -الاةكر  معها

 .ثسميجابت 2 اىل ثسميجابت1 لرعة من  الجايا بالرادم الجامعية املان -الجايا

 تراخيص شربة مايكرولرفت وتم ترزيعها على الكليات طبقةا للتقريةر     994تم الحةرل على

 رخةة منهم. 981املرفخ تم ترزي  وتفعيل عاد 

  تم بالتنايخ م  مربز التاريعITI  مهنةاس ملةاة    2منحةة لتةاريع عةاد     3الحةرل على عاد

 +S+, N+,A.الابي  على شهادات   3لاعة ملاة  90

بالتناةيخ  ال بيةع  مةن  االاتهةاء  وتةم  االلةنان  طةع  لكليةة  االا اةت  شبكة مراصفات وض  تم       

 . شبكى ربط اقطة 550 بعاد الشربات احام م 

الجايةاة  البيطريةة  باملاتشةفيات  خاصةة  مبةااى  8 لةربط  مراصةفات  ووضة   مقاياات عمل تم      

 .الجامعة شبكة م 

االا ات بشبكة وربطها اقطة 500 لعاد للقلع االورمان بماتشفى شبكة عمل تم . 

فىتشة ما – الرجياةى  فىتشاملاا  من بكاًل االا ات اقاط عن الااخلية شبكة اقاط فةل تم 

  ورماناا القلع فىتشما – طفالاا

رجياى شبكة مرجه تربيع تم  (Main Router) للجامعة الرجياى الصادم بحجرة . 

2ا حماية جهازم تربيع تم UTM   للجامعة الرجياى الصادم بحجرة . 

 ب
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  باملربز ICDL Teacher دورات اشاط

مهارات بارت 1198 عاد شراء تم  ICDL Teacher   لعةاد   امتحةان  10782 براق  امتحااات تا 

  طالع 1198

مهارات بارت 512 عاد وشراء ICDL Teacher   512 لعةاد  امتحةان  2048 براقة   امتحااةات  اربة 

 طالع

 

4 

 :  التاريع شربات م  بالتعاون التاريبيه الاورات اشاط

 :بريامياز شربه

متارب 623 عاد براق  تاريبيه دور  25 املنفذ  الاورات عاد 

دوليه امتحااات تنفيذ IC3 امتحان 634 عاد 

 : IT Spark شربه

متارب 282 عاد براق  تاريبيه دور  13 املنفذ  الاورات عاد 

 



  

 

أنشطة وإجنازات 

وحدة محاية امللكية 

 الفكرية 

 2019عام 
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 الايالة املتبعة برحاة حماية امللكية الفكرية

حماية امللكية الفكرية التابعة ملكتع ااجع رجي  الجامعة للارالات العليةا والبحةرث   تم إاشاء وحاة 

                        لتكةةةرن اقطةةةة اتةةةةال جامعةةةة ألةةةيرط بأباديميةةةة البحةةةث العلمةةةى والتكنرلرجيةةةا بالقةةةا رة         

 وتقرم الرحاة باملهام واملتمثلة فى : 2004 - 2003 عام فى

      بأباديميةة البحةث العلمةى     اإلخة اع أن تكرن الرحاة اقطة اتةةال جامعةة الةيرط ملكتةع بةراءات

 والتكنرلرجيا 

          أن تكرن الرحاة بمثابة بةن ول فةى جمية  املرالةالت الةراردة والةةادرة مةن واىل مكتةع بةراءات

 بااباديمية .  اإلخ اع

 وبةذلك العةامل  والطلبةة مةن جامعةة      اعضاء  يئةة التةاري  بالجامعةة     اإلخ اعتاجيل براءات

 أليرط وأيضًا اافراد من خارج الجامعة بأباديمية البحث العلمى والتكنرلرجيا 

. عمل بافة اإلجراءات املطلربة للتاجيل ومتابعة ااباديمية حتى صاور الباءة 

       ات اإلخ اعة تقرم الرحاة بالبحث على االا اةت فةى املراقة  الاوليةة الصاصةة باابحةاث العلميةة و

ورلةةك ملاةةاعاة أعضةةاء  يئةةة التةةاري  وطلبةةة الكليةةات فةةى النقةةاط البحثيةةة التةة  يعمةةل عليهةةا   

 الباحث .

            مةن قبةل    الباإلضافة إىل ما تكلف بةه الرحةاة مةن مهةام مةن قبةل الجامعةة ومةا تكلةف بةه مةن أعمة

 ااباديمية  

   عرفةة مةةام ااطباقهةةا  فحةص الرلةةاجل العلميةةة مةن ماجاةةتري ودبتةةررا  لكليةات جامعةةة الةةيرط مل

بأباديمية البحث العلمةى والتكنرلرجيةا    لشروط تاجيل براءة اخ اع م  التاجيل للماتحخ منها

 من خالل الرحاة

   القيام بمأمرريات الافر حاع حاجة العمل 

 



  

75 

 

 ا تحت الفحص  اخ اع بيان بالاادة املاجل  براءات
بأباديمية البحث العلمى والتكنرلرجيا من خالل وحاة 

 2019حماية امللكية الفكرية لانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019س7س15 2019س1101 مس أحما حا  محما محمرد
حامل مةابي  بهربية يعمل برالطة ماتشعر الحربة 

 برالطة ماتشعر ااشعة تحت الحمراء

 2019س7س15 2019س1102 محمردمس أحما حا  محما 
مةبا  بهرباج  يتم تشغيله برالطة ماتشعر الحربة 

 برالطة ماتشعر ااشعة تحت الحمراء

 2019س7س15 2019س1103 مس أحما حا  محما محمرد
مةبا  بهرباج  يتم تشغيله واطفاجه عن طريخ ضرء 

 الشم 

التكييف والتبيا الكيمياج  اآلمن اظام 2019س11س24 2019س1859 مس أحما عثمان مةطفى أحما عل   

 شريحة من  خل  الفك الافل  2019س11س24 2019س1860 أ.دس محما حان عثمان حان

أ.دس  شام محما ترفيخ حان 

 وشرباء 
 2019س11س24 2019س1861

أقراو الروفيكربايع وحمض االتيل لاليايلك 
     الجاياة واآلمنة االتصاام فى املرض  الذين يعاارن      

 من إضطرابات القلع وااوعية الامرية

 2019س11س24 2019س1862 دس ألماء ألامة محما طلبة
إختبار ال ليع خالل الطبقة الجيالتينية املطرر 

(MAGID) 

 

 قرارت والتعهاات ب  الجامعة وطالع تاجيل الباءةاإل

                  لةةةباءة اخةةة اع  يكةةةرن للجامعةةةة أحقيةةةة بناةةةبة  فةةةى حالةةةة مشةةةاربة الجامعةةةة فةةةى طلةةةع التاةةةجيل   

 . اإلخ اع% للمص ع   من ااربا  عنا تاريخ 75% للجامعة ، و25ا

% 90% للجامعةة ،  10فى حالة عام مشاربة الجامعةة فةى طلةع التاةجيل يكةرن للجامعةة أحقيةة بناةبة ا        

   .بالنابة للمص ع
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ات بيان بما تم ااجازة فى بل مأمررية لفر ملكتع براء
 باديمية البحث العلمى والتكنرلرجيا بالقا رة أخ اع باإل

  

1 

 2019س4س16مأمررية لفر بتاريخ 

بالاةةةيا   الصةةةاو2015س83رقةةةم ا  اإلخةةة اعلةةةتيفاءات خاصةةةة بطلةةةع بةةةراءة  إجةةةراء تعةةةايالت وإ                       

 . أ.د س أارر لعيا محما لعيا الشهاوم وشرباء 

   الصةةةةةاو بالاةةةةةيا 2018س1896رقةةةةةم ا  اإلخةةةةة اعتاةةةةةليم تربيةةةةةل خةةةةةاو بطلةةةةةع بةةةةةراءة                                          

 . أ س محما محمرد على أحما

   لصةةةةاو بالاةةةةيا  ا 2016س1418لةةةةااد رلةةةةرم الةةةةتظلم لطلةةةةع بةةةةراءة اخةةةة اع تحةةةةت رقةةةةم ا                             

 . دس جمال أحما ريالع عبا اهلل

   الاةةةةياب  الصةةةةاو  2015س85لةةةةااد رلةةةةرم املطبرعةةةةات لطلةةةةع بةةةةراءة اخةةةة اع تحةةةةت رقةةةةم ا                            

 . أ.دس أيمن فاروق عبا القرم

       الصةاو بالاةيا  2015س83ا  و  2015س82لااد الرلرم الاةنرية لطلبةى بةراءة اخة اع تحةت رقةم ا         

 . أ.دس أارر لعيا محما لعيا الشهاوم وشرباء 

  بالاةةةةيا   الصةةةةاو 2011س382لةةةةااد الرلةةةةرم الاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة اخةةةة اع تحةةةةت رقةةةةم ا                            

  . .دس حان عبا اللطيف أبر العال عبا الصالخأ

  بالاةةةةيا    الصةةةةاو 2015س84رقةةةةم ا  لةةةةااد الرلةةةةرم الاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة اخةةةة اع تحةةةةت                           

 . أ.دس اامري عبا الاتار حان

  بالاةةةةيا   الصةةةةاو 2013س163لةةةةااد الرلةةةةرم الاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة اخةةةة اع تحةةةةت رقةةةةم ا                           

 . أ.د س أحما ي  اةار
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2 

 2019س7س15مأمررية لفر بتاريخ 
 الصاو 2013س683تحت رقم ا اإلخ اعالصاصة بطلع براءة  اإلخ اعالتالم ماتصرج شهادتى براءة  

 بالايا االتار الابترر س محمرد عبا العزيز حان العطيفى وشرباجه
  الصاو بالايا 2015س82رقم ا  اإلخ اعتاليم تعايالت والتيفاءات خاصة بطلع براءة                   

   وشرباء  أ.د س أارر لعيا محما لعيا الشهاوم
    الصةةاو بالاةةيا 2013س1634رقةةم ا  اإلخةة اعتاةةليم تعةةايالت والةةتيفاءات خاصةةة بطلةةع بةةراءة              

 . أ.د س أحما ي  اةار
الصةةةةاو 2015س84رقةةةةم ا  اإلخةةةة اعتعةةةةايالت والةةةةتيفاءات خاصةةةةة بطلةةةةع بةةةةراءة      تاةةةةليم                          

 . أ.د س اامري عبا الاتار حان يرا  بالايا
    الصةةاو بالاةةيا  2013س1887رقةةم ا  اإلخةة اعتاةةليم تعةةايالت والةةتيفاءات خاصةةة بطلةةع بةةراءة                

 . ىأ.د س طارق صال  الاين ليا مةطف
    الصةةاو بالاةةيا 2015س1379رقةةم ا  اإلخةة اعتاةةليم تعةةايالت والةةتيفاءات خاصةةة بطلةةع بةةراءة                

 . أ.م س أحما ابرا يم للطان فرريلى
    الصةةاو بالاةةيا  2015س1381رقةةم ا  اإلخةة اعتاةةليم تعةةايالت والةةتيفاءات خاصةةة بطلةةع بةةراءة                

 . أ.م س أحما حا  محما محمرد
الصةةةةاو بالاةةةةيا 2015س767تحةةةةت رقةةةةم ا  إخةةةة اعد الرلةةةةرم الاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة لةةةةاا                             

 .أ.دس عالء الاين حاما ليا
 الصةةةةاو بالاةةةةيا  2016س399تحةةةةت رقةةةةم ا  إخةةةة اعلةةةةااد الرلةةةةرم الاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة                           

  . أ.دس محما فرريلى علم الاين
     الصةةةاو بالاةةةيا  2014س1030تحةةةت رقةةةم ا   إخةةة اعلةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلةةةع بةةةراءة                            

 . أس ريمرن رأفت لري 
 الصةةةةاو بالاةةةةيا 2016س913تحةةةةت رقةةةةم ا  إخةةةة اعلةةةةااد الرلةةةةرم الاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة                            

  . أ.مس أحما ابرا يم للطان فرريلى
الصةةةاو بالاةةةيا  2013س1887تحةةةت رقةةةم ا   إخةةة اعرلةةةرم الاةةةنرية لطلةةةع بةةةراءة    لةةةااد ال                           

  . أ.دس طارق صال  الاين ليا مةطفى
 الصةةةةاو بالاةةةةيا 2018س723تحةةةةت رقةةةةم ا  إخةةةة اعلةةةةااد الرلةةةةرم الاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة                             

  . أ.دس شرقى محما حان
 الصةةةةاو بالاةةةةيا  2012س889تحةةةةت رقةةةةم ا  إخةةةة اعالاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة لةةةةااد الرلةةةةرم                              

  . أس محمرد حا  عبا املرىل عبا ربه
     ة  الصةةةاو بالاةةةيا  2016س398تحةةةت رقةةةم ا   إخةةة اع لةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلةةةع بةةةراءة                          

  . أ.دس شيماء حان محما حان
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 2019س11س24مأمررية لفر بتاريخ 
 جامعة أليرط . -بلية الةيالة  -تاجيل طلع براءة اخ اع خاصة بالايا أ.دس  شام محما ترفيخ 
 جامعة أليرط . -بلية الطع  -تاجيل طلع براءة اخ اع خاصة بالايا أ.دس محما حان عثمان حان 
ماتشفيات جامعة أليرط . -لامة محما طلبة تاجيل طلع براءة اخ اع خاصة بالاياة أ.دس ألماء أ 
 جامعة أليرط -طالع بكلية الهنالة  -تاجيل طلع براءة اخ اع خاصة بالطالعس أحما عثمان مةطفى 
   الصةةاو بالاةةيا                 2012س1600خةة اع رقةةم ا  تاةةليم تعةةايالت والةةتيفاءات خاصةةة بطلةةع بةةراءة اإل  

 .د س قالم محما أحما خليل وشرباء  
 الصاو بالاياة أ.دس اجرم ئابت  2017س1352خ اع تحت رقم ا إلااد الرلرم الانرية لطلع براءة  

 أبراملعاىل .
 الصةةةةاو بالاةةةةيا                            2015س770خةةةة اع تحةةةةت رقةةةةم ا إلةةةةااد الرلةةةةرم الاةةةةنرية لطلةةةةع بةةةةراءة  

 دس رمضان عبا الغنى عثمان .
  2017س1350  و ا  2017س1916خةةة اع تحةةةت رقةةةم ا إلةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلبةةةى بةةةراءة           

 الصاص  بالايا أ.دس حان لطفى فهمى .
     الصةةةاو بالاةةةيا                           2015س1378خةةة اع تحةةةت رقةةةم ا   إلةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلةةةع بةةةراءة  

 .دس بهاء الاين محما عبا الحافد وشرباء  
       الصةةةاو بالاةةةيا                           2016س1418لةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلةةةع بةةةراءة اخةةة اع تحةةةت رقةةةم ا  

 دس جمال أحما ريالع .
 2014س1857  و ا  2014س1855لةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلبةةةات بةةةراءة اخةةة اع تحةةةت رقةةةم ا                   

 د خري الاين .  الصاص  بالايا أ.دس واجل محمر2014س1858و ا
 الصاو بالاةيا أ.دس عبةا الناصةر     2017س1349لااد الرلرم الانرية لطلع براءة اخ اع تحت رقم ا  

 أحما ز رم .
        الصةةةاو بالاةةةياة                             2016س398لةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلةةةع بةةةراءة اخةةة اع تحةةةت رقةةةم ا  

 دس شيماء حان محما حان .
الصةاو بالاةيا    2014س1451ة و رلرم التظلم لطلع براءة اخ اع تحت رقةم ا  لااد الرلرم الانري  

 أس محما على حنفى محما .
       الصةةةاو بالاةةةيا                           2018س1895لةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلةةةع بةةةراءة اخةةة اع تحةةةت رقةةةم ا  

 أس محما محمرد على .
       الصةةةاو بالاةةةيا                         2018س1896ا لةةةااد الرلةةةرم الاةةةنرية لطلةةةع بةةةراءة اخةةة اع تحةةةت رقةةةم  

 أ.دس لعيا مترىل أبراليزيا .
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 بلية الطع 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

 2018س6س20أوصةةةةى مجلةةةة  الارالةةةةات العليةةةةا والبحةةةةرث بجلاةةةةته املنعقةةةةاة بتةةةةاريخ                  
باملرافقةةة علةةى إاشةةاء درجةةة الةةابتررا  فةةى الاةةمرم اإلبلينيكيةةة تتبةة  قاةةم الطةةع الشةةرعى     

 2018س6س28والامرم اإلبلينيكية وبالعرض علةى مجلة  الجامعةة بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ       
وافخ علةى إاشةاء درجةة الةابتررا  فةى الاةمرم اإلبلينيكيةة بقاةم          2018س7س10واملمتاة إىل 

اإلبلينيكيةةة بكليةةة الطةةع وإضةةافتها إىل الالجحةةة الااخليةةة ملرحلةةة      الطةةع الشةةرعى والاةةمرم  
 2019س5س30الارالات العليةا ابنظةام النقةاط املعتمةاة ، وصةار القةرار الةرزارم لهةا بتةاريخ          

 .1827 برقم
 باملرافقة على 2019س3س20أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاته املنعقاة بتاريخ: 
جاتري والابتررا  بكلية الطع فى تصةص اامراض الجلاية واعتماد الالجحةة  إاشاء درجتى املا - 1

 .الصاصة بهما
إاشاء درجتى املاجاتري والابتررا  بكلية الطةع فةى طةع وجراحةة الةذبررة والتنالةل والعقةم         -2

 .واعتماد الالجحة الصاصة بهما
اامةةراض الجلايةةة  االلةةتمرار علةةى درجةةة املاجاةةتري والةةابتررا  بكليةةة الطةةع فةةى تصةةةص      -3

 .والتناللية
       الباء فى تطبيةخ الجحةة بليةة الطةع جامعةة قنةاة الاةري  فةى درجتةى املاجاةتري والةابتررا              -4

 .فى طع وجراحة الذبررة والتنالل والعقم
وافةخ علةى إاشةاء درجتةى      2019س3س30وبالعرض على مجل  الجامعة بجلاته املنعقةاة بتةاريخ   

ى طع وجراحة الةذبررة والتنالةل والعقةم مرحلةة الارالةات العليةا بقاةم        املاجاتري والابتررا  ف
اامراض الجلاية والتنالةلية بكليةة الطةع مة  تطبيةخ الجحةة بليةة الطةع بجامعةة قنةاة الاةري             

 اوفى إاتظار صاور القرار الرزارم . 2016س2س7  بتاريخ 367الةادرة بالقرار الرزارم رقم ا
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 باملرافقةةة 2019س5س15أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ           

على إاشاء درجتى املاجاةتري والةابتررا  فةى اامةراض الجلايةة تتبة  قاةم اامةراض الجلايةة          

 2019س5س21والتناللية بكلية الطع وبالعرض على مجل  الجامعة بجلاته املنعقاة بتةاريخ  

وافخ على إاشاء درجتى املاجاتري والابتررا  فى اامراض الجلايةة   2019س5س30واملمتاة إىل 

  مةةن الالجحةةة 15امةةراض الجلايةةة والتنالةةلية بكليةةة الطةةع وإضةةافتها إىل املةةادة اتتبةة  قاةةم ا

  .الااخلية لكلية الطع امرحلة الارالات العليا  اوفى إاتظار صاور القرار الرزارم

 باملرافقة  2019س6س24أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاته املنعقاة بتاريخ           

م طع املناطخ الحارة والجهاز الهضمى إىل قام الجهاز الهضمى على تعايل مامى قا

واامراض املعاية وبذلك تغيري الم الارجة املمنرحة من القام لشهادتى املاجاتري 

والابتررا  إىل الجهاز الهضمى واامراض املعاية بااًل من طع املناطخ الحارة والجهاز الهضمى 

 Gastroenterology and Infectious Diseases اجليزيةوبالتاىل يكرن مامى القام باللغة اإل

                       للقام وتكرن الارجة املمنرحة Tropical Medicine and Gastroenterology بااًل من

                بااًل Gastroenterology and Infectious Diseases فى شهادتى املاجاتري والابتررا 

وبالعرض على مجل  الجامعة بجلاته املنعقاة   Tropical Medicine and Gastroenterology من

          وافخ على تعايل الالجحة الااخلية 2019س6س29واملمتاة إىل  2019س6س25بتاريخ 

لكلية الطع امرحلة الارالات العليا  بنظام النقاط املعتماة بتعايل مامى طع املناطخ الحارة 

ملعاية وبذلك تغيري الم الارجة ايةب  قام الجهاز الهضمى واامراض والجهاز الهضمى ل

املمنرحة من القام لشهادتى املاجاتري والابتررا  إىل الجهاز الهضمى واامراض املعاية 

           Gastroenterology and Infectious Diseases ويكرن مامى القام باللغة اإلاجليزية

                    تررا ةةتري والابةةةاجاةةى املةادتةةى شهةم فةةةةة للقاةةنرحة املمةةةةرن الارجةةةةوتك

Gastroenterology and Infectious Diseases  وفى إاتظار صاور القرار الرزارما . 
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     علةى إاشةاء    2019س9س18أوصى مجل  الارالات العليا والبحةرث بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ

جراحةة الكبةا والبنكريةاس والجهةاز املةرارم وزراعةة الكبةا فةى أربعةة أقاةام           الابلرم املهنية فةى  

اامراض الباطنةة  وبةالعرض    -طع املناطخ الحارة والجهاز الهضمى  -الجراحة العامة  -االتصاير 

وافةخ   2019س9س30واملمتةاة إىل   2019س9س24على مجل  الجامعة بجلاته املنعقاة بتةاريخ  

ية فى جراحة الكبا والبنكرياس والجهاز املرارم وزراعةة الكبةا فةى أربعةة     على إاشاء الابلرم املهن

 اامةراض الباطنةة   -طةع املنةاطخ الحةارة والجهةاز الهضةمى       -الجراحةة العامةة    -أقاام االتصاير 

وفةى إاتظةار صةاور القةرار     ا وإضافتها إىل الالجحة الااخلية لكلية الطع مرحلة الارالات العليةا  

   . الرزارم

2019س10س31واملمتةاة إىل   2019س10س27مجل  الجامعة بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ     وافخ       

على تغيري مامى درجةة الةابتررا  فةى الارالةات الاةكااية والةةحة اإلاجابيةة ليةةب  درجةة          

وفةى إاتظةار صةاور     الابتررا  فى الةحة العامة فةى الارالةات الاةكااية والةةحة اإلاجابيةة ا     

 .   القرار الرزارم

      2019س11س19أوصةةةى مجلةةة  الارالةةةات العليةةةا والبحةةةرث بجلاةةةته املنعقةةةاة بتةةةاريخ          

                                                                     باملرافقة على إاشاء الابلرم املهنية فى التعليم الطبى

Specialized professional certificate in postgraduate diploma in Medical Education 

بكلية الطع والالجحة املق حة للابلرم املذبرر وبالعرض على مجل  الجامعة بجلاته املنعقاة 

فى التعليم ة ةةوافخ على إاشاء الابلرم املهني 2019س11س28إىل  واملمتاة 2019س11س26بتاريخ 

 Specialized professional certificate in postgraduate diploma in Medical Education           الطبى
                                      

 .وإضافته إىل الالجحة الااخلية لكلية الطع مرحلة الارالات العليا بنظام النقاط املعتماة  
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اعتمةاد  باملرافقةة علةى    2019س5س15أوصى مجل  الارالات العليةا والبحةرث بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ      

الجحة الارالات العليا بنظام الااعات املعتماة لكلية الحالبات واملعلرمات وبالعرض على مجل  الجامعةة  

وافةخ علةى الجحةة الارالةات العليةا       2019س5س30واملمتةاة إىل   2019س5س21بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ    

  . القرار الرزارم وفى إاتظار صاور بنظام الااعات املعتماة لكلية الحالبات واملعلرمات ا

 

 ة الحالبات واملعلرماتبلي

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

باملرافقةةةة                        2019س6س24أوصةةةى مجلةةة  الارالةةةات العليةةةا والبحةةةرث بجلاةةةته املنعقةةةاة بتةةةاريخ        

عميةا الكليةة    /ورد خطاب الاةيا أ.د.  2019س6س27الالجحة املق حة، وبتاريخ على تشكيل لجنة ملراجعة 

، وبةالعرض   يفيا إجراء التعايالت التى أشارت إليها اللجنة املشكلة فى مجل  الارالات العليةا والبحةرث  

وافةةةخ               2019س6س29واملمتةةةاة  إىل  2019س6س25علةةةى مجلةةة  الجامعةةةة بجلاةةةته املنعقةةةاة بتةةةاريخ  

                  علةةى الالجحةةة الااخليةةة ا مرحلةةة الارالةةات العليةةا   بنظةةام الاةةاعات املعتمةةاة بكليةةة طةةع االةةنان             

 ا وفى إاتظار صاور القرار الرزارم  .

 نان بلية طع أل

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 
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 بلية ال بية للطفرلة املبكرة

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

باملرافقةةة علةةى فةةت   2019س2س20املنعقةةاة بتةةاريخ أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته 
   تربيةة خاصةة   صةعربات الةتعلم فةى الةابلرم الصةاو تصةةص ا      و تصةةى الترحا واضطرابات التراصةل 

، وبالعرض علةى مجلة  الجامعةة بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ        ال بية للطفرلة املبكرةللماترم الراب  بكلية 
             افةةخ علةةى فةةت  تصةةةةى الترحةةا واضةةطرابات التراصةةل     و 2019س2س28واملمتةةاة إىل  2019س2س25
ال بيةة للطفرلةة     للماةترم الرابة  بكليةة     تربيةة خاصةة   صعربات التعلم فى الابلرم الصةاو تصةةص ا  و

 املبكرة.

 معها جنرب مةر للورام 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

باملرافقةة علةى الالجحةة     2009س7س16أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ    
  بنظةام النقةاط املعتمةاة والةةادرة بةالقرار       مرحلةة الارالةات العليةا    الااخلية ملعها جنرب مةر للورام ا

ليهةا وبةالعرض علةى مجلة      م بعا إجراء بعض التعةايالت ع 2015س6س24  بتاريخ 2171الرزارم رقم ا
وافةخ علةى الالجحةة الااخليةة      2019س8س8واملمتةاة إىل   2019س7س28الجامعة بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ    

  بنظام النقاط املعتماة والةادرة بالقرار الرزارم رقةم   مرحلة الارالات العليا ملعها جنرب مةر للورام ا
 .التعايالت عليها اوفى إاتظار صاور القرار الرزارم م بعا إجراء بعض 2015س6س24  بتاريخ 2171ا
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  الطع البيطرمبلية 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

باملرافقةة علةى تعةايل     2018س11س22أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاته املنعقاة بتاريخ 

بعض ااقاام العلمية بالالجحة الااخلية امرحلة الارالات العليا  بكلية الطع البيطرم وبةالعرض  مامى 

وافخ علةى تعةايل ماةمى بعةض ااقاةام       2018س11س26على مجل  الجامعة بجلاته املنعقاة بتاريخ 

        ر الةةرزارمالعلميةة بالالجحةةة الااخليةةة امرحلةة الارالةةات العليةةا  بكليةة الطةةع البيطةةرم والةةادرة بةةالقرا    

وتعةايالتها والقةرارات الالحقةة لتترافةخ مة  ماةميات أقاةام الكليةة          1987س9س15  بتاريخ 922رقم ا

  بتةةاريخ 1050املرجةةردة بالالجحةةة الااخليةةة ملرحلةةة البكةةالرريرس الةةةادرة بةةالقرار الةةرزارم رقةةم ا        

 . الرزارم القرار صاور إاتظار وفىا  .2010س5س30

 القرار الرزارم اوفى إاتظار صاور 

باملرافقةة علةى الالجحةة     2019س10س17أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاته املنعقةاة بتةاريخ   

واملمتةةةاة                  2019س10س27املاليةةة للمعهةةةا وبةةةالعرض علةةى مجلةةة  الجامعةةةة بجلاةةته املنعقةةةاة بتةةةاريخ    

 ارالات العليا ابنظام الااعات املعتماة .وافخ على الالجحة املالية ملرحلة ال 2019س10س31إىل 

 معها بحرث ودرالات البيرلرجيا الجزيئية

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 
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 الةيالةبلية 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

 ااداببلية 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

 

  

باملرافقةة علةى الجحةة     2019س12س23أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ    

الارالات العليا بنظام الااعات املعتماة بكلية الةيالة بجامعةة ألةيرط وبةالعرض علةى مجلة  الجامعةة       

    ت املعتمةةاة وافةخ علةةى الجحةةة الارالةةات العليةا بنظةةام الاةةاعا   2019س12س31بجلاةته املنعقةةاة بتةةاريخ  

   وفى إاتظار صاور القرار الرزارم بكلية الةيالة بجامعة أليرط ا

علةى فةت  براةامج املاجاةتري فةى ال جمةة        2019س1س22وافخ مجلة  الجامعةة بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ      

 .2019س10س29  بتاريخ 4900اإلاجليزية بنظام الااعات املعتماة  وصار القرار الرزارم لها رقم ا
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 بلية ال بية النرعية

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

باملرافقةة علةى الالجحةة     2019س12س23أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاته املنعقاة بتةاريخ  

م الجةةةامعى                املاليةةةة بنظةةةام الاةةةاعات املعتمةةةاة بكليةةةة ال بيةةةة النرعيةةةة مةةة  تطبيقهةةةا اعتبةةةارًا مةةةن العةةةا  

وافةةخ              2019س12س31م وبةةالعرض علةةى مجلةة  الجامعةةة بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ       2020س 2019

على الالجحة املالية بنظام الااعات املعتماة بكلية ال بيةة النرعيةة مة  تطبيقهةا اعتبةارًا مةن العةام الجةامعى         

 م.2020س 2019

باملرافقةة علةى الالجحةة     2019س12س23أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاته املنعقاة بتةاريخ  

الااخلية اللارالات العليا  ملعها املراد وعلةرم النةاار بكليةة العلةرم جامعةة ألةيرط وبةالعرض علةى مجلة           

الااخليةة اللارالةات العليةا  ملعهةا     م وافةخ علةى الالجحةة    2019س12س31الجامعة بجلاته املنعقاة بتاريخ 

 املراد وعلرم الناار بكلية العلرم اوفى إاتظار صاور القرار الرزارم .

 معها املراد وعلرم الناار بكلية العلرم

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 
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 بلية الزراعة

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

 

  

 باملرافقةةة             2019س1س20يةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ    أوصةةى مجلةة  الارالةةات العل

على تعايل بعض ماميات مقةررات درجتةى املاجاةتري والةابتررا  بقاةم االبةان الةراردة باملةادة         

  مةةن الالجحةةة الااخليةةة للكليةةة ااظةةام الاةةاعات املعتمةةاة ، وبةةالعرض علةةى مجلةة  الجامعةةة    44ا

وافةةخ علةةى تعةةايل بعةةض ماةةميات مقةةررات درجتةةى     2019س1س22بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ  

  مةةن الالجحةةة الااخليةةة للكليةةة ااظةةام   44املاجاةةتري والةةابتررا  بقاةةم االبةةان الةةراردة باملةةادة ا  

 الااعات املعتماة  اوفى ااتظار صاور القرار الرزارم  .

   باملرافقةةة           2019س11س19أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ

علةةى تةةةريع جةةاول بةةرد املقةةررات الصاصةةة بقاةةم الصضةةر بالجحةةة الارالةةات العليةةا ملرحلتةةى     

املاجاتري والابتررا  ااظام الااعات املعتماة ، وبالعرض علةى مجلة  الجامعةة بجلاةته املنعقةاة      

ت وافةةخ علةةى تةةةريع جةةاول بةةرد املقةةررا2019س11س28واملمتةةاة إىل  2019س11س26بتةةاريخ 

الصاصة بقام الصضةر بالجحةة الارالةات العليةا ملرحلتةى املاجاةتري والةابتررا  ااظةام الاةاعات          

 املعتماة  اوفى ااتظار صاور القرار الرزارم  .
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 التجارةبلية 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

 

  

  باملرافقةةة 2019س2س20أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ          

،  جةةارة  إىل الالجحةةة املاليةةة لباةةامج املاجاةةتري املهنةةى بكليةةة الت 16، 15علةةى إضةةافة املةةادت  ا

وافخ على إضافة املةادت    2019س2س25وبالعرض على مجل  الجامعة بجلاته املنعقاة بتاريخ 

 .إىل الالجحة املالية لباامج املاجاتري املهنى بكلية التجارة     16، 15ا

  باملرافقةةة  2019س2س20أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ         

            مةن الالجحةة املاليةة لباةامج املاجاةتري املهنةى بكليةة التجةارة، وبةالعرض          2املةادة ا  على تعةايل 

                2وافةةخ علةةى تعةةايل املةةادة ا  2019س2س25علةةى مجلةة  الجامعةةة بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ   

 .من الالجحة املالية لباامج املاجاتري املهنى بكلية التجارة

 باملرافقةة   2018س11س22العليةا والبحةرث بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ       أوصى مجل  الارالةات                

  والصاصةةة بشةةروط قيةةا الطالةةع لارجةةة املاجاةةتري 24علةةى تعةةايل البنةةا اأ  مةةن املةةادة رقةةم ا

والةراردة بالالجحةة الااخليةة امرحلةةة الارالةات العليةا  لنظةام الاةةاعات املعتمةاة لكليةة التجةةارة         

وافةخ    2018س11س26، وبالعرض على مجل  الجامعة بجلاته املنعقاة بتاريخ جامعة أليرط 

  والصاصةةة بشةةروط قيةةا الطالةةع لارجةةة املاجاةةتري 24علةةى تعةةايل البنةةا اأ  مةةن املةةادة رقةةم ا

والةراردة بالالجحةة الااخليةة امرحلةةة الارالةات العليةا  لنظةام الاةةاعات املعتمةاة لكليةة التجةةارة         

 .2019س3س20  بتاريخ 1081قرار الرزارم لها رقم اجامعة أليرط ، وصار ال
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 باملرافقةةة                    2019س4س22أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ

  مةن الالجحةة املاليةة لباةامج املاجاةتري املهنةى فيمةا يصةص الةتحقاقات          14على تعايل املادة ا

إدارة الارالات العليا والبحرث والعالقةات الثقافيةة لتةةب  مكافةأة أعمةال      املحالع املاىل وماير 

        املتابعةةة واإلرشةةاد اابةةاديمى واإلدارم واملةةاىل لباةةامج املاجاةةتري املهنةةى شةةهريًا، وبةةالعرض     

              14وافةةخ علةةى تعةةايل املةةادة ا 2019س4س30علةةى مجلةة  الجامعةةة بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ 

املالية لباامج املاجاتري املهنى فيما يصص التحقاقات املحالةع املةاىل ومةاير إدارة     حةمن الالج

الارالات العليا والبحرث والعالقات الثقافية لتةب  مكافةأة أعمةال املتابعةة واإلرشةاد اابةاديمى      

 واإلدارم واملاىل لباامج املاجاتري املهنى شهريًا.

 باملرافقةةة  2019س4س22بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث       

ارجةة املاجاةتري املهنةى مةن الجحةة الارالةات العليةا اظةام الاةاعات          ل  26على تعايل املةادة ا 

 2019س4س30املعتماة بكلية التجارة، وبالعرض على مجل  الجامعة بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ    

املهنى من الجحة الارالةات العليةا اظةام الاةاعات        درجة املاجاتري26وافخ على تعايل املادة ا

 .2019س10س29  بتاريخ 4906املعتماة بكلية التجارة، وصار القرار الرزارم لها رقم ا

 باملرافقةةة  2019س6س24أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ      

       املاجاةتري املهنةى بكليةة التجةارة، وبةالعرض        إىل الالجحةة املاليةة لباةامج   17على إضافة املادة ا

وافةخ  2019س6س29واملمتةاة إىل   2019س6س25على مجل  الجامعة بجلاته املنعقةاة بتةاريخ   

 .  إىل الالجحة املالية لباامج املاجاتري املهنى بكلية التجارة17على إضافة املادة ا

     باملرافقةة  2019س11س19بتةاريخ  أوصى مجل  الارالات العليةا والبحةرث بجلاةته املنعقةاة               

         من الالجحة املالية لباامج املاجاتري املهنى بكلية التجةارة، وبةالعرض   11، 6على تعايل املادة ا

 2019س11س28واملمتةاة إىل   2019س11س26على مجل  الجامعةة بجلاةته املنعقةاة بتةاريخ     

 .املالية لباامج املاجاتري املهنى بكلية التجارة   من الالجحة6،11على تعايل املادة ا وافخ 

 



  

  91 

 

 العلرمبلية 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

  

  باملرافقةةةة  2019س12س23أوصةةةى مجلةةة  الارالةةةات العليةةةا والبحةةةرث بجلاةةةته املنعقةةةاة بتةةةاريخ           

املاجاةتري املهنةى، وبةالعرض علةى مجلة  الجامعةة          مةن الالجحةة املاليةة لباةامج    10على تعايل املادة ا

  مةةن الالجحةةة املاليةةة لباةةامج 10وافةةخ علةةى تعةايل املةةادة ا  2019س12س31بجلاةته املنعقةةاة بتةةاريخ  

 .املاجاتري املهنى

 

         باملرافقةةةة 2019س2س20أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ            

  من الجحة الارالات العليا بكلية العلةرم ااظةام الاةاعات    11على تعايل الفقرة الصاماة من املادة ا

واملمتةةاة إىل  2019س2س25املعتمةةاة  وبةةالعرض علةةى مجلةة  الجامعةةة بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ     

   . ارموفى ااتظار صاور القرار الرز  ا11وافخ على تعايل الفقرة الصاماة من املادة ا2019س2س28

         باملرافقةةةة  2019س6س24أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ           

   من الجحة الارالات العليا الصاصة باالمتحان التةأ يلى الشةامل،  34  من املادة ا1على تعايل البنا ا

                           واملمتةةةةةاة  2019س6س25وبةةةةةالعرض علةةةةةى مجلةةةةة  الجامعةةةةةة بجلاةةةةةته املنعقةةةةةاة بتةةةةةاريخ   

   مةن الجحةة الارالةات العليةا الصاصةة     34  مةن املةادة ا  1وافخ على تعةايل البنةا ا  2019س6س29إىل 

 .باالمتحان التأ يلى الشامل.  اوفى ااتظار صاور القرار الرزارم 
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       باملرافقةةة 2019س12س23أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ    
 -ى: على ما يل

 .كلية الحقرق بجامعة أليرطلالالجحة الجاياة ملرحلة الارالات العليا 
  بتةاريخ  869تعايل املادة الثااية من الالجحة الااخلية لكلية الحقرق الةادرة بالقرار الرزارم رقةم ا 

 - :على النحر التاىل 2008س5س19
 : والابلرمات اآلتية تمن  جامعة أليرط بناًء على طلع مجل  بلية الحقرق الارجات العلمية

 .درجة التصرج ليااا  فى الحقرق
 .دبلرم الارالات العليا

 .الابلرم املهنى
 .درجة املاجاتري فى الحقرق
 .درجة الابتررا  فى الحقرق

 -: وافخ على ما يلى 2019س12س31وبالعرض على مجل  الجامعة بجلاته املنعقاة بتاريخ  
 .كلية الحقرق بجامعة أليرطلليا الالجحة الجاياة ملرحلة الارالات الع

  بتةاريخ  869تعايل املادة الثااية من الالجحة الااخلية لكلية الحقرق الةادرة بالقرار الرزارم رقةم ا 
 - :على النحر التاىل 2008س5س19

 : تمن  جامعة أليرط بناًء على طلع مجل  بلية الحقرق الارجات العلمية والابلرمات اآلتية
 .ليااا  فى الحقرقدرجة التصرج 

 .دبلرم الارالات العليا
 .الابلرم املهنى

 .درجة املاجاتري فى الحقرق
 .درجة الابتررا  فى الحقرق

 اوفى إاتظار صاور القرار الرزارم  

 الحقرقبلية 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 
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باملرافقةة  2019س11س19 بتةاريخ  املنعقةاة  بجلاةته  والبحةرث  العليةا  الارالات مجل  أوصى 

 ال بيةة  فةى  العليةا  للارالات الصاو للباامج والارالية واإلدارية املالية الالجحة تعايالت على

 ، املعتمةةاة الاةةاعات بنظةةام" دبتةةررا  – ماجاةةتري – دبلةةرم" املصتلفةةة بتصةةةةاتها الصاصةةة

                  واملمتةةةاة  2019س11س26 بتةةةاريخ  املنعقةةةاة  بجلاةةةته الجامعةةةة  مجلةةة   علةةةى  وبةةةالعرض

 ال بيةة  فةى  العليةا  للارالةات  الصاو للباامج الااخلية الالجحة على وافخ 2019س11س28 إىل

 بكليةة  املعتمةاة  الاةاعات  بنظةام   دبتةررا   – ماجاةتري  – دبلةرم ا املصتلفةة  بتصةةةاتها  الصاصة

 صةةاور إاتظةةار وفةةىا 2014س9س15 بتةةاريخ  4193ا رقةةم الةةرزارم القراربةة الةةةادرة ال بيةةة

   .الرزارم القرار

باملرافقةة  2019س12س23 بتةاريخ  املنعقةاة  بجلاةته  والبحةرث  العليةا  الارالات مجل  أوصى 

      بمقابةةل ال بيةةة بكليةةة العليةةا الارالةةات بالجحةةة الةةةيفى الارالةةى الفةةةل تطبيةةخ بةةاء علةةى

 بالجامعةة  البحةرث  صةناوق  لةةال   الرلةرم  تةررد  أن علةى  تةاري   لةاعة  بل عن  جنيه 100ا

 للقةرار  وفقةاً  ورلةك  الةيفى بالفةل والتاري  اإلدارة على للقاجم  املةروفات تلك وتصةص

 املنعقةاة  بجلاةته  الجامعة مجل  على وبالعرض ،2019س9س19 بتاريخ  4214ا رقم الرزارم

 الارالةات  بالجحةة  الةةيفى  الارالةى  الفةةل  تطبيةخ  بةاء  علةى  وافخ 2019س12س31 بتاريخ

 لةةال   الرلةرم  تةررد  أن علةى  تةاري   لةاعة  بةل  عةن   جنيه 100ا بمقابل ال بية بكلية العليا

 بالفةةل  والتةاري   اإلدارة علةى  للقةاجم   املةروفات تلك وتصةص بالجامعة البحرث صناوق

  .2019س9س19 بتاريخ  4214ا رقم الرزارم للقرار وفقًا ورلك الةيفى

 ال بيةبلية 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 
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        2019س12س23أوصةةةى مجلةةة  الارالةةةات العليةةةا والبحةةةرث بجلاةةةته املنعقةةةاة بتةةةاريخ                     

 باملرافقة على:

             بكليةةة ال بيةةة  2020س 2019بةةاء الارالةةة اعتبةةارًا مةةن الفةةةل الارالةةى الثةةااى للعةةام الجةةامعى  

 : فى بل من

 .Stemبراامج الابلرم املهنية إلعااد معلم ماارس املتفرق  فى العلرم والتكنرلرجيا  -

 .Stemلرم والتكنرلرجيا براامج الابلرم املهنية إلعااد القيادات ال برية للمتفرق  فى الع -

بعةا  وتةرزع   فقةط تةررد لةةال  صةناوق البحةرث        ماجة جنيةه 100يكرن مقابل الااعة املعتماة ا -

 خةم النابة القااراية.

 الارالةة  بةاء  علةى  وافةخ  2019س12س31 بتةاريخ  املنعقةاة  بجلاةته  الجامعة مجل  على وبالعرض

 :من بل فى ال بية بكلية 2020س 2019 الجامعى للعام الثااى الارالى الفةل من اعتبارًا

 ..Stem والتكنرلرجيا العلرم فى املتفرق  ماارس معلم إلعااد املهنية الابلرم براامج -

 ..Stem والتكنرلرجيا العلرم فى للمتفرق  ال برية القيادات إلعااد املهنية الابلرم براامج -

 بعةا  وتةرزع  البحةرث  صةناوق  لةةال   تةررد  فقةط  جنيةه  ماجةة   100ا املعتماة الااعة مقابل يكرن -

 .القااراية النابة خةم
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 التمريضبلية 

 البامج الحايثة التى أاشئت وتعايالت اللراج  

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

      الالجحةة  علةى   2019س2س25، 2017س9س27وافخ مجلة  الجامعةة بجلاةتيه املنعقةاة بتةاريخ
التمريض جامعة أليرط مرحلة الارالات العليا بنظام الااعات املعتماة، وصةار  الااخلية لكلية 

  .2019س4س28  بتاريخ 1502القرار الرزارم رقم ا
 باملرافقةةة 2019س7س16أوصةةى مجلةة  الارالةةات العليةةا والبحةةرث بجلاةةته املنعقةةاة بتةةاريخ       

ت  بمراعيةةا القيةةا والارالةةة   للماجاةةتري الصاصةة22  للةةابلرم واملةةادة ا4علةةى تعةةايل املةةادة ا
واالمتحان بالجحة الارالةات العليةا بنظةام الاةاعات املعتمةاة بكليةة التمةريض الةةادر بةالقرار          

وبالعرض على مجل  الجامعةة بجلاةته املنعقةاة     2019س4س28  بتاريخ 1052الرزارم رقم ا
ابلرم واملةةادة   للةة4وافةةخ علةةى تعةةايل املةةادة ا 2019س8س8واملمتةةاة إىل  2019س7س28بتةةاريخ 

  للماجاتري الصاصت  بمراعيا القيا والارالة واالمتحان بالجحةة الارالةات العليةا بنظةام     22ا
 2019س4س28  بتةاريخ  1052الااعات املعتماة بكلية التمريض الةادر بالقرار الرزارم رقم ا

  اوفى إاتظار صاور القرار الرزارم
    باملرافقةة   2019س10س17املنعقةاة بتةاريخ   أوصى مجل  الارالات العليةا والبحةرث بجلاةته

 2019على الالجحة املالية للارالةات العليةا ابنظةام الاةاعات املعتمةاة  بكليةة التمةريض لعةام         
واملمتةةةاة إىل  2019س10س27وبةةةالعرض علةةةى مجلةةة  الجامعةةةة بجلاةةةته املنعقةةةاة بتةةةاريخ  

اةاعات املعتمةاة  بكليةة    وافخ  على الالجحة املاليةة للارالةات العليةا ابنظةام ال     2019س10س31
 .2019التمريض لعام 

 باملرافقة على 2019س6س24أوصى مجل  الارالات العليا والبحرث بجلاته املنعقاة بتاريخ: 
الجحةةة براةةامج ااوربةةى لةةارجتى املاجاةةتري واملاجاةةتري املهنةةى فةةى تمةةريض الحةةاالت الحرجةةة    -

 .امراض الكبا والبنكرياس وزراعة الكبا

الباامج ااوربى لارجتى املاجاتري واملاجاتري املهنى فى التمريض الباطنى والجراحى الجحة  -
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                               واملمتةةةةةةاة 2019س6س25 بتةةةةةةاريخ املنعقةةةةةةاة بجلاةةةةةةته لجامعةةةةةةةا مجلةةةةةة  علةةةةةةى وبةةةةةةالعرض

 :على وافخ2019س6س29 إىل

 امةراض  الحرجةة  الحةاالت  تمةريض  فةى  املهنةى  واملاجاةتري  املاجاةتري  لارجتى ااوربى براامج الجحة  -

 .الكبا وزراعة والبنكرياس الكبا

 والجراحةةى البةةاطنى التمةةريض فةةى املهنةةى واملاجاةةتري املاجاةةتري لةةارجتى ااوربةةى الباةةامج الجحةةة  -

 .الكبا وزراعة والبنكرياس الكبا امراض

  الرزارم القرار صاور إاتظار وفىا

 - 
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 دبتررا   –ماجاتري  –بيان بأعااد الطالب املقياين ادبلرم 

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

 

 
 
 

  

 اإلجمال  دبتررا  ماجاتري دبلرم اتالكلي

 86 3 23 60 بلية العلرم

 60 21 34 5 بلية الهنالة

 63 23 40 - بلية الزراعة

 454 121 333 - بلية الطع

 206 9 37 160 بلية الةيالة

 127 32 41 54 بلية الطع البيطري

 231 5 113 113 بلية التجارة

 5374 19 111 5244 بلية ال بية

 3525 34 1 3490 بلية الحقرق

 86 30 43 13 رياضيةالبلية ال بية 

 51 17 34 - بلية التمريض

 36 4 14 18 بلية تكنرلرجيا صناعة الاكر

 115 18 62 35 الصامة االجتماعية بلية

 321 55 254 12 اآلداب بلية

 69 23 46 - ال بية النرعية بلية

 59 16 8 35 معها جنرب مةر للورام

 - - - - الحالبات واملعلرمات بلية

 78 3 13 62 ال بية للطفرلة املبكرة بلية

 8 - 4 4 الفنرن الجميلة بلية

 10949 433 1211 9305 اإلجماىل
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  دبتررا  –ماجاتري  –بيان بأعااد الطالب املمنرح  ادبلرم 

 2019س12س31حتى  2019س1س1خالل الف ة من 

 

 

  

 اإلجمال  دبتررا  ماجاتري دبلرم اتالكلي

 73 23 39 11 بلية العلرم

 62 9 46 7 بلية الهنالة

 63 24 39 - بلية الزراعة

 347 80 267 - بلية الطع

 112 10 17 85 بلية الةيالة

 114 13 54 47 بلية الطع البيطري

 104 6 7 91 بلية التجارة

 4516 19 63 4434 بلية ال بية

 2153 29 1 2123 بلية الحقرق

 49 11 22 16 بلية ال بية رياضية

 84 29 53 2 بلية التمريض

 23 1 9 13 صناعة الاكربلية تكنرلرجيا 

 94 5 32 57 بلية الصامة االجتماعية

 76 29 47 - بلية اآلداب

 15 2 13 - بلية ال بية النرعية

 13 3 10 - معها جنرب مةر للورام

 6 1 2 3 بلية الحالبات واملعلرمات

 376 - - 376 بلية ال بية للطفرلة املبكرة

 - - - - بلية الفنرن الجميلة

 8280 294 721 7265 اإلجماىل
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 عاد الطالب الرافاين املقياين بةفة مباجية وبةفة اهاجية

 م2020س2019يف العام الجامع  

 

  

 اتالكلي

 الارجة
 اإلجمال 

 دبتررا  ماجاتري دبلرم

 اهاجى مباجى اهاجى مباجى اهاجى مباجى اهاجى مباجى

 18 1 14 0 4 1 0 0 بلية العلرم

 11 6 5 3 6 3 0 0 بلية الهنالة

 1 0 1 0 0 0 0 0 بلية الزراعة

 0 1 0 1 0 0 0 0 بلية الةيالة

 23 1 8 0 15 1 0 0 بلية الطع

 1 0 1 0 0 0 0 0 بلية الطع البيطري

 9 9 5 0 4 9 0 0 بلية التجارة

 14 6 10 2 2 0 2 4 بلية ال بية

 95 91 46 0 3 91 46 0 بلية الحقرق

 27 50 4 0 23 50 0 0 بلية ال بية الرياضية

 17 1 11 1 6 0 0 0 بلية التمريض

 0 0 0 0 0 0 0 0 بلية تكنرلرجيا صناعة الاكر

 26 32 21 10 5 22 0 0 بلية اآلداب

 3 2 3 0 0 0 0 2 الصامة االجتماعية بلية

 1 0 1 0 0 0 0 0 لورامجنرب مةر ل معها

 6 0 3 0 3 0 0 0 الحالبات واملعلرمات بلية

 0 0 0 0 0 0 0 0 ال بية النرعية بلية

 2 1 2 0 0 1 0 0 ال بية للطفرلة املبكرة بلية

 254 201 135 17 71 178 48 6 اإلجماىل

 455 عاد الطالب الرافاين املقياين بةفة مباجية وبةفة اهاجيةإجماىل 



  

 

أنشطة وإجنازات 

اإلدارة العامة 

للعالقات العلمية 

 والثقافية

 2019عام 
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 العاد بيان

 342 املرفاين فى أجازات درالية

 160 املبعرئ  فى بعثات اإلشراف املش ك

 59 املبعرئ  فى بعثات خارجية

 335 املبعرئ  فى مهمات علمية

 308 من الاادة أعضاء  يئة التاري  بالصارجفى املؤتمرات املشارب  

 267 املؤتمرات التى شارك فيها الاادة أعضاء  يئة التاري  بالصارج

 24 بالصارج املةري  املشرف 

 231 الحاصل  على إجازات خاصة باون مرتع

 9 فى زيارات علمية االاتذة املةري 

 425 املعارين 

 29 املرشح  للبعثات 

 29 املرشح  ملهمات علمية 

 3 لجامعةا لزيارةاالاتذة ااجااع 

 21 الاارل  والرافاين لقضاء تفرغ علمى

 31 اإلتفاقيات
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 التفا م بمذبرات بيان

 املؤلاات م   أليرط جامعة أبرمتها الت 

  أعتبارا واالجنبية والعربية املحلية والهيئات

 2019س12س31 حتى 2019س1س1 من

 
 
 

 

  

  جامعة دارياتان بروليا اإلتحادية:  التفا م مذبرة طرافأ

 2019فباير :  الجامعة ومجل   العليا الارالات مجل  على العرض تاريخ
 للتعاون : الرجياية اا ااف

 املش ك. تمام تبادل املعلرمات والبامج التعليمية والبحثية والتاريع يف املجاالت رات اإل -

 . إاشاء درجات علمية مش بة يف مرحلت  البكالرريرس والارالات العليا-

 ريراض التعليم والتاريع والبحث العلم .تبادل الطالب وأعضاء  يئة التاري  ملاد قةرية ا-
  

1 

  اإلتحادية بروليا بيتاجررلك والية جامعة:  التفا م مذبرة طرافأ

 2019 مارس:  الجامعة ومجل   العليا الارالات مجل  على العرض تاريخ

 للتعاون : الرجياية اا ااف

 .العليا والارالات البكالرريرس مرحلت  يف مش بة علمية درجات إاشاء -

 .العلم  والبحث والتاريع التعليم الريراض قةرية ملاد التاري   يئة وأعضاء الطالب تبادل-

 .املش ك اال تمام رات املجاالت يف االباديم  للتعاون براامج إاشاء-

  

2 
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  الرولية املةرية بالجامعة الةيالة وبلية بأليرط الةيالة بلية:  التفا م مذبرة طرافأ

 2019 مارس:  الجامعة ومجل   العليا الارالات مجل  على العرض تاريخ

 للتعاون : الرجياية اا ااف

 املةةرية  الجامعةة  مةن  املرفاين العليا الارالات طالب على اإلشراف يف الطرف  من االلاتذة يتعاون -

 .الرولية

 العليةةا والارالةةات العلمةة  البحةةث مجةةال يف الجةةااب  مةةن التةةاري   يئةةة أعضةةاء بةة  التعةةاون يةةتم-

 .الرولية املةرية الجامعة أبحاث مرابز يف العلمية اابحاث تتم أن على العلمية بحاثواا

 املاجاةتري  لةارجت   الصاصةة  والةنظم  اللةراج   بتطبيةخ  الرولةية  املةةرية  الجامعةة  مةن  املرفةاون  يلتزم-

 .أليرط جامعة لراج  حاع والابتررا 

  

3 

 لةرطان  بحاثا الاولية والشبكة الطع كليةب النروي والطع االورام عالج قامأطراف مذبرة التفا م : 
 املرارية القنرات

 2019ومجل  الجامعة : مارس تاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 وتشةةمل العلميةةة بحةةاثاا مةةن العايةةا يف الاوليةةة وراماا ومرابةةز الجامعةةات مةةن العايةةا مةة  املشةةاربة -

 ة .باديمياا اابحاثو املمنهجة املرجعية اابحاثو االبلينيكية اابحاث

 .البحثية املؤلاة  ذ  م  التعاون خالل من العلم  البحث ميزااية زيادة يف املاا مة-

  .العاملية الاواء وشربات الاولية الهيئات من تمريل على والحةرل مش بة أبحاث تقايم-

4 



  

112 
 

 

  

  إاروت وشربة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 

 2019 أبريلتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 للتعاون : اا ااف الرجياية

 فةرو  تةرفري  يف واملاةا مة  الشةباب  قةارات  وتنميةة  ألةيرط  محافظة يف البيئة وخامة املجتم  تنمية-

 .عمل

 وريةادة  واملترلةطة  الةةغرية  الشةربات  قطةاع  ودعةم  وتعزيةز  النيةل  رواد مبةادرة  أاشطة و بنرد تنفيذ-

 .مةر يف عمالاا

 .بتكاريةواإل املجتمعية التحايات يف ش اكاإل-

 .مقابل باون الجامعة لطالب التاريع فرو ترفري-

5 

  اليمنية بالجمهررية عمران وجامعة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 

 2019 : أبريلتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 الاارلة   معاملةة  يعةاملرا  أن علةى  عمةران  جامعةة  لاارلة   العليةا  للارالةات  من  أليرط جامعة تقام -

 .املةري 

 .الجامعت  ب  واملراج  والكتع واملطبرعات الاوريات تبادل-

  .الجااب  ب  مش بة بحرث إجراء-

6 
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ليرط وأباديميةة واليةة مرلةكر للطةع البيطةري والتكنرلرجيةا الحيريةة        أأطراف مذبرة التفا م : جامعة 

  بروليا

 2019على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : أبريل تاريخ العرض 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

  ااف املش بة لصامة التعليم والتاريع والبامج البحثية.اتحقيخ ا-

 التعاون يف مجال الارالات العليا والتعليم الجامع .-

علةةم الحيةةران والطةةع  صةةًاتبةةادل الطةةالب والعةةامل  وأعضةةاء  يئةةة التةةاري  يف مجةةال الزراعةةة خةر -

 البيطري والتكنرلرجيا الحيرية.

  

7 

 اإلتحادية بروليا رودن وجامعة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 

 2019العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : أبريل تاريخ 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 وتبةةادل واإلااةةااية الطبيعيةةة والعلةةرم والتعةةاين والهنالةةة الطةةع يف خةرصةةًا الجةةااب  بةة  التعةةاون-

                 تربةةةز جايةةةاة تعةةةاون بةةةرامج إاشةةةاء يف واملاةةةاعاة التةةةاري   يئةةةة وأعضةةةاء والعةةةامل  الطةةةالب

 . يوااباديم اإلداري  وتبادل النرع  التاريع على

  

8 

   باليمن لبأ إقليم جامعة و أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019تاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : أبريل 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 الاارلة   معاملةة  يعةاملرا  أن على لبأ إقليم جامعة لاارل  العليا للارالات من  أليرط جامعة تقام-

 .املةري 

 .الجامعت  ب  واملراج  والكتع واملطبرعات الاوريات تبادل-

 .الجااب  ب  مش بة بحرث إجراء-

 .الطالبية الرفرد تبادل-

9 



  

114 
 

 

  
 ايجرييا باولة مياوجريري وجامعة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 

 2019 مايرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

  تمام املش ك.والبامج التعليمية يف املجاالت رات اإلتبادل املعلرمات -

 إاشاء درجات علمية مش بة يف مرحلت  البكالرريرس والارالات العليا.-

 ريراض التعليم والتاريع والبحث العلم .تبادل الطالب وأعضاء  يئة التاري  ملاد قةرية ا-

10 

   بأمريكا لريزفيل وجامعة اليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019 مايرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 مبنة   املش ك التعاون بأن علما التاري   يئة وأعضاء الطالب وتبادل مش بة بحثية مشروعات إجراء-

 .املش بة واملنفعة املااواة ألاس على

 .العليا والارالات البكالرريرس مرحلت  يف مش بة علمية درجات إاشاء-

11 

 باريارا املعلم  إلعااد زيررن وجامعة بأليرط ال بية بليةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019 مايرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .ومةر وترا  لريارا جامعات يف املعلم  تاريع تبادل-

 .املعلم وإعااد العال  بالتعليم ال بية مجال يف الكفاءة تعزيز-

 .التعليم يف الاول  للتعاون العميخ والتبادل الثقافات عب التعلم تعزيز-

 .الكفاءة بشأن بالجامعات اليرمية املمارلات على ال بيز طريخ عن بحاثاا واتاجج الصبات تبادل-

 .الجامعات يف التعليم ممارلات تطرير إلتمرار يف املاا مة-

12 
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   اإلتحادية بروليا أل اخان وجامعة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 

 2019 مايرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 املشة ك  التعةاون  بةأن  علمةاً  التةاري    يئةة  وأعضةاء  الطةالب  وتبةادل  مش بة بحثية مشروعات إجراء-

 .املش بة واملنفعة املااواة ألاس على مبن 

 .العليا والارالات البكالرريرس مرحلت  يف مش بة علمية درجات إاشاء-

 .العلم  والبحث التعليم اريراض ااجل قةرية ملاد التاري   يئة وأعضاء الطالب تبادل-

 

13 

   بن  بجمهررية اافريق  بطرطه بن ومعها أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019 يرايرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .املش ك  تمامإلا مجاالت يف أباديم  تعاون براامج إاشاء-

 .التاري   يئة وأعضاء الطالب وتبادل التعليمية والبامج بحاثاا عن املعلرمات تبادل-

 .ماتقلة  يئات برعاية بحثية برامج-

14 

 العربيةة  باململكةة  لةعرد  امللةك  بجامعة الطبية املاينة أورام ومربز أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 الاعردية

 2019 يرليرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 للتعاون :اا ااف الرجياية 

 املشة ك  التعةاون  بةأن  علمةا  التةاري    يئةة  وأعضةاء  الطةالب  وتبادل مش بة بحثية مشروعات إجراء-

 .املش بة واملنفعة املااواة ألاس على مبن 

 .العليا والارالات البكالرريرس مرحلت  يف مش بة علمية درجات إاشاء-

 .العلم  والبحث التعليم اريراض ااجل قةرية ملاد التاري   يئة وأعضاء الطالب تبادل-

15 
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   بااردن العرب  التنال ومؤلاة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019 يرليرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 مشةروع  و ةر  العامليةة  اإلختبةارات  ريةرار  علةى  العربيةة  اللغةة  يف مقةنن  ومعياري معتما دول  إختبار إاشاء-

 . ردنباا العرب  التنال مؤلاة من مقام منتظر عرب 

16 

 بأملاايا الاول  حاود بال دراما ومعها أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019 يرليرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 بةأدوات  املاةتقبل  أعبةاء  حمةل  علةى  قةادر  ليكةرن  الفرد تأ يل وإعادة الفنرن طريخ عن البشرية التنمية-

 .جاياة

 .معاصر بشكل الشعب  ال اث وإحياء ال ائية للفنرن وصيارية إاتاج إعادة-

         تعليميةةة ومعةارض  واةاوات  العمةل  ورا مةن  والةبامج  اااشةطة  لتنظةيم  املتاحةة  التاةهيالت  تقةايم -

 .أوإبااعية ئقافية أو

 معاملةة  يةتم  أن على اليرط جامعة مقرات داخل أاشطة لعقا املصتةة الكرادر إلتضافة مهام تاهيل-

 .التاري   يئة أعضاء معاملة الكرادر  ذ 

17 



  

117 
 

 

  

 بالعراق املاتنةرية وجامعة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019 يرليرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 جامعةة  مةن  املبعةرئ   الطةالب  من% 20 بنابة والابتررا  املاجاتري لارالة منحًا أليرط جامعة تقام-

 .والتاجيل القيا رلرم حيث من املةري  الاارل  معاملة يعاملرا أن على املاتنةرية

 .العلمية الرلاجل على شرافاإل أو عارةىل التاري   يئة أعضاء تبادل-

 .العليا الارالات لطالب والبحثية الارالية البعثات تبادل-

18 

 بالعراق القادلية وجامعة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019 يرليرتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 جامعةة  مةن  املبعةرئ   الطةالب  مةن % 20 بنابة والابتررا  املاجاتري لارالة منحًا أليرط جامعة تقام-

 .والتاجيل القيا رلرم حيث من املةري  الاارل  معاملة يعاملرا أن على القادلية

 .العلمية الرلاجل على شرافإلا أو عارةىل التاري   يئة أعضاء تبادل-

 .العليا الارالات لطالب والبحثية الارالية البعثات تبادل-

19 
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 الليبية والجامعات أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019 لبتمبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 العةام  التشةري   علةم  تصةةةات  يف للارالةة  الليبيةة  الجامعةات  من املرفاين ااطباء من مجمرعة قبرل-

 .املاجاتري درجة لتحضري الرظيف  والتشري 

 والطةع  النفا  الطع تصةةات يف للارالة الليبية الجامعات من املرفاين ااطباء من مجمرعة قبرل-

 .بلينيك املاجاترياإل درجة لتحضري الشرع 

 الرلةرم  لةااد  يةتم  أن علةى  عليهةا  املتفةخ  التعليميةة  للةبامج  بةاديم  اا الترصيف أليرط جامعة ترفر-

 .أليرط جامعة لةال  الةعبة بالعملة الارالية

20 

   بأليرط املجتم  لتنمية املةرية ااعمال ريادة وجمعية أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019لبتمبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 البحثة   املجتمة   بة   الةربط  يف الجامعةة  دور وتفعيةل  الجةامع   الرلةط  بة   عمةال اا ريةادة  ئقافة اشر-

 .املجتمع  قتةاداإل تطرير بهاف والتجارة الةناعة مؤلاات م  بالجامعة

 والعةةامل  املعاواةةة والهيئةةة التةةاري   يئةةة أعضةةاء تاةةتهاف عمةةالاا ريةةادة لةةبامج مةةارب  تةةرفري-

 .بالجامعة

 .الناشئة الشربات وأعمال عمالاا ريادة بمجال يصتص فيما وتاريع ترعية برامج تةميم-

21 
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 الثقافة برزارة الفنرن وأباديمية أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019لبتمبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .العليا والارالات البكالرريرس ومرحلت  العالية دون املراحل يف وال  اطاق على الفنرن تعليم-

 واملاربةة  املؤ لة الكرادر إعااد يكفل احر على والباحث  الطالب ب  الفنرن درالة وترليخ ئقافة اشر-

 .املصتلفة بالفنرن

 معلرمةاتهم  وتحةايث  الفنيةة  املجةاالت  مصتلف يف للعامل  املهنية والتنمية املاتمر التعليم برامج ترفري-

 .عملهم مجاالت يف ومهارتهم

 

22 

 باليراان أئينا للمارب  الاول  تحادواإل أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019لبتمبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 الرجياية للتعاون :اا ااف 

 تحةاد اإل مةن  املعتمةاين  والةاولي   الجامعة من املرشح  املحلي  املؤ ل  من تاريبية علمية دورات إقامة-

 .العربية مةر بجمهررية الرياضية للمهن العامة النقابة م  بالتعاون للمارب  الاول 

 الرياضة   بالنشةاط  املعرفةة  علةى  ياةاعا  ممةا  والالعةب   والحكةام  املةارب   إلعااد تاريبية دورات تنفيذ-

 .للمارب  الاول  تحادىل

23 
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 اليمنية بالجمهررية عان خليج وجامعة ليرطأ جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019أبتربر تاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .والباحث  للطلبة باديميةاا البامج وتنمية والتاري  العلم  البحث جرااع يف علمية عالقات إقامة-

 .البحرث اجازإل املالجم املنان ترفري بهاف العليا الارالات بطال تاجيل تاهيل-

 .العلمية البحرث واتاجج والكتع املطبرعات تبادل-

 . الجااب  ب  العلم  شرافاإل تبادل-

24 

 ااز ر بجامعة الةيالة وبلية أليرط بجامعة الةيالة بليةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019أبتربر تاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .العليا والارالات البكالرريرس مرحلت  لطالب والعمل  النظري التاري  مجال يف الطرفان يتعاون-

 والعمليةة  والشةفرية  التحريريةة  اإلمتحااةات  أعمال يف أليرط جامعة من التاري   يئة أعضاء مشاربة-

 .أليرط فرع ااز ر جامعة رحاب يف تتم الت 

 اإلجةةراء حيةةث مةةن العلميةةة واابحةةاث العلميةةة واملةةؤتمرات العمةةل وورا العلميةةة النةةاوات يف املشةةاربة-

 .الجااب  من والتحكيم
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 املةرية الفضاء ووبالة ليرطأ جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019أبتربر تاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .الفضاء تكنرلرجيا مجال يف الفنية والتطبيقات والارالات البحرث مجال يف والتنايخ التعاون-

 التنميةة  لتحقيةخ  املتاةارع  التكنرلةرج   التحةرل  إطةار  يف املتطةررة  التكنرلرجيةا  مجةال  يف الصبات تبادل-

 .واملتراصلة الشاملة

 .املةرية الفضاء وبالة لام املرجردة التصةةية باملعامل الجامعة طالب تاريع-

 . الطرف  من العلمية بالكرادر االلتعااة تبادل-

 

26 

   اليمنية بالجمهررية حضرمرت وجامعة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019ارفمبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .والفنية والثقافية والعلمية التعليمية البامج يف املش بة التعاون مجاالت ترئيخ-

 .املتناظرة والكليات وااقاام التاري   يئة أعضاء ب  مش بة بحرث إجراء تاهيل-

 .املصتلفة املجاالت يف للتاريع محاودة ملاة الطالبية الرفرد تبادل-

 .املجاالت مصتلف يف والفن  الرظيف  الكادر وتأ يل تاريع مجال يف التعاون-

27 
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 تنزاايا باولة والتكنرلرجيا للعلرم Karume ومعها أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019ارفمب تاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 . التاري   يئة وأعضاء الطالب تبادل-

 . مش بة علمية أبحاث إجراء-

 . والتكنرلرجيا الهنالة مجاالت يف خةرصًا املجاالت بل يف الجااب  ب  التعاون-

28 

 القةرم   املعهةا  و بالجامعةة  التكامليةة  والةةناعات  الاةكر  صةناعة  تكنرلرجيةا  بليةة أطراف مذبرة التفا م : 
   بالهنا للاكر

 2019ديامبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .الاكر صناعات مجاالت يف مش بة أبحاث تنفيذ-

 .الطرف  ب  التبادل برامج خالل من الباحث  شباب تاريع-

 

29 

        اإلحةةةاج  التجةةاري واملعمةةل املهنةة  املاجاةةتري بةةرامج بةة  التعةةاون بروتربةةرلأطةةراف مةةذبرة التفةةا م :  
   التجارة بكلية

 2019ديامبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 . املهن  املاجاتري برامج لطالب بعا عن الارالة خامة تقايم يف الطرف  ب  التعاون-

30 
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   إللاكا وجامعة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019ديامبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 . املش ك  تمامإلا مجاالت يف أباديم  تعاون براامج إاشاء-

 .تعليمية لبامج املش ك التنظيم-

 .العلم  والبحث التعليم اريراض قةرية ملاد تبادل  ألاس على التاري   يئة وأعضاء الطالب تبادل-

31 

 الكبار لتعليم العامة والهيئة أليرط جامعةأطراف مذبرة التفا م : 
 2019ديامبتاريخ العرض على مجل  الارالات العليا  ومجل  الجامعة : 

 اا ااف الرجياية للتعاون :

 .الكبار تعليم وطرق ألاليع على الجامعة شباب تاريع-

         املاليةة  والشةئرن  دارةاإل مهةارات  خاصةة  ميةة اا محةر  مجةال  يف العةامل   بفةاءة  لرفة   تاريبية دورات عقا-

 .عالمواإل الاعاية مجال يف الكبار م  الفعال تةالاإل ومهارات الكبار تعليم مجال يف

32 
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  التفا م بمذبرات بيان

 2019 عام خالل تفعيلها تم الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاولة مذبرة التفا مس البوتربرل م

 باراجري القرمية ألينايرن وجامعة أليرط جامعة 1

 مةر الاولية مةر جامعةب االنان طع وبلية أليرط بجامعة االنان طع بلية 2

 برادوراا أجراريا وجامعة بالجامعة التكاملية والةناعات الاكر صناعة تكنرلرجيا بلية 3

 باملكايك املاتقلة براويال وجامعة بألباايا الاولية باتالرايا وجامعة أليرط جامعة 4
 لبااياأ

 املكايك

 فيةل بن عباالرحمن مامإلا جامعة والتصطيط العمارة بلية و أليرط جامعة الهنالة بلية 5
 العربية اململكة

 الاعردية

 مةر املةرية الفضاء ووبالة أليرط جامعة 6

 مةر الكبار لتعليم العامة والهيئة أليرط جامعة 7

 مةر ااز ر بجامعة الةيالة وبلية أليرط بجامعة الةيالة بلية 8



  

 
 

 أنشطة وإجنازات 

مكتب نائب رئيس اجلامعة 

لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث
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ـــــــــان ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  إمجاىل عدد األحباث بيــــــــــ

  لية رلعلو 

  لية رهلنبسة

  لية رلزةرمة

  لية رلصيبلة

  لية رل  

51 

23 

71 

42 

36 

 37  لية رل   رلبي رُ

 7  لية رلا اة 

 7 رلامرىل  لية 

 7  لية رآلتر 

 3 مع ب جنو  مصر لألعةر 

 292 رلعبت

 بيان بعدد األحباث التى مت صرف مكافأت النشر
 2019فى جمالت علمية عاملية لعام 
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ــــــــان ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ  إمجاىل املبلغ بيـ

  

 مواوآ  شار رأل اث رلعلمية

 أج ز  عجت يزر  رلبحث رلعلم 

 نشاادر  مر ز رلبحوث  اجلامعة

 مواوآ  نعررت ع ويا ةساال ملمية 

 تما سلف رأل اث رلعلمية

398933 

2003797 

79250649 

2541433.47 

7142357.5 

 رإلاا  22342794.37

  

 

  2019املبالغ املنصرفة من إدارة شئون البحوث العلمية عام 
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 2019إصدارات قطاع الدراسات العليا والبحوث من الكتب عام 

 اخلطة البحثية لقطاع العلوم الرتبوية اخلطة البحثية لقطاع العلوم الطبية اخلطة البحثية لقطاع العلوم األساسية
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تنظيمها من قبل مكتب السيد األستاذ  ورش عمل وندوات تعريفية مت

 الدكتور / نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

  

 "تشيفنينج"دراسية من خالل برنامج  ندوة تعريفية عن منح

 

 10/2019/ 3يوم اخلميس املوافق  

للحكرمة البيطااية، بتمريةل مةن مكتةع وزارة       براامج املن  الاولية و "  تشيفنينج "تم عقا ااوة تعريفية عن من  

مةةن  للمميةةزين روي القةةارات القياديةةة مةةن جميةة  أاحةةاء العةةالم ملتابعةةة تالصارجيةةة والكرمنرلةةث واملنظمةةات الشةةريكة و

  2021س2020فى بريطاايا للعام الارالى  لارالة درجة املاجاتري الارالات العليا يف جامعات اململكة املتحاة

  

 العلمية الربيطانية IOPورشة عمل بعنوان " كيف تنشر حبثك فى جملة 

 9/10/2019يوم األربعاء املوافق  

للتعريف باملجلة وبيفية النشر بها و ى مجلة " العلمية  IOPبيف تنشر بحثك فى مجلة " تم عقا ورشة عمل بعنران 

 متصةةة فى مجال العلرم  وقا قام بجلقاء املحاضرة : 

 ريبكا جيالن ارجي  التحرير املنفذ للمجلة  الاياة س

 الاياة س جاين  يالنج  ااملحررة باملجلة 
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  ندوة بعنوان " حروب اجليل الرابع وحرب الشائعات "
 

 10/10/2019يوم اخلميس املوافق 

والتى اظمها قطاع الارالات العليا والبحةرث بالتناةيخ    "حروب الجيل الراب  وحرب الشاجعات "تم عقا  ااوة بعنران 

وتحت إشراف الايا االتار الابترر س محمرد محما على ارجي  مجل  قام الفلافة بكلية ااداب جامعةة ألةيرط    

 وقا قام بألقاء املحاضرة :

 القا رة  االتار الابترر س عةمت اةار حا  األتار الفلافة واملفكر اإلل اتيجى بجامعة 

 الابترر س أحما عبا العال عمر ا مارس الفلافة بكلية ااداب جامعة الرادم الجايا  
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 EKBبالتعاون مع بنك املعرفة املصرى   On Lineورشة عمل 
   23/10/2019يوم األربعاء املوافق 

قام  بالتنايخ م  املهناس س خالا شعالن ماتشار املجلة بأفريقيا وقا   Cell Pressعن Line Onتم عقا ورشة عمل 

 بألقاء املحاضرة :

   Cell Reportsالابتررة س ريتا جيميل ا محررة فى  

    املهناس س خالا شعالن ا ماتشار املجلة بأفريقيا

  

 

 ندوتني تعريفيتني مقدمتان من السفارة األمريكية وهيئة اإلميد يست 

 

   20/10/2019األحد املوافق  يوم

تم عقا ااوت  تعريفيت  مقامتان من الافارة اامريكيةة و يئةة اإلميةا ياةت بالتناةيخ مة  االةتارة س ريةادة أحمةا                 

عبا الغنى املاتشار التعليمى بالافارة اامريكية بالقا رة لزيارة وفا من لفارة الراليات املتحةاة اامريكيةة للتعريةف    

تبادل العلمى واملةن  الارالةية املقامةة للارالةة بالراليةات املتحةاة اامريكيةة للاةادة أعضةاء  يئةة التةاري             بابل ال

 ومعاوايهم وطلبة الارالات العليا ومرحلة البكالرريرس وقا قام بجلقاء املحاضرت  أعضاء الرفا و م :

 بالافارة   االتارة س دايا شاين الارياج  ا مااعا املاتشار للتبادل الثقافى

 االتار س مايكل جرزيف  اربر ا مااعا الشئرن الثقافية للتراصل بالافارة  

 االتارة س ريادة أحما عبا الغنى ا أخةاجى شئرن ئقافية بالافارة  

 اإلميايات   –مةر  –االتارةس يالم  الروينى ا ببري ماتشار التعليم فى الراليات املتحاة اامريكية بالشرق 

 ( اإلميايات –مةر  –االتار س وليا مةطفى محما  ا ماتشار التعليم فى الراليات املتحاة اامريكية بالشرق 
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 "يةصرجتديد اخلطاب الدينى وعودة الدولة امل"تثقيفية بعنوان دوة ن

 

   7/11/2019يوم اخلميس املوافق 

والتةى اظمهةا قطةاع الارالةات العليةا       وعةردة الاولةة املةةرية"   ااوة تثقيفية بعنران "تجايا الصطةاب الةاينى   تم عقا 

رفة  وتنميةة   تهةاف إىل  ى والبحرث بالتنايخ م  فضيلة الشيخ الابتررس عاصم القبيةةى ا وبيةل وزارة ااوقةاف   والتة    

ا ملراجهةة  ، وتعظةيم دور ة   الرع  العام ب  شباب الجامعة بأ م التحايات الرا نة الت  تراجههةا مةةر داخلًيةا وخارجًيةا    

 والتى حاضر فيها : تلك التحايات وتعميخ قيم االاتماء والرالء لايهم

  وزير الثقافة الاابخ والكاتع الةحف معاىل الرزير س حلمى النمنم ا

  ألتار الفلافة والعقياة وعضر مجل  النرابا آمنة اةريس الابتررة 

 الفلافة بكلية ااداب الابتررس محمرد محما على امقرر الناوة ورجي  مجل  قام 
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 ندوة تعريفية بعنوان " تفعيل استخدامات بنك املعرفة يف جماالت البحث العلمي"
 

   14/11/2019يوم اخلميس املوافق 

تةم عقةا اةةاوة تعريفيةة بعنةةران " تفعيةل الةةتصاامات بنةك املعرفةةة يف مجةاالت البحةةث العلمة " والتةةى اظمهةا قطةةاع         

الارالات العليا والبحرث بالتنايخ م  االتار الابترر سجابر مجا ا ماير مربز تنمية قارات أعضةاء  يئةة التةاري     

رر التكنرلةرج  مةن ااحيةة ، والنهةرض بالبحةث العلمة             والتى تهاف إىل تطرير أاظمة التةاري  بمةا يترافةخ مة  التطة     

 من ااحية أخري ملراببة الزخم العلم  و البحث  الالفت فى بافة ااولاط العلمية داخل مةر وخارجها والتى حاضر فيها : 

 االتار الابترر س طارق بمال عبا الحميا ا ماير املكتبة الرقمية بجامعة أليرط  
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 تنظيم جمموعة من السيمنارات فى جمال الوراثة اجلزيئية والبيوتكنولوجيا احليوية
Molecular Genetics & Biotechnology Seminars 2019  

 

   16/12/2019إىل يوم اإلثنني املوافق 4/11/2019إعتبارا من يوم اإلثنني املوافق 
 

والتةى اظمهةا قطةاع الارالةات     تم تنظيم مجمرعة من الايمنارات فى مجال الررائة الجزيئية والبيرتكنرلرجيا الحيرية 
بليةة الزراعةة جامعةة    –أحمةا عةاطف لةالم ا االةتار املاةاعا بقاةم الررائةة         مة  الةابترر س   العليا والبحرث بالتنايخ

ن بليةة الزراعةة وبليةة الطةع وبليةة الةةيالة وبليةة الطةع         أليرط   وحاضر فيها اصبة مةن أعضةاء   يئةة التةاري  مة     
البيطرم بجامعة أليرط و أعضاء  يئة التاري  من بلية الزراعة جامعة ألران و أعضاء  يئة التاري  من بلية العلرم 

 جامعة الرادم الجايا .

 وفيما يلى جاول بمراعيا الايمنارات والاادة املحاضرين :

Title of presentation and presenter affiliation J. Name and its If Date N. 
Electricity generation from sugarcane molasses using 
microbial fuel cell technologies  
Asst. prof. Sedky H.A. Hassan – Department of botany and 
microbiology, Faculty of Science, New Valley University 
 

Energy 2019 
 IF= 5.537 4/11/2019 1 

Genetic variants in 6-mercaptopurine pathway as potential 
factors of hematological toxicity in acute lymphoblastic 
leukemia patients. 
Asst. prof. Mohammed Salem Hareedy – Department of  
pharmacology , Faculty of medicine , Assiut University 

Pharmacogenomics 
IF= 2.9 11/11/2019 2 

Intron retention in the 5'UTR of the novel ZIF2 transporter 
enhances translation to promote zinc tolerance in 
arabidopsis. 
Asst. prof. Mohamed Hussein- Department of plant pathology , 
Faculty of Agriculture , Aswan University. 

Plos Genetics 
IF=5.05 18/11/2019 3 

Innovative Nanomedicine For Gene Therapy : Targeted 
Biodistribution and controlled intracellular Trafficking 
Assoc. Prof. Dr.Ikramy A.Khalil - Department of pharmaceutics 
,Faculty of Pharmacy , Assiut University 

Advanced 
Functional 

Materials ,2019 
IF=15.6 

25/11/2019 4 

Escape Of Pathogens From the Immune System 
Assoc .Prof. Mohamed Ahmed El-Mokhtar Department of 
Microbiology and Immunology, Faculty of medicine, Assiut 
University . 

PhD Thesis, The 
Robert Koch 

Institute Germany 
2/12/2019 5 

The response of myostatin pro-peptide Transgenic mice to 
prolonged food deprivation 
Asst. prof.Ahmed Hussein – Department of animal Production, 
Faculty of Agriculture , Assiut University. 

PhD Thesis 
,University of 
Hawaii,USA 

9/12/2019 6 

Postnatal maturation of microglia is associated with 
alternative activation and activated TGFβ signaling 
Asst. Prof. Abdelraheim Attaai – Department of Anatomy and 
Histology, Faculty of Veterinary Medicine. 

Glia ,2018 
IF= 5.846 16/12/2019 7 
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 دوة "اإلصالح االقتصادي فى مصر"ن

 

   18/12/2019يوم األربعاء املوافق 

والتةةةى اظمهةةةا قطةةاع الارالةةةات العليةةةا والبحةةةرث بالتناةةةيخ                              اإلصةةةال  االقتةةةادي فةةةى مةةةةر"  اوة "تةةم عقةةةا اةةة 

 جامعة ألةيرط  قام االقتةاد واملالية العامة بكلية التجارة  مجل  رجي طلع محما عبا العظيم م  االتار الابترر س 

الجامعةة واملجتمة  املحةيط     اخل ألرة اشر ئقافة الفكر االقتةادي د ومنهاعاد من اا ااف الرجياية  لتعرضتوالتى ا

قتةادية الت  اشها ا والترعية بايالات اإلصال  االقتةادي فى مةر ورلك للحاجة امللحة للترعية بشأن الظرا ر اإل

 قا قام بجلقاء املحاضرة :و  .على املاترم املحلى واالقليمى والعامل 

   مقرر الناوةطلع ا محما عبا العظيم االتار الابترر س 

   قتةادية التاب  لرجالة الجمهرريةعضر املجل  التصةة  للتنمية اإل ا واالتار محان عادل
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وتجايةا ا علةى احةر    تطرير البرابةة االلك وايةة لجامعةة ألةيرط     تم عقا بروتربرل تعاون م  الهيئة العربية للتةني  ل

من شأاه تلبية أ ةااف خطةة الجامعةة مةن أجةل      والذم  شامل وتحايث ما تضمه من محتريات معلرماتية وروابط خامية

لك واية مةن خةالل تاةجيل املحاضةرات وبثهةا مباشةرًة وتحميةل        إتطرير خاماتها التعليمية وتحريلها إىل خامات تعليم 

 .على التاريخ االلك وا  للجامعة ل باإلضافة إىل العماملنا ج إلك وايًا 

 

  2019أنشطة خمتلفة لقطاع الدراسات العليا والبحوث عام 
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مشاري  بحثية على ماترم جامعة أليرط والتى يتم تمةريلهم مةن إدارة    10تم إجراء ماابقة افضل  2018فى عام 

   .جنيه ا مليرن جنيه  1000000شئرن البحرث العلمية بمبلغ قيمته 

   مشاري  بحثية من املشاري  الفاجزة . 3تم إاجاز عاد ا 2019فى عام 

  

  

وحةةةاة إدارة املشةةةروعات "إدارة دعةةةم التميةةةز" بةةةرزارة التعلةةةيم العةةةاىل والبحةةةث العلمةةةى   قامةةةت  2018فةةةى عةةةام 

بةةةاإلعالن عةةةن فةةةت  بةةةاب التقةةةام ملشةةةروع دعةةةم املشةةةروعات اإلبتكاريةةةة لطةةةالب التعلةةةيم العةةةاىل الةةةاورة ااوىل           

والتةةى تهةةاف إىل دعةةم اافكةةار واملبةةادرات املبتكةةرة واملباعةةة والهادفةةة التةةى يقةةامها الطةةالب إلعةةااد مشةةروعات            

العمليةةة حتةةى يتاةةنى اإللةةتفادة منهةةا بمةةا       صةةغرية لتكةةرن اةةراة ملشةةروعات عمليةةة بةةبرية فةةى املجةةاالت املهنيةةة       

 ياا م فى حل املشابل املجتمعية ودعم اإلقتةاد القرمى . 

 "جامعة صايقة للبيئة منتجة للطاقة الكهرباجية" تم اإلاتهاء وتاليم مشروع  2019س5س10بتاريخ 

Smart University with Sustainable Energy Source 

أشةةةهر  6خةةةالل الكهربةةةاء تصةةةةص "القةةةرم واآلالت" بجعةةةااد  وتنفيةةةذ      والةةةذم قامةةةت بليةةةة الهنالةةةة شةةةعبة   

 .ألف جنيه  37وبتمريل قار  
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لجةان ترقيةات     تظلمات مقامة من الاادة أعضاء  يئة التاري  من عام ال قية من قبل 8تم النظر والفةل فى عاد ا

 ويتم رلك بالتعاون م  لجنة التظلمات التابعة لرزارة التعليم العاىل    أعضاء  يئة التاري 

  

  

ميكنة البيااات الصاصة بمكتع الايا االتار الابتررس أحما املنشاوم ااجع رجةي  الجامعةة لشةئرن الارالةات العليةا      

 والبحرث وبذلك اإلدارات التابعة لقطاع الارالات العليا والبحرث     
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 زيارة األستاذ الدكتور/ أمحد املنشاوى

 اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثنائب رئيس 

 روسيا  –موسكو 

 4/4/2019 – 31/3/2019فى الفرتة من 
  

  
 

 بةحبة لعادة أ.د.س حان عبا الحميا لليمان  أ.د.س طارق الجمال رجي  الجامعةباات الزيارة بتكليف من

ورلك لتفعيل املشرف على مربز التعليم اللغة الرولية بالجامعة ومناخ العالقات م  الجامعات الرولية 

االتفاقيات املبمة  م  جامعة روليا للتنقيع الجيرلرجى وتلبية لاعرتهم لحضرر املؤتمر العلمى والعملى الراب  

هاف من الزيارة تفعيل اإلتفاقية م  ااباديمية عشر تحت عنران " أفكار جاياة فى علرم اارض " . وبذلك بان ال

 RODN  UNIVERSITYالطبية البيطرية بمرلكر وأيضًا الباء فى إبرام اتفاقيات جاياة م  جامعة الةااقة 

  2019س4س1باأ براامج الزيارة يرم االئن  

  .ار الزوار للمتحف الصاو بالجامعةمقابلة رجي  الجامعة وقمت أئناء الزيارة بكتابة بلمة للذبرم بالاف  الصاو بكبب

 م  الايا أ.د.س فاديم بالياارف  رجي  الجامعة وبحضرر بل من : ئم تمت املقابلة

 جااع الرولىالمن  الايا أ.د.س ااجع رجي  الجامعة لشئرن الارالات العليا والبحرث -1

 الرولىجااع المن  الايا أ.د.س ااجع رجي  الجامعة لشئرن التعليم والطالب-1

 الايا أ.د.س حان عبا الحميا  -3

 الابتررة س ااتاليا بالياارف -4

 الابتررة س ااالتاليا االتار بالجامعة ومااعاة رجي  الجامعة لشئرن العالقات الاولية . -5
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2019فى الصريف القادم  وتم التباحث فى بنرد اإلتفاقية التى تم ترقيعها فى جامعة أليرط على أن يباأ التفعيل 

  طالب للتاريع فى مجال الجيرلرجيا حاع 10بزيارة وفا من الجامعة الرولية إىل جامعة أليرط ويشمل عاد ا

 تصةةهم بكلية العلرم.

 تم مناقشة إحتياج الجامعة بأليرط إىل إرلال باحث للحةرل على الابتررا  فى مجال علرم الفضاء واإللتشعار

بروليا عل  التحاقه  الجامعهاق على أن يكرن رلك بالتنايخ م  الكلية املصتةة بمةر م  مرافقة عن بعا وتم االتف

بالاراله العمليه لايهم وباء العمل بنظام اشراف مش ك بعا زيار  الرفا الرول  لجامعه اليرط يف الصريف 

 م .2019القادم 

اء  يئه التاري  وطالب الارالات العليا ب  تم مناقشه الترل  يف االتفاقيه لتشمل زيارات متبادله العض

 الجامعت  بروليا واليرط.

 ابام الجااع الرول  تعاواا واضحا وترحيبا ببريا بالتعاون م  جامعه اليرط يف شت  املجاالت والتصةةات

بعا وعلرم  الاراليه الت  تحتاجها جامعه اليرط ويترفر للجااع الرول  الصب  الكبري  فيها مثل : االلتشعار عن

 الفضاء .

التال  اليرم يف الجيرلرج  للتنقيع روليا جامعه رجي س د.ا الايا مقابله عل ة الجلا ةاهاي يف االتفاق تم 

 .ةبالجامع عشر الراب  والعمل  العلم  املؤتمر افتتا  قبل   الهااياا  الجامعت  شعار لتبادل صباحا 9:30 الااعه

 

م2019س4س2 الثالئاء يرم 

التذباريه الةرر وتبادل الجيرلرج  للتنقيع روليا جامعه رجي س  د.ا لعاد  ملقابله الجامعه ال  مبكرا الذ اب تم 

 . صباحا 9:30 الااعه تمام يف وااجبه ليادته م 

روليا جامعه من تذبار م  اليرط جامعه شعار وتبادل  

والةااقه التعاون جارر وما االتفاقيه بنرد تنفيذ عل  والحرو بنا الشايا ال حاب الرول  الجااع وابام         

 . الجامعت  ب 

االرض علرم يف جايا  افكارا  عنران تحت عشر الراب  والعمل  العلم  املؤتمر لحضرر الترجه رلك بعا تم .   

خارج دول من القادم  بالضيرف وال حيع املؤتمر بلمه والق  الجامعه رجي س  د.ا الايا املؤتمر بافتتا  وقام 

 . العربيه مةر جمهرريه من اليرط جامعه ضيرف ومنهم روليا

الروليه اللغه ال  بال جمه وقام روليا جامعه رجي  طلع حاع العربيه باللغه اليرط جامعه بلمه بالقاء قمت 

 الحاد والتةفيخ الحضرر الااد  من ال حيع الكلمه والقت روليا جامعه ال  املبعرث الاين شرف  اا س  الايا

  الحما وهلل الحاضرين من ببريا التحاااا والقت منها االاتهاء وعنا الكلمه باايه عنا الجماع 

ا بمرلكر الةااقة جامعة إىل الذ اب تم جلاات عاة حضرر بعاRUDN  University  ااجع م  لريعة ملقابلة 

 اجتماع الحخ لعقا التمهيا اللقاء خالل وتم أفريمرفا الريااس  الابتررة االتارة الاولية للشئرن الجامعة رجي 

 تاريع يتم والذم  Medical simulationا  مربز وزيارة الطع بلية لزيارة وبذلك التعاون اراحى بافة ملناقشة

 .املريض م  التعامل بااية قبل منه والصريجي  الطلبة
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اآلتى على جىاملبا ااتفاق تم تىح املقايي  بكل ااجحة املقابلة باات:- 

 . بالجامعت  التاري   يئة أعضاء ب  زيارات عمل-1

 .بروليا الةااقة وجامعة أليرط جامعة ب  علمية درجات ااشاء يف الباء-2

 . الجيرلرجى للتنقيع وروليا الةااقة ، أليرطا جامعات  3ا ب  مش ك إشراف عمل يف الباء-3

 التعاون اوجه للتنايخ صباحا العاشرة الااعة تمام يف صباحًا الصمي  يرم للمقابلة آخر مرعا على تفاقإلا-4

 جامعة من املعنية ااطراف حضرر على ااتفاق وتم الفضاء وعلرم بعا عن لتشعارإلا مجال يف وخاصة

 .القا رة إىل والعردة الافر قبل 2019س4س4 الصمي  يرم املرتقع اللقاء  ذا يف بروليا الةااقة

 طع – التمريض – الةيالة – البشرم الطعا  مجاالت يف التعاون يباأ أن على جىاملبا اإلتفاق ئم-5

  . االنان

 الفضاء علرما  مجاالت يف 2019س4س4 الصمي  لقاء بعا أيضًا التعاون يباأ أن على اإلتفاق إىل بااضافة-6

  .امليكاترواك الهنالة – بعا عن واالتشعار

 أليرط جامعة م  بالتعاون الةااقة بجامعة العربية اللغة لتعليم مربز ااشاء يتم أن طلع إىل بااضافة-7

2019س4س4 الصمي  يرم  

 - : من بل وبحضرر بمرلكر الةااقة جامعة زيارة

 -:املةري الجااع -:أواًل

 .والبحرث العليا الارالات لشئرن أليرط جامعة رجي  ااجع – املنشاوم أحما.س د.أ

 .الرولية الجامعات م  العالقات ومناخ بالجامعة الرولية اللغة تعليم مربز على املشرف – الحميا عبا حان.س د.أ

  - : الرول  الجااع -:ئاايًا

 . الاولية للشئرن الجامعة رجي  ااجع – يمرقا ايفر الرياا.س د.أ-1

 .بالجامعة واإلجتماعية اإلااااية الارالات بكلية ااجنبية اللغات قام رجي  – بياارفا لر جالينا.س د.أ-2

 .الطبيعية املةادر ومتابعة بعا عن االلتشعار ومربز الفضاء تكنرلرجيا معها ماير – لرباارف فاليلى.س د.أ-3

 .الاولية العالقات لشئرن املاير ااجع – تشاشينكر اريناس الابتررة-4

 . الةااقة بجامعة الطع بكلية – جرششينا يراس  الابتررة-5

 .والثقافة التعليم شئرن ماتشار  الجناية لررما حليم حنا.س الايام-6

         وااللتشةعار  الفضةاء  علةرم  مجةال  فةى  الجامعةة  المكاايةات  ترضةيحى  بعةرض  لربةاارف  فالةيلى س د.أ قام جتماعاإل وأئناء

 الثالئةة  الجامعةات  بة   بالتعةاون  املجال  ذا فى والابتررا  املاجاتري فى مش بة درجات عمل على االتفاق وتم بعا عن

  .بروليا الةااقة وجامعة الجيرلرجى للتنقيع وروليا ،  أليرطا

وتشةمل  الطبيةة  العلةرم  فةى  التعاون ومجاالت الطع بلية امكاايات عن بشر  جرششينا يراس الابتررة قامت بما 

 الجةامعت   بة   مشة ك  تةاريع  بةرامج  تفعيةل  علةى  اإلتفةاق  وتةم  والتمةريض  واالةنان  والةةيالة  البشرم الطع

 للنةراب  معتمةا  تةاريع  وعمةل  الطبيةة  املعرفةة  وتبةادل  الصةبات  لزيةادة  والتمةريض  الطبيةة  للفةرق  متبادلة وزيارات

 .الجامعت  من املااعاين واملارل 
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الهنالة مجاالت فى املترفرة االمكاايات عن بالحايث الهنالية بااباديمية تشاشينكر اريناس الابتررة قامت بما 

 .أليرط بجامعة الهنالة بلية م  مش ك تعاون تفعيل على االتفاق وتم وامليكاترواك

مربز زيارة تم التعاون أوجه تفعيل على والتأبيا جتماعاإل اهاية بعا (Medical simulation)  فيه يتم والذم 

      والتأبا اختبار م ويتم املريض م  التعامل قبل واالنان والتمريض والةيالة الطع بلية طلبة واختيار تاريع

 .املرضى على العملى التاريع قبل ماترا م من

 - :مقابلة تم املربز  ذا زيارة وبعا

لتبادل تعاواًا أبام والذم  بجامعاتنا الطع بلية عميا مثلا بالجامعة الطبى املعها ماير – ابرامرف اليك .س د.أ 

 ليباأ التعاون وتفعيل العليا الارالات وطلبة النراب وتاريع االصابات مجاالت فى وخاصة الجامعت  ب  املتارب 

            الحةرل تم والتى الجامعت  ب  اإلتفاقية ترقي  بعا 2019 لبتمب شهر فى الارالى العام بااية قبل

 وفا لزيارة تمهياًا املصتةة الجهات على لعرضها بأليرط الجامعة رجي س د.أ لعادة إىل لتاليمها منها ااصة على

 الفنى الجزء تفعيل فى املعنية الكليات من بلية بل بعا ا لتباأ بأليرط االتفاقية لترقي  بروليا الةااقة جامعة من

 .العملى والتاريع الارالة من  بها الصاو
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 األستاذ الدكتور/ أمحد املنشاوى  ألقاهااليت  ةالكلم

 الدراسات العليا والبحوثنائب رئيس اجلامعة لشئون 

 املؤمتر العلمي والعملي الرابع عشر يف افتتاح

 جبامعه روسيا للتنقيب اجليولوجي

 روسيا –مبوسكو 

 2/4/2019بتاريخ 

  

 .الضيرف ةوالااد املح م  الحضرر ةالااد

 .وبرباته اهلل ورحمه عليكم الاالم....   ةالجامع ماير بالياارف فاديمس  د.ا الايا لعادة 

 جةامعتكم  ةوزيار املؤتمر  ذا لحضرر ةالكريم الاعرة عل  بالياارف فاديمس  د.ا ةلاعاد والتقاير الشكر بصالص تقامأ

 لكةم  وتقةاير   تحياتةه  خالص حملأ والذي الجمال طارقس  د.ا ةالجامع لرجي  وممثاًل بمةر ليرطأ ةلجامع ممثاًل املرقر 

 شةرف  مةن ة بالجامعة  العمةل  ظةروف  منعتةه  ولكةن  الحضرر يتمن  بان اهأب العلم م  ومثمر ااج  بمؤتمر وتمنياته جميعًا

 . ةاملرقر جامعتكم ةوزيار الحضرر

 لةم  نأ ةاملاضي الان  عشرات منذ لنا الةايخ وبلابم ةالعريق لجامعتكم وتقايرية البالغ لعادت  عل  ألباأأن  حعأو

 الاةا  بنةاء  عةن  ئمةر أ والةذي  وشعبينا بلاينا ب  بةطي ةصااق وعالقات مثمر تعاون شهات والت  الان  مئات من يكن

 ضةا  حربهةا  يف لبلةااا  والعاةكري  الايالة   دعمكةم  بجااةع  لرمنيرماوا والةلع للحايا مةاا ة وعا العظيم العال 

 مجةاالت  يف مةةر  الحبيةع  بلااا وتقام ةرفع اجل من الااجم وتعاواكم الالم أوقات يف املاتمر دعمكم وبذلك العاوان

 .ةوعلمية واااااي ةئقافي ةعايا

 والتقةام  الرقة   ودوام املةؤتمر  بنجةا   تمنيةات   وخةالص  مةة الكري لاعرتكم متناا إو شكري بررأ نأ أود بلمت  ةاهاي ويف

 ةوالبشةري  ةااةااي إلا علة   ةوالفاجةا  بةالنف   تعةرد  اتاجج ل إ املؤتمر يترصل أن وتمنيات  جامعتينا ب  التعاون من ومزيا

 . جمعاء
 

 ،،،،، تحيات  خالص م 
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 جلنة اإلعداد
 

 اإلشراف العام

 

 رئيس فريق العمل

 

 

 فريق العمل

 والبحوث العليا الدراسات لشئون اجلامعة رئيس نائب/  الدكتور األستاذ اإلدارات التابعة ملكتب

 الفريق الفنى

 

 

 


