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  تاايياتاالو ربوتوكوالتال
 

 :الربوتوكوالت الدولية 

ككرامييا مكرج مامعكرو طوكيكرو     تشكر ف يف الكرال الع وكرا و ا    إطار تفعيل مذكرة التعاون امل يف .1

قكرا  يكرياميتب بتيمكرير ورعكرو حتوكرل وكرن حتيكروان ة البكرويو الليحيكرو وال كر و            13/1/2016باليابان يف 

العق يو  ة بقاحتو الفيديو كونفرانس باجلامعو حبضور وفد مكر  مامعكرو طوكيكرو ونيكرم   مكر       

 باجلامعو . الليطريالبامية أحتضاء هيحو التدريس بك يو الطب 

إطار تفعيل  مذكرة التفاهر ب  ك يو الطب الليطري مامعو ميميهكركرور و مامعو تبكركييا   يف .2

االمريكيو)ك يو الطب الليطري و التوريض و الع و  الطليو(مت ميحتكروة يكرياميتب لايكرارة جلامعكرو     

 Annual Veterinary Medical Symposium تبكركيي  ا مريكيكرو  وضكرور مكر  رة    
st
ة 51

 :ن حتيوان واملتشاركو فيب بل ث و

 " AFLATOXINS RESIDUES IN SOME MARKTED POULTRY PRODUCTS " 

 ب يورامي -اوقوق و التيارة و ومامعو التعاونقا  يياميتب بتوقيج اتفاقيو تعاون ب  مامعو ميميهور  .3

 ب  احتضاء هيحو التدريس واهليحو املعاونو ب  الطرف . بروييا م  خالل التلاميل الع وا

مي برويكريا يف ييكرج التص  كرا     ابتوقيج اتفاقيو ب  مامعو ميميهكرور ومامعكرو ب يكرور   قا  يياميتب  .4

 الع ويو وتلاميل أحتضاء هيحو التدريس والطالب ب  الطرف .

 والمقافو بروييا.  لآلميابقا  يياميتب بتوقيج اتفاقيو تعاون ب  مامعو ميميهور واملعهد العالا  .5

 :الربوتوكوالت احملليــة 

بروتوكول تعاون ب  معهد الل وث و الدرايكرا  الليحيكرو مامعكرو ميميهكرور مكرج       ميباحتتواقا  يياميتب  .6

 .9/1/2016والدرايا  الليحيو مامعو مدييو الباميا  يف  معهد الل وث

قا  يياميتب بتوقيج بروتوككرول تعكراون مكرج م يبكرو القكرامية لتوهيكرل و تكردريب الطكرالب يف  كراال            .7

 .13/1/2016التيويو اللتشريو يف ييج الك يا  يف 

فكرر  ل وكتلكرو مامعكرو     إلنتشكراء قا  يياميتب بتوقيج بروتوكول تعاون مج مكتلو االيكيدريو  .8

 .16/1/2016 يفميميهور ون اير  ةيفارة املعرفوة 

قا  يياميتب بتوقيج بروتوكول تعاون ب  مامعو ميميهور و وزارة ال بيو و التع ير بالل رية لرحتايو  .9

 .17/1/2016املوهوب  يف 
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قا  يكرياميتب بتوقيكرج بروتوككرول تعكراون بكر  مامعكرو ميميهكرور ومكتلكرو ميميهكرور العامكرو حبضكرور             .10

 .18/4/2016 يف -نائكركركرب حمافظ الل رية  -املهيديو نامييو حتلده 

بكر  مامعكرو ميميهكرور وو كردة التشكرلاب بكروزارة        10/5/2016 يفقا  يياميتب بتوقيج بروتوككرول تعكراون    .11

 .2016مايو  16 - 12االيلو  الليحا باجلامعو يف الف ة م   الليحو التابعو لرئايو الوزراء لتفعيل

 التشركو امل كرريو لنن نكرن واللييكرو الرقويكرو    قا  يياميتب بتوقيج بروتكول ب  مامعو ميميهور و .12

 .19/6/2016املوافق   د انًا مويج ك يا  اجلامعو يو  اال  WI-FIبتشون تقدير خدما  

مبدريكركركرد   IEBقا  يياميتب بتوقيج بروتوكول تعاون ب  مامعو ميميهور و معهد الدرايكرا  املاليكرو    .13

 .20/6/2016يف 

وقيق التكامل ل مقافو بتشون  ا حت  قا  يياميتب بتوقيج بروتكول ب  مامعو ميميهور و ال س  .14

 .21/6/2016والتضافر باجلهومي واإلمكانيا  املتا و لالرتقاء بالتشلاب يو  المالثاء 

قا  يياميتب بتوقيج بروتكول ب  مامعو ميميهور و وزارة التع ير العالا لتوويل متشكررو  االحتتوكرامي    .15

معول و يل متلقيا  املليدا  ( الدورة العاعرة  LIAPالدولا ل وعامل مب يبا  التع ير العالا ) 

 .22/6/2016يو  االربعاء املوافق  و مسيتهكركركرا

ل ب  مامعو ميميهور و وزارة التع ير العالا لتوويل متشرو  االحتتوكرامي  كووقا  يياميتب بتوقيج بروت .16

( الدورة العاعرة معوكركركرل و يكركركرل االميويكركركرو و     LIAPالدولا ل وعامل مب يبا  التع يكرر العالا ) 

 .22/6/2016املبت ضرا  ال يدليو يو  االربعاء املوافق 

بكركر  مامعكركرو ميميهكركرور واملرككركرا امل كركرر  ل درايكركرا  اإلقت كركرامييو  قكركرا  يكركرياميتب بتوقيكركرج بروتوككركرول .17

وا حباث الع ويو والليحيكرو والتطكروير  وكلكرل ل  فكراى حت كر  م كرامير امليكراه وال بكرو ولايكرامية مكروارمي           

 .2016/  9/  24ف   اجلامعو 

ب  مامعو ميميهور وال يدوق اإلمتواحت  ل تيويكرو  وكلكرل لتوهيكرل     قا  يياميتب بتوقيج بروتوكول .18

ب التشلاب والفتيا  واملرأة ل   ول حت   فرص حتول الئقو خاصو م  خالل إقامو متشروحتا  وتدري

 .2016/  9/  24ف   متويطو وصغرية ومتياهيو ال غر 

 :الربوتوكوالت االقليمية 

قا  يياميتب بتوقيج بروتوكول تعاون ب  مامعو ميميهور واالوكرامي العربكرا ل تطكروير والتيويكرو يف      .19

30/1/2016. 

بروتككركرول تعكركراون بكركر  ك يكركرو طكركرب االيكركريان مامعكركركركركرو ميميهكركركركركرور و ك يكركركركرو طكركركركركركرب مت توقيكركرج  .20

االييكركركركركركران )  ووحتكركرو الفكركرارابا ل ع كركركركركرو  الطليكركرو باملو ككركركركرو العربيكركركركرو البعومييكركركركرو ( لتلكركراميل   
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اخللكركررا  الفييكركرو و االكاميييو و االياتذة الاائري  و كذلل املتشكراركو يف متشكرروحتا  الل كروث    

 .28/4/2016يف 

 الانية والعلمية انـــلجال
قكركرا  يكركرياميتب بتتشكركركيل جليكركرو لت قكركرا مق  كركرا  و عكركركاوي االمياريكركر  واحتضكركراء هيحكركرو التكركردريس  .21

كمكركركرر  أم  خالهلا مت ف ص و كرل   واليت،  28/1/2016باجلامعو ون مبو  ة جليو اوكواء ة يف 

 ن .حتضاء هيحو التدريس  ت  اآلأ   و عككركركروي ل طالب و العام 2000م  

يياميتب بتتشكيل  جليو ملرامعو ومتابعو احتوال اقبا  واميارا  املتش يا  واملصازن بالك يكرا     قا  .22

 .2/2/2016يف 

قا  يياميتب بتتشكيل فريق متص ص لف ص بروتوكوال  التعاون مج الدول و اجلها  االميليكرو   .23

 .14/2/2016يف 

 .14/2/2016يف  قا  يياميتب بتتشكيل فريق متص ص لكتابو املتشروحتا  الل ميو التيافبيو .24

قا  يياميتب بتتشكيل جليو ملرامعو وف ص م فا  االرعكري  ومكتلكرا  الك يكرا  ملكاف كركركركرو      .25

 .28/2/2016واوتشرا  اليت ت ثر حت ا مومية ويالمو الكتب واالوراق يف   اآلفا 

 .2/6/2016ملكفوف  بك يو اآلمياب ركا االالئ و املاليو واإلمياريو مل احتتوامي .26

فريق ملتابعو تيفيذ نتشر ثقافو االبتكار واالبكردا  بكر  الطكرالب يف   كرس     قا  يياميتب بتتشكيل  .27

 .12/3/2016الدرايا  الع يا و الل وث يف 

قا  يياميتب بتتشكيل جليو لت ككرير االحبكراث واملتشكرروحتا  املقدمكرو مكر  الطكرالب حت كرا مبكرتوي          .28

 .18/4/2016اجلامعو يف 

هيحكرو    حتضكراء و الكروىيفا   املهكراري تو  لتقيكرير املبكر   ايتليانيبقا  يياميتب بتتشكيكركركرل ميمومكركركرو  .29

التدريس باجلامعكرو و وعكرج خطكرو تطويريكرو لتيويكرو مهكراراتهر االبتكاريكرو و املهاريكرو ل يهكرو           

 باجلامعو.

لقياس مبتو  رعا طالب اجلامعو حت  املياهج الدراييو  ايتليانيبقا  يياميتب بتتشكيل ميمومو  .30

و االمكانيا  املعو يو و كذلل مكردي اكراا التواصكرل يف العو يكرو التع يويكرو بكر  حتضكرو هيحكرو         

التكركردريس و الطالكركرب و وعكركرج خطكركرو تطويريكركرو لت بكركر  االمياء و تفكركراميي العيكركروب املومكركرومية ل يهكركرو  

 بالعو يو التع يويو بتشكل افضل ل طالب.

ب بتتشكيل جليكرو اايكريو ل عكريم حتويكردًا لك يكرو الاراحتكرو مامعكرو ميميهكرور وكلكرل          قا  يياميت .31

تطليقًا مللدأ املباواة والتشفافيو والوعوا ف  اختاك القرارا  التكر  ختكرص اجلامعكرو تيفيكرذًا ل صطكرو      

 .17/8/2016التطويريو لبياميتب ف  
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غذيكرو الكرذ  مت انعقكراميه    ل ييكرو امل كرريو لديكرتور ا     2016قا  يياميتب حبضور اإلمتوا  الرابج لعا   .32

مبقر اهليحو امل ريو العامو ل وواصفا  واجلومية  ن فيكرب مياقتشكرو رخكرر الت كرديا  التكر  تتع كرق       

 .2016/  12/  21ببالمو الغذاء ف  م رنا اوليلو بتاريخ 

قا  يياميتب مبياقتشو تطكروير التع كرير اجلكرامع  ب ييكرو التع كرير والل كرث الع وكر  مبي كرس اليكرواب           .33

 ث الع و  ف  نهضو التشعوب وطرق التيبكريق مكرج يكروق العوكرل فكر  رفعكرو م كررنا        امل ر  وميور الل

 .2016/  1/  1اوليلو ف  

 

 ) لزيادة موارد اجلامعة والدولة(  املشروعات البحثية املمولة
وتطوير الكوريكرا  اإللك ونيكرو املوكرول مكر  اوكرامي       ا راعاتطوير حت و  متشرو     ل يياميتب .34

يف مدييو بروكبيل  ييوا  3ملدة  م يون وتبعو حتتشر ال  يورووو مامعا  اليورو املتويطو بقي

 .2016مارس  17-15بل ييكركركركركا يف 

مبعهد الدرايكرا  الع يكرا   نتشاء معول و يل اليلاتا  وال بو الاراحتيو إلحت   متشرو     ل يياميتب .35

املوكرول مكر  وزرارة التعكراون    والل وث الليحيو باجلامعو خلدمو املاارحت  واملاار  باللبتان والكرل رية  

 5قكردره   مكرالا بكردحتر   الكردولا  ن فيب املوافقو م  وزارة التعاون  واليتم يون مييب  10بقيوو  الدولا

 . م يون مييب

و كركردة  إلنتشكركراءوانيو م يكركرون مييكركرب ( كرمييكركرب  ) ثكركر 8000000حت كركرا متشكركررو  بقيوكركرو     كركرل يكركرياميتب .36

ما  التوعيكرو ومتشكركراركو  ميكرويكركوب الك ونكرا ل يهكرو  بالعو يكرو التع يويكرو و اخلكرد      

 .4/5/2016يياميتب يف الفريق الل ما ل وتشرو  يف مامعو ميميهور يف 

حت كر  متشكررو  مرككرا بانورامكرا اويكروان بك يكرو الطكرب الليطكرر  املوكرول مكر  إميارة              ل يكرياميتب  .37

 مييب )يلعو مالي  ومائو أل  مييب(. 7,100,000متشروحتا  تطوير التع ير العاىل مبل غ 

إلنتشاء معول تتشصيص امرا  اويوانا  بالليولوميا اجلايحيو بكردحتر   متشرو حت      ل يياميتب .38

 م  أكاميييو الل ث الع وا والتكيولوميا . ال  مييب 600م يون و 3مالا 

لعتشكررية القوكرم  وعكرو مكر       DNAحت   متشرو  ربط اإلختالفا  املمهريو بدالئل    ل يياميتب .39

خمت   ميول العامل لدرايو وول امهامي اجلفاف وال دأ ا يومي املوول م  صيدوق الع و  والتيويكرو  

 مييب )يتوائو وثالثون أل  مييب(. 630,000التكيولوميو مبل غ 

التدريب املتقد  والتع ير طويل املد  يف الع و  ال  يو  تطوير وميحتر  ل يياميتب حت   متشرو   .40

 .ال  يورو 938التطليقيو بالتعاون مج مامعو املي ورة املوول م  االوامي ا وروبا مبل غ 
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متشرو  ميحتر وتطوير الفاحت يو التع يويو بك يكرو الطكرب الليطكرر  املوكرول مكر         ل يياميتب حت    .41

 ( مب غ اثيان م يون مييب.SDEEإميارة تطوير متشروحتا  التع ير العاىل  )

حتتوكرامي معوكرل و يكرل متلقيكرا  املليكردا  ومسيتهكرا مكر  و كردة إميارة         ال حت   متشرو   ل يياميتب  .42

 .22/6/2016بتاريخ  م يون وابو مائو ال  مييبمتشروحتا  تطوير التع ير العالا مبل غ 

 200م يون و مبل غ  باإليكيدريوحت   متشرو  بياء امل ارف و صيانتها مبطار الياهو    ل يياميتب .43

 . 5/5/2016يف   ال  مييب 350و كذلل مطار برج العرب  مبل غ  ال  مييب

م  و دة إميارة  احتتوامي معول و يل االميويو واملبت ضرا  ال يدليو حت   متشرو    ل يياميتب .44

 .22/6/2016بتاريخ  م يون وابو مائو ال  مييبمتشروحتا  تطوير التع ير العالا مبل غ 

متشرو  ميحتر وتطوير الفاحت يو التع يويكرو بك يكرو ال كريدلو املوكرول مكر  إميارة      حت      ل يياميتب .45

 .ال  مييب 496م يون ومتشروحتا  تطوير التع ير العالا مبل غ 

  ل يياميتب حت   متشرو  ) التع ير وبياء القدرا  ف  ميرايو املتا   ( بك يكرو اآلمياب املوكرول مكر      .46

  ( مييب.979,356,000( مبل غ ) +Erasmusاإلوامي االوروب  ل تع ير العاىل ) 

م كرري مكر  خكرالل    ال  مييب  700 اعيو تكيولوميو مامعو ميميهور بقيوو  بإنتشاءقا  يياميتب  .47

 .24/4/2016املتشرو  املقد  م  اكاميييو الل ث الع وا يف 

حت   متشرو  حبم  بعيوان )ميرايو تاريخ العالقا  الب ويو بكر  التشكررق والغكررب يف       ل يياميتب .48

اميي حتتشر و ت  القرن اخلكرامس حتتشكرر املكريالميي( املكردحتر مكر  أكاميييكرو الل كرث الع وكرا         القرن او

 . 2018 ت  فرباير 2016والتكيولوميا بقيوو ) مائو أل  ( مييهًا م ريًا ملدة حتامان م  فرباير

مييكرب لتطكروير صكرياحتو     ألكر   90حت   متشكررو  مكر  مامعكرو اإليكركيدريو بقيوكرو         ل يياميتب .49

 اللطاطس .

 أل  مييو . 75تشاء ثالث معامل بك يو الاراحتو بتك فو مقدارها  قا  يياميتب بإن .50

تقاو  حتيش الغراب بقاحتو امل  را  بك يو الاراحتو  أول مركا تدريب وانتاجقا  يياميتب بافتتاا  .51

م  أمل زيامية اإلنتاج م  الغذاء اآلم  ولبد اليقص يف بروت  ال  و  يواء كانن محراء أو بيضكراء  

 . 17/7/2016 يف

مي  رة للياء وتوييس مركا الدرايا  املقارنو  -ةحمفوى  فثقايف متش  حت   متشرو  يياميتب  ل  .52

أل  ميوالر م  البفارة ا مريكيو بالقاهرة بتكراريخ   25ا مريكيو بدحتر مالا  –:ا ميبيو امل ريو 

28/6/2016. 

املوكرول مكر  أكاميييكرو الل كرث الع وكرا       (صياحتو البكرال   –بياء البال  ) حت   متشرو    ل يياميتب .53

 .10/3/2016مييب بتاريخ  47500والتكيولوميا  مبل غ 
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ت يب احملارا  املتوامدة حت   يا ل  اليتمتشرو  ة ميرايو مب يو حت  ا مرا   افتتااب قا  يياميتب .54

مكر  أكاميييكرو الل كرث     مييكرب  20000لط لو الفرقو الرابعو بتوويكرل   الل ر املتويط بك يو الع و  

 .24/5/2016 يف لع وا والتكيولومياا

مرة ايتيلاط ياللو مديدة مقاومكرو   و ولنو  م  القوكركرم  3000تربيو    ل يياميتب حت   متشرو  .55

 ل و و و مبارحتو اللبتان مامعو ميميهور .

ل يامعو خاصو ب يانكركركرو معهكركركرد الدرايكرا  الع يكركركرا     م يون مييبة 4توفري مل غ ة يفياهر يياميتب  .56

اللبكرتان  وكلكرل    يفمكر  خكرالل  معبكركر ل يوالكرو      ال كريانو  يكرث قكرا  بعو يكرو     لليحيكرو والل وث ا

 االف مييب . 10بتك فو مل تتياوز 

وكركركركران  كروانيكركركركركرو و ثكرتوفيكركركركرر مل كركركركركرغ ة ثالث مالييكركركر  وثالث مائكركركركرو الكركركر  و ث يفياهر يياميتب  .57

ئط الدور االرعا مبكرل  ك يكرو   تك فو بيد تكبري  وا إيالامائكركركرو و ابكرون مييكرب ة م  

 طب االييان باجلامعو .

متشكركركررو  ة احتكرامية تكردوير خم فكرا  اجلامعكركركركرو ة والكرذي نتكركركركرج حتيكركركركرب اصكرالا           بكرإطالق قا  يياميتب  .58

 كريا .( 1500) ( مكتب و اكمر م 700حتدمي)

 اجلامعو .لايامية موارمي  15/2/2016الاماميا  يف  ورعو ت ييج واحتامية تدوير بإقاموقا  يياميتب  .59

متشرو  انتشاء خدما  تكيولوميكرا املع ومكرا  بك يكرو ال كريدلو املوكرول مكر          ل يياميتب حت    .60

 و دة اميارة متشروحتا  تطوير التع ير العالا .

متشرو  زراحتو ال  راء امل ريو حت  طريق انتاج العيب وا رز املقاومو ل يفكراف    ل يياميتب حت    .61

 .17/1/2016يو ف  املوول م  صيدوق الع و  والتيويو التكيولوم

متشكركررو  تويكركريس برنكركرامج مبكركرتقل ل طكركرالب الكركردولي  ل درايكركرو لييكركرل ميرمكركرو   كركرل يكركرياميتب حت كركر   .62

اللككركرالوريوس فكركر  انتكركراج اللبكركرات  فكركر  امليكركراطق القا  كركرو والاراحتكركرو املبكركرتدامو بال غكركرو العربيكركرو   

 .31/6/2016واالا يايو بك يو الاراحتو ف  

بالفريويا  الت  ت يب الدوام  واللط ال ك  متشرو  رير اخلرائط اخلاصو   ل يياميتب حت    .63

مييكرب(  100,000بك يو الطب الليطر  املوول م  صيدوق الع كرو  والتيويكرو التكيولوميكرو مبل كرغ )    

 .6/6/2016مائو أل  مييب ف  

متشرو  ميرايا  وبائيو وفريولوميو حت   فريوس انف وناا الطيور عديد الضراوة   ل يياميتب حت    .64

(H5N امليتتشر ف  م ) ر بك يو الطب الليطر  املوول م  صيدوق الع و  والتيويو التكيولوميو

 مييب )مائتان وتبعون أل  مييب. 290,000مبل غ 

( Cمتشرو  إنتشاء و دة التوحتيو ل وقايكرو مكر  مكرر  التهكراب الكلكرد الوبكرائ  )        ل يياميتب حت    .65

 مييب. 768,403 مبل غبك يو الطب الليطر  املوول م  صيدوق الع و  والتيويو التكيولوميو 
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املوكرول مكر  اإلوكرامي االوروبكر  ل تع كرير       الع كرو   ( بك يكرو   Med asterمتشرو  )   ل يياميتب حت    .66

 ( يورو.3,989,650( مبل غ ) +Erasmusالعاىل ) 

متشرو  احتتوامي املعول املركا  لتكيولوميكرا امليكراه والليحكرو بك يكرو الع كرو         ل يياميتب حت    .67

 وحتا  بالتع ير العاىل مبل غ )م يون مييب(.تطوير املتشرو دة املوول م  

 Adoptive T cell therapy as a new approach for pancreaticمتشرو  )  ل يياميتب حت    .68

cacer( بك يو الع و  املوول م  أكاميييو الع و  والتكيولوميا مبل غ )مييب(. 90,000 

 Sea water intrusion: Modeling the effect of sea level riseمتشرو  )  ل يياميتب حت    .69

on the Nile Delta aquifers بك يو الع و  املوول م  اكاميييو الع و  والتكيولوميا مبل غ )

 مييب(. 90,000)

 Study of the ore mineral localities around El-Quaseir, redمتشرو  )  ل يياميتب حت    .70

Sea, Egypt using modeling of the geomagnetic induction anomaly sources بك يو )

 ( مييب.120,000الع و  املوول م  أكاميييو الع و  والتكيولوميا مبل غ )

 Desert eyes: origin and evolution of enigmatic domes andمتشرو  )  ل يياميتب حت    .71

basins in the stable platform of Egypt )    (  بك يكرو الع كرو  املوكرول مكرNational Science 

Foundation( مبل غ )ميوالر أمريك .180,000 ) 

 Desert eyes: origin and evolution of enigmatic domesمتشكررو  )     كرل يكرياميتب حت كر     .72

and basins in the stable platform of Egypt(  بك يكركرو الع كركرو  املوكركرول مكركر )AlexRep 

Research project, Alexandria University( مبل غ )مييب.( 180,000 

 Reconstructing the Geological History of the Egyptianمتشكررو  )   كرل يكرياميتب حت كر      .73

Nile )     بك يكركرو الع كركرو  املوكركرول مكركر(National Science Foundation) ( ميوالر 180,000مبل كركرغ )

 أمريك .

 Low cost Technique for Seismic Micro zonation toمتشكررو  )   كرل يكرياميتب حت كر      .74

Assess the Seismic Disaster) (  بك يو الع و  املوول مResearch & Action Grants for 

Disaster Risk Reduction (Round 3),  Prevention Consortium) ( يورو.5000مبل غ ) 

التكامل ب  ال كرفا  املمهريكرو والكردالئل اجلايحيكرو لت بكر  قكردرة       متشرو    ل يياميتب حت    .75

ووديد مييا  مرتلطو بت ول اإلمهكرامي اوكررار  فكر  القوكرم     القوم حت   وول اإلمهامي اورار  

 .الربيع  والتشتو  بك يو الاراحتو
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اختكراال البكروو  الق ليكرو اليامكرو مكر  املعاجلكرو بالدوكبوروببكر         متشكررو     ل يياميتب حت كر    .76

 بوايطو املاييال  احملو و بالعقاقري اليلاتيو  بك يو ال يدلو.

ائ  ل و وثا  الليحيكرو اخلطكرره مبصت كر  م كرامير     متشرو  ا ط س اجليوكيوي  ل يياميتب حت    .77

املياه وال بكرو وهكرو مكراء اليتيكراأ حتكر  الربوتوككرول املوقكرج بكر  مامعكرو ميميهكرور واملرككرا امل كرر              

 . 2016/  9/  24ل درايا  اإلقت امييو وا حباث الع ويو والليحيو والتطوير ف  

 interunuversity learning in higher Education on advancedمتشكررو  )   ل يكرياميتب حت كر     .78

land management - Egyptian country )(ILHAM – EC )    بك يو الاراحتو املوكرول مكر  اإلوكرامي

 .UNIMEDاوامي اجلامعا  اليورومتويطيو  – (+Erasmusاالوروب  ل تع ير العاىل )

 

 ع ــة اجملتمــخدم
افتتكركركراا فاحت يكركركرا  ة يكرو  صكر ا ل بكرامية احتضكراء هيحكركركرو التدريكركركرس واهليحكركركرو           يفعارف يكرياميتب   .79

 .1/2/2016فرمي يف  4000ف وصكركرا  طليكرو عام كركرو ومت ف ص  إلمراءاملعاونكركركرو والعام يكركر  ة 

 .6/2/2016يف  اإلفريقامل التعاون ل تكامل أمتشرو  ال غو العربيو وكلل م   طالقإبقا  يياميتب  .80

متشرو  ة قرييت اجلوي و ة بالتعاون مج حمافمو الل رية ةمهاز عحون الليحو ةلتوحتيكركرو  ط ق يياميتب أ .81

 .15/2/2016الب ليو لتكدس املص فا  يف االماك  العامو يف  با ثارافرامي التوج الريفا 

قا  يياميتب بتفعيل مراكا اخلكردما  الليطريكرو مكر  خكرالل حتربكرا  االيكرعاف الليطريكرو املتيق كرو          .82

اف اللتشريو وحتيامية اويوانا  ا ليفو ومركا حبوث ص و وامرا  الدوام  وانتشكراء  وحتربو االيع

 .17/2/2016صيدليو بيطريو ومركا ايتتشارا  بيطريو يف 

قا  يياميتب بتفعيل متشرو   ك  التشلاب يف احمل يا  م  خالل حتول ميورا  تدريليو ل طكرالب و   .83

 .17/2/2016بيبا يف علاب احملافمو وفقًا لتوميها  الرئيس حتلد الفتاا ال

قا  يياميتب بعوكرل اكرس حمطكرا  ميكراه ل تشكررب مامعكرو ميميهكركركرور  رصكرًا حت كرا صكر و الطكرالب             .84

 .10/3/2016والعام   باجلامعو يف 

مامعكرو   -لتوفري الطاقو بك يكرو الع كرو     photo cellsقا  يياميتب بافتتاا مربو اخلاليا الضوئيو  .85

 5/4/2016احملافمو يف ميميهور لتكون نواة للاقا الك يا  باجلامعو و

رغكرر انكرب مت    23/4/2016قا  يياميتب بعول تكررخيص  ول صيدليكركركرو بتشكرريو يف الوكرج الع وكرا يف       .86

التعاقد حت يها ميذ حتام  و مل يتر ترخي ها  يث قا  حبل ييج املتشاكل وكلل كل ال كرعوبا   

  ت    ل حت   ال خيص . .
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عكريرة   200، وقكرا  بكرار    2016مكرايو   7-3فكر ة مكر    مح و تتشييكركركرر ل يامعو يف ال طالقبإقا  يياميتب  .87

 موافو وزيتون ممورة.

بكافكرو   يفكرا   ISO17025معتوكرد وفكرق متط لكرا  معكرايري      ككرامييا أقا  يياميتب بافتتاا معول  .88

 والت اليل والل وث املتع قو بتكيولوميا املياه والليحو. اغرا  الدرايا 

ل يهو  مبهارا  مع وا املكردارس االبتدائيكرو و   تيمير م فوفو م  الدورا  التدريليو قا  يياميتب ب .89

مع وا املدارس المانويو الفييو و كافو فحا  التوج و مكر  امم تهكرا ميورا  تيوويكرو و ميورا  فييكرو     

 .19/6/2016 د املوافق يو  ا 

رئيس جليكرو تقيكرير ك يكرو الطكرب الليطكرري و ال كريدلو مامعكرو        ل عوكرل ككر  مت تك ي  يياميتب  .90

وال كركرس االحت كركر   الع وكركراوالل كركرث  العكركرالاوزيكركرر التع كركرير  –ف التشكركري   امليوفيكركرو مكركر  قلكركرل أ.مي/أعكركرر

ل يامعا  ل قيا  بف ص اإلمكانيا  املامييو واللتشريو هلات  الك يت  ل توكد م  ايتعداميهر 

رئكريس مامعكرو بيهكرا ، أ.مي/صكرالا      –مبتشاركو أ.مي/حت   مشس الكردي    2016/2017للدء العا  اجلامع 

 . 3/7/2016باميا  يف يو  ا  د رئيس مامعو مدييو ال - لاللال

وىل لتيويو ووب  مهارا  القراءة والكتابكرو لنطفكرال يف   ا عارف يياميتب يف الدورة التدريليو  .91

ثانوي( ون رحتايكرو ميموكرو إنقكراك الطفولكرو يف الفكر ة مكر         -إحتداميي  -املرا ل التع يويو )ابتدائا 

 .21/7/2016 ت   18/7/2016

)اخ   ياتل( بك يو ال بيو ون رحتايو صيدوق مكاف و التدخ  قا  يياميتب بتيفيذ برنامج  .92

 .2016/  11/  24واملصدرا  التابج ل س الوزراء ل  فاى حت   أبيائيا الطالب ف  

( أم  بالتعاون مج اهليحكرو  2035( ف ل يومد بهر )210قا  يياميتب بتفعيل متشرو  حمو االميو بفتم ) .93

 . 2016/  11/  13ب والرياعو ف  العامو لتع ير الكلار بوزارة التشلا

م كدًا يياميتب حت كر    قا  يياميتب بافتتاا متشتل نلاتا  الاييو واليلاتا  العطريو بك يو الاراحتو .94

مد  الوحتا بضرورة وب  وتطوير ا مياء العو كرا ل طكرالب مكر  خكرالل التكردريب املبكرتور والتكراومي        

 14ف   يفوق متط لا  يوق العول ؛ مباإىل مانب الدرايو ا كاميييو باخلربا  العو يو املتوياة 

 /12  /2016 .  

 نتما  الونن  واملشاركة اجملتمعيةامعة و اإاجل
الفيايائيكركركرو والكيواويكرو )    م  ة لتشعب الل رية خكرالا مكر  املصاطكركركرر   راط ق يياميتب ملاميرة ة غذاء  .95

)اللك يكرا  والفريويكركركركرا    بقايا املضكركراميا  اويويكركركركرو واملليكركركركردا  ومسومكركركرها ( والليولوميكركركركرو     

و مبتشكراركو معكراىل    2/2/2016والفطريا  و اخلوائر و مسومها ( ل  فاى حت كرا صكر و املكرواطي  يف    

 حمافظ الل رية الدكتكركركرور/ حمود ي طان باوضور .
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نمر يياميتب املعبكر الطالبا التكردري  االول مامعكرو ميميهكركركركرور بك يكرو الطكرب الليطكرري وكرن         .96

بتشلابيكركركرا هيلييكركركرها ة بالتعاون مج وزارة التشلاب و الرياعكرو يف  وكرج اللبتكركركران يف    ععكركركركرار ة ب دنا 

 و ملدة حتتشرة ايكركركرا . 9/2/2016

قا  يياميتب بافتتاا ميافذ بيكركرج ميتيا  اجلامعو م  وو  وميوام  وخضر  م  انتاج ك كرييت الطكرب    .97

 . 15/2/2016الوج اليمري والع وا يف  الليطري والاراحتو مبقر

تيميكركركرر مبيكركركررة برئايكرو يكرياميتب و قيكراميا  مامعكرو ميميهكرور و احتضكراء هيحكرو التكردريس و طكرالب           .98

يونيكركرب ملتشكركراركو اهكركرالا حمافمكركرو الكركرل رية امسكركر  مرايكركرر الفكركررا و  30اجلامعكركرو ا تفكركرااًل بمكركركركركركرورة 

 .30/6/2016اال تفال يو  اخلويس 

لكرل رية بكران ي تكرا  طكرالب ك كرييت      أط ق يياميتب أول مح و مللاميرة ة حمو ا ميو ة  بيكراء حمافمكرو ا   .99

ال بيو( مب و أميو ابو حت   ا قل كتشرط ل   ول حت كر  عكرهامية التصكررج اجلامعيكرو      -)اآلمياب 

 . 29/5/2016يف  2016 ( لبيو13بقرار   س مامعو رقر ) 2016/2017وكلل احتتلارًا م  العا  اجلامعا 

راه( بيتشر حبث ميولا يف  كرال  ميوليكرو   ميكتو -قا  يياميتب بإلاا  طالب الدرايا  الع يا )مامبتري  .100

متص  و كتشرط أيايا قلل مياقتشو الريالو الع ويو ل   ول حت   الدرمو وكلل احتتلارَا مكر   

 . 29/5/2016يف  2016( لبيو14بقرار   س مامعو رقر ) 2016ف ل اخلري 

التطويريو جلامعو و االي اتيييوقا  يياميتب بتيفيذ العي ر المالث  ة زيامية املوارمي ةليياا  اخلطو  .101

مج املصت   مبتشرو  موازنكرو اجلامعكرو وحبضكرور     الذ  حتقد االمتوا م  خالل  2016-2015ميميهور 

ايكرتاك اإلميارة املاليكرو مامعكرو اإليكركيدريو      - البيد ا يتاك الدكتور / يعيد حتلد العايا حتتوان

 .2/6/2016 يفوحمافظ التشرقيو البابق ب فتب حتضو   س مامعو ميميهور م  اخلارج وكلل 

 بييكرا .. ب كردنا    كروة ةحمافمكرو الكرل رية  وكرن حتيكروان      يف ل يمافكرو  مح كرو  عارف يياميتب يف أككررب  .102

والليحو  يث قا  يياميتب بطكررا حتكردمي مكر  املتشكرروحتا       احمل يو التيويو وزارتا رحتايو ون ،ةك يا

 يكريخ ،مكر  أمكرل تر    20/7/2016الليحيو ل تشلاب وخطط توحتويو ل  فكراى حت كر  الليحكرو يكرو  ا ربعكراء      

 التوج الل راوي . لد  واالنتواء والتوعا اوضاري والب وف الليحا والوحت  اليمافو وقير ملاميئ

قا  يياميتب بإطالق مح و تتشيري مبارحتو ك يت  الاراحتو والطب الليطر  مبيطقو حتفونب بكروامي    .103

 .31/7/2016اليطرون ف  

مامعكرو ميميهكرور تكريكرًا    قا  يياميتب بكرإطالق ايكرر زويكرل حت كر  اككررب مكردرما  ك يكرو الع كرو           .104

 .3/8/2016وخت يدًا لذكراه ليكون ميومًا املمال واليووكج احملتذ  بب إلبياء وطالب اجلامعو ف  

(مييكرب أتعكراب اإليتتشكرار  ل ور  كرو المالمكرو والرابعكرو مكر  حتو يكرو         11760قا  يياميتب بتوفري مل غ ) .105

 .12/10/2016ج( ف  2ايو تع يو  )( معامل اف اعيو بالدور المالث مبلي  املعامل املرك6ايت داث )
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(مييب أتعكراب الووحتكرو املت كردة لاليتتشكرارا  اهليديكريو )مكتكرب       11760قا  يياميتب بتوفري مل غ ) .106

( معامكرل اف اعكريو   6أ.مي/حمود اوويط ( اخلاصو باملر  و المالمو والرابعو م  حتو يو ايكرت داث ) 

 .18/10/2016ج( ف  2بالدور المالث مبلي  املعامل املركايو تع يو  )

(مييكرب أتعكراب الووحتكرو املت كردة لاليتتشكرارا  اهليديكريو )مكتكرب        60000قا  يياميتب بتوفري مل كرغ )  .107

أ.مي/حمود اوويط ( اخلاصو باملر  و المالمو لك يو طب ا ييان أحت   ك يكرو اآلمياب يكرابقًا فكر     

18/10/2016. 

نكردوا  تمقيفيكرو ل طكرالب     تيفيذًا  ومب التعاون ب  مامعكرو ميميهكرور ووزارة ا وقكراف بتيمكرير حتكردة      .108

باجلامعكركرو، قكركرا  يكركرياميتب حبضكركرور نكركردوة حتكركر  الويكركرطيو فكركر  اإليكركرال  بك يكركرو ال كركريدلو حبضكركرور      

 10/11/2016وكيل وزارة ا وقاف بالل رية يو   –التشيخ/حمود حتلدالعمير ععالن 

  باملوافقو حت   إنتشاء بعض الو دا  كا 17/11/2016قا  ال س ا حت   ل يامعا  ف  م بتب بتاريخ  .109

الطابج اخلاص واحتتوامي لوائ هر املاليو واإلمياريو مامعو ميميهور وه  )مركا تيويو قكردرا  أحتضكراء   

و كركردة اخلكركردما   –و كركردة معوكركرل يكركرالمو وصكركر و الغكركرذاء –هيحكركرو التكركردريس والقيكركراميا  اجلامعيكركرو 

 و دة ميم عهاميا  اجلومية(. –الليطريو 

 وكلكرل 2016مييبكرورب   08 - 07يف الف ة م   يياميتب بافتتاا البوق اخلريي المالث لك يو ال يدلو، قا  .110

اجلامعكرو، وخطكرو يكرياميتب     ييايكرو  تقو  حت يكرب  الذي ل وامب الوط  ميحتًوا، ال يدلو مبقر ك يو

يليل حماربو الغالء وارتفا   ويف الل رية، ملاميرة توفري غذاء رم  حملافمو التطويريو واليت طر ن

 .القاميرة غري كاهل الطالب وكويهر وا يررفج ا حتلاء حت   يفم  اجلامعو  مباهوًو ا يعار

قا  يياميتب بتقدير وامب العااء ب  لو وفكرد مكر  أيكراتذة اجلامعكرو فكر  اوكراميث اإلرهكراب  الغاعكرر          .111

 كًدا حت   عرورة التكات  والتال ر يف هكرذه المكرروف   لتشهداء الكييبو اللطرييو بالعلاييو م

 .2016/  12/  13دوان وبياء م رنا اوليلو ف  لغدر والعاوامسو م  تاريخ م رنا اوليب لرمي  أياميي ا

 

 قدراتالتطوير مهارات وتنمية 
بك يكرو ال كريدلو لتطكروير     step on the wayافتتكراا الككرورس التكردري      يفقا  يياميتب بيفبب   .1

 .4/2/2016مهارا  احتضاء هيحو التدريس والطالب يف الاال  الع ويو والعو يو يف 

قا   يياميتب بعول  ميورا  تدريليو يف  ال الليوف بالتعكراون مكرج املعهكرد امل كرريف امل كرري لتوهيكرل        .2

  ولو تدريكركرب الطالب يف اللورصو و الليكروف   2016/ 5/2م    ابتداًءالطالب لبوق العول و متط لاتب 

 مرة مامعو ميميهور.
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مبديريو االم   وعلاط  افرامي ام  ميورا  تدريليو ل تشرطو امل ريو م تيفيذقا  يياميتب بتيمير و  .3

ب كرفو عكرهريو و  كريت     15/2/2016مكر    ابتداًءمب افمو الل رية لتطوير مهاراتهر اللتشريو و املهاريو 

 تارخيكركركرب.

قا  يياميتب بتيمير وتيفيكرذ ميورة تدريليكرو خل كرق ميكرل مكر  التشكرلاب الكرواحتا ل عكرام   باجلامعكرو           .4

 .17/2/2016ياحتو تدريليو يف  30و والع ويو بواقج املهارا  العو ي واحتضاء هيحو التدريس لتطوير

اخلاص )بإحتدامي املتشروحتا  الل ميو لتوويل الل وث( م   التدري قا  يياميتب بالتدريب ف  الربنامج  .5

ملصت كر    لالحتتوكرامي اجلامعكرو والتطكروير املبكرتور والتوهيكرل      يفأمل زيامية حتدمي املتشروحتا  الل ميكرو  

 . 17/2/2016 يفك يا  اجلامعو وزيامية موارميها 

قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ ميورا  التيويو اللتشكرريو وفقكرًا ل صطكرو التطويريكرو ل يامعكرو ل يهكرو         .6

 .18/2/2016بكفاءة العام   باجلامعو وكلل ل بامية العام   باجلامعو ابتداًء م   

 لكردميارة قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ الدورة التدريليكرو ل بكرامية العوكرداء بعيكروان ة اجلوانكرب االمياريكرو        .7

 .26/2/2016وكيل اليقابو العامو ل و امي  يف  - امحد ببيوناالبيد/  اجلامعيو ة حبضور

 . 20/6/2016 يف( الع وااخلاص )بوخالقيا  الل ث  التدري الربنامج  يفقا  يياميتب بالتدريب  .8

  16/7/2016 يف( الع وااخلاص )بطرق وأياليب الل ث  التدري الربنامج  يفقا  يياميتب بالتدريب  .9

عارف يياميتب يف بدء فعاليا  الدورة التدريليو ا وىل ف  اإلصالا والتيويو اإلمياريكرو ومكاف كرو    .10

الفبامي مج أمياء الك يا  واملتش يا  واملصازن بالك يا  واجلامعو ، ف  إطكرار نتشكرر إمكرراءا  نتشكرر     

 . 7/2016/ 20اليااهو والتشفافيو والتوحتيو باجلامعو يو  ا ربعاء 

ميتب يف بدء فعاليا  الدورا  التدريليو لالرتقاء بقدرا  أحتضاء هيحو التدريس باجلامعو عارف ييا .11

ومعاونيهر ووديث رليا  التدريس ووقيق التع ر الفعال  يث مت تكردريب البكرامية أحتضكراء هيحكرو     

التكركردريس ومعكركراونيهر بك يكركرو التيكركرارة بكركردميهور حت كركر  التومهكركرا  اوديمكركرو فكركر  التكركردريس وكلكركرل  

املكردرب احملكر ف لتيويكرو قكردرا  أحتضكراء هيحكرو        –لدكتور/حموكرد فكروز  واىل   مبتشاركو البكريد ا 

التدريس والقيكراميا  باجلامعكرا  امل كرريو والعربيكرو ومكردير مرككرا الكرتع ر واإلميارة اإللك ونيكرو         

 .25/7/2016مامعو ميميهور يف 

معكرو  عارف يياميتب يف فعاليا  الدورا  التدريليو لالرتقاء بقدرا  أحتضكراء هيحكرو التكردريس باجلا    .12

ومعاونيهر ووديث رليا  التدريس ووقيق التع ر الفعال  يث مت تكردريب البكرامية أحتضكراء هيحكرو     

 كرال تكيولوميكرا   بدميهور حت   التومها  اوديمكرو فكر     ال يدلوالتدريس ومعاونيهر بك يو 

املكردرب احملكر ف لتيويكرو قكردرا       –وكلل مبتشكراركو البكريد الدكتور/حموكرد فكروز  واىل      التع ير

التكردريس والقيكراميا  باجلامعكرا  امل كرريو والعربيكرو ومكردير مرككرا الكرتع ر واإلميارة          أحتضاء هيحكرو 

 .2/8/2016اإللك ونيو مامعو ميميهور يف 
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تيفيكرذًا  ( اليتشكرر الكردوىل لنحبكراث الع ويكرو    اخلكراص )ب  التكردري  الربنكرامج   يفقا  يياميتب بالتكردريب   .13

 . 17/8/2016 يفل صطو التطويريو لبياميتب 

 Stock Marketالدورة التدريليو المانيو حملاكاة اللورصو بك يو التيارة ) قا  يياميتب بافتتاا .14

Simulation           بالتعاون مكرج الليكرل املرككرا  بهكردف رفكرج كفكراءة ومهكرارة الطكرالب تيفيكرذًا ل صطكرو )

 .23/8/2016التطويريو لبياميتب ف  

تشكراركو  قا  يياميتب بعقد مقابال  عص يو الختيار أول فريق ميحتر إحتالمكر  جلامعكرو ميميهكرور مب    .15

أياتذة ععلو اإلحتال  بك يو اآلمياب يعول وفق ميماق عرف إحتالمكر  تيفيكرذًا ل صطكرو التطويريكرو     

 .11/9/2016ل بيد أ.مي/ رئيس اجلامعو ف  

بإنتشكركراء مامعكركرو الطفكركرل لليكركراء م كركرر اوديمكركرو مكركر  خكركرالل زيكركرامية القكركردرا  اإلبداحتيكركرو  قكركرا  يكركرياميتب  .16

 العالقا  بكر  االطفكرال واجلامعكرا  احمليطكرو    ( حتا  وتعايا 18-9واإلبتكاريو حتيد االطفال م  ي  )

 .1/10/2016وقا  بايتقلاهلر بك يو الاراحتو بالوج اليمر  ف  

قا  يياميتب بافتتاا الدورة التدريليو االوىل اخلاصو بالبالمو وال  و املهييو بك يو التوكرريض    .17

 30  باجلامعو فكر   مامعو ميميهور ومت اإلتفاق حت   خطو تدريليو عام و ل  وايو املدنيو ل عام 

 /11  /2016 . 

قا  يياميتب بافتتاا الربنامج التدريل  ل بالمو وال  و املهييكرو بك يكرو التوكرريض والكرذ  مشكرل       .18

ياميتب أن هكرذه الكردورا  التدريليكرو تكروتا مكر       تيفيذ بيان حتو   خلطو إخكرالء وطكروارئ م ككردا يكر    

و فكر   م  وأمان م رنا اوليلكر ميط ق التشعور باملبحوليو التوعيو والعول م  أمل اوفاى حت   أ

14  /12  /2016. 

قا  يياميتب بافتتاا الربنامج التدريل  ف  تطليق نما  اجلومية واإلحتتوكرامي باملعامكرل  طلقكرًا ملواصكرفو      .19

ISO 17025  ون حتيوان )أهويو اجلومية واحتتوامي املعامل ف  رفج الكفاءة واإلحت اف ميوليًا مبعول

 يو الاراحتو  يث ألق  يياميتب حماعرة عديدة ا هويكرو  و يل متلقيا  امللييدا  ومسيتها بك

 .2016/  12/  19ف  ف  هذا الال 

 

 ندوات ومؤمترات وورش عمل 
 The Evolution of agricultural researchتيفيكرذ اليكردوة الع ويكرو بعيكروان      يفعكرارف يكرياميتب     .20

 Stephen بييامكرر  الربوفيبكرور/ يكرتيف    االحبكراث الاراحتيكرو ة وخاصكرو القوكرم ، حبضكرور      يفةثكرورة  

Baenzigr -  مامعكرو نربيكركا بالواليكرا  املت كردة االمريكيكرو       ايتاك تربيو القوم االمريككرا- 

 . 2016فرباير  11-6بك يو الاراحتو يف الف ة م  
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 .7/2/2016امل  ر االول ل تشلاب والطالئج مب افمو الل رية يف  يفعارف يياميتب باوضور  .21

كرو العوكركركرل اخلاصو بكركر ة اووكوو اجلامعيو ة برحتايكرو معكراىل  ورعكر يفعارف يياميتب باوضكركركرور  .22

 .18/2/2016وزير التع ير العالا والل ث الع وا يف  -البيد أ.مي/ اعرف التشي ا 

ورعو حتول خاصو بالل وث الطليو والرحتايو ال  يو برحتايكرو معاىل  يفعارف يياميتب باوضور  .23

فربايكرر   23-22مبدييكرو ايكركركروان يف   -ا والل ث الع وكرا  وزير التع ير العال -أ.مي/ اعرف التشي ا  البيد

2016. 

قا  يياميتب بتيمير  امل  ر التمقيفا االول  ول ال  و اليلاتيكرو واويوانيكرو بك يكرو ال بيكرو يف      .24

29/2/2016 

قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ  ال قاء اوواري  ول أهويو االمكر  القكروما امل كرري وكركركركركرن ععكركركركرار   ة       .25

 .6/3/2016  يفاخللري االي اتييا   -ب دنا ة حبضور ال واء / حتاميل العودة  واحن بويدييا

ة برحتايكرو معكراىل البكريد أ.مي/     2016قا  يياميتب بتيمير  وتيفيذ ورعو حتول بعيكروان ة حتكرا  االبتككرار     .26

 .8/3/2016يف  -وزير التع ير العالا والل ث الع وا  -اعرف التشي ا 

قا  يياميتب بايارة مامعو تبكييا كوومكرل جلامعكرو ميميهكركركرور واملتشكراركو حبضكرور امل تقكرا        .27

بك يكرو   حتقكرد الكرذي  ة  Annual Veterinary Medical Symposiumالبكريوي الكردولا بعيكركركروان ة    

الطب الليطري واملهيو الطليو مامعو تبكييا بالواليا  املت دة االمريكيو والذ  عارف فيب 

ايكرا البكروو  الفطريكرو يف بعكرض م كريعا  الكردوام  املبكروقو ة وككرذلل القكركراء          بل ث بعيكروان ة بق 

 . 2016ابريل  2و  يت 2016مارس  30حماعرة بب يف

مامعكرو االمكرارا     49قا  يياميتب باملتشاركو يف امل  ر العا  الوامي اجلامعكرا  العربيكرو يف ميورتكرب     .28

 .2016ابريل  11-10العربيو املت دة يف 

ة بكروزارة   2016ئيبكرا يف مكر  رة يكرالمو الغكرذاء واالغذيكرو التق يديكرو       عارف يياميتب كوت كردث ر  .29

، وككرذلل   2016ابريكرل  14 -11الف ة م   يفالل ديا  االق يويو وموارمي املياه بب طيو حتوان مببقط 

ورعو حتول بعيوان ة املواريا  ال  يو اجليدة يف ت كرييج االغذيكرو يف املتشكرروحتا      يفاملتشاركو 

 -املواريكرا  ال كر يو اجليكردة    القاء ثالث حماعكركركررا  بالعيكركراوي  التاليو : )ال غرية و املتويطو ة و

 الت وث العرعا التلاميلا( .  -اليمافو التشص يو 

عارف يكرياميتب  باوضكرور والقكراء ك وكرو يف مكر  ر البكريا و وفيكرون الضكريافو وخدمكرو التوكرج            .30

 .19/4/2016حتلاس مي ور رئيس مامعو ميوب الواميي يف  /بدحتوة م  البيد أ.مي با ق ر

قا  يياميتب باملتشاركو و ضور امل تقا الليحكرا البكرابج وكرن حتيكروان ة الكرتغريا  املياخيكرو و اهكرداف         .31

رعكردي زهكرران رئكريس مامعكرو      /التيويو املبتدامو ة مامعو االيكركيدريو بكردحتوة مكر  البكريد أ.مي    

 .23/4/2016االيكيدريو يف 
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 كراال    يف فريقكرا اإل امل كرري قا  يياميتب باملتشاركو و ضور ورعو حتول ون حتيوان ة التعكراون   .32

ةون رحتايو معاىل البيد ا يتاك الكردكتور / أعكررف    واالبتكارالتع ير والع و  والتكيولوميا 

 يفبفيكردق تيوليكرب زهكرراء مبدييكرو ن كرر القكراهرة        الع وكرا والل كرث   العالاالتشي   وزير التع ير 

8/5/2016. 

قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ  ورعو حتوكرل يف اطكرار زيكرارة وفكرد امريككرا مكر  مامعكرو تبكركييا          .33

االمريكيو ) ك يو الطب الليطري و التوريض و الع كرو  الطليكرو ( والكريت  اعكرر فيهكرا الربوفيبكرور       

موبال ريدي مدير العالقا  الدوليو مامعو تبكييا و كلل تفعياًل ملذكرة التفكراهر املوقعكرو   

 .16/5/2016  مامعو ميميهور و مامعو تبكييا يف يابقًا ب

قا  يياميتب باملتشاركو يف حتيد الع ر اخلاص مامعو ب  يوي  حبضور ييج رؤياء اجلامعا  و  .34

 .23/5/2016اعرف التشي ا يف  /ون رحتايو وزير التع ير العالا البيد أ.مي

م كرر ة   يف العكرالا التع كرير   ورعو حتول بعيوان ة ميحتكرر وإصكرالا   يفقا  يياميتب باوضور واملتشاركو  .35

قكركرا  بتيميوهكركرا ال كركرس ا حت كركر  ل يامعكركرا  ومامعكركرو اإليكركركيدريو بالتعكركراون مكركرج ال كركرس    والكركريت

 .25/5/2016 يفباإليكيدريو  الربيطانا

ون حتيوان ) املكررأة امل كرريو  صكرانعو املبكرتقلل ( والكرذ  قكرا         اجلواهرييقا  يياميتب حبضور ال قاء  .36

 .31/5/2016ة  بالل رية  بقاحتو  امل  را  مبيوج ميميهور المقاف  ف  ل ورأ القومابتيميوب ال س 

قا  يياميتب باملتشاركو ف  ورعو حتول والفا  املعرفو والتكيولوميا ون رحتايو معاىل رئيس  .37

وزير التع ير  ا  س الوزراء البيد املهيدس / عري  إمساحتيل، وا يتاك الدكتور / أعرف التشي 

والتكيولوميا بفيدق  الع واور / حموومي صقر رئيس أكاميييو الل ث وا يتاك الدكت العالا

 . 5/6/2016 يفالقاهرة  – بالدقابريمياا 

ة  اعكرر فيهكرا البكريد      Info Day for STDFورعو حتول ون حتيوان ة يفقا  يياميتب باملتشاركو  .38

 ل يدوق الع و  والتيويكرو التكيولوميكرو   التيفيذياملدير  -ا يتاك الدكتور / حموومي فرج زورة 

STDF   الباحتو العاعكررة صكرلا ًا بقاحتكرو املكر  را  بك يكرو       9/6/2016وكلل يو  اخلويس املوافق

التيكركرارة وحبضكركرور البكركرامية حتوكركرداء الك يكركرا  والبكركرامية احتضكركراء هيحكركرو التكركردريس واهليحكركرو املعاونكركرو 

 بك يا  اجلامعو.

فتتكراا املكر  ر الع وكرا ا ول ل تيكرافس الع وكرا بكر        قا  يياميتب و ول مرة ميذ توييس اجلامعكرو با  .39

 . 18/7/2016طالب ك يو الاراحتو يف 

عارف يياميتب يف ورعو حتول بعيوان تطوير ميمومو التع ير العالا واليت نموهكرا ال كرس ا حت كر      .40

 . 19/7/2016يف   British councilل يامعا  بالتعاون مج   س المقافو الربيطانا 
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االوىل م  نوحتها بايتقلال وفد مكر  االوكرامي   ر وتيفيذ  ورعو حتول يف اطار زيارة قا  يياميتب بتيمي .41

( وكلكرل ل تعكراون مكر  خكرالل     UNIMEDا وروبا ون رحتايو اوامي اجلامعكرا  اليورومتويكرطيو )  

( وهو انتشاء برنامج مامبتري يف اإلميارة املبتدامو لنراعكرا الاراحتيكرو يف م كرر    ILHAMمتشرو  )

 ف إىل اآلتا:الذ  يهد 26/7/2016يف 

 لدرايكرو املامبكرتري يف الكردول االوروبيكرو والتويكرج يف      الفرصو لطالب مامعو ميميهكرور   إتا و

  ال حت و  ا راعا الاراحتيو وال بو .

 .  برنامج تدري   حتضاء هيحو التدريس م  خالل ورش العول املتش كو ليقل اخلربا 

 رتقاء بالتع ير والل ث الع وا.إنتشاء وتطوير الكوريا  اإللك ونيو يف هذا الال لال 

لايكرامية   SDEEاالعراف و تيمير ورعو حتول خب وص تقيير متشروحتا  التويا مامعكرو ميميهكرور    .42

 موارمي اجلامعو الع ويو والعو يو.

قا  يياميتب بتيفيكرذ وتيمكرير ورعكرو حتوكرل بعيكروان ة اجلهكرا  املاحنكرو ل وتشكراريج الل ميكرو احمل يكرو            .43

 . 25/7/2016والدوليوة  حتضاء هيحو التدريس باجلامعو يف 

قا  يياميتب حبضور فعاليا  م  ر التعديال  التتشريعيو لقانون املياق ا  واملاايدا  وأثرها حت    .44

هلا ون رحتايو )املركا امل ري ل ل وث واملرامج( بفيدق اال كا  اإلمرائيو واملوعوحتيو 

 . 2016/ 7/ 26يف القاهرة  -كورنيش الييل  - كونرامي

قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ امل تق  املع ومات  االول مل  ر تيويو ال ياحتو امل ريو ون حتيوان  .45

م ر( الت  )مبتقلل م ر .. صياحتو م ر( وكلل عو  فعاليا  ملاميرة )بكل فصر صيج ف  

 .15/8/2016ا ن ف  وقيق ا هداف املط وبو ف  تتشييج امليتج امل ر  ف  

عارف يياميتب ف  فعاليا  ميتد  العاصوو ل  وار الوطي  ل تشلاب مب افمو الل رية ون ععار  .46

حتا  التشلاب بقوة علابها ويا م ر( والت  تيموب حمافمو الل رية بالتعاون مج مديريو  2016)

 .18/8/2016 – 16رياعو باحملافمو ف  الف ة م  التشلاب وال

و دة إميارة ها تواليت نمو ف  م ر  التع ير العالا حت  نمر القلول ف عارف يياميتب يف ورعو حتول  .47

متشروحتا  تطوير التع ير العاىل بك يو الطب مامعو حت  مشس ون رحتايو البيد الدكتور / 

 .22/8/2016الع و  ف  أعرف التشي   وزير التع ير العاىل والل ث 

املقا  مامعو الاقازيق بالتعاون مج امل  ر الع و  لبوو  الغذاء ف  أفريقيا عارف يياميتب ف   .48

مامعو هوكايدو باليابان واملوول م  هيحو تطوير الع و  اليابانيو وقا  يياميتب بإلقاء ك وو 

 .30/8/2016امل  ر ف  

ف   ال إحتدامي املرايل الت يفايون  نيا كان لب أثر عارف يياميتب  ف  ختا  ورعو حتول تدريليو  .49

 .31/8/2016فعال حت   القضايا املصت فو بالوط  ف  
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/  9/  27عارف يياميتب ف  م  ر اوامي رؤياء اجلامعا  اليورومتويطيو بربع ونو ف  الف ة م  ) .50

يهور ف  توىي  ( وقا  يياميتب بإلقاء حماعرة متوياة حت  ميور مامعو ميم2016/  9/  30 ت   2016

 التشلاب وإتا و فرص العول بتيويو اجلانب املهار  والعو   لد  الطالب.

امل  ر الع و  ا ول لطب اويوان ون حتيوان )رؤيو مبتقل يو قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ   .51

الذ    2016/  10/  4لتتشصيص وحتالج أمرا  اويوان( بك يو الطب الليطر  مامعو ميميهور بتاريخ 

 إىل:يهدف 

   ايتصدا  الويائل التتشصي يو اوديمو ف  مقاومو أمرا  اويوان وكلل ل وصول إىل غذاء رم  لكل مواط  ف

 التوج الل راو .
 .ميرايو االميويو اجلديدة ورثارها حت   اويوان 
 .اتلا  طرق مديدة ل رحتايو الليطريو م  امل احملافمو حت   المروة اويوانيو 
   بائيو الت  تضر باإلقت امي القوم .الوكيفيو مقاومو االمرا 

م  ر توحتو  ون حتيوان )التوثريا  املعاصرة حت   املوارمي الليحيو قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ  .52

  2016/  10/  5بقاحتو امل  را  مبيوج ميميهور المقاف  بتاريخ   والطليعيو حبو  نهر الييل(

 -وتت صص حماوره ف  اآلت :

    اإلقت امي(. –العالقا  الدوليو  –ال بو  – و  نهر الييل )املوارمي املائيو البدومي وتوثرياتها حت 
  .التغريا  املياخيو وتوثريها حت   املوارمي املائيو والطليعيو 
  .توثري الوعج اجليولوم  حت    و  نهر  الييل 
 .املوارمي املائيو وحتالقتها با نتشطو االقت امييو 
 املياه وتيويو املوارمي املائيو. تقييا  ترعيد ايتهالف 
 .تعمير اإليتفامية م  ال كيب احمل وىل الذ  حيقق أق   قيوو مضافو 

املصاطر ون حتيوان )الع و  الدوىل المالث لبالمو الغذاء   ر املقا  يياميتب بتيمير وتيفيذ  .53

وتت صص حماور  2016/  10/  10ميميهور بتاريخ  بك يو التيارة مامعو  (الليحيو ويالمو الغذاء

 امل  ر ف  :
الت وث الليح   -ا مرا  املتش كو  -املصاطر الليولوميو ف  الغذاء  -الغذاء  املتلقيا  الكيويائيو ف )

 . (التغذيو وا مرا  -

املبارا  )ون حتيوان امل  ر الع و  ا ول لك يو التوريض قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ  .54

 -وتت صص حماوره ف : 2016/  10/ 31-30بتاريخ  (اوديث اإلبداحتيو     ل توريض ف  الع ر

املواريا  والتطليقا  العو يو ف   -التع ر اوديمو ف   ال التوريض  متط لا  ورليا )

 (.التوريض ف  الع ر اوديث

( بالتعاون مج مدييو ZAC)قا  يياميتب حبضور فعاليا  امل  ر البيو   صدقاء مدييو زويل  .55

والتكيولوميا الذ  يدور  ول  ياة ميكتور زويل وقا  يياميتب بإالقاء ك وو زويل ل ع و  

/  11/  5بامل  ر تربز الدور االكاميي  والع و  الذ  قا  بب زويل ف  متشوار  ياتب الع و  ف  

2016. 
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قا  يياميتب حبضور فعاليا  امل تق  الع و  ون حتيوان )الع ر اليتدامو اللياء والطاقو( الذ   .56

وقا  يياميتب بإلقاء إلوامي العرب  ل تيويو املبتدامو ون رحتايو مامعو الدول العربيو نموب ا

 .2016/ 11/  14ف  ك وو ف  اجل بو اإلفتتا يو ل و تق  

قا  يياميتب حبضور امتوا  اجلوعيو العووميو مل  ر رؤياء اجلامعا  الفرانكفونيو ف   .57

عو اإليكيدريو بالتعاون مج ( الذ  تيموب مامCONFERMOميطقو التشرق ا ويط )

( لتفعيل التع ير الرقو  والتع ر اإللك ون  AUFالوكالو الفراكفونيو ل يامعا  )

نوفورب  22 – 21ومتشروحتا  الل ث الع و  والربط بييب وب  ا تياما  يوق العول ف  الف ة م  

2016. 

ون حتيوان )الل ث الع و  قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ امل تق  الدوىل المان  ل وياخ واملياه  .58

والتيويو املبتدامو ل ووارمي املائيو ف  م ر( مامعو ميميهور حبضور كل م  البيد أ.مي/حموومي 

وزير الر  ا يلق والبيد أ.مي/  با  املغاز  وزير الر  ا يلق أيضًا ملوامهو املصاطر  –أبوزيد 

 (.2016/  11/  24 – 23الليحيو امل ثرة حت   املوارمي املائيو خالل يوم  )

 Modern Knowledge)ميورة املعرفو اوديمو( قا  يياميتب بافتتاا ورعو حتول ون حتيوان  .59

Cycle  واملقامو ون رحتايو يياميتب وبالتعاون مج عركو(ELSEVIER) وإميارة   ل يتشر الدولا

البامية حتوداء ووكالء الك يا  ولفي  م  ا ياتذة أحتضاء   وحبضور املتشروحتا  باجلامعو، 

هيحو التدريس واهليحو املعاونو واللا م  وطالب الدرايا  الع يا وكلل مبقر إميارة 

والال  اجلامعو؛ يث ميار  اليدوة التعريفيو  ول رليو اليتشر الدولا يف كربيا  الدوريا  

( EKBالع ويو الدوليو، وكيفيو ايتصدا  اإلمكانا  املتا و م  خالل بيل املعرفو امل ري )

كيافذة مفتو و حت   املواقج الل ميو وميور اليتشر العامليو  هر الدوريا  واملرامج وا حباث 

ومعايري الع ويو املتوياة يف كافو الاال  ل تيبري حت   اللا م  وطالب الدرايا  الع يا، 

االحتتوامي الدوليو ل وتشروحتا  الل ميو، وكيفيو اختيار نقاط حبميو وتكوي  فرق حتول م  

 2016/  11/  29 – 28ف  يوم   خمت   امل يبا  واهليحا  الل ميو الدوليو

ا فاحت يا  ال قاء اوواري )العومية ل يذور(، حبضور البيد العويد الدكتور / اافتتقا  يياميتب ب .06

)مدير مركا اإلحتال  بقوا  الدفا  اجلوي(، ولفي  م  البامية حتوداء ووكالء أيامو اجلوال 

نو والعام   الك يا  وأم  حتا  اجلامعو وا ياتذة أحتضاء هيحو التدريس واهليحو املعاو

وكلل بقاحتو امل  را  الكرب  بك يو التيارة مبيوج الك يا  اليمريو؛ والطالب باجلامعو؛ 

ميئ الوطييو والقوميو امل ريو وغرس قير االنتواء وملاميئب يف نفوس  يث ميار ال قاء  ول ملا

 .2016/  12/  1ف   لوطييا اوليبر با هويو اوضاريو والتارخييو التشلاب وتوحتيته

حبضور  2016/  12/ 17بتاريخ  (م ر أواًل)ون حتيوان  م  رقا  يياميتب بتيمير وتيفيذ  .06

املت دث حت  ا زهر  –املبتتشارة/تهان  اجللاىل واملبتتشار/حت ا  اجلهيي  والتشيخ/حمود رمضان 

نيمل الكييبو والبامية العوداء والوكالء وأحتضاء هيحو  –ونيافو القوص/ف يوون خ يفو 

 يث ميار  حماور امل  ر  ول التال ر الوط ، وميور اجلامعو التيويري والوط  يف التدريس 

عري  والتوحتيو حبروب اجليل الرابج واخلامس وامل امرا  اليت ويط مب ر م  الداخل الت
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واخلارج، والذاكرة الوطييو والضوري اجلوعا ل تشعب امل ري وكيفيو اوفاى حت   اهلويو 

الوطييو والمقافيو وإحتامية اكتتشاف املفرميا  واملكون اوضاري امل ري والعول حت   غرس قير 

 .و لد  التشلاب للياء م ر املبتقللاالنتواء واملواطي

رؤيو مبتقل يو )ون حتيوان  امل تق  الع و  امل ر  اليابان  ا ولقا  يياميتب بتيمير وتيفيذ  .06

بك يو الطب الليطر  مامعو ميميهور  (ف   ال الل ث الع و  والتع يرل تعاون املتش ف 

اليابانيو ومت تداول خربا  حت ويو حبضور حبضور وفد م  اجلامعا   2016/  12/ 25بتاريخ 

 كمرية واإليتفامية م  موعوحتا  ف  هذا الال.

)صور العدوان يياميتب حبضور ورعو العول امليعقدة بفيدق يفري الدق  اجلديد ون حتيوان  قا  .63

حت   املال العا  والت احل ف  الكبب غري املتشرو  وغبل االموال والرعوة وال بم وايتغالل اليفوك 

  .26/12/2016طلقًا ل تعديال  التتشريعيو ا خرية ف    والتايي  والتاوير( الوىيف

قا  يياميتب حبضور ورعو حتول بعيوان )التيربو الربيطانيو ف   ال ريامية االحتوال والتشركا   .64

التكيولوميو الياعحو( بالتعاون مج م يبو باناييا لدبتكار واإليتموار باملو كو املت دة 

/  3القوم  امل ر  ف   اال  الليوتكيولوم  وال  و وال ياحتا  الدوائيو ف  لدحتر اإلقت امي 

1  /2016. 

 طالبيةال واألنشطة شاركاتامل
قا  يياميتب بتيفيذ املر  و المانيو لب ب حتييا  م  طالب مامعو ميميهور ل كتش  حت  فكرريوس   .65

C  14/2/2016حتالج ل طالب امل ابيكركركر  يف  وتوفيكركركرر. 

بافتتاا الدورة الكتشفيكركرو البامييكركرو جلكروالا ومكرواال  ك يكرا  مامعكركركرو ميميهكرور      قا  يياميتب  .66

 .29/2/2016مبعهكركرد الدرايا  الع يا والل وث الليحيو باللبتان يف 

 .27/3/2016قا  يياميتب بتكرير الطالب املتفوق  رياعيًا يف  .67

اال تفكرال بيكرو  االبكردا  االول يف ك يكرو الطكرب الليطكرري مامعكرو ميميهكرور يف          يفعارف يكرياميتب   .68

14/4/2016. 

االول مامعو ميميهور وكرن   التدري  الطالبااملعبكر   اختتا  فل  يفقا  يياميتب باملتشاركو  .69

 . 2016إبريل 18 يفععار ة مامعتيا بتشلابيا هيلييها ة  

والمقايف المانا مع يًا انتشاء ناميي ل عام   مامعكرو  قا  يياميتب باملتشاركو يف املهرمان الرياعا  .70

 .20/4/2016ميميهور و جليو رياعيو ميائوو ل يامعو يف 

قا  يياميتب بعول يو  االبدا  بك يو الطكرب الليطكرري و بك يكرو الع كرو  ومت حتوكرل لكراكج لكرتع ر         .71

م يكرون   8ل البوق   يث ايكرتطا  تكروفري مل كرغ مبكرا يعكرامي      بويعارمدا مقارنو  زهيدةالط لو مبلالغ 

 .24/4/2016مييب لتشراء هذه اليواكج لتدريب الطالب يف 
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قا  يياميتب بتيمير و ضكرور ختكرا  املهرمكران الرياعكرا المقكرايف المكرانا ل عكرام   باجلامعكرو يكرو            .72

 .5/5/2016اخلويس 

قا  يياميتب بافتتكراا معكرر  لدبكردا  لطكرالب الفرقكرو الرابعكرو بقبكرر اآلثكرار والدرايكرا  اليونانيكرو            .73

بك يو اآلمياب مامعو ميميهور وحبضور البكريد أ .مي/ حتويكرد الك يكرو والبكرامية وككرالء      الرومانيو 

 يفالك يكرو ولفيكركر  مكر  البكركرامية احتضكراء هيحكركرو التكردريس واهليحكركرو املعاونكرو والطكركرالب بالك يكركرو       

8/5/2016 . 

قا  يياميتب بافتتاا معكرر  املوهلكرو و االبكردا  بك يكرو ريكرا  اطفكرال لتيويكرو و تطكروير موهلكرو           .74

 .18/5/2016و قدراتهر حت ا االبدا  يف الطالب الك يو  

تتشكركيل اول فريكرق احتالمكرا جلامعكرو ميميهكرور مكر  طكرالب اجلامعكرو برئايكرو و اعكرراف يكركرياميتب و            .75

االمتوا  معهر لوعج اخلطو التطويريو ل يهو  باجلامعو و االمياء الطالبكرا بهكرا يف يكرو  االثكري      

27/6/2016. 

وتوكول املوقج ب  مامعو ميميهكرور ومامعكرو   بتفعيل الرب ف  يابقو فريدة م  نوحتهاقا  يياميتب  .76

( طالب ف  خمت   االنتشكرطو الطالبيكرو ل بكرفر عكرو      13ب يورمي بروييا باختيار وفد مكون م  )

مامعكرو   30/8/2016 تكر    1/8/2016الف ة م   يفإقامتب  الذ  متول ا  الطالبا التدري املعبكر 

ميليو وتلاميل ونقكرل اخلكرربا  التدريليكرو    ب يورمي بروييا م  أمل التواصل مج علاب اجلامعا  ا 

 والتع يويو املتوياة  بياء اجلامعو.

 

عارف يياميتب ف  أيلو  الفتاة اجلامعيو الرابج واملقا  مامعو املييا ون حتيكروان )ابيكرو اخيكراتون(     .77

 وكلل لدحتر املهارا  واملواهب واالنتشطو الطالبيو ب ورة إجيابيو وأثرها 7/9/2016 – 1ف  الف ة م  

 2016/  9/  1حت   مد مبور التعاون وال داقو مج اجلامعا  االخر  ف  

قا  يياميتب بافتتاا فاحت يا  بطولو ميميهور الدوليو المانيو ل تشكرطرنج، والكريت تعقكرد وكرن رحتايكرو       .78

بالتعاون مج االوامي امل ري ل تشطرنج وميطقو اإليكيدريو ل تشطرنج ، واليت تعقد يف  يياميتب 

، مبقر ك يو الطب الليطري 2016مييبورب  03نوفورب  ت   25 الف ة م  ر اب مامعو ميميهور، يف

لتوكرج املهكر    يف إطار التعكراون املموكرر بكر  مامعكرو ميميهكرور وكافكرو م يبكرا  ا       ، بالوج الع وا

؛ ميحتًوا و رًصا حت   تفعيل ا نتشكرطو الطالبيكرو واملتشكراركو التوعيكرو الكريت      واجلها  التيفيذيو

والكريت مكر  أهوهكرا حتقكرد ممكرل هكرذه ال قكراءا  القويكرو وامل تقيكرا  الرياعكريو           ورص حت يها اجلامعو 

 .2016مييبورب  3نوفورب  ت   25قيفيو والتوحتويو يف ر اب اجلامعو خالل الف ة والتم

(، واملقامو Goal Ballفتتاا اللطولو الوعو ا وىل ل دوري املوتاز لكرة اهلدف )قا  يياميتب با .97

، حبضور البامية أحتضاء   س إميارة االوامي امل ري لرياعا  (2016 مييبورب 3 - 1)يف الف ة م  

املكفوف ، ولفي  م  القياميا  التشعليو والتيفيذيو والرياعيو باحملافمو؛ وكلل بال الو 
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حت   تفعيل ملدأ ورص أن مامعو ميميهور  يياميتب يث أكد ، املغطاة بايتامي ميميهور الرياعا

بدحتر وتفعيل كافو ا نتشطو الرياعيو لتيويو قدرا   تقو واملتشاركو وتيويو اهلوايا  

مت إهداء مير  االوامي امل ري   يث ،ومهارا  أبياء اجلامعو م  الطالب خاصو كرة اهلدف

حتليد صاحل )رئيس اجلامعو(؛ تقديًرا حت   مهوميه   لرياعا  املكفوف  إىل ا يتاك الدكتور /

 .رموز حمافمو الل رية يف الال ا كامييا واليا يو التوعيو كو د

 ،اليت ييموها قبر اللبات  بك يو الاراحتو مبابقو التيبيق الداخ ا يياميتب بافتتاا قا   .80

مبتشاركو ثالث  ووحتا  طالبيو ون اإلعراف الع وا وا كامييا ل يامعو، وكذلل حتدمي 

وتقيير هذه ا حتوال وتكرير املتوياي  م  الطالب واكج التع يويو ل تيبيق والتيويل، م  الي

املتشارك  تفعياًل خلطو يياميتب التطويريو ويف إطار الدور التوعا واخلدما امليوط 

باجلامعو م  خالل ميحتر الربامج العو يو واملتشروحتا  اإلنتاميو ل طالب يف مر  و 

 .2016/  12/  29ف  اللكالوريوس لتوفري فرص حتول متوياة 

 الطبية قوافلالارات وزيال
املتشارك   يف الدورة الليطريو المانيكرو   الليطريون رحتايو يياميتب   ل طالب ك يو الطب  .81

مت  والكريت  2016فربايكرر   9-7حت كر   مبكرتو  اجلوهوريكرو الفكر ة مكر        الف الال  يفحت ا املركا ا ول 

 إقامتها مامعو بيها  .

المروة اويوانيكرو    هويواويوانا ة م  امل التوحتيو  لدنتاجقا  يياميتب بايارة مارحتو ة االعراف  .82

 .5/3/2016التوج م  الغذاء اآلم  يف  ا تياما وزيامية االنتاج اويوانا واالللان وت ليو 

بيطريو ( بقريكرو يكركييدة    –ص يو  –وتيمير قاف و طليو عام و ) زراحتيو  بإحتداميقا  يياميتب  .83

مرة تقا  قاف و زراحتيكرو حت كرا مبكرتوي اجلامعكرا  امل كرريو      التابعو ملركا ميميهكركرور واليت تعد أول 

 .6/3/2016توحتيو املواطي  وتوفري غذاء رم  ل ويتوج  يف 

ة  اوكرامي اجلامعكرا     UNIMEDعارف يياميتب باوضكرور كوومكرل جلامعكرو ميميهكرور فكر  مكر  ر ة        .84

 كركرا ومت التعاقكركرد حت 2016مكركرارس  17-15اليورومتويكركرطيو ة يف مدييكركرو بروكبكركريل بل ييكركركركركركركا يف 

 ميب  بقيوو اثيان م يون و محتان و ابون ال  مييب م ري. متشرو  ن يب مامعو ميميهور

لتوثيكرق و تكردحتير التعكراون بييهكرا و بكر  اجلامعكرو يف         Full Brightقا  يياميتب بايتضكرافو هيحكرو    .85

هيحو التدريس يف خمت   ك يا  اجلامعو و تقدير متشكرروحتا  تطويريكرو     حتضاءتقدير ميم 

 .27/3/2016ل يامعو يف 

برئايكرو البكريد ال كرواء أ.ا / خالكرد م كرطف        والعبكركري  التشكرع  قا  بايتقلال وفد قوا  الكردفا    .86

 .7/5/2016 يف( والعبكري التشع توفيق )رئيس أركان قيامية قوا  الدفا  

قا  يياميتب بتيمير قاف و بيحيو لتوحتيو الطكرالب و العكرام   مويكرج ك يكرا  اجلامعكرو بوهويكرو        .87

 .13/5/2016و خطورة الت وث الليحا حت ا ص و االنبان و اليلاتا  يف اوفاى حت ا الليحو 
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بتشكرريو ( إىل قريكرو بكرويط     -زراحتيكرو   -قا  يياميتب بتيمير وقيامية قاف و  انيو عام و ) بيطريكرو   .88

 .2/6/2016 يفبالرمحانيو مب افمو الل رية 

ل يامعكركرو باملدييكركرو وإنتشكركراء فكركرر   اتفقكركرد مولكركرو مبدييكركرو اليوباريكركرو خب كركروص خت كركريص أراعكركر .89

 . 13/7/2016 يفل يامعو مبدييو اليوباريو مبتقلاًل 

حت كر    14/8/2016 ت   9/8/2016قا  يياميتب بالبفر إىل روييا لايارة مامعو ب يورامي ف  الف ة م   .90

 رأس الوفد الطالب  املتشارف ف  املعبكر لتلاميل الربامج الدراييو واخلربا  ب  اجلانل .

وفد م  القي  يو ا مريكيو باإليكيدريو ف  مقر اجلامعو فكر  إطكرار   ياميتب بايتضافو قا  ي .91

التعاون املتش ف وتطوير املكتلا  الرقويكرو باجلامعكرو وتكروفري الكرربامج التدريليكرو ل طكرالب فكر         

23/8/2016. 

روبكر   قا  يياميتب بايتضافو ا يتاك الدكتور / ياير التشايب )امليبق الوطي  لربنامج اإلوامي ا و .92

كلل لتفعيكرل بروتوككرول التعكراون املكررب  مكرج امليموكرو وفكر  يكرليل          (+ERASMSل تع ير العاىل 

 .21/8/2016اإلرتقاء بالعو يو الل ميو م  خالل ميحتر املتشاريج الل ميو التيافبيو ف  

قا  يكرياميتب بالبكرفر  إىل اليابكران لايكرارة مكرامعت  كيوتكرو ل طكرب وأويكراكا باليابكران مكرج الوفكرد             .93

( متفقًا مج اجلانب اليابان  حت   التلكراميل االككراميي     30/8/2016 – 25خالل الف ة م  )امل ا ب لب 

وامليعقكرد فكر  مامعكرو كيوتكرو     امليتد  الع و  االول لنمرا  املعديو واملتشكر كو  كوا  ضر 

 ل طب عو  متشرو  نيول م  اوكومو اليابانيو ملدة ثالث ييوا .

حتا  الغذائيو الاراحتيكرو فكر  مقكرر اجلامعكرو فكر  إطكرار       وفد م  وال  ال ياقا  يياميتب بايتضافو  .94

التعاون املتش ف و ميل اجلامعو كعضو ميائر ف  ال ييو الفييو ف  متشكررو  وكرال  ال كرياحتا     

 .2016/  9/  3الغذائيو الاراحتيو املوول م  أكاميييو الل ث الع و   ف  

قا  يياميتب بالبفر  إىل روييا لايارة أكاميييو مويكو ل ع و  الليطريكرو واللكرايوتكيولوم      .95

( متفقًا مج اجلانب الرويكر   حت كر  التلكراميل االككراميي  والطالبكر       18/9/2016 – 13خالل الف ة م  )

وكيفيو يلل التعاون فكر  الكرال الليطكرر  واالمكررا  اللاطيكرو ل  يوانكرا  ا ليفكرو واإليكرتعانو         

 التقييا  اوديمو ف  الكتش  حت  االمرا  والتتشريم.ب

أيكرلانيا بكردحتوة مكر  اوكرامي اجلامعكرا  اليورومتويكرطيو إللقكراء         –قا  يياميتب بالبفر إىل برعكر ونب   .96

حماعرة حتكر  ميور مامعكرو ميميهكرور فكر  املتشكراركو التوعيكرو وتيويكرو مهكرارا  وقكردرا  الطالكرب           

 (.2016/  9/  29 – 27م  ) والتعاون مج ال يدوق اإلمتواحت  ل تيويو ف  الف ة

قا  يياميتب بايارة نامي  روتار  ف  إطكرار ميحتكرر التعكراون مكرج م يبكرا  التوكرج املكردن  وقكرا  بإلقكراء           .97

والت ديا  املبتقل يو( مياحتيًا التوكرج املكردن     –حماعرة ون حتيوان )مامعو ميميهور واإلاازا  

 .2016/  10/  11ف  مد يد العون لت ليو متط لا  اجلامعو ف  
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إيطاليا وكلكرل وضكرور امتوكرا  اوكرامي اجلامعكرا  اليورومتويكرطيو        –قا  يياميتب بالبفر إىل روما  .98

 2016/ 10/  21 – 20خالل الف ة املقل و ف  يوم   Unimedوكلل ملياقتشو بعض ا مور املتع قو بالكر 

قا  يياميتب بايارة مامعكرو الس باملكراس مي  مكرران كياريكرا بدولكرو ايكرلانيا ب كرفتب رئكريس جليكرو           .99

املكردرس املبكراحتد بقبكرر اإلنتكراج      –مياقتشو ريالو الدكتوراه اخلاصو بالكردكتور/ إيكرال  ا لفكر     

 (.2016/ 10/  26 – 24اويوان  والدامي  بك يو الاراحتو مامعو ميميهور خالل الف ة م  )

بايارة امليطقو التشواليو العبكريو مج وفد م  أحتضكراء هيحكرو التكردريس باجلامعكرو     قا  يياميتب  .100

( طالب م  اجلامعو وكلل ل تعرف حت   بطوال  اجليش امل ر  وااازاتب وميوره الفعكرال  100وحتدمي )

 2016/  12/  8ف  بياء الدولو امل ريو وغرس هذه القير ف  نفوس الطالب ف  

 

 تكريمالتحتااالت واال
لل وغكرب   -مدير االميارة العامكرو لتشكرحون الطكرالب     – تب بتكرير االيتاك/حتلد امليعر ال فيتقا  ييامي .101

مكردير إميارة اخلكردما  الداخ يكرو باجلامعكرو تقكرديرًا       -ي  املعكراش ، وا يكرتاك فكروز  حموكرد حت كر        

 .25/2/2016ل و يبو يف  االنتواءلهومياتهر العميوو يف اجلامعو لار  روا 

الطالب بال كر    -حتلاميي  العامل امل ري ة املص   ال غرية الطفل / وليد حمودقا  يياميتب بتكرير  .102

و ولب حت ا املركا االول حت ا مبتو  العامل كوصغر بروفيبكرور يف ايطاليكرا    -المانا االحتداميي 

املصكر   حت ويكرًا    بتكرل  ييو يف  ال اليانوتكيولوما وكلل بتقدير مير  لب ، كوا قكرا    15ون 

 .25/2/2016املعول تتشييعًا لب حت ا االيتورار يف اا ب الع وا يف واختلار مربتب ب

قا  يياميتب  بتيمير وتيفيذ ا تفااًل بكركر ة يو  التشهيكركرد ة تكريًا وتقديرًا لرمال اجليش والتشرطو  .103

 . 9/3/2016وكلل بقاحتو امل  را  بك يو التيارة مامعو ميميهور يف 

  بكرالوج  ا  بوحتيكرامي اطار ا تفاال  الدولو  يفا  الل رية قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ ا تفااًل  مه .104

 .20/3/2016اليمري مامعو ميميهور 

 يفقا  يكرياميتب بتيمكرير وتيفيكرذ  اال تفكرال ة بيكرو  اليتكرير ة يف ك يكرو التيكرارة مامعكرو ميميهكرور            .105

5/4/2016. 

ال  أنب  اقا  يياميتب باملتشاركو  يف  فل توقيج كتاب ة خواطر حت ا  ائط التواصل ة م كدًا حت .106

 .4/2016/ 7علابها يف طاقا  مكان  مو اهدر  

عارف يياميتب يف  فل الوفاء و التفوق م كدًا أن م ر يتقومي العامل بفككرر عكرلابها الكرواحتا فكر       .107

20/4/2016. 
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ا نلا بوايوس مداريو أمييرة واميي اليطرون مبيايلو حتيد القيامو اليد يف  بإهداءقا  يياميتب  .108

1/5/2016. 

تب  يف  فل تي يب اوامي طالب مامعو ميميهور وختا  االنتشكرطو الطالبيكرو م ككردًا    عارف ييامي .109

يياميتب حت ا أن اخلربة املتوياة و الرغلو يف التطوير ها ركياتكرا تيويكرو و تطكروير اجلامعكرو يف     

3/5/2016. 

بوعكركرج رؤيكركرو وريكركرالو ل يامعكركرو والغايكركرا  واالهكركرداف وككركرذلل اخلطكركرو   و ول مكركررة قكركرا  يكركرياميتب .110

و كردة عكروان اجلكرومية باجلامعكرو و      ملرككرا ( امتوكرا   20االي اتيييو ل يامعو بعد حتول حتكردمي ) 

 ييج العوداء و ووكالء الك يا  باجلامعكركرو و نيم   م  الط لو و ميموا  التوكرج املكردنا  و

 . 4/5/2016االربعاء يو   الت  هلا حتالقو خت  يو بالك يا  

قا  يياميتب بتكرير الطاللو / ميامية حموومي حتلد الر ير فومية بالفرقو المالمكرو بك يكرو الاراحتكرو      .111

 يف  كركرس اجلامعكركرو م بكركرتب امليعقكركردة  يفمبكركرابقو القكركرررن الككركررير حت كركر  مبكركرتو  العكركرامل  يف

 وحبضور البيد الدكتور / حمافظ الل رية. 29/5/2016

 امل كرري  املرككراي ميورة الليكروف املقدمكرو مكر  الليكرل      يفاملتويكراي   قا  يياميتب بتككررير الطكرالب    .112

 . 17/7/2016بقاحتو امل  را  بك يو التيارة ف   امل ري امل ريفبالتعاون مج املعهد 

ة  يوليكرو اليكردة   23ثكرورة  ة  حتامكرًا حت كر  مكررور   64يايلو مرور قا  يياميتب  بتيمير وتيفيذ ا تفااًل مب .113

ايتاك  –مبتشاركو البيد أ.مي/البيد ف يفل مامعو ميميهور  اآلميابوكلل بقاحتو امل  را  بك يو 

التاريخ اوديث واملعاصر والعويد ا يلق ملعهد الدرايا  االفريقيو مامعكرو القكراهرة ومبتتشكرار    

 . 23/7/2016يف رئيس   س الوزراء ل تشحون االفريقيو يابقًا 

إلفتتاا قيكراة البكرويس اجلديكردة ومكررور     قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ ا تفااُل مبيايلو العيد االول  .114

يت  حتامًا حت   تومير قيكراة البكرويس مبقكرر إميارة اجلامعكرو مبتشكراركو البكرامية حتوكرداء ووككرالء         

 .6/8/2016الك يا  ولفي  م  أحتضاء هيحو التدريس باجلامعو ف  

تقكرديرًا   املبتتشكرار القكرانون  ل يامعكرو    –وامي بكرل محكرد   /حتاملبتتشار البيد  قا  يياميتب بتكرير .115

 .4/9/2016ل و يبو يف  االنتواءهومياتب العميوو يف اجلامعو لار  روا ل

فعاليا  ا تفكراال  حمافمكرو الكرل رية بكرذكر  حتيكردها القكروم   يكرث أن هكرذا         عارف يياميتب يف  .116

اإل تفال ييقل الفصر واإلحتتااز لكل أبياء احملافمو بكفاا عكرعب رعكريد فكر  موامهكرو مح كرو      

ل بكريد الدكتور/حموكرد حت كر  يكر طان     يكرو بيكرو  رعكريد    مدار ، وأهد  يكرياميتب  1807فريار حتا  

 .19/9/2016مبيدًا ل قيوو واملكانو الت   م ها مدييو رعيد ف  حمافظ الل رية 
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عارف يياميتب ف  ا تفاال  بدايو العا  الدراي  اجلديد  يث ايتقلل الطالب القدام  واجلكردمي   .117

واإلنتوكراء هلكرا خلدمكرو وطييكرا     بالورومي واالحتال  وكلل  ت  يكونوا  ري   حت    ب اجلامعو 

 .2016/  9/  24اوليب م ر ف  

طالب اجلامعو املكفوف  وكو  اإل تيامكرا  اخلاصكرو املتفكروق  رياعكريًا      قا  يياميتب بتكرير .118

وكلل ورصهر حت كر  رفكرج ايكرر مكرامعتهر فكر  املكانكرو الالئقكرو و مي كرها بالتشكركل املتشكررف فكر             

30/9/2016. 

 مبيايلو انت ارا  أكتكروبر اليكردة ومكررور ثالثكرو وأربعكرون      قا  يياميتب بتيمير وتيفيذ ا تفااُل .119

حتامًا حت   هذا اإلنت ار العمير وتكرير  أبطال  رب أكتوبر اليدة مبتشاركو البامية حتوداء 

 . 2016/ 10/  5ووكالء الك يا  ولفي  م  أحتضاء هيحو التدريس باجلامعو ف   

( مكر   43رية اجلديكردة مبيايكرلو الكرذكر  )   عارف يياميتب ف  فعاليا  ا تفال مريدة أخلار الكرل   .120

 .2016/  10/  11انت ارا  اكتوبر اليدة وتكرير أبطاهلا مب افمو الل رية بتاريخ 

 البيد ا يتاك الدكتور حتليد صاحل رئيس مامعو ميميهورقامن نقابو صياميلو الل رية بتكرير  .121

نقيكرب صكرياميلو الكرل رية     ف  يو  ال يدىل الل راو  الرابج  ضور البيد الدكتور أمحد زحت كروف 

 .31/10/2016ولفي  م  ال ياميلو وأيرهر باحملافمو ف  

البكريد ا يكرتاك الكردكتور حتليكرد صكراحل      ( بتككررير  EPSFقا  اإلوامي امل ر  لطالب ال كريدلو )  .122

 .3/11/2016بك يو ال يدلو ف  رئيس مامعو ميميهور 

صكراحل رئكريس مامعكرو     البيد ا يتاك الدكتور حتليدقا  مركا علاب مدييو ميميهور بتكرير  .123

 . 2016/  11/  30كو د رموز حمافمو الل رية مبركا اإلبدا  ف   ميميهور

البيد ا يتاك الكردكتور حتليكرد صكراحل رئكريس مامعكرو      قامن يعيو مشس املبتقلل بتكرير  .124

فكر  ختكرا  ملكرارمية     2016واختيار يياميتب كوفضل عص يو ورما مب افمو الكرل رية بعكرا     ميميهور

 . 2016/  11/  30م ر( ف   )حمك  العلور وعص يو

 البيد ا يتاك الدكتور حتليد صاحل رئيس مامعو ميميهورقا    س ا مو الكويت  بتكرير  .125

وعكره حت   تبهيل وتذليل كافو العقلكرا  ل ط لكرو الككرويت  الوافكردي  ل درايكرو مامعكرو       

 .2016/  12/  4ميميهور لغرس حتي ر التال ر وال ابط ب  التشعل  التشقيق  ف  

ارف يياميتب ف  فعاليا  )م  ر الكرل رية ا ول ل تشكرلاب( مب افمكرو الكرل رية تيفيكرذًا لتوميهكرا        ع .126

الرئيس القائد/حتلدالفتاا البيب  لتعوير فككررة املتشكراركو التشكرلابيو فكر  اإلبكردا  واإلبتككرار       

 2016/  12/  24واإلنطالق ملبرية وتاج إىل علاب واحت  لديب ييج أياليب وحتوامل اليياا بتاريخ 
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قا  يياميتب باملتشاركو ف  فعاليا  ا تفال املرككرا القكروم  ل ل كروث بعيكرده البكرتيي  بالقاحتكرو        .127

الرئيبيو باملركا بالدق  ون رحتايو ميولو رئيس   س الوزارء ووزيكرر التع كرير العكراىل والل كرث     

 .2016/  1/  2الع و  ف  

 

 املراكز  الىت تحصلت عليها اجلامعة فى النشر الدوىل
 

   ن اجلامعو حت   املركا ا ول حت   مبتو  اجلامعا  امل ريو يف اليتشر يف أحت     و ميوليكرو   .1

 .Natura)حت   مبتو  العامل( 

   ن اجلامعو حت كر  املرككرا ا ول حت كر  مبكرتو  اجلامعكرا  امل كرريو يف اليتشكرر يف أحت كر  حتتشكررة           .2

 Top ten percentile Journals ال  ل يتشر الدولا )حت   مبتو  العامل( 

باليبلو لتوثري التعاون ف  اليتشر الع و  حت   معدل اإليتتشهامي    ن اجلامعكرو حت كر  أحت كر  معكردل      .3

مكراء كلكرل حت كر  ت كرريم مكر  البكريد أ.مي/ أعكررف         1,9ايتتشهاميحت   مبتو  اجلامعا  امل ريو بيبلو 

 يف إ تفاليو العيد البت  ل وركا. –رئيس املركا القوما ل ل وث  –ععالن 

 الرمسى جلامعة دمنهوراملويع اإلكرتونى 
أصلم مركا املوقج اإللك ون  الرمسكر  جلامعكرو ميميهكرور طلقكرًا ل ت كريي  الكردوىل العكرامل  مكر           .1

)املرككرا   2016م يكرون زائكرر(  تكر  يوليكرو      14حتكردمي الاائكرري     – 8658)املركا العكرامل     2015مييبورب 

 –الدكتور/حتليكرد صكراحل    م يون زائر( ف  ىل مهومي البيد ا يكرتاك  16حتدمي الاائري   – 7400العامل  

 رئيس اجلامعو 

 

 

 الوافدين

 ول مرة مامعو ميميهور ونتييو ل يهد امللذول واللالغ ا هويو ل بيد ا يتاك الكردكتور / حتليكرد    .128

رئيس اجلامعو ف  العالقا  مج الدول العربيو ويفاراتها موهوريو م ر العربيكرو بتشكرون    –صاحل 

( وافكرد مكر  ميولكرو    35)ا  الع يا باجلامعو، فقد مت قلول حتدميالت اق الطالب الوافدي  بربامج الدراي

بالتعاون مج املعهد العرب  ل تصطيط بالكوين، وكلل لايكرامية مكروارمي اجلامعكرو وزيكرامية     الكوين 

 .2016/  12/  15ف   2019-2015العو و ال علو تيفيذًا ل صطو التطويريو لبياميتب 
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 املشروعات اإنشائية
 

 2017ييتر اإلنتهاء م  تب يوهر  –ك يو التوريض -1

 2017ييتر اإلنتهاء م  تب يوهر  –ملي  املعامل املركايو  - 2

 2017ييتر اإلنتهاء م  تب يوهر  –ك يو ريا  ا طفال -3

 2018 – 2017ييتر اإلنتهاء م  تب يوهر  –ك يو اهليديو -4

 

 

  2016كليات جامعة دمنهور أ.د / عبيد صالح لإنجازات 

 ك يو ال يدلو :اواًل : 

 التاريخ  املوضوع  البيان  

مشروع معمل حتليل االدوية  املشروعات البحثية  1

 واملستحضرات الصيدلية 

7- 2016 

  1مرفق  اخلطة البحثية للكلية  2

  - برامج التعاون املشرتك  3

  16 عدد االحباث املنشورة دوليا  4

رسالة ماجستري  2 عدد الرسائل العلمية  5

للمعيد هايدى 

 امحد ساهر   : 

31-5-2016 

رسالة املاجستري 

للمعيد اميان 

 بدر : 

17-7-2016 

 - - دولية(  –براءات اخرتاع ) حملية  6

 التاريخ  املوضوع  البيان  

  -  - الكتب املنشورة  7

حصول عميد الكلية السيدة  اجلوائز  8

االستاذ الدكتور/ هدى دعبيس 

على جائزة الصيدىل املتميز 

 على مستوى حمافظة البحرية 

5-2016 

 حصول الباحثني من اعضاء هيئة  تشجيع وتكريم الباحثني  9
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التدريس واهليئة املعاونة 

بالكلية على مكافأت للنشر 

 العلمى من اجلامعة 

 عقد ورش عمل  10

 ورش عمل   4

ورشة عمل عن اعداد تقارير  -1

 املقررات  ) د/ ماجد وصفى (

1-2-2016 

ورشة عمل عن معايري االمن   -2

والسالمة باملعامل ) د/ هشام 

 الششتاوى ( 

8-8-2016 

ورشة عمل عن اعداد ملف  -3

MSDS للمواد الكيماوية 

 )د/ هشام الششتاوى ( 

 

15-8-2016 

 التاريخ  املوضوع  البيان  

 عقد ورش عمل  

 

ورشة عمل عن اعداد خرائط  -4

 املنهج ) د/ ماجد وصفى ( 

20-9-2016 

* االنتهاء من اعداد اسرتاتيجية  اعمال جودة التعليم  11

 التعليم و التعلم للكلية .

* االنتهاء من توصيف مقررات 

الربامج الدراسية التى تقدمها 

 الكلية 

 

13-8-2016 

 2016-8-14 معامل حبثية بالكلية . 5جتهيز  جتهيزات معامل  12

 دبلومة الكيمياء احليوية  -1 برامج تعليمية جديدة  13

دبلومة الصيدلة االكلينيكية  -2

 واملمارسة الصيدلية

ماجستري / دكتوراه فى  -3

الصيدلة  جبميع االقسام العلمية 

 بالكلية 

خالل العام 

 اجلامعى 

2015-2016 

 اداريني :  دورات تدريبية  14

دورة معايري االمن والسالمة  -1

 باملعامل ) د/ هشام الششتاوى (

15-8-2016 

دورة عن مهارات االتصال بكلية  -2

 التمريض 

7-2016 

 التاريخ  املوضوع  البيان  
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دورة عن ادارة الوقت بكلية  -3 دورات تدريبية 

 التمريض

7-2016 

دورة عن التخطيط االسرتاتيجى -4

 بكلية متريض 

3-8-2016 

دورات تدريبية ) اعضاء هيئة  

 التدريس واهليئة املعاونة 

 دورة  عن  اساليب تقويم الطالب -1

 ) د/ شريف زكريا ( 

1-8-2016 

 دورة عن التعليم االليكرتونى -2

 ) د/ حممد فوزى واىل (  

2-8-2016 

دورة عن اسرتاتيجية التعليم  -3

 والتعلم 

 ) د/ ماجد وصفى حلمى (

7-8-2016 

مشاركة الكلية فى اليوم  دورات العاب رياضية  15

 الرياضى للجامعة

 4-2016 

دورة كرة قدم مخاسى لطلبة 

 الكلية  

20-2-2016 

االشرتاك فى بطولة تنس الطاولة 

 على مستوى اجلامعة

 

25-2-2016 

 التاريخ  املوضوع  البيان  

االشرتاك فى  زيارة معرض الكتاب  انشطة ثقافية وفنية  16

 الدوىل 

7-2-2016 

االشرتاك فى امللتقى الرابع إلعداد 

 القادة حبلوان 

حتى  12-2-2016

16-2-2016 

االشرتاك فى معسكر االبتكار 

 باجلامعة 

18-2-2016 

تنظيم مسابقة بعنوان صيدلة 

 عندها تالنت

22-2-2016 

اجراء اختبار لفريوس سى  للطالب  - انشطة خدمة جمتمع  17

اجلدد املرشحني للفبول جبامعة 

 دمنهور 

اجراء اختبار لفريوس سى لإلداريني  - 

 جبامعة دمنهور

حتى  24-8-2016

5-10-2016 

حتى  3-8-2016

18-8-2016 

 2016-3-18 تنظيم ندوة عن مرض فريوس سى 

تنظيم محلة توعية ضد مرض 

 السكر 

18-3-2016 

االشرتاك فى مبادرة البحرية خالية 

 من فريوس سى  

21-4-2016 
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 2016-4-25 زيارة دار املسنني 

 2016-3-22 زيارة دار ايتام باالبعادية 

 

 

 ثانيًا : ك يو  التوريض :

 ت   21/4/2016م   الف ة يف ميميهور مامعو ل عام   المانا المقايف الرياعا املهرمان إقامو -1

5/5/2016 . 

مبي س  2016يف ابريل  احتتواميها ومت والرياعو التشلاب مديريو مج تعاون بروتوكول توقيج -2

 اجلامعو.

مبي س  2016مايو  يف احتتواميها ومت املب  و بالقوا  الطليو اإلميارا  مج تعاون بروتوكول توقيج -3

 اجلامعو.

بك يو التوريض مامعو  2016-2015تيفيذ ميورة تع يويو ) تدريليو ( لطالب االمتياز ل عا  اجلامعا  -4

ميميهور مج االقبا  التاليو : فبر اللاطي  و اجلرا و و اواال  اورمو و اليبا و التوليد و االطفال و كلل 

مت تيفيذ بروتكوال  التعاون لتدريب  ) االمتياز ( قلل بدايو التدريب العو ا ولتوه يهر بالبيو التدريليو 

 طالب االمتياز لد  املبتتشفيا  اخلاصو بااليكيدريو.

ص يو ( ون رحتايو االيتاك الدكتور / حتليد صاحل  –بيطريو  –املتشاركو يف حتول قاف و ) زراحتيو  -5

 .6/3/2016رئيس مامعو ميميهور يف 

املعهد الطل  القوم   – ضانا   –قر   –تقدير خدما  طليو و تمقيفيو ل ويتوج الل راوي ) مراكا  -6

 . 2016-2015( ون اعراف قبر امريض ص و التوج ل عا  اجلامعا 

تقدير مباحتدا  حتيييو ميها تغ فو مالبس و تعلحتها و توزيعها حت ا بعض املرع  باملبتتشفا الط   -7

 القوما بدميهور .

و حتول حت  الدورا  و الفحا  تفعيل و دة التدريب و اخلدما  التوريضيو بالك يو و حتقد ورع -8

 املبتهدفو ميها مب افمو الل رية م  نيرعا  و احتضاء هيحو تدريس و طالب .

املتشاركو يف قاف و بيطرييو بقريو بويط بالرمحانيو ون رحتايو البيد أ.مي. / حتليد صاحل يف  -9

2/6/2016. 

 تيمير ميورا  تدريليو بالعياوي  التاليو :  -10

 التاريخ عدميال املبتفيدي   اير الدورة 

مكاف و 

 العدو 

نيرعا  

 مبتتشف  اللدراو 

11 25/1/2016 

ط لو ك يو  االيعافا  االوليو

 الع و 

40 1/2/2016 

نيرعا   ايتقلال و طوارئ

 املبتتشفيا 

40 8/2/2016 
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نيرعا   حتو يا 

 املبتتشفيا 

28 10/2/2016 

اطفال  ديما 

 الوالمية

نيرعا  

 املبتتشفيا 

34 10/2/2016 

نيرعا   الك و  الغبيل

 املبتتشفيا 

25 28/3/2016 

اطفال  ديما 

 الوالمية

نيرعا  

 املبتتشفيا 

19 4/4/2016 

 

 وعج اخلطو االيتاراتييو لك يو التوريض.. -11

تتشكيل جليو لت  يل االيتليانا  و االنتهاء م  توزيج كافو االيتليانا  يف الوقن احملدمي و  -12

 تب ير ت ل االيتليانا  لو دة عوان اجلومية.

 

 ثالمًا : ك يو ريا  ا طفال :

 

 خدمة اجملتمع و تنمية البيئة :  –خدمات الكلية للمجتمع 
 26/3/2016عمل حفل العياد الطفولة الطفال محافظة البحيرة وذلك يوم  -1

 2/4/2016عمل زيارة الى دار االيتام  بتاريخ  -2

 27/4/2016عمل زيارة الى دار المسنين  بتاريخ  -3

 25/5/2016االورام بدمنهور بتاريخ عمل زيارة الى معهد  -4

 

 النشانات الطالبية 
 عمل معرض فنى من انتاج طالبات الكلية . -1

 3/4/2016عمل الصالون الثقافى الثانى للكلية وقد اقيم بكلية االداب جامعة دمنهور بتاريخ  -2

عر اقامةةةة نةةةدوة البةةةعرية بالكليةةةة بح.ةةةور البةةةاعر ا.د/ محمةةةد عيسةةةى  والبةةةاعر احمةةةد بةةةلبى  والبةةةا -3

 19/4/2016بهجت صميدة  . بتاريخ 

قيةةةام بعةةةض اع.ةةةات ريسةةةة التةةةدريد بالكليةةةة بعمةةةل دورات تدريبةةةة  بم سسةةةة بةةة ن لتنميةةةة المجتمةةة   -4

 والبيسة .

 شئون التعليم والطالب 
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  األنتهات من إعداد السحة جديدة للكلية تتوفر بها برامج مختلفة طبقا لمتطلبات سوق العمل بنظام الساعات

 وتمول الكلية ذاتيا بمصروفات خاصة )ال سحة حاليا معرو.ة على المجلد االعلى(المعتمدة 

 ( انبات قاعدة بيانات للطالباتID كل طالبة مكون من ) ثمانية ارقام 

  تحويل تدريد المنارج الدراسية من الطريقة التقليدية الي الطرق الحديثة لتنمية االبداع لدى الطالبات وتم ذلك

المواد الدراسية)متحف ومكتبة الطفل( للفرقة الرابعة وتم افتتاح سيادتكم للمعرض يوم من خ ل بعض 

 م16/5/2016

  تبجي  الموارب المختلفة من فنون وموسيقى وادب وجوالله وغيررا من خ ل اقامة الصالونات الثقافية

 والمعارض الفنية وغيررا

 م في االختباراتاظهار نتجة جمي  الفرق بعد خمسة عبرة يوما من اخر يو 

 اقامة معرض فني من انتاج الطالبات الكلية 

  م على مستوى الجامعة وابترك فيه جمي  كليات 2016/ 4/ 3اقامة الصالون الثقافي الثاني بالكلية يوم

 الجامعة

  اقامة ندوة بعرية بالكلية بح.ور الباعر االستاذ الدكتور محمد عيسى والباعر احمد بلبي والباعر بهجت

 م4/2016/ 19ة  يوم صميد

 قيام بعض اع.ات ريسة التدريد بالكلية بعمل دورات تدريبية بم سسة ب ن للتنمية المجتم  والبيسة 

 ابتراك الطالبات في الدورة الكبفية فى البستان 

 اقامة ندوة تحت حملة سفير األخ ق 

 مكتبة الطفل(-اف التوحداطي-االنتهات من مباري  التميز الط ب الث ثة)متحف معالم مصر السياحية 

 

 


