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 إزاض٠ ايه١ًٝ

 
عُٝس ايه١ًٝ 

 أ.ز. ْاٖس عبسايععٜع ايعٓا٢ْ

 
 

   
 

       
 

 سامت عبس ايطمحٔ غاملأ.ز.     
 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ       

يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب       

 عٝس أ.ز.َٓاٍ قُس ابطاِٖٝ
 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ
يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا 

 أ.ز. ٢َٓ قُس دٛز٠ ظغًٍٛ
 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ
يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 
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 (2016/2017) يف ايعاّ اؾاَعٞ األقػاّ ايع١ًُٝ اؿسٜج١  -1
 ال ٜٛدس 

 
 ع٢ً ايال٥ش١ ايساخ١ًٝ يًه١ًٝايتعسٜالت اييت ططأت  -2

 ايكٝسي١ٝ ) ال ٜٛدس أٟ تعسٌٜ ( بطْاَر بهايٛضٜٛؽ -1

 ايكٝسي١ٝ ـ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ بطْاَر بهايٛضٜٛؽ  -2

  2014/  12/  23تعسٌٜ ٚظاضٟ بتاضٜذ 

   2017/  4/  6تعسٌٜ ٚظاض٣ بتاضٜذ 
 ايرباَر ايسضاغ١ٝ اـاق١ طبكا يٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ -3

 قٝسي١ إنًٝٓٝه١ٝ . ايكٝسي١ٝ ) بطْاَر ْٛعٞ (بطْاَر بهايٛضٜٛؽ  -1

 ٚ ايطب ايتذسز٣ .املٓاع١ بطْاَر املادػتري امل٢ٓٗ ؾ٢  -2

 بطْاَر زنتٛض ايكٝسي١ ؾ٢ ايكٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ )ايؿاضَا ز٣(  -3

 

 بطاَر ايتعًِٝ املؿتٛح -4 
 ال ٜٛدس بطاَر يًتعًِٝ املؿتٛح بايه١ًٝ
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 ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ يًه١ًٝااللاظات  -5

َبًؼ  ايؿطٜل ايبشج٢ اغِ املؿطٚع ّ
 ايتٌُٜٛ

تاضٜذ قطف 
 ايسؾع١ األٚىل

1 

تكٓٝع ٚزضاغ١ َٝهاْٝه١ٝ تأثري 
فُٛعات دسٜس٠ َٔ َجبطات إْعِٜ 

ايػٝهًٛاٚنػٝذٝٓاظ نُهازات 
ياليتٗابات َٚجبطات الْتؿاض اـالٜا 

 ايػططا١ْٝ

 ز/ يًٝٞ عبس ايطمحٔ أبٛ ظٜس ايباسح ايط٥ٝػ٢
 أ.ز/ َادس٠ ْكط أمحس ْكط
 ز/ ٚيٝس عبس اؿهِٝ بَٝٛٞ
 ز/ غاز٠ قُس قسٜل بػتإ

30000 6/7/2010 

ايتعطف ع٢ً املٝهطٚبات باغتدساّ  2
 تهٓٛيٛدٝا املاٜهطٚاضاٟ

 ايباسح ايط٥ٝػ٢ ز/ قُس قُس عازٍ ايػهطٟ
 أ.ز/ قُس عازٍ ايػهطٟ

 ز/ قُس أغعس املٛايف
175000  

اغتهؿاف ؾعاي١ٝ بعض املٓتذات  3
 ايطبٝع١ٝ نُهازات يًبسا١ْ

 ز/ أمحس أبٛ ايػٝط دٖٛط0ايباسح ايط٥ٝػ٢ ا
 ز/ ؾاط١ُ عبس ايطمحٔ ايرب

 ز/ ْؿ٣ٛ قُس ابطاِٖٝ
 ز/ طاضم عبس املٓعِ ايسٜػط٢

 ز/ خايس ضؾعت قُس ظيط
 م/ قُس قالح عبس ايطاظم سػٔ

170000 27/4/2016 

4 

تكُِٝ ٚتؿٝٝس َطنبات ؾبٝٗ٘ 
يًػًَٝٛٝالغت َجبط١ 

نعٛاٌَ َجبط١  4يًؿػؿٛزاٜػترياظ 
 يعاٌَ خنط االٚضاّ

 ز/ َادس٠ عبس ايععٜع ايػٝس0ايباسح ايط٥ٝػ٢ ا
 ز/ خايس بؿري ؾعبإ

 ز/ قُس عبس ايٖٛاب
 ّ/ غاز٠ قسٜل بػتا0ٕز0ا

150000 27/4/2016 

5 

تكُِٝ ٚتؿٝٝس َؿتكات دسٜس٠ 
ايبٝهٛيٝٓو نُجبطات ؿُض 

الْعِٜ ايهابٓٝع شات ؾعاي١ٝ 
 قت١ًُ َهاز٠ يًػططإ 

 ايباسح ايط٥ٝػ٢ ز/ خايس بؿري غًِٝ
 ّ/ َادس٠ عبس ايععٜع ايػٝس0ز0ا

 ز/ ي٢ًٝ عبس ايطمحٔ أبٛ ظٜس
 ز/ أَا٢ْ قالح َكطؿ٢ قالح

 ز/ ضاْٝا َكطؿ٢ مجع١
 ز/ قُس ايػٝس أمحس املػري٣

150000 27/4/2016 

6 
 Heparanايتشهِ ؾ٢ ؼًٌ 

sulfate Proteoglycans   

                

 ايباسح ايط٥ٝػ٢ ز/ اميإ غعٝس عبس اـايل
 ز/ سامت عبس ايطمحٔ ع٢ً غامل0ا

 ز/ ْٗاٍ قػٔ ايؿطب٢ٓٝ
 ايطايب١ / اْتكاض ْع٢ُ

 ايطايب / عُط اـٛىل

150000 11/5/2016 
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 ) مل تٓت٢ٗ بعس(َؿطٚعات عج١ٝ ممٛي١ َٔ دٗات أدٓب١ٝ 

 قٓسٚم ايعًّٛ ٚايت١ُٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ  –دٗ٘ ايتٌُٜٛ 
َبًؼ  ايؿطٜل ايبشج٢ اغِ املؿطٚع ّ

 ايتٌُٜٛ
 َامت قطؾ٘

ايسضاغ١ ايتؿٝٝس١ٜ ٚايتكِٝٝ اؿ٣ٛٝ  1
ٚايُٓصد١ اؾع١ٝ٥ يبعض َطازؾات 

ايهٝٓاظٚيني اؾسٜس نُجبطات الْعِٜ 
 ثٓا٢٥ ٖٝسضٚايؿٛالت املدتعٍ

ز/ سػني ابطاِٖٝ 0ايط٥ٝػ٢ اايباسح 
 24994 100000 ايكباؽ

 

 َؿطٚعات عج١ٝ ممٛي١ َٔ دٗات أدٓب١ٝ ) مل تٓت٢ٗ بعس(
 بطْاَر ايتعإٚ ايع٢ًُ املكط٣ ايؿطْػ٢ ) أقٛتب ( ٚاملٍُٛ َٔ أنازمي١ٝ ايبشح ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛدٝا –دٗ٘ ايتٌُٜٛ 

َبًؼ  ايؿطٜل ايبشج٢ اغِ املؿطٚع ّ
 قطؾ٘ َامت ايتٌُٜٛ

1 
تطٜٛط تؿاعالت اؿًك١ٓ ايػري َتُاث١ً 

يتؿٝٝس َجبطات دسٜس٠ الْعِٜ ايربٚتٝٝع 
 ز -ايهبس٣ ايؿريٚغ٢ 

 57000 120000 ايباسح ايط٥ٝػ٢ ز/ خايس بؿري غًِٝ

 
 َؿطٚعات عج١ٝ ممٛي١ َٔ دٗات أدٓب١ٝ ) مل تٓت٢ٗ بعس(

 (21746قٓسٚم ايعًّٛ ٚايت١ُٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاـام باملؿطٚع ضقِ ) –دٗ٘ ايتٌُٜٛ 

َامت  َبًؼ ايتٌُٜٛ ايؿطٜل ايبشج٢ اغِ املؿطٚع ّ
 قطؾ٘

يؿطا٤ دٗاظ ايطْني اي٣ٚٛٓ املػٓاطٝػ٢  1
 يًه١ًٝ

 ايباسح ايط٥ٝػ٢
 ز/ سػني ابطاِٖٝ ايكباؽ0ا

5000000 
مخػ١ ًَٕٝٛ 

 دٓٝ٘
------ 
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   مناشز  ايعالقات ايجكاؾ١ٝ 

 بٝإ باالداظات ايسضاغ١ٝ ٚاملؤمتطات ٚايعٜاضات ايع١ًُٝ ٚٚضف ايعٌُ

 ايبٝإ
أ ؽ 

 َتؿطؽ

أ 

 َتؿطؽ

أ. ّ 

 َتؿطؽ
 أغتاش

أغتاش 

 َػاعس
 َسضؽ

َسضؽ 

 َػاعس
 إمجاىل َعٝس

 13 3 10 - - - - - - أداظات زضاغ١ٝ

 7 - 7 - - - - - - إؾطاف َؿرتى

 16 3 - 10 3 - - - - ١َُٗ ع١ًُٝ

 5 - 5 - - - - - - بعج١ خاضد١ٝ

 3 - 3 - - - - - - بعج١ زاخ١ًٝ

 2   1    1  َؤمتطات خاضد١ٝ

 32 1 - 13 7 6 1 4 - َؤمتطات زاخ١ًٝ

 3 - - 1 2 - - - - ظٜاض٠ ع١ًُٝ

  - - - - - - - - زٚضات تسضٜب١ٝ

 2 - - - 2 - - - - ٚضف ايعٌُ

 83 اإلمجايٞ
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 ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ايساخ١ًٝ ٚاملؤمتطات اـاضد١ٝ ٚٚضف ايعٌُ

 ايػاز٠ املؿاضنني َهإ اإلْعكاز املؤمتط / ايسٚض٠ ايتسضٜبٝ٘ ّ
 ايكػِ االغِ

املؤمتط ايع٢ًُ األٍٚ يًُػتشهطات  1
 اهلٓس ايكٝسي١ٝ ايػصا١ٝ٥ ٚاالَطاض املعَٓ٘ 

 ز/ ؾطٜس عبس ايطسِٝ بسض0ٜ٘ا
 ايعكاقري

املؤمتط ايسٚىل ايتاغع ٚايعؿطٜٔ يًهُٝٝا٤  2
 ز / قُٛز ؾ٢ُٗ ايػباع٢ تطنٝا ٚايٓٛاتر ايطبٝع١ٝ ٚايتٓٛع ايبٝٛيٛد٢

 ايعكاقري

3 
املؤمتط ايسٚىل اـاَؼ يًذُع١ٝ ايعطب١ٝ 
يًبشٛخ ايطب١ٝ ٚايتشسٜات ايكش١ٝ ؾ٢ 

 ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

 ؾطّ ايؿٝذ
28  - 31/10 

 ز/ قُس عبس ايٖٛاب املطغ٢
 ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ز/ ٢َٓ ؾاضٚم ايٓكٝط٢

 ايعكاقري

املؤمتط ايسٚىل االٍٚ عٔ ايتٓٛع اؿ٣ٛٝ  4
 ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 داَع١ سًٛإ
15 -  16/10 

 ز/ ؾتح اهلل ؾتح اهلل بال0ٍا
 ايهُٝٝا٤ ايطب١ٝ

5 

املؤمتط ايسٚىل ايجايح عؿط يًهُٝٝا٤ ٚزٚضٖا 
 ؾ٢ ايت١ُٝٓ

 ؾطّ ايؿٝذ
 داَع١ املٓكٛض٠ن١ًٝ ايعًّٛ 

 ز/ ْاٖس قُٛز ايعٓا0٢ْا
 ز/ ؾٛظٜ٘ أمحس ابطا0ِٖٝا
 ز/ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ أمحس 0ا
 ز/ ي٢ًٝ ؾطز عٝػ0٢ا
 ز/ ععٙ ضؾاز َعطٚف 0ا
 ز/ اسػإ أمحس ابٛ ايسٖب 0ا
 ز/ ٢َٓ دٛزٙ ظغ0ًٍٛا
 ز/ سػٔ قُس سػ0ٔا
 ّ/ ظٜٓب عٛض ؾطٜب0٘ا

 ز/ ؾآٖسٙ املػري٣
 ز/ غازٙ غاَح ساؾغ

 لال٤ ابطاِٖٝ عبس ايععٜعز/ 
 ز/ َطقل عازٍ سٓني
 ز/ ٚال٤ قُٛز عازٍ 

 

6 

 املؤمتط ايطابع ؾاَع١ املػتكبٌ

 داَع١ املػتكبٌ

 ز/ ثٓا٤ قُس بطز0ا
 ّ/ ْاز١ٜ قرب٣ ايػٝس 0ا

 ز/ ٢ْٗ قُس قاحل
 ز/ ضاْٝا َكطؿ٢ مجع٘
 ز/ أَا٢ْ قالح َكطؿ٢

 ز/ اضٖإ ابطاِٖٝ ابٛ ٖاؾِ
 ْعري غالَ٘ ز/ دريَني

 ز/ غًٛإ قُٛز سػب ايػٝس
 

 

7 GENID 
 ايكاٖط٠

21  - 23 /2 
 ز/ عبس ايععٜع اؾٌُ

 املٝهطٚبٝٛيٛد٢

8 ESMM 
 ايكاٖط٠

1/4/2017 

 ز/ ضَهإ سػٔ ابطا0ِٖٝا
 ز/ اميإ غالَ٘ عبس اجملٝس
 ز/ عبري قُس عبس ايععٜع

 ز/ ضؾا ؾتش٢ بطٚٙ
 ز/ ؾُٝا٤ سػٔ قُس

 ز/ زٜٓا عٝس ايػٝس
 قُس اؿػني ضدب ز/

 املٝهطٚبٝٛيٛد٢

 ١ًٝ ايكٝسي١ن املؤمتط ايسٚىل األٍٚ يًعًّٛ ايكٝسي١ٝ 9
9  -  11/4 

 ز/ قُس ايػٝس عبس ايػؿاض
 مجٝع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼٚ
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 2016/2017، ٚزٚض٠ إعساز املعًِ خالٍ عاّ  TOEFLبٝإ بأمسا٤ اؿاقًني ع٢ً ؾٗاز٠ 
 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أعها٤ ايػازٙ َعا٢ْٚ َٔ

 
 االختباض اإلغِ

 TOEFL ضٜٗاّ قُس ايػعٝس
 TOEFL خًٛز عال٤ ايسٜـــــٔ

 TOEFL مسط مسري تٛؾــٝل
 TOEFL َٗا أمحس َبـــــطٚى
 TOEFL غ٢ًُ َػعس ايعطاق٢

 TOEFL ضْا قُس ضنــــــــا
 إعساز َعًِ َطقل عازٍ ابطاِٖٝ

 إعساز َعًِ ْس٣ ؾٛظ٣ ابطاِٖٝ

 
 
 

 ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؿاقًني ع٢ً دٛا٥ع اؾاَع١
 

 اجملاٍ ايع٢ًُ اؾا٥ع٠ ايسضد١ ايع١ًُٝ اإلغــــــــــــــــــِ ّ
 ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ دا٥عٙ اؾاَع١ ايتؿذٝع١ٝ اغتاش َػاعس عبس ايععٜعابطاِٖٝ لال٤ ز / 1
 املٝهطٚبٝٛيٛد٢ ٚاملٓاع١ ايتؿذٝع١ٝدا٥عٙ اؾاَع١  اغتاش َػاعس ز/ ضؾا قُس ؾتش٢ بطٚٙ 2
 املٝهطٚبٝٛيٛد٢ ٚاملٓاع١ اإلبساع ايع٢ًُ اغتاش َػاعس ز/ قُس ٜٛغـ ابطاِٖٝ 3
 ايؿاضَانٛيٛد٢ ٚايػُّٛ أسػٔ ضغاي١ َادػتري َسضؽ ز/ ضساب قرب٣ عبس ايطمحٔ 4
 ايكٝسالْٝــــات أسػٔ ضغاي١ زنتٛضاٙ َسضؽ َػاعس ز/ ضٜٗاّ كتاض أمحس 5
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 الاظات ايه١ًٝ خالٍ ايعاّ 
 (2016/2017) خالٍ ايعاّ اؾاَعٞ  إْؿا٤ات دسٜس٠ بايه١ًٝ  ٚتهًؿتٗا اإلمجاي١ٝٚ ب١ٝٓ ؼت١ٝ

َهٕٛ َٔ  مثا١ْٝ قاعات زضاغ١ٝ ٚ عسز ثالخ سذطات  ايتع٢ًُٝ {ب ٚ  ا }اْؿا٤ زٚض خؿٝـ ) َعس٢ْ( أع٢ً املب٢ٓ  .1
 دٓٝ٘ َكط٣ ( .  7182143أعها٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ بتهًؿ١ إمجاي١ٝ ) 

 
تعٜٚس ايه١ًٝ بعسز ) ٚاسس ( َكعس نٗطب٢ محٛي١ ٚاسس طٔ يتػٌٗٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ باملب٢ٓ ز ، ٖـ ايتع٢ًُٝ بتهًؿ١  .2

 دٓٝ٘ َكط٣ ( .   745000امجاي١ٝ )  
 

   .دٓٝٗا َكطٜا ( 400000دٗاظ تهٝٝـ غكؿ٢ قسضٙ مخػ٘ سكإ َٝهاْٝه٢ بتهًؿ١ امجاي١ٝ )   20تعٜٚس ايه١ًٝ بعسز  .3

 
 عٌُ قٝا١ْ ملعاٌَ اقػاّ ايهُٝٝا٤ بايسٚض ايطابع ٚاـاَؼ باملب٢ٓ ) ز (  ايع٢ًُ .  .4

 
 ْعسٌٜ َػايو اهلطٚب ؾُٝع املبا٢ْ ايتع١ًُٝٝ .  .5

 
 تعٜٚس االقػاّ ايع١ًُٝ  .6
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 ضعا١ٜ ايطالب
  :ايٓؿاط ايجكاؾ٢ أٚال

 
ّ 

 عسز املػتؿٝسٜٔ َٛعس ايتٓؿٝص َهإ ايتٓؿٝص اغِ املؿطٚع

 طايب١ طايب إىل َٔ

 Pharmacyتٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ بسٚض ايكٝسىل  1

profession awareness campaign 

َػتؿؿ٢ األَطاض 
 ايكسض١ٜ

 ضٚاز املػتؿؿ٢ 18/6

 طالب ايه١ًٝ 22/6-21 ايه١ًٝ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ بسٚض ايكٝسىل 2
 ضٚاز ايٓاز٣ 26/6 ْاز٣ دعٜط٠ ايٛضز تٓعِٝ طالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ بسٚض ايكٝسىل 3
تٓعِٝ طالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ بسٚض ايكٝسىل بايٓاز٣  4

 اإلدتُاع٢
 ضٚاز ايٓاز٣ 26/6 املٓكٛض٠إغتاز 

 ـــــــ 5 20/7 17/7 مبعػهط مجك٘ اإلؾرتاى ؾ٢ املًتك٢ ايػ٣ٛٓ األٍٚ إلعساز قا٥س َتُٝع 5
 ضٚاز املػتؿؿ٢ 3/8 َػتؿؿ٢ ايباطٓ٘ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض ايتٗاب ايهبس ايٛبا٢٥ 6
سٍٛ اْتدابات اجملايؼ احمل١ًٝ بكاع١  اإلؾرتاى ؾ٢ املًتك٢ ايتٛع٣ٛ 7

 املؤمتطات
 10 ـــــــــ 17/8 اؾاَع١

 ــــــــ 2 8/9 3/9 مجك٘ اإلؾرتاى ؾ٢ َعػهط إعساز ايكاز٠ ظُك١ 8
 23 4 4/10 1/10 ْكاب١ ايكٝازي١ ( Your Careerتٓعِٝ زٚض٠ تسضٜب١ٝ يًطالب ٚاـطجيني بعٓٛإ )  9
ْس٠ٚ بعٓٛإ ) األغطاض ايػت١ يكا٥س املػتكبٌ ( حيانطٖا ز/  االؾرتاى ؾ٢ 10

 ؾطٜـ قالح ايسٜٔ  مبٓاغب١ استؿاالت أنتٛبط  
 20 10 4/10 ن١ًٝ اؿكٛم

 Overview Onتٓعِٝ  طالب يٝتؼ دٛ ْس٠ٚ طب١ٝ بعٓٛإ )  11

Cancerٔحيانطٖا  ز/ ؾاضٚم سػٔ ؾاضٚم سػ ) 
 طالب ايه١ًٝ 11/10 ايه١ًٝ

 طالب ايهًب١ 27/10  15/10 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب ؾطٜل ٚد١ٗ ْعط َعطض نتاب غٛض األظبه١ٝ 12

اإلعساز ٚايتٓعِٝ يٓس٠ٚ قطاع  خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ بايتعإٚ  13
َع ْكاب١ ايكٝازي١ بعٓٛإ ) منط ايتػص١ٜ ايػًِٝ يًطالب ٚايعاًَني ( 

 حيانطٖا ز/ ٢ْٗ عبس ايطمحٔ

طالب ايه١ًٝ  17/10 ايه١ًٝ
 ٚايعاًَني

 3 ــــــــ 20/10 19/10 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ زٚض٠ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ 14
 طالب ايهًب١ 23،24/10 17،18/10 ايه١ًٝ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً زعا١ٜ عٔ بطْاَر ايتبازٍ ايطالب٢ 15
أنتٛبط عهٛض  االؾرتاى ؾ٢ ايٓس٠ٚ ايجكاؾ١ٝ املكا١َ مبٓاغب١ أْتكاضات 16

أ.ز/ ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ٚايػاز٠ ايعُسا٤ 
 ٚايٛنال٤

 20 10 19/10 ن١ًٝ ايتذاض٠

 9 10 25/10 24/10 ايه١ًٝ تٓعِٝ َػابك١ ايكطإٓ ايهطِٜ   17
 ــــــ 9 3/11 1/11 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ َػابك١ زٚض٣ املعًَٛات  يطالب أغط نًٝات اؾاَع١ 18
 طالب ايه١ًٝ 14/11 13/11 ايه١ًٝ Patient Counselingتٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً زعاٜا ملؿطٚع  19
 2 4 16/11 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايطٜان١ٝ االؾرتاى ؾ٢ َػابك١ االْؿاز ايس٢ٜٓ 20
تٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ مح١ً تعطٜـ مبطنع ؾاضَا غهٍٛ ؾ٢ نًٝات   21

 -ايطب  –طب األغٓإ   -ايعًّٛ -ايطب ايبٝطط٣
  24/11 20/11 نًٝات اؾاَع١

 طالب ايه١ًٝ 24/11 23/11 ايه١ًٝ ) GITOLOGYتٓعِٝ ؾطٜل يٝتؼ دٛ َعطض بعٓٛإ )  22
 تٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ ْس٠ٚ بعٓٛإ  23

(   (  Pharma School center symposium for 

scientificresearch 

 ايه١ًٝطالب  26/11 ايه١ًٝ

 1 1 29/11 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ زٚض٠ نُبٝٛتط ؾ٢ ايربفٝات ع٢ً َػت٣ٛ نًٝات اؾاَع١ 24
 طالب ايه١ًٝ 1/12 29/11 ايه١ًٝ ) CLINICSتٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ َعطض طب٢ بعٓٛإ )  25
 طالب ايه١ًٝ 30/11 29/11 ايه١ًٝ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض ايػهط 26
 ضٚاز املٍٛ 1/12 ٍَٛ عٛض اهلل تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض ايػهط 27
 ــــــ 5 5/12 4/12 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ زٚض٣ املعًَٛات ايجكاؾ١ٝ 28
 تٓعِٝ  اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ بسٚض ايكٝسىل  29

(pharmacy profession awareness campaign) 
 ضٚاز املػتؿؿ٢ 5/12 َػتؿؿ٢ ايكسض

 ضٚاز ايٓاز٣ 6/12 ْاز٣ اؿٛاض تٓعِٝ  اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ زٚض ايكٝسىل ٚعٔ َطض ايطبٛ 30
 ضٚاز ايٓاز٣ 6/12 ْاز٣ دعٜط٠ ايٛضز تٓعِٝ  اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ زٚض ايكٝسىل ٚعٔ َطض ايطبٛ 31
 ضٚاز االغتاز 6/12 اغتاز املٓكٛض٠ تٓعِٝ  اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ زٚض ايكٝسىل ٚعٔ َطض ايطبٛ 32
 2 3 6/12 ن١ًٝ اؿكٛم االؾرتاى ؾ٢ ايًكا٤ اؿٛاض٣ ) ايعٛز٠ يًذصٚض( 33
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 تابع ايٓؿاط ايجكاؾ٢ 
  

 املػتؿٝسٜٔ عسز ايتٓؿٝص َٛعس ايتٓؿٝص َهإ املؿطٚع اغِ ّ

 إمجاىل طايب١ طايب إىل َٔ

َسضغ١ اهلس٣  تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض ايػهط 34
 ٚايٓٛض

 طالب املسضغ١ 8/12

 1 1 ـــــــ 13/12 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ ايسٚض٠ األٚىل َٔ اْتدابات بطملإ اؾاَع١ 35
 ضٚاز ايٓاز٣ 17/12 ْاز٣ دعٜط٠ ايٛضز املهتػب١تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض املٓاع١ ايصات١ٝ  36
َسضغ١ اهلس٣  تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض املٓاع١ ايصات١ٝ املهتػب١ 37

 ٚايٓٛض
 طالب املسضغ١ 18/12

 25 10 5 2/3 26/2 ن١ًٝ اؿكٛم االؾرتاى ؾ٢ االغبٛع األٍٚ ملهاؾش١ ايؿػاز باؾاَع١ 38
 43 25 18 2خالٍ ؾٗط  ايه١ًٝ ثكاؾ١ٝ َطبٛع١ ع٢ً قؿش١ ضعا١ٜ ايطالبتٓعِٝ َػابك١  39
 Step On Theتٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ زٚض٠ تسضٜب١ٝ بعٓٛإ  40

Way َٕٚػابك١ بعٓٛاNational Patient Counseling 

Competition 

 طالب ايه١ًٝ 4/2 30/1 ن١ًٝ ايطب

 21 8 13 5/2 ايكاٖط٠ تٓعِٝ طالب املػت٣ٛ األٍٚ ضس١ً إىل َعطض ايكاٖط٠ ايسٚىل يًهتاب 41
تٓعِٝ  مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ  إٜؿٓت تعطٜؿ٢  عُالت ايتٛع١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ايكش١   42

 (How To Keep It ) 
 طالب ايه١ًٝ 6/3 5/3 ايه١ًٝ

 -محالت تٛع١ٝ طب١ٝ يبعض ايهًٝات ايػري طب١ٝ )ظضاع١  PPHتٓعِٝ ؾطٜل  43
 way To Knowledgeآزاب ( بعٓٛإ -ٖٓسغ١-تطب١ٝ

 طالب ايهًٝات املصنٛض٠ 16/3 7/3 ايهًٝات املصنٛض٠

 طالب ايه١ًٝ 11/3 ايه١ًٝ تٓعِٝ ؾطٜل عُاض األضض إٜؿٓت ) اعطف ناضٜطى ( 44
 طالب ايه١ًٝ 13/3 12/3 ايه١ًٝ َتالظ١َ زإٚتٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ  45
 طالب ايه١ًٝ 14/3 13/3 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ إٜؿٓت ٜؿٌُ عطض يٛسات َٚعًَٛات ثكاؾ١ٝ ٚع١ًُٝ 46
تٓعِٝ بعض طالب ايه١ًٝ إٜؿٓت تجكٝؿ٢ تطؾ٢ٗٝ ٜؿٌُ تسضٜب ع٢ً قٝاؽ  47

 ٚبعض األيعاب يًرتؾٝ٘  ايهػط ٚايػهط ٚقطا٠٤ ايطٚؾتات
 طالب ايه١ًٝ 14/3 13/3 ايه١ًٝ

تٓعِٝ بعض طالب ايه١ًٝ إٜؿٓت تجكٝؿ٢ تطؾ٢ٗٝ ٜؿٌُ تسضٜب ع٢ً قٝاؽ  48
 ايهػط ٚايػهط ٚقطا٠٤ ايطٚؾتات  ٚبعض األيعاب يًرتؾٝ٘

 طالب ايه١ًٝ 14/3 13/3 ايه١ًٝ

أ١ُٖٝ اإلغعاؾات تٓعِٝ بعض طالب ايه١ًٝ مح١ً تٛع١ٝ يطالب املساضؽ عٔ  49
 األٚي١ٝ  ٚنٝؿٝتٗا

َسضغ١ اهلس٣ 
 ٚايٓٛض

 طالب املساضؽ 16/3 14/3

 تٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ  محالت ايتٛع١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ايكش١  50
 (How To Keep It ) 

 طالب اؾاَع١ 23/3 18/3 نًٝات اؾاَع١

املؤمتط األٍٚ يًُبازضات ايطالب١ٝ باؾاَعات املكط١ٜ  بعٓٛإ )اْت  االؾرتاى ؾ٢ 51
 اؿٌ (

 8 3 5 26/3 25/3 اؾاَع١

 3 ـــــــ 3 29/3 27/3 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ َػابك١ زٚض٣ املعًَٛات ايعا١َ يطالب األغط 52
 طالب ايه١ًٝ 3/4 2/4 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً زعا١ٜ عٔ بطْاَر ايتبازٍ ايطالب٢ 53
تٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ ْس٠ٚ تأ١ًٖٝٝ  عٔ نٝؿ١ٝ ايكٝاّ بايتٛع١ٝ ايكش١ٝ  54

 حيانطٖا األغتاش ايسنتٛض قالح ايؿٓٗاب٢
 36 32 4 6/4 ايه١ًٝ

 تٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ املطس١ً ايجا١ْٝ  َٔ مح١ً 55
 " How To Keep It" 

 ايطابع١طالب ايؿطق١  13/4 8/4 ايه١ًٝ

 طالب ايه١ًٝ 16/4 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب ايه١ًٝ يكا٤ ؾعط٣ عهٛض مجاع١ ؾطْك١ يإلبساع ٚضعا١ٜ املٛاٖب 56
 ضٚاز ايٓاز٣ 22/4 ْاز٣ دعٜط٠ ايٛضز تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض ايكٛيٕٛ ايعكب٢ 57
َسضغ١ اهلس٣  تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض ايكٛيٕٛ ايعكب٢ 58

 ٚايٓٛض
 طالب املسضغ١ 23/4

 طالب ايه١ًٝ 23/4 ايه١ًٝ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ مح١ً تٛع١ٝ عٔ َطض ايكٛيٕٛ ايعكب٢ 59
 طالب ايه١ًٝ 27/4 املهتب١ املطنع١ٜ تٓعِٝ  اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ْس٠ٚ تع١ًُٝٝ عٔ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ 60
يألز١ٜٚ ٚاملػتًعَات ايطب١ٝ مح١ً فا١ْٝ يًكها٤ ع٢ً  تٓعِٝ ؾطن١ إٜؿا ؾاضَا 61

 ايػ١ُٓ
 طالب ايه١ًٝ 3/5/2017 ايه١ًٝ

 طالب ايه١ًٝ 9/5/2017 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ٚضؾ١ عٌُ عٔ ايتٛع١ٝ بسٚض ايكٝسىل 62
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 ثاْٝا: ايٓؿاط ايطٜان٢ 

 

 ايتٓؿٝص َهإ املؿطٚع اغِ ّ
 املػتؿٝسٜٔ عسز ايتٓؿٝص َٛعس

 إمجاىل طايب١ طايب إىل َٔ

اإلؾرتاى  ؾ٢ ايسٚض٠ ايطَها١ْٝ ايؿاط١ٝ٦ غُػٝات نط٠ ايكسّ مبعػهط  1

 اؾاَع١
 6 ـــــــ 6 29/6 26/6 مجك٘

 19 ــــــــ 19 5/10 3/10 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ زٚض٣ نط٠ ايكسّ ايجالث٢ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ 2

 16 ــــــــ 16 12/10 11/10 اؾاَع١ تٓؼ ايطاٚي١  يًذاَع١  االؾرتاى ؾ٢ زٚض٣ 3

 4 ــــــ 4 13/10 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ بطٛي١ ايػباس١ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ 4

 طالب ايه١ًٝ 15/10 اؾاَع١ تٓعِٝ اؼاز ايطالب َاضاثٕٛ  زضادات  يًطالب عطّ اؾاَع١ 5

 10 ـــــــ 10 9/11 16/10 اؾاَع١ بطٛي١ ايهط٠ ايطا٥ط٠ ) طًب١ ( ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ 6

 20 2 18 17/10 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ طابٛض ايعطض  بهطْؿاٍ اؾاَع١ 7

 16 ـــــــ 16 ايؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ زٚض٣ اؾاَع١ يأليعاب اؾُاع١ٝ  ) نط٠ ايكسّ ( 8

 3 1 2 18/10 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ بطٛي١  االغهٛاف ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ 9

 13 13 ـــــــ ايؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ ايكط١ٜ األٚملب١ٝ االؾرتاى ؾ٢ زٚض٣ اؾاَع١ يهط٠ ايػ١ً طايبات 10

 7 ـــــــ 7 16/11 24/10 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ زٚض٠ نط٠ ايكسّ اـُاغ٢ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ 11

 2 ــــــ 2 25/10 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ زٚض٣ تٓؼ أضن٢ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ 12

 4 1 3 26/10 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ بطٛي١ املالن١ُ  ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ 13

 32 ـــــ 32 17/11 12/11 ايه١ًٝ تٓعِٝ َػابك١ تٓؼ ايطاٚي١ ع٢ً َػت٣ٛ ايه١ًٝ 14

 ايطالب ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 18/11 ايكاي١ املػطا٠ يكا٤ بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايطالب تٓعِٝ َػ٦ٛال ايتٛاقٌ ايطالب٢ 15

االؾرتاى ؾ٢ زٚض٠ نط٠ ايكسّ اـُاغ١ٝ يهًٝات اؾاَع١ ؼت ؾعاض )  16

 َهاؾش١ ايؿػاز (
 8 ــــــ 8 9/3 5/3 اغتاز اؾاَع١

 192 ـــــــ 192 15/3 11/3 اؾاَع١اغتاز  ؾطٜل( 29تٓعِٝ زٚض٠ نط٠ ايكسّ اـُاغ٢  ) 17

 3 ــــــ 3 22/3 20/3 ايه١ًٝ االؾرتاى ؾ٢ َػابك١ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ يطالب نًٝات اؾاَع١ 18

 56 56 ـــــــــ 23/4 ايكاي١ املػطا٠ تٓعِٝ ايه١ًٝ ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ يًطايبات 19

يًطايب/ َعاش َكطؿ٢ سػ٢ٓ ؿكٛي٘ ع٢ً املطنع  تهطِٜ ض٥ٝؼ اؾاَع٘ 20

األٍٚ ٚاؿكٍٛ ع٢ً املٝساي١ٝ ايصٖب١ٝ ؾ٢ بطٛي١ أؾطٜكٝا يًذٛزٚ ٚظٕ  

 + نذ100ِ

 1 ـــــــــ 1 10/5/2017 اؾاَع١
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 ثايجا : ايٓؿاط اإلدتُاع٢ 

 
 

ّ 

 عسز املػتؿٝسٜٔ َٛعس ايتٓؿٝص َهإ ايتٓؿٝص اغِ املؿطٚع

 إمجاىل طايب١ طايب إىل َٔ

 طالب ايؿطق١ ايجا١ْٝ 15/6 ْاز٣ ايٌٓٝ تٓعِٝ طالب ايؿطق١ ايجا١ْٝ  إؾطاضمجاع٢ 1
املػت٣ٛ  –إؾطاض مجاع٢ ) يًؿطق١ ايجايج١  One Handتٓعِٝ ؾطٜل  2

 املػت٣ٛ ايجا٢ْ( –ايجايح 
 – 20/6 – 6/ 16 ْكاب١ ايكٝازي١

21/6 
 طالب ايؿطم املصنٛض٠

 طالب ايؿطق١ ايطابع١ 19/6 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب ايؿطق١ ايطابع١  ؾٛتٛزا٣ 3
 طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ 21/6 ايه١ًٝ تٓعِٝ ؾطٜل ٜٛتٛبٝا ّٜٛ تكٜٛط 4
 أعها٤ األغط٠ 22/6 ايه١ًٝ تٓعِٝ ؾطٜل ٜٛتٛبٝا إؾطاض مجاع٢ 5
 َػابك١ يتهطِٜ بعض ايطالب ايصٜٔ إؾرتنٛا ؾ٢ Splتٓعِٝ ؾطٜل  6

 أْؿط١ األغط٠
 ايطالب املؿرتنني ؾ٢ األغط٠ 22/6 ايه١ًٝ

 طالب املػت٣ٛ األٍٚ 22/6 ايه١ًٝ إؾطاض مجاع٢ Phhتٓعِٝ ؾطٜل  7
 170 95 75 25/6 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ إؾطاض مجاع٢ 8
 أعها٤ اؾُع١ٝ 26/6 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ إؾطاض مجاع٢ 9
 عُاٍ ايه١ًٝ 27/6 ايه١ًٝ تٛظٜع ؾطٜل ضغاي١ ؾٓط ضَهإ 10
 عُاٍ ايه١ًٝ 28/6 ايه١ًٝ تٛظٜع ؾطٜل عُاض األضض ؾٓط ضَهإ 11
 عُاٍ ايه١ًٝ 29/6 ايه١ًٝ تٛظٜع طالب نًٝٓٝهاٍ ؾٓط ضَهإ 12
 أٖاىل ايكط١ٜ 1/7 ايكط١ٜ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ قاؾ١ً طب١ٝ يكط١ٜ نؿط األقاىل 13
 عُاٍ ايه١ًٝ ٚأغطِٖ 3/7 ايه١ًٝ تٓعِٝ ؾطٜل ضغاي١ أؾطاض مجاع٢ يًعُاٍ ٚأغطِٖ 14
 أعها٤ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ 27/7 ايه١ًٝ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ 15
 24 ـــــــــ 24 4/8 30/7 مجك٘ االؾرتاى ؾ٢ َعػهط مجك٘ يًطالب 16
 أعها٤ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ 2/8 ايه١ًٝ تٓعِٝ اؾُعٝ٘ ايع١ًُٝ أدتُاع ألعها٥ٗا 17
 خطجي٢ ايه١ًٝ 25/8 24/8 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب ايؿطق١ ايطابع١ ؾٛتٛزا٣ 18
تٓعِٝ سؿٌ ختاّ يألْؿط١ ايطالب١ٝ ٚتهطِٜ املتُٝعٜٔ باألْؿط١ ٚأٚا٥ٌ  19

 ايسؾعات  

 55 40 15 29/8 اؾاَع١

 ايطالب اؾسز 22/9 31/8 ايه١ًٝ اغتكباٍ ايطالب اؾسز املطؾشني يًكبٍٛ بايه١ًٝ 20
عطض ؾٝسٜٛ تعطٜؿ٢  يًػٝس٠ أ . ز / عُٝس ايه١ًٝ ٚايػٝس أ . ز ٚنٌٝ  21

 ايه١ًٝ ٚايػٝس٠ ز . َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ يًرتسٝب بايطالب
قؿش١ ضعا١ٜ 

 ايطالب
 ايطالب اؾسز ـــــــــــــــــــــ

بعٓٛإ ْبص٠ عٔ زٚض ٚأ١ُٖٝ ضعا١ٜ طالب ايه١ًٝ ٚتٛظٜع٘  طباع١ باَؿًت 22
 ع٢ً ايطالب اؾسز

 ايطالب اؾسز ـــــــــــــــــــــ ــــــــ

تٓعِٝ ايًكا٤ ايتعطٜؿ٢ يًطالب اؾسز عهٛض أ.ز/عُٝس ايه١ًٝ ٚايػاز٠  23
 ايٛنال٤ ٚأ.ٙ.ت ٚأعكب٘ سؿٌ اغتكباٍ

 ايطالب اؾسز 22/9 ايه١ًٝ

 طالب ايه١ًٝ 5/10 3/10 ايه١ًٝ خ١ُٝ يتعطٜـ ايطالب باألْؿط١ ٚايه١ًٝ  ETOPتٓعِٝ ؾ١ٓ  24
 طالب ايه١ًٝ 5/10 3/10 ايه١ًٝ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ َعطض تعطٜؿ٢ بأْؿطتٗا 25
 U TURN .. Uتٓعِٝ طالب املػت٣ٛ ايجايح َعطض بعٓٛإ ) 26

TURN) 
 طالب ايه١ًٝ 10/10 8/10 ايه١ًٝ

 ايطالب اؾسز 13/10 12/10 ايه١ًٝ يًتعطٜـ بأْؿط١ اؾُع١ٝ Dreamsتٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ  إٜؿٓت  27
 طالب ايربْاَر 14/10 ايكط١ٜ األٚملب١ٝ تٓعِٝ ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ  يطالب بطْاَر ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ 28
 ايه١ًٝطالب  15/10 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب ايؿطق١ ايطابع١ ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ  يًطالب 29
 أعها٤ اؾُع١ٝ 9/11 اغتاز املٓكٛض٠ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ  ألعها٥ٗا 30
 طالب ايه١ًٝ 17/11 12/11 ايه١ًٝ تٓعِٝ أغبٛع يألْؿط١ ايطالب١ٝ 31
 21 ـــــــ 21 17/11 12/11 ايه١ًٝ تٓعِٝ بطٛي١ ايؿططْر ع٢ً َػت٣ٛ ايه١ًٝ 32
فاالت عٌُ     sessionزعاٜا عٔ مح١ً     ETOPتٓعِٝ ؾ١ٓ  33

 ايكٝسىل
 طالب ايه١ًٝ 17/11 16/11 ايه١ًٝ

 14 9 5 17/11 ايه١ًٝ تٓعِٝ َػابك١ ايطايب املجاىل ٚايطايب١ املجاي١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايه١ًٝ 34
تٓعِٝ طال ب ؾطٜل )غبٝهرتا (   ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ  ؾ٢ ايػاس١ ايٛاقع١ بني  35

 طب األغٓإ ٚاملهتب١ املطنع١ٜ
 طالب ايه١ًٝ 18/11 ايه١ًٝ

 األطؿاٍ األٜتاّ 26/11 ْكاب١ ايكٝازي١ تٓعِٝ بعض طالب ايه١ًٝ سؿٌ يألٜتاّ ألطؿاٍ زاض ايكؿا 36
 8 1 7 24/11 19/11 اؾاَع١ تٓعِٝ بطٛي١ ايؿططْر ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ 37
 طالب األغط٠ 30/11 ْاز٣ ايٌٓٝ تٓعِٝ طالب ؾطٜل ٚد١ٗ ْعط ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ بٓاز٣ ايٌٓٝ 38
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 ضابعا: ايٓؿاط ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛد٢

 
 َهإ ايتٓؿٝص اغِ املؿطٚع ّ

 عسز املػتؿٝسٜٔ َٛعس ايتٓؿٝص

 إمجاىل طايب١ طايب إىل َٔ

 طالب ايه١ًٝ 17/7 ايه١ًٝ قٝاّ طالب مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ تؿػٌٝ ايكٝسي١ٝ اإلؾرتان١ٝ بايه١ًٝ 1
 20 5 15 31/8 1/7 ؾطن١ ممؿٝؼ تسضٜب ايطالب بؿطن١ ممؿٝؼ يألز١ٜٚ 2
 30 15 15 األداظ٠ ايكٝؿ١ٝ ؾطن١ إَٔٛ تسضٜب ايطالب بؿطن١ إَٔٛ يألز١ٜٚ 3
 أعها٤ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ اإلداظ٠ ايكٝؿ١ٝ ؾطن١ بطز تسضٜب أعها٤ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ مبكٓع ؾطن١ بطز يألز١ٜٚ 4
 100 60 40 11/7 ايه١ًٝ تٓعِٝ قانط٠ عٔ نٝؿ١ٝ تكسِٜ األعاخ ايع١ًُٝ يًطالب 5
 طالب ايه١ًٝ 4/8 16/7 ايه١ًٝ تٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ زٚض٠ تسضٜب١ٝ خاق١ بايعًّٛ ايكٝسي١ٝ 6
 Advancedتٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ زٚض٠ تسضٜب١ٝ بعٓٛإ  7

Clinical Pharmacy 
 81 51 30 5/8 20/7 ايه١ًٝ

 ؾطن١ تسضٜب ايطالب بؿطن١ أغرتا ظٜٓها 8
 80 45 35 26/7 24/7 ظٜٓهاأغرتا 

 طالب بطْاَر نًٝٓٝهاٍ 1/8 اؾاَع١ األؾرتاى ؾ٢ املعطض ايتع٢ًُٝ  بكاع١ املؤمتطات ايهرب٣ 9
 طالب ايه١ًٝ 18/8 13/8 ايه١ًٝ تٓعِٝ مجع١ٝ ؾاضَا غهٍٛ زٚض٠ طب١ٝ 10
 اؾاَع١ٚنال٤ نًٝات  22/8 ايه١ًٝ ايتٓعِٝ ٚاألعساز جملًؼ ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب 11
زعِ ايطايب١ ٖس٣ عع٢َ ايكط ؿهٛض املؤمتط األٚضب٢ ايػابع  12

 1 1 ـــــــــ 1/10 28/9 أملاْٝا ٚايعؿطٕٚ يًطالب

تٓعِٝ طالب ايه١ًٝ عح طالب٢ يتشًٌٝ عٝٓات َٔ َٝاٙ ايؿطب  13
 بكط١ٜ اؾ١ٓٝٓ يًتأنس َٔ قالس١ٝ َٝاٙ ايؿطب

قط١ تٓك١ٝ املٝاٙ 
 4 2 2 7/10 مبٝت مخٝؼ

 طالب ايه١ًٝ 25/10 24/10 ايه١ًٝ 3Dتٓعِٝ طالب ؾطٜل ٜٛتٛبٝا  إٜؿٝٓت عٔ َٛنٛع   14
-أنتٛبط 6تٓعِٝ املؤمتط ايع٢ًُ اـاَؼ يًطالب َع داَعات )  15

    13/11 12/11 ايه١ًٝ َس١ٜٓ ظٌٜٚ( -األظٖط -ايعقاظٜل -سٛضؽ -طٓطا-ايسيتا

 29 25 4 12/11 ايه١ًٝ ايع٢ًُ  اـاَؼ  يًطالبتػًِٝ دٛا٥ع ْكس١ٜ يًؿا٥عٜٔ ؾ٢ املؤمتط  16
 طالب ايه١ًٝ 14/11 ايه١ًٝ تٓعِٝ ْس٠ٚ عٔ َطض ايػهط حيانطٖا ز/ قُس قاحل 17
 طالب ايه١ًٝ 15/11 14/11 ايه١ًٝ تٓعِٝ ٚضؾ١ تسضٜب١ٝ يًطالب عٔ نٝؿ١ٝ قٝاؽ غهط ايسّ 18
-ايعقاظٜلتٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ٚضف عٌُ يهًٝات ايكٝسي١ )  19

 طالب ايه١ًٝ ٚايهًٝات املؿاضن١ 17/11 ايه١ًٝ زَٓٗٛض ( -ايسيتا -نؿط ايؿٝذ

 3 1 2 29/11 اؾاَع١ االؾرتاى ؾ٢ َػابك١ املعًَٛات ايع١ًُٝ ع٢ً َػت٣ٛ نًٝات  اؾاَع١ 20
 HOPES- HEEAP  االؾرتاى ؾ٢ ايًكا٤ ايتعطٜؿ٢ مبؿطٚع  21

 12 4 8 6/12 اؾاَع١ (

 طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ 30/12 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ إٜؿٓت زضاغ٢ 22
 40 25 15 9/2 ؾطن١ ؾاضنٛ تٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ  ضس١ً ع١ًُٝ يؿطن١ ؾاضنٛ يألز١ٜٚ 23
 طالب ايه١ًٝ 2/3 27/2 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب ايؿطق١ ايجايج١ َعطض طب٢ ع٢ًُ 24
 90 61 29 20/3 11/3 مجع١ٝ اهلالٍ األمحط األٚي١ٝ  ظُع١ٝ اهلالٍ األمحطتٓعِٝ ثالخ زٚضات يإلغعاؾات  25
اإلؾرتاى ؾ٢ إعساز ٚتٓعِٝ املؤمتط ايسٚىل األٍٚ يألعاخ ايعًّٛ  26

 33 18 15 11/4 9/4 اؾاَع١ ايكٝسي١ٝ

 طالب ايه١ًٝ 11/4 10/4 ايه١ًٝ تٓعِٝ طالب ؾطٜل ٚد١ٗ ْعط إٜؿٝٓت ع٢ًُ 27
تٓعِٝ طالب املػت٣ٛ األٍٚ إٜؿٝٓت زضاغ٢ يؿطح بعض املٛاز  28

 طالب املػت٣ٛ األٍٚ 15/4 ايه١ًٝ ايكعب١

تٓعِٝ طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ إٜؿٝٓت زضاغ٢ يؿطح بعض املٛاز  29
 طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ 16/4 ايه١ًٝ ايكعب١

 46 35 11 18/4 ؾطن١ ممؿٝؼ تٓعِٝ ضس١ً ع١ًُٝ يطالب ايؿطق١ ايطابع١ 30
تٓعِٝ طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ إٜؿٝٓت زضاغ٢ يؿطح بعض املٛاز  31

 طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ 19/4 ايه١ًٝ ايكعب١

تٓعِٝ طالب املػت٣ٛ ايجا٢ْ إٜؿٝٓت زضاغ٢ يؿطح بعض املٛاز  32
 طالب املػت٣ٛ ايجايح 19/4 ايه١ًٝ ايكعب١

 Mentalityتٓعِٝ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ٚضؾ١ عٌُ عٔ  33

Assurance Project 
 أعها٤ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ 6/5 ايه١ًٝ
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 خاَػا: ايٓؿاط ايؿ٢ٓ 
 

 اغِ املؿطٚع ّ
 َهإ ايتٓؿٝص

 عسز املػتؿٝسٜٔ َٛعس ايتٓؿٝص

 إمجاىل طايب١ طايب إىل َٔ

االؾرتاى ؾ٢ أغبٛع ايتٛاقٌ ايطالب٢ مبعطض يًؿٕٓٛ  1
  8/10 ن١ًٝ اهلٓسغ١ ايتؿه١ًٝٝ

بس٤ بطٚؾات ؾطٜل َػطح ايه١ًٝ  يالغتعساز ملٗطدإ  املػطح  2
 25 10 15 12/10 ايه١ًٝ اؾاَع٢

 27 22 5 َٜٛٝا ايه١ًٝ تٓعِٝ ٚضؾ١ عٌُ يتعًِٝ ؾٔ ايبٛضتطٜ٘ 3

 25 10 15 َٜٛٝا ايه١ًٝ بطٚؾات ؾطٜل َػطح ايه١ًٝ 4

 تٓؿٝص طايب بايه١ًٝ ايؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ ايه١ًٝ تٓعِٝ ٚضؾ١ ؾ١ٝٓ يطغِ عًُا٤ َكط يتعٜني قاع١ فًؼ ايه١ًٝ 5

 ؾطٜل املػطح 9/12 1/12 ايه١ًٝ اغتُطاض بطٚؾات ايعطض املػطس٢ ) َرياخ ايطٜح ( 6

االؾرتاى ؾ٢ َٗطدإ اؾاَع١ املػطس٢ يًؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ   7
 25 10 15 10/12 ن١ًٝ ايرتب١ٝ مبػطس١ٝ )َرياخ ايطٜح 

 21 7 14 30/1 ايه١ًٝ بس٤ بطٚؾات َػطس١ٝ َرياخ ايطٜح  يًُؿاضن١ ؾ٢ َػابك١ إبساع 8

بس٤ بطٚؾات َػطس١ٝ ايػري٠ اهلالي١ٝ يًُؿاضن١ ؾ٢ َٗطدإ  9
 25 11 14 18/2 ايه١ًٝ املػطح ايؿكٌ ايسضاغ٢ ايجا٢ْ

 طالب ايه١ًٝ 6/4 11/3 ايه١ًٝ تٓعِٝ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ باؼاز ايطالب ٚضؾ١ تعًِٝ اؾٝتاض 10

مبػطس١ٝ َرياخ ايطٜح ع٢ً  5االؾرتاى ؾ٢ َػابك١ إبساع  11
 20 4 16 24/3 21/3 ايكاٖط٠ َػطح ٚظاض٠ ايؿباب ٚايطٜان١

 طالب ايه١ًٝ 13/4 1/4 ايه١ًٝ تٓعِٝ إؼاز ايطالب بايه١ًٝ ٚضؾ١ تعًِٝ )ايهطٚؾٝ٘( 12

األٍٚ الؼاز طالب  االؾرتاى ؾ٢ طابٛض عطض املٗطدإ ايػ٣ٛٓ 13
 10 1 9 9/4 اؾاَع١ اؾاَع١

املؿاضن١ ؾ٢ املٗطدإ املػطس٢ يًؿكٌ ايسضاغ٢ ايجا٢ْ يًعاّ  14
 28 11 17 21/4 ن١ًٝ طب 2016/2017اؾاَع٢ 

 طالب ايه١ًٝ 13/5 22/4 ايه١ًٝ تٓعِٝ إؼاز ايطالب بايه١ًٝ ٚضؾ١ تعًِٝ )اؾٝتاض( 15

 5ٚتٛظٜع اؾٛا٥ع ملػابك١ إبساع سهٛض سؿ١ً إعالٕ ايٓتا٥ر  16
ٚسكٍٛ ؾطٜل املػطح ع٢ً املطنع ايجايح ٚسكٍٛ ايطايب/ قُس 

 فس٣ سٝسض ع٢ً َطنع أٍٚ إخطاز
 11 4 7 22/4 داَع١ ايكاٖط٠

تهطِٜ ض٥ٝؼ اؾاَع٘ يؿطٜل َػطح ايه١ًٝ ؿكٛي٘ ع٢ً املطنع  17
 ؾطٜل املػطح 24/5/2017 اؾاَع١ 5ايجايح ؾ٢ َػابك١ إبساع 
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 إلاظات ضعا١ٜ ايطالب
  -أٚال : املػابكات ايك١ُٝ :      

 ؾ٢ املٗطدإ املػطس٢ ٚاؿكٍٛ ع٢ً املطنع ايجايح ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَعات 5اإلؾرتاى ؾ٢ َػابك١ إبساع  -1

 
 5سكٍٛ ايطايب / قُس فس٣ سٝسض ع٢ً املطنع األٍٚ إخطاز ؾ٢ َػابك١ إبساع  -2

 
 سكٍٛ ايطايب / َعاش َكطؿ٢ سػ٢ٓ ع٢ً املطنع االٍٚ اؾطٜكٝا ؾ٢ اؾٛزٚ -3

 

 
 

 سكٍٛ ايطايب / َعاش َكطؿ٢ سػ٢ٓ ع٢ً املطنع ايجايح ؾ٢ اؾٛزٚ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَعات -4
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 ثاْٝا : املػابكات ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ :

 سكٍٛ ؾطٜل ايه١ًٝ  يًػ١ً ) طايبات ( ع٢ً املطنع ايجا٢ْ ؾ٢ زٚض٣ اؾاَع١ -1
 سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع األٍٚ ) تاٜهْٛسٚ طايبات ( ؾ٢ زٚض٣ اؾاَع١  -2
 سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع األٍٚ ) اؾٛزٚ طايبات ( ؾ٢ زٚض٣ اؾاَع١ -3
 ؾ٢ زٚض٣ اؾاَع١سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع ايجا٢ْ) اؾٛزٚ طًب١ (  -4
 سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع ايجا٢ْ ) ايهاضات١ٝ طايبات ( ؾ٢ زٚض٣ اؾاَع١ -5
 سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع االٍٚ ؾ٢ املٗطدإ املػطس٢ ايتاغع ) ايؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ ( ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ -6
متجٌٝ طايبات ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ ؾ٢ املٗطدإ املػطس٢  سكٍٛ ايطايب١ / ُٖؼ سامت غٝس امحس املطنع ايجا٢ْ -7

 )ايؿكٌ ايسضاغ٢ االٍٚ(
سكٍٛ ايطايب / قُس فس٣ سٝسض ع٢ً املطنع االٍٚ اخطاز ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ ؾ٢ املٗطدإ املػطس٢ )ايؿكٌ  -8

 ايسضاغ٢ االٍٚ(
سكٍٛ ايطايب / أمحس عبس ايطؤٚف املطنع االٍٚ متجٌٝ طًب١ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ ؾ٢ املٗطدإ املػطس٢ )ايؿكٌ  -9

 ايسضاغ٢ االٍٚ(
 سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع ايجايح ؾ٢ َػابك١ ايكطإ ايهطِٜ طايبات خالٍ ) املٗطدإ ايػ٣ٛٓ االٍٚ الؼاز اؾاَع١ (  -10
 خالٍ ) املٗطدإ ايػ٣ٛٓ االٍٚ الؼاز اؾاَع١ ( mu speakerالٍٚ ؾ٢ َػابك١ سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع ا -11
 سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع االٍٚ ؾ٢ ؾ٢ املعطض ايؿ٢ٓ خالٍ ) املٗطدإ ايػ٣ٛٓ االٍٚ الؼاز اؾاَع١ ( -12
َػابك١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚػٜٛسٙ ع٢ً َػت٣ٛ  سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطانع اؿاز٣ عؿط ٚايطابع عؿط ٚايػازؽ عؿط ؾ٢ -13

 اؾاَع١ 
 سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع االٍٚ ؾ٢ َػابك١ ايطايب املجاي١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ -14

   
 سكٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً املطنع ايجايح ؾ٢ َػابك١ زٚض٣ املعًَٛات ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١  -15
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 2016/2017بٝإ بأعساز ايطالب املتؿٛقني ؾ٢ األْؿط١ ايطالب١ٝ 

 ٚق١ُٝ اؿٛاؾعايٓكس١ٜ املُٓٛس١ هلِ
 

 ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ : -أٚال :
 

 ق١ُٝ اؿاؾع اجملُٛع طايبات طًب١ ايٓؿاط

 2360 412 73 339 ايطٜــــان٢ 
 7000 217 90 127 ايؿــــــــ٢ٓ

 3970 20 2 18 نطْؿاٍ اؾاَع١
 13330 اإلمجـــــــاىل

 
          

 -ع٢ً َػت٣ٛ ايه١ًٝ : -ثاْٝا :
 

 ق١ُٝ اؿاؾع اجملُٛع طايبات طًب١ ايٓؿاط

 5650 19 9 10 َػابك١ ايكطإٓ ايهطِٜ 

 2170 27 4 23 ايطٜان٢
 650 8 5 3 ايجكاؾ٢

 1200 4 2 2 َػابك١ ايطايب املجاىل ٚايطايب١ املجاي١ٝ

 ــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ايع٢ًُ
 9670 اإلمجـــــــاىل

                
 

 أعساز ايطالب املؿاضنني ؾ٢ األْؿط١ ايطالب١ٝ
 30/6/2017اىل  1/7/2016اعتباضا َٔ 

 
 
 

 
 

 
 

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ عسز طالب ايه١ًٝ  عسز ايطًب١ ٚايطايبات املؿاضنني ايٓؿاط ّ
  955 االدتُاع٢ ٚايطسالت 1

 
6968 

13.7% 
 %4 280 ايجكاؾ٢ 2
 % 3 217 ايؿ٢ٓ 3
 %8.5 569 ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛد٢ 4
 %5.9 412 ايطٜان٢ 5

 %34.9 2433 االمجاىل
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 عسز طالب املكٝسٜٔ بايه١ًٝ ٜؿٌُ طالب ايربْاَر ايعاز٣ + طالب بطْاَر ايكٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ 
 انجط َٔ ْؿاط طالب٢ خالٍ ايعاّ اؾاَع٢ . ايطايب ايٛاسس ٜؿاضى ؾ٢

 
 ٚقس قاّ ايعسٜس َٔ ايطالب بتٓؿٝص أْؿط١ تٛع١ٜٛ باملساضؽ ٚاملػتؿؿٝات ٚاألْس١ٜ َٚؤغػات عسٜس٠

 



 2016/2017تكطٜط عٔ ْؿاط ن١ًٝ ايكٝسي١ خالٍ ايعاّ اؾاَعٞ   ٓكٛض٠ ن١ًٝ ايكٝسي١ ـ داَع١ امل
 

- 19 - 

 

 تع١ًُٝٝ( خسَات)  ايطالب١ٝ األْؿط١ بٓس سػاب َٔ 2016/2017 اؾاَعٞ ايعاّ خالٍ املٓكطؾ١ املبايؼ
  

\ 

 املٝعا١ْٝ عسز املؿرتنني املهإ املٛعس ايبٝإ ّ
 باؾٓٝ٘

 فاٍ ايٓؿاط

 إمجايٞ طايب١ طايب إيٞ َٔ

مجٝع  10415 24 ـــــــــ 24 مجك٘ 4/8 30/7 االؾرتاى ؾ٢ َعػهط مجك٘ يًطالب -1
 األْؿط١

 إدتُاع٢ 4000 ايطالب اؾسز ايه١ًٝ 22/9 31/8 اغتكباٍ ايطالب اؾسز املطؾشني يًكبٍٛ بايه١ًٝ -2

مجٝع  3970 20 2 18 اؾاَع١ 17/10 االؾرتاى ؾ٢ طابٛض ايعطض  بهطْؿاٍ اؾاَع١ -3
 األْؿط١

 ثكاؾ٢ 5750 19 9 10 ايه١ًٝ 25/10 24/10 تٓعِٝ َػابك١ ايكطإٓ ايهطِٜ -4

دٛا٥ع ْكس١ٜ يًطالب املؿاضنني ؾ٢ نطْؿاٍ  -5
مجٝع  1900  اؾاَع١ 17/10 اؾاَع١

 األْؿط١

 تٓعِٝ أغبٛع يألْؿط١ ايطالب١ٝ -6
مجٝع  5500 طالب ايه١ًٝ ايه١ًٝ 17/11 12/11

 األْؿط١

تػًِٝ دٛا٥ع ْكس١ٜ يًؿا٥عٜٔ ؾ٢ املؤمتط ايع٢ًُ   -7
 ع٢ًُ 11998 29 25 4 ايه١ًٝ 12/11 اـاَؼ  يًطالب

 ادتُاع٢ 400 21 ـــــــ 21 ايه١ًٝ 17/11 12/11 تٓعِٝ بطٛي١ ايؿططْر ع٢ً َػت٣ٛ ايه١ًٝ -8

 ضٜان٢ 310 32 ـــــــ 32 ايه١ًٝ 17/11 12/11 تٓعِٝ َػابك١ تٓؼ ايطاٚي١ ع٢ً َػت٣ٛ ايه١ًٝ -9

 ؾ٢ٓ 600 27 22 5 ايه١ًٝ َٜٛٝا تٓعِٝ ٚضؾ١ عٌُ يتعًِٝ ؾٔ ايبٛضتطٜ٘ -10
تٓعِٝ َػابك١ ايطايب املجاىل ٚايطايب١ املجاي١ٝ  -11

 ادتُاع٢ 1200 14 9 5 ايه١ًٝ 17/11 ع٢ً َػت٣ٛ ايه١ًٝ

تٓعِٝ َػ٦ٛال ايتٛاقٌ ايطالب٢ يكا٤ بني أعها٤  -12
ايكاي١  18/11 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايطالب

 املػطا٠
ايطالب ٚأعها٤ ١٦ٖٝ 

   ايتسضٜؼ

َػابك١ ايطايب ٚايطايب١ املجاي١ٝ  االؾرتاى ؾ٢ -13
 إدتُاع٢ 600 2 1 1 اؾاَع١ 7/12 ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١

االؾرتاى ؾ٢ َٗطدإ اؾاَع١ املػطس٢ يًؿكٌ  -14
ن١ًٝ  10/12 ايسضاغ٢ األٍٚ  مبػطس١ٝ )َرياخ ايطٜح (

 ؾ٢ٓ 2800 25 10 15 ايرتب١ٝ

ايؿططْر ،  دٛا٥ع يًطالب املؿاضنني ٚايؿا٥عٜٔ ؾ٢ -15
مجٝع  2530 32 12 19 ايه١ًٝ 17/11 12/11 ايطايب املجاىل ٚأغبٛع ْؿاط األغط ٚاملؿطؾني

 األْؿط١
دٛا٥ع ْكس١ٜ يًطالب اؿاقًني ع٢ً َطانع  -16

َتكس١َ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ ؾ٢ األْؿط١ 
 ٚاأليعاب ايؿطز١ٜ ؾ٢ ايؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ

 1100 13 11 2 اؾاَع١ 18/12
 ضٜان٢

دٛا٥ع يطالب ؾطٜل املػطح اؿاقٌ ع٢ً املطنع  -17
 ؾ٢ٓ 2800 8   اؾاَع١ 26/12 األٍٚ ؾ٢ َٗطدإ املػطح ايؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ

تٓعِٝ َػابك١ ثكاؾ١ٝ َطبٛع١ ع٢ً قؿش١ ضعا١ٜ  -18
 ايطالب

 ثكاؾ٢ 650 43 25 18 ايه١ًٝ 2خالٍ ؾٗط 

تٓعِٝ ثالخ زٚضات يإلغعاؾات األٚي١ٝ  ظُع١ٝ  -19
 20/3 11/3 اهلالٍ األمحط

مجع١ٝ 
اهلالٍ 
 األمحط

29 61 90 4500 
 ع٢ًُ

  61808      اإلمجاىل 
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 زتع١ًُٝٝ( خسَات)  ايطالب١ٝ األْؿط١ بٓس سػاب َٔ 2016/2017 اؾاَعٞ ايعاّ خالٍ املٓكطؾ١ تابع املبايؼ

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املٝعا١ْٝ عسز املؿرتنني املهإ املٛعس ايبٝإ ّ
 باؾٓٝ٘

 فاٍ ايٓؿاط

 إمجايٞ طايب١ طايب إيٞ َٔ
  61808    َا قبــــــــً٘ 

 29تٓعِٝ زٚض٠ نط٠ ايكسّ اـُاغ٢  ) -20
 ضٜان٢ 3700 192 ـــــــ 192 اغتاز اؾاَع١ 15/3 11/3 ؾطٜل(

تٓعِٝ ضس١ً إىل  َس١ٜٓ ايكاٖط٠  زضِٜ  -21
 ادتُاع٢ 9136 39 27 12 ايكاٖط٠ 15/3 باضى

تٓعِٝ طالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ استؿاال  -22
 18/4 18/4 يتأغٝؼ اؾُع١ٝ 25بايعٝس 

َػتؿؿ٢ 
األطؿاٍ 
 اؾاَع٢

 إدتُاع٢ 1500 أعها٤ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ

املؿاضن١ ؾ٢ املٗطدإ املػطس٢ يًؿكٌ  -23
 ؾ٢ٓ 5390 28 11 17 ن١ًٝ طب 21/4 2016/2017ايسضاغ٢ ايجا٢ْ يًعاّ اؾاَع٢ 

 ضٜان٢ 3000 56 56 ـــــــــ ايكاي١ املػطا٠ 23/4 تٓعِٝ ايه١ًٝ ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ يًطايبات -24
زعِ يًذُع١ٝ ايع١ًُٝ يًطالب بايه١ًٝ  -25

عاّ ع٢ً  25مبٓاغب١ اإلستؿاي١ٝ ملطٚض 
 تأغٝػٗا

 ع٢ًُ 2200 طالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ايه١ًٝ ــــــــــــ

ايجالثا٤ ضس١ً إىل َس١ٜٓ اإلغهٓسض١ٜ ّٜٛ  -26
25/4/2017 

 إدتُاع٢ 9040 92 57 35 اإلغهٓسض١ٜ 25/4
ق١ُٝ زخٍٛ ْاز٣ ايٌٓٝ ٚاغتدساّ َطاؾك٘   -27

َٚؿطٚبات باضز٠ ٚغاخ١ٓ يًهٝٛف ؾ٢ سؿٌ 
 ختاّ األْؿط١

 إدتُاع٢ 5000 طالب ايه١ًٝ ْاز٣ ايٌٓٝ 4/5

سٛاؾع ْكس١ٜ يطالب َهتب اؾُع١ٝ  -28
 ع٢ًُ 2200 11 6 5 ايه١ًٝ 6/5 ايع١ًُٝ

  102944       اإلمجــــــاىل 
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 بطْاَر ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ سػاب َٔ 2016/2017 اؾاَعٞ ايعاّ خالٍ املٓكطؾ١ املبايؼ

 

 
 
 
 

 ايبٝإ ّ
 املٛعس

 املهإ
 املٝعا١ْٝ عسز املؿرتنني

 باؾٓٝ٘

فاٍ 
 ايٓؿاط
 إمجايٞ طايب١ طايب إيٞ َٔ 

1- 
ختاّ يألْؿط١ ايطالب١ٝ تٓعِٝ سؿٌ 

ٚتهطِٜ املتُٝعٜٔ باألْؿط١ ٚأٚا٥ٌ 
 ايسؾعات

 إدتُاع٢ 4300 55 40 15 اؾاَع١ 29/8

تٓعِٝ ّٜٛ تطؾ٢ٗٝ  يطالب بطْاَر  -2
ايكط١ٜ  14/10 ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ

 إدتُاع٢ 8000 طالب ايربْاَر األٚملب١ٝ

 ثكاؾ٢ 1400 19 9 10 ايه١ًٝ 25/10 24/10 تٓعِٝ َػابك١ ايكطإٓ ايهطِٜ -3

ضس١ً إىل َس١ٜٓ ايؿّٝٛ ّٜٛ اـُٝؼ  -4
 إدتُاع٢ 31200 144 104 40 ايؿّٝٛ 1/12 1/12/2016

َكطٚف دٝب ْكس٣ يطالب ؾطٜل  -5
 ؾ٢ٓ 4200 12 3 5 ايه١ًٝ 10/12 َػطح ايه١ًٝ

ّ  يعّٚ 20×ّ 10إجياض خ١ُٝ َكاؽ  -6
 إدتُاع٢ 9000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايه١ًٝ 5/12 املعطض اـري٣

طباع١ باْطات يعّٚ ايسعا١ٜ  -7
 ؾ٢ٓ 1200 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايه١ًٝ 10/12 ملػطس١ٝ ايه١ًٝ

8- 
االؾرتاى ؾ٢ َٗطدإ اؾاَع١ 

املػطس٢ يًؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ  
 مبػطس١ٝ )َرياخ ايطٜح (

 ؾ٢ٓ 4200 25 10 15 ن١ًٝ ايرتب١ٝ 10/12

سٛاؾع ْكس١ٜ ؾ٢ األيعاب ايؿطز١ٜ  -9
 ضٜان٢ 950 4 4 ـــــــــ اؾاَع١ 18/12 ٚاؾُاع١ٝ ؾ٢ ايؿكٌ ايسضاغ٢ األٍٚ

10 
إجياض قاع١ املؤمتطات ايهرب٣ بإزاض٠ 

اؾاَع١ يتهطِٜ أٚا٥ٌ ايربْاَر 
 ٚاملتُٝعٜٔ ؾ٢ األْؿط١

 إدتُاع٢ 3990 طالب ايه١ًٝ اؾاَع١ 27/8

11- 
% ايباق١ٝ َٔ إمجاىل  50ق١ُٝ اٍ 

تٓؿٝص ضس١ً ايكٝسي١ األنًٝٓه١ٝ 
 ملس١ٜٓ ايؿّٝٛ

 إدتُاع٢ 23700 144 104 40 ايؿّٝٛ 1/12

12- 
 5االؾرتاى ؾ٢ َػابك١ إبساع 

مبػطس١ٝ َرياخ ايطٜح ع٢ً َػطح 
 ٚظاض٠ ايؿباب ٚايطٜان١

 ؾ٢ٓ 14645 20 4 16 ايكاٖط٠ 24/3اىل  21/3

13- 
املٗطدإ املػطس٢ يًؿكٌ  املؿاضن١ ؾ٢

ايسضاغ٢ ايجا٢ْ يًعاّ اؾاَع٢ 
2016/2017 

 ؾ٢ٓ 5390 28 11 17 ن١ًٝ طب 21/4

14- 
زعِ يًذُع١ٝ ايع١ًُٝ يًطالب بايه١ًٝ 

عاّ  25مبٓاغب١ اإلستؿاي١ٝ ملطٚض 
 ع٢ً تأغٝػٗا

 ع٢ًُ 6000 طالب اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ايه١ًٝ ــــــــــــ

15- 
ايكٝسي١ تٓعِٝ طالب بطْاَر 

اإلنًٝٓٝه١ٝ ضس١ً إىل ايعني ايػد١ٓ 
 ٚزخٍٛ ايػُٝٓا

 إدتُاع٢ 51120 135 64 71 ايعني ايػد١ٓ 19/4

16- 
ق١ُٝ تٓؿٝص ايؿٗازات ٚايسضٚع 

ٚايباْط ؿؿٌ ختاّ األْؿط١ 
 ايطالب١ٝ بٓاز٣ ايٌٓٝ

 إدتُاع٢ 6360 طالب ايه١ًٝ ْاز٣ ايٌٓٝ 27/5

17- 
ؾاٌٜ  1000+  باْط 3ق١ُٝ طباع١ عسز 

يعّٚ ايسعا١ٜ اإلستؿاي١ٝ يًذُع١ٝ 
 ايع١ًُٝ

 ع٢ًُ 4500 أعها٤ اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ايه١ًٝ 18/4

  179555  اإلمجــــــاىل 
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 اؼاز ايطالب سػاب َٔ 2016/2017 اؾاَعٞ ايعاّ خالٍ املٓكطؾ١ املبايؼ

 

  
 

 

 بٓس ايطسالت ايع١ًُٝ سػاب َٔ 2015/2016 اؾاَعٞ ايعاّ خالٍ املٓكطؾ١ املبايؼ
 

 
 2016/2017إمجايٞ املبايؼ املٓكطؾ١ خالٍ ايعاّ اؾاَعٞ 

 

 املبًؼ بٓس ايكطف ّ
 102944 ايطالب١ٝ ) خسَات تع١ًُٝٝ (بٓس األْؿط١  1
 179555 بٓس األْؿط١ ايطالب١ٝ )بطْاَر ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ ( 2
 74780 بٓس اؼاز ايطالب  3
 3020 بٓس ايطسالت ايع١ًُٝ 4
 2100 ْؿكات ْؿاط ضٜان٢ ٚإدتُاع٢(  2/3َٛاظ١ْ اؾاَع١ ) بٓس  4
 38500 زعِ َٔ ؾطنات األز١ٜٚ يًًُتك٢ ايتٛظٝؿ٢ 5

 400899 اإلمجـــــــــاىل
                         

             

 
 

 
 
 

 بٝإ باملػاعسات املكس١َ يًطالب َٔ خالٍ قٓسٚم ايتهاؾٌ االدتُاعٞ
 

 ايبٝإ ّ
 املٛعس

 املهإ
 املٝعا١ْٝ عسز املؿرتنني

 باؾٓٝ٘
 فاٍ

 إمجايٞ طايب١ طايب إيٞ َٔ ايٓؿاط

1- 

دٛا٥ع ْكس١ٜ  ألعها٤ ؾطٜل 
ٚد١ٗ ْعط املٓعُني ملعطض 

نتاب غٛض األظبه١ٝ ٚاملؿاضنني 
 ؾ٢ أغبٛع األْؿط١ ايطالب١ٝ

 ثكاؾ٢ 2100 21 12 8 ايه١ًٝ 17/11 12/11

تٓعِٝ اؼاز ايطالب ضس١ً إىل  -3
 ادتُاع٢ 69000 143 82 61 ؾطّ ايؿٝذ 15/2 12/2 ؾطّ ايؿٝذ

5- 
ايكطف ع٢ً زخٍٛ املعاضات 

يطس١ً ايه١ًٝ ملس١ٜٓ 
 إغهٓسض١ٜ

 إدتُاع٢ 3680 92 57 35 إغهٓسض١ٜ 25/4

  74780  اإلمجــــــاىل 

 املٝعا١ْٝ عسز املؿرتنني املهإ املٛعس ايبٝإ ّ
 باؾٓٝ٘

فاٍ 
 ايٓؿاط
 

 إمجايٞ طايب١ طايب إيٞ َٔ

تٓعِٝ ضس١ً ع١ًُٝ يطالب ايؿطق١  -1
 ع٢ًُ 3020 46 35 11 ؾطن١ ممؿٝؼ 18/4 ايطابع١

  3020  اإلمجــــــاىل 

كما تم تقديم دعم من شركات األدوية فى صورة مطبوعات 
 وبانرات ودعاية خالل

 الممتقى التوظيفى السابع
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 املكس١َ يًطالب َٔ خالٍ قٓسٚم ايتهاؾٌ االدتُاعٞبٝإ باملػاعسات 

 
 َٔ َٝعا١ْٝ ايكٓسٚم  -أٚال :

 
 

ّ  
 ْٛع املػاعس٠

  ايعسز
 املبًؼ باؾٓٝ٘

 
 مج١ً طايبات طًب١ د١ٗ ايتٌُٜٛ

 قٓسٚم ايتهاؾٌ 20ٚ57046 218 166 52 غساز ايطغّٛ ايسضاغ١ٝ 1
 قٓسٚم ايتهاؾٌ 600 3 2 1 َػاعسات ْكس١ٜ 2
 قٓسٚم ايتهاؾٌ 990 3 3 ـــــــــ ضغّٛ اإلقا١َ باملس١ٜٓ  3
   

                                     
 تربعات َٔ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  -ثاْٝا :

 
 

 طايب١ طايب ْٛع املػاعس٠ ّ
 10 7 ضغّٛ زضاغ١ٝ ٚضغّٛ َٛاز 1
 85 22 َصنطات 2

 األْؿط١ ايطالب١ٝ أمسا٤ ايطالب املتُٝعٜٔ ؾ٢        
   -أٚال : املػابكات ايك١ُٝ :

 5َػابك١ إبساع  إخطاز املطنع األٍٚ قُس فس٣ سٝسض -1
 َطنع أٍٚ إؾطٜكٝا دٛزٚ املطنع األٍٚ َعاش َكطؿ٢ سػ٢ٓ -2
 ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَعات مخاغ٢ نط٠ قسّ املطنع األٍٚ َٗٓس عُط أمحس عبس ايععٜع  -3
 أمحسقُس عبس اهلل إبطاِٖٝ  -4
 أمحس قرب٣ أمحس غِٓٝ -5
 أمحس فاٖس فاٖس سػني -6
 عُط ع٢ً ايػٝس عبس اهلل  -7
 أمحس قُس قُس عبسٙ -8
 إبطاِٖٝ أغا١َ عٛض ايػٝس -9

 ُٖؼ سامت غٝس أمحس قاٜس -10
 اَري٠ ايػٝس ابطاِٖٝ ايسغٛق٢ -11
 قُس فس٣ ؾتش٢ قُٛز -12
 آال٤ امئ قُس ضبٝع -13
 غاىل قُس ععت -14
 أمحس عبس ايعاط٢ ايؿهاىل -15
 ٢َ قُس عبس ايؿٗٝس قُس -16
 أمسا٤ عبس اؿ٢ ايػٝس ايب٢ًٝ -17
 أمحس عبس ايطؤٚف قُس أمحس  -18
 امئ ٜٛغـ قُس ابطاِٖٝ  -19
 ا١َُٝ سػني عبس ايعاط٢  -20
 قُس ٜػط٣ ايػعٝس قُس -21
 قُس ايػعٝس نُاٍ -22
 قُس قُس ابٛ غال١َ -23

 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 
 ايجايحاملطنع 

 املػطح             
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح
 املػطح

 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 

 5إبساع َػابك١ 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
 5َػابك١ إبساع 
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 ثاْٝا : املػابكات ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ : 

 ايٓؿاط املطنع االغِ ّ
 ايتاٜهْٛسٚ املطنع األٍٚ  ْٛضإ ْهاٍ عبس ايععٜع 1
 اؾٛزٚ املطنع األٍٚ  ؾُٝا٤ َتٛىل ْٛض ايسٜٔ  2
 ايطايب املجاىل املطنع األٍٚ أمحس عبس اؿهِٝ قُس ايػٝس 3
 ايهاضاتٝ٘ املطنع ايجا٢ْ َٝاض كتاض محس٣ 4
 َٗطدإ املػطح ايتاغع  املطنع األٍٚ قُس عبس اهلل إبطاِٖٝ أمحس 5
 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ أمحس قرب٣ أمحس غِٓٝ 6
 َٗطدإ املػطح ايتاغع  املطنع األٍٚ أمحس فاٖس فاٖس سػني 7
 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ عُط ع٢ً ايػٝس عبس اهلل 8
 َٗطدإ املػطح ايتاغع  املطنع األٍٚ أمحس قُس قُس عبسٙ 9

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ إبطاِٖٝ أغا١َ عٛض ايػٝس 10
 َٗطدإ املػطح ايتاغع  املطنع األٍٚ ُٖؼ سامت غٝس أمحس قاٜس 11
 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ اَري٠ ايػٝس ابطاِٖٝ ايسغٛق٢ 12
 َٗطدإ املػطح ايتاغع  املطنع األٍٚ قُس فس٣ ؾتش٢ قُٛز 13
 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ اؾٖٛط٣ أمحس اؾٖٛط٣ أمحس 14
 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ ٢َ قُس عبس ايؿٗٝس قُس 15
 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ أمسا٤ عبس اؿ٢ ايػٝس ايب٢ًٝ 16

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ عبس ايطؤٚف قُس أمحس أمحس 17

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ امئ ٜٛغـ قُس ابطاِٖٝ 18

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ ساظّ أمحس عبس اجملٝس 19

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ قُس ٜػط٣ ايػعٝس قُس 20

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ قُس ايػعٝس نُاٍ 21

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ قُس قُس ابٛ غال١َ 22

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ قُس عبس املٓعِ ايػٝس 23

 َٗطدإ املػطح ايتاغع املطنع األٍٚ ساظّ أمحس عبس اجملٝس 24

 اؾٛزٚ املطنع ايجا٢ْ َعاش َكطؿ٢ قكط 25
 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ أثاض غا٢َ ظٖط٣ درب 26

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ آال٤ غعس قاغِ ع٢ً 27

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ ؾطٚم قُٛز قاحل 28

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ ضِٜ ؾؤاز ايعس٣ٚ 29

 طايباتنط٠ ايػ١ً  املطنع ايجا٢ْ ضٚال قُس عبس ايػالّ 30

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ ضٜٓاز محسإ غطسإ 31

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ َطِٜ عكاّ نطّ ايسٜٔ 32

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ َٝاض كتاض محس٣ 33

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ َعاش َكطؿ٢ قكط 34

 ايػ١ً طايبات نط٠ املطنع ايجا٢ْ أثاض غا٢َ ظٖط٣ درب 35

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ آال٤ غعس قاغِ ع٢ً 36

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ ؾطٚم قُٛز قاحل 37

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ ضِٜ ؾؤاز ايعس٣ٚ 38

 نط٠ ايػ١ً طايبات املطنع ايجا٢ْ ضِٜ ؾؤاز ايعس٣ٚ 39

 نط٠ ايػ١ً طايبات ايجا٢ْاملطنع  ضٚال قُس عبس ايػالّ 40

 زٚض٣ املعًَٛات ) ايٓٛابؼ ( املطنع ايجايح أمحس محس٣ قُس قُٛز 41
 زٚض٣ املعًَٛات ) ايٓٛابؼ ( املطنع ايجايح أمحس قُس عبس ايطمحٔ 42
 زٚض٣ املعًَٛات ) ايٓٛابؼ ( املطنع ايجايح أمحس قُس قُس إبطاِٖٝ 43
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 اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ :َػا١ُٖ ايه١ًٝ يف فاٍ خس١َ  -7
 ايٓسٚات::   أٚال 

َهإ  اغِ ايٓسٚٙ
عسز  ايتاضٜذ االْعكاز

 قانطٜٔ اؿهٛض

منط ايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ 
ايعاًَني  17/10/2016 قاع١ ؾاضنٛ يًطالب ٚايعاًَني

 ز/ ٢ْٗ عبس ايطمحٔ ٚايطالب

ايػ١ُٓ ٚأَطاض ايػهط 
ايعاًَني  16/11/2016 3َسضز  ٚايهبس

 ٚايطالب
 َٓري بٗذت اغتاش االَطاض ايباط١ٓ ز/0ا
 ز/ أ١َُٝ قاحل اغتاش االَطاض ايباط0٘ٓا

 ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ:ثاْٝا  :  

 َالسعات املهإ ايتاضٜذ اغِ ايسٚض٠ ّ

  قاع١ ؾاضنٛ 15/11/2017: 13 زٚض٠ ضؾع نؿا٠٤ ايؿٓٝني ٚايعُاٍ 1

زٚض٠ تٓؿٝط١ٝ ألعُاٍ َهاؾش١  2
 اؿطٜل ٚاالخال٤

  غاس١ ايه١ًٝ ايتريّ االٍٚ

  غاس١ ايه١ًٝ ايتريّ االٍٚ زٚض٠ اغعاؾات أٚي١ٝ 3

 ْؿاط طالب٢:ثايجا  :   

 املهإ ايتاضٜذ االغـــــــــــــِ ّ

 قاع١ املؤمتطات باالزاض٠ ايعا١َ 14/8/2016 (42سؿٌ خطجي٢ طالب قٝسي١ ايسؾع١ ) 1

 قاع١ املؤمتطات باالزاض٠ ايعا١َ 29/8/2016 سؿٌ خطجي٢ طالب ايكٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ 2

 َب٢ٓ ب 3َسضز  22/9/2016 ايًكا٤ ايتعطٜؿ٢ يًطالب اؾسز 3

 قاع١ ؾاضنٛ 25/10/2016: 24 َػابك١ سؿغ ايكطإٔ ايهطِٜ 4

 قاع١ ؾاضنٛ 17/11/2016: 16 ٚضؾ١ عٌُ ؾ٢ فاالت ايعٌُ ايكٝسىل 5

ْس٠ٚ تأ١ًٖٝٝ يطالب ايؿطق١ ايطابع١ ؾ٢  6
 َسضز ايؿطق١ ايطابع١ َب٢ٓ ز 9/3/2017 ايكٝسىلفاالت ايعٌُ 

 قاع١ ؾاضنٛ 9/3/2017: 5 زٚض٠ ايكٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ 7

 سطّ ن١ًٝ ايكٝسي١ 4/2017/ 5: 3 املًتك٢ ايتٛظٝؿ٢ ايػابع 8

9 Orly Healthy day 4/5/2017 غاس١ ايه١ًٝ 
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 ض   خاَػًا : ْؿطات ايتعًِٝ ايكٝسيٞ املػتِ

مت إقساض أعساز ؾٗط١ٜ دسٜس٠ َٔ ) ْؿط٠ ايتعًِٝ ايكٝسيٞ املػتُط ( ٚاييت تكسض بايًػ١ اإللًٝع١ٜ  ٚايًػ١ ايعطب١ٝ َٚٔ 
 أُٖٗا : 
  ٟايؿريٚؽ ايهبسA 
 ( ايتٗاب ايهبسB ) 
  ٟايؿريٚؽ ايهبسC 

 ) ْٞايعٓا١ٜ باألغٓإ ) اؾع٤ األٍٚ ـ اؾع٤ ايجا 

  يًتسخني ـ ال يًُدسضاتال 
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 2016/2017َٛاظ١ْ ايه١ًٝ يًعاّ املايٞ  -8

 
 ـ إمجايٞ املٓكطف َٔ ايتٌُٜٛ ايصاتٞ ع٢ً َٛاظ١ْ ايه١ًٝ 

 
 َالسعات املبًؼ ايباب

  58195622148 َٛاظ١ْ ايباب األٍٚ

  2769226144 َٛاظ١ْ ايباب ايجاْٞ

  735348135 َٛاظ١ْ ايباب ايطابع

  399180 اـاَؼَٛاظ١ْ ايباب 

  2185004143 املٛاظ١ْ اإلغتجُاض١ٜ )ايباب ايػازؽ(

  63885601150 اجملُٛع

 
 2016/2017املٛاضز ايصات١ٝ يًه١ًٝ خالٍ ايعاّ املايٞ 

 
 ايكايف املكطٚؾات اإلٜطازات اغِ اؿػاب

 اؿاىل املطسٌ
 970517104 1004416186 1177260193 797672197 قٓسٚم اـسَات ايتع١ًُٝٝ

 725616114 9832105160 7951216168 2606505106 بطْاَر ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ
 358418178 766159.51 420096.96 704481.33 ( Pharm Dبطْاَر زنتٛض )

 608109.98 460422.17 853361.09 215171.06 قٓسٚم ٚسس٠ايبشٛخ
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  مناشز  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 
 إسكا١ٝ٥ أعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املعاْٚ٘

 
 اجملُٛع اهل١٦ٝ املعاْٚ٘ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايعاّ اؾاَع٢

أغتاش 
 َتؿطؽ

ّ 0أ
 َتؿطؽ

أغتاش  أغتاش
 َػاعس

َسضؽ  إمجاىل َسضؽ
 َػاعس

 إمجاىل َعٝس

2016/2017 45 5 26 38 78 192 41 79 120 312 
2015/2016 43 5 24 28 81 181 49 63 112 293 

 
 إسكا١ٝ٥ أعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املٛدٛزٜٔ باـاضز

 
 بعجات ْٛع اإلداظ٠ ايعاّ اؾاَع٢

 خاق١ إعاض٠
ضعا١ٜ 
 طؿٌ

١َُٗ  َطاؾك١
 ع١ًُٝ

بعج٘ 
 زاخ١ًٝ

بعج٘ 
 خاضدٝ٘

إؾطاف 
 َؿرتى

 امجاىل اداظ٠ زضاغ١ٝ

2016/2017 29 2 22 14 3 5 7 13 95 

2015/2016 30 4 22 11 - 5 8 9 89 
 

 بٝإ باعساز ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٜٔ متت تطقٝتِٗ
 2016/2017، 2015/2016خالٍ عا٢َ  

 

 َسضؽ ّ َسضؽ أغتاش َػاعس أغتاش ايعاّ اؾاَعٞ
 َػاعس

2016/2017 4 14 12 4 

2015/2016 2 6 7 10 

2014/2015 2 2 10 10 

2013/2014 1 5 11 13 
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 ٓاقب ازاض١ٜامل اتٛيٜٛايصٜٔ  ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼبٝإ بأمسا٤ 
 املٓكب اإلزاض٣ ايسضد١ ايع١ًُٝ اإلغِ ّ

ز/ ْاٖــس قُــٛز عبــس ايععٜــع    0ا 1
 ايعٓاْٞ

 عُٝس ايه١ًٝ أغتاش
 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ ايب١٦ٝ أغتاش ز/ ٢َٓ دٛزٙ قُس  ظغ0ًٍٛا 2
ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ٚنٌٝ  أغتاش ز/ َٓاٍ قُس إبطاِٖٝ عٝس0ا 3

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب اغتاش ز/ سامت عبس ايطمحٔ ع٢ً غامل0ا 4 ٚايبشٛخ
 ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ اغتاش ز/ ععٙ ضؾاز ضظم َعطٚف 0ا 5
 اؾطاف ع٢ً فًؼ قػِ ايعكاقري اغتاش ز/ ٢َٓ دٛزٙ قُس ظغ0ًٍٛا 6
 ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايكٝسالْٝات أغتاش ايػعٝس بطزز/ ثٓا٤ قُس 0ا 7
 ض٥ٝؼ فًؼ قػِ املٝهطٚبٝٛيٛد٢ اغتاش َػاعس ز/ ضؾا قُس ؾتش٢ بط0ٙٚا 8
 ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ اغتاش َػاعس ز/ َادسٙ عبس ايععٜع غٝس أمحس0ا 9

اؾطاف ع٢ً فًؼ قػِ ايهُٝٝا٤  اغتاش ز/ ْاٖس قُٛز ايعٓا٢ْ 0ا 10
 ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ اغتاش ز/ ؾاطُ٘ ايعٖطا٤ امحس ع0٢ًا 11 اؿ١ٜٛٝ

قا٥ِ بعٌُ ض٥ٝؼ قػِ ايؿاضَانٛيٛد٢  اغتاش َػاعس ز/ غازٙ قُس قسٜل بػتإ 12
  ٚايػُّٛ

 2015/2016َٔ خطجي٢  2016/2017تعٝٝٓات دسٜسٙ يًعاّ اؾاَع٢ 
 ايسضد٘ ايع١ًُٝ ايكػِ اإلغِ ّ
 َعٝس ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ ضنا بسٜط عبس املٓعِ اميإ 1
 َعٝس ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ اَريٙ قُٛز َكطؿ٢ عجُإ 2

 َعٝس ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ َٓ٘ اهلل قُس ظٜاز٠ 3

 َعٝس األز١ٜٚ ٚايػُّٛ امحس قُس عٛض ؾطا 4

 َعٝس األز١ٜٚ ٚايػُّٛ ؾاط١ُ قُس اَني ٢َٓٗ 5

 َعٝس ٚايػُّٛاألز١ٜٚ  نطِٜ َكطؿ٢ غعس 6

 َعٝس املٝهطٚبٝٛيٛد٢ ٚاملٓاع١ ٚغاّ امحس قُس ابطاِٖٝ 7

 َعٝس املٝهطٚبٝٛيٛد٢ ٚاملٓاع١ ظٜٓب قُٛز اْٛض قُس ٖالٍ 8

 َعٝس املٝهطٚبٝٛيٛد٢ ٚاملٓاع١ قُس اؿػني ضدب امحس ايعس٣ٚ 9

 َعٝس ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ ْريٙ امساعٌٝ َٓكٛض قُس 10

 َعٝس ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ محس٣ ايؿطنػ٢َٓ٢ ايػٝس ؾتش٢  11

 َعٝس ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ْٛضٖإ عطا قؿٛظ قُس بهط 12

 َعٝس ايعكاقٝــــــــــــــــط ْٛضإ سػني ضاؾت عبس ايؿتاح 13

 َعٝس ايعكاقٝـــــــــــــط اميإ عع عبس املٓعِ ابٛ ايعٝـ 14

 َعٝس ايعه١ٜٛايهُٝٝا٤  مسريٙ ْؿأت قُس ايؿؿتا٣ٚ 15

 َعٝس ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ساَس ٖٚٝب ساَس ايػٝس ايؿاؾع٢ 16

 َعٝس ايكٝسالْٝـــــــــات أ١َٝٓ أمحس ايػٝس أغا 17

 َعٝس ايكٝسالْٝـــــــــات ٢َٓ ابطاِٖٝ ايػٝس َكطؿ٢ 18

 َعٝس ايكٝسالْٝـــــــــات ٖادط امحس ابطاِٖٝ عطْػ٘ 19
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 االْتسابات ايه١ًٝ يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ
 
 

 ؾرت٠ ايٓسب اؾٗ٘ املٓتسب ايٝٗا ايسضد١ ايع١ًُٝ ايكػِ االغِ
 31/7/2017ست٢  داَع١ ايسيتا أغتاش َتؿطؽ ايؿاضَانٛيٛدٞ أ.ز/ سػٔ أمحس قُٛز ايهاؾـ

 31/7/2017ست٢  داَع١ ايسيتا أغتاش ايسٚا١ٝ٥ايهُٝٝا٤  أ.ز/ َادس٠ أمحس ايؿطبٝين
 31/7/2017ست٢  سٛضؽ أغتاش َتؿطؽ ايعكاقري ز/ دالٍ ط٘ َعتٛم0ا
 8/2018/ 31ست٢  سٛضؽ اغتاش ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ ز/ اميإ ضان٢ ايبٓساض0٣ا

 31/7/2017ست٢  داَع١ ايسيتا أغتاش ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ أ.ز/ زٜٓا تٛؾٝل ايؿطبٝين
 31/8/2017ست٢  داَع١ ايسيتا أغتاش َػاعس ايعكاقري أَاْٞ كتاض َطظٚمز/ 

 31/8/2017ست٢  داَع١ ايسيتا أغتاش َػاعس ايعكاقري ز/ ٖاْٞ ْؿأت قُس بطن٘
 31/8/2017ست٢  داَع١ ايسيتا َسضؽ ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ز/ ٚيٝس عبس اؿهِٝ بَٝٛٞ

 31/5/2017ست٢  داَع١ ايسيتا َسضؽ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ز/ َاضٟ إيٝاؽ ناٌَ ٖٚب٘
 30/10/2017ست٢  داَع١ ايسيتا َسضؽ األز١ٜٚ ٚايػُّٛ ز/ محس٣ أْٛض ساَس غِٓٝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2016/2017تكطٜط عٔ ْؿاط ن١ًٝ ايكٝسي١ خالٍ ايعاّ اؾاَعٞ   ٓكٛض٠ ن١ًٝ ايكٝسي١ ـ داَع١ امل
 

- 31 - 

 

 
 يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼؾع٤ َٔ ايٛقت االْتسابات 

 
ايسضد١  ايكػِ االغِ

 ايع١ًُٝ
 ّٜٛ االْتساب اؾٗ٘ املٓتسب ايٝٗا

 االثٓني داَع١نؿط ايؿٝذ أغتاش َتؿطؽ ايعكاقري سػٔ قاحل ايؿطقاٟٚأ.ز/ قاحل 
 ايجالثا٤ داَع١ املػتكبٌ أغتاش ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ أ.ز/ سػني إبطاِٖٝ إمساعٌٝ ايكباؽ

 األضبعا٤ داَع١ االظٖط بسَٝاط أغتاش َتؿطؽ ايعكاقري أ.ز/ أمحس أبٛ ايػٝط دٖٛط
 اـُٝؼ داَع١ نؿط ايؿٝذ أغتاش َتؿطؽ ايعكاقري أ.ز/ أمحس أبٛ ايػٝط دٖٛط

 االضبعا٤ داَع١ سًٛإ أغتاش َتؿطؽ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ أ.ز/ قُس إبطاِٖٝ قُس ٚالف
 اـُٝؼ اؾاَع١ املكط١ٜ ايطٚغ١ٝ أغتاش ايكٝسالْٝات ز/ أغا١َ عبس ايععِٝ غًُٝا0ٕا

 ايجالثا٤ ايؿٝذداَع١ نؿط  َسضؽ َتؿطؽ ايعكاقري ز/ ظٜٔ ايعابسٜٔ َتٛىل ْعِٝ
 ايجالثا٤ داَع١ نؿط ايؿٝذ اغتاش َتؿطؽ ايهُٝٝا٤ ايتش١ًًٝٝ ز/ ؾتح اهلل ؾتح اهلل بال0ٍا
 االثٓني ٚايجالثا٤ داَع١ نؿط ايؿٝذ اغتاش َتؿطؽ ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ز/ قُس عازٍ قُٛز َػعٛز0ا

 االثٓني داَع١ ايسيتا اغتاش َػاعس املٝهطٚبٝٛيٛدٞ ز/ ٖاْٞ إبطاِٖٝ قٓاٟٚ
 اـُٝؼ اؾاَع١ املكط١ٜ ايطٚغ١ٝ اغتاش َػاعس ايكٝسالْٝات ز/ َط٣ٚ قالح ايسٜٔ َٓكٛض

 ايػبت داَع١ ايسيتا اغتاش َػاعس املٝهطٚبٝٛيٛد٢ ز/ قُس ٜٛغـ ابطاِٖٝ
 ايػبت داَع١ ايسيتا اغتاش َػاعس ايؿاضَانٛيٛد٢ ز/ دٛضز مسري غاىل

 االسس داَع١ سٛضؽ اغتاش َػاعس ايؿاضَانٛيٛد٢ ز/ قُس أمحس عٛض قاحل
 االثٓني داَع١ نؿط ايؿٝذ اغتاش َػاعس ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ز/ خايس بؿري ؾعبإ غًِٝ

 االثٓني ٚاالضبعا٤ داَع١ سٛضؽ َسضؽ ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ز/ أَا٢ْ قالح َكطؿ٢ قالح
 ايػبت  اـُٝؼ داَع١ سٛضؽ داَع١ ايسيتا َسضؽ املٝهطٚبٝٛيٛد٢ ز/ عبس ايععٜع اؾٌُ
 االثٓني داَع١ ايسيتا َسضؽ ايؿاضَانٛيٛد٢ ز/ زايٝا سػٔ ايهاؾـ

 ايػبت داَع١ عني مشؼ َسضؽ ايهُٝٝا٤ ايعه١ٜٛ ز/ َطقل عازٍ ابطاِٖٝ
 االضبعا٤ ن١ًٝ ايعًّٛ َسضؽ ايعكاقري ز/ ٢َٓ ؾاضٚم ايٓكٝط٢

 ايجالثا٤ ٚاالضبعا٤ داَع١ سٛضؽ َسضؽ ايسٚا١ٝ٥ايهُٝٝا٤  ز/ قُس ايػٝس عبس ايػؿاض محٛزٙ
 اـُٝؼ ن١ًٝ اهلٓسغ١ َسضؽ ايهُٝٝا٤ اؿٜٝٛ٘ ز/ قُس ايػٝس أمحس املػري٣
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 مناشز  املطس١ً اؾاَع١ٝ األٚىل

 2016/2017بٝإ بأعساز ايطالب املكبٛيني يًعاّ اؾاَع٢

 اإلمجاىل طايب١ طايب بٝإ املكبٛيني اؿاي١

 أ
 933 657 276 عا١َ عًّٛثا١ْٜٛ 

 57 27 30 ؾٗاز٠ َعازي١
 7 5 2 ٚاؾسٜٔ

 - - - قٍٛ اىل ايه١ًٝ ب
 - - - قٍٛ َٔ ايه١ًٝ ز

 997 امجاىل طالب ايؿطق١ األٚىل سسٜح
 

 2016/2017بٝإ بأعساز ايطالب املكٝسٜٔ يًعاّ اؾاَع٢
 

َػت٣ٛ  ايبٝإ
َػت٣ٛ  َػت٣ٛ ثإ أٍٚ

 ثايح
َػت٣ٛ 

 ضابع
ثاْٝ٘ 
 قسِٜ

ثايج٘ 
 إمجاىل ضابع١ قسِٜ

  310 65 - 218 251 280 308 طايب اؾسز
  939 57 - 672 801 751 689 طايب١

  1249 122 - 890 1053 1031 997 إمجايٞ املػتذسٜٔ

  26 36 17 - 1 55 37 طايب ايباقني
  24 59 8 - 2 30 38 طايب١

  50 95 25 - 3 85 75 إمجايٞ باقني
  1299 217 25 890 1056 1116 1072 اجملُٛع
 5675  االمجاىل

 
 2016/2017، 2015/2016  بٝإ بأعساز ايطالب املكٝسٜٔ خالٍ عاَٞ  

 
ايعاّ 

 اؾاَعٞ
 إمجايٞ ضابع١ قسِٜ ثايج١ قسِٜ ثاْٝ٘ قسِٜ ّ ضابع ّ ثايح ثا١ْٝ سسٜح أٚىل سسٜح

 طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب
2016/2017 345 727 335 781 252 803 218 672 17 8 101 116 336 963 5675 
2015/2016 321 791 311 821 219 672 - - 85 64 348 999 306 920 5859 
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 ايطالب اؿاقًٕٛ ع٢ً ايسضد١ اؾاَع١ٝ األٚىل َٛظعٕٛ طبكًا يًتكسٜطات

 2016/2017،  2015/2016خالٍ عاَٞ  

ايعاّ 
 اؾاَعٞ

 تٛظٜع ايتكسٜطات تٛظٜع ايطالب

يٞ
مجا

إ
 ٕٛ

جيٝ
ـط

ا
 

عسز 
 املتكسَني

عسز 
 اؿانطٜٔ

عسز 
 ايٓادشني

ممتاظ َع 
َطتب١ 
 ايؿطف

دٝس 
دسا َع 
َطتب١ 
 ايؿطف

دٝس  ممتاظ
 َكبٍٛ دٝس دسا

2016/2017 1299 1294 1204 230 288 - 241 425 20 1204 

2015/2016 1226 1221 1067 162 267 1 265 357 16 1068 
 
 

ايعاّ 
 اؾاَعٞ

 تٛظٜع ايتكسٜطات تٛظٜع ايطالب

يٞ
مجا

إ
 ٕٛ

جيٝ
ـط

ا
 

عسز 
 املتكسَني

عسز 
 اؿانطٜٔ

عسز 
 ايٓادشني

ممتاظ َع 
َطتب١ 
 ايؿطف

دٝس 
دسا َع 
َطتب١ 
 ايؿطف

دٝس  ممتاظ
 َكبٍٛ دٝس دسا

 أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش
2017 336 965 334 960 302 902 36 194 63 225 - - 55 186 136 289 12 8 1204 
2016 124 172 124 169 78 120 8 11 4 8 - - 8 17 47 78 11 6 198 

 
 

 أعساز ْٚػب اـطجيني خالٍ اـُؼ غٓٛات األخري٠
 

 اـطجيني املتكسَني ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ أعساز ايطالب ايعاّ
2016/2017 1299 1204 92168% 
2015/2016 1226 1068 87147% 
2014/2015 296 198 66.89% 
2013/2014 1087 935 86.02% 
2011/2012 1061 984 92.74% 

 ---   إمجاىل اـطجيني
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 مناشز  املطس١ً اؾاَع١ٝ األٚىل ) بطْاَر ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ( بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠

 بربْاَر ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ 2017/  2016 بٝإ بأعساز ايطالب املكبٛيني يًعاّ اؾاَع٢
 اإلمجاىل بٝإ املكبٛيني اؿاي١

 أ

 197 ثا١ْٜٛ عا١َ عًّٛ

 27 ؾٗاز٠ َعازي١

 1 ٚاؾسٜٔ

 17 َؤٖالت أخط٣ ب

 242 قاؾ٢ املػتذسٜٔ

 1 قٍٛ َٔ ايه١ًٝ ز

 - ايباقٕٛ يإلعاز٠ ز

 241 طالب املػت٣ٛ األٍٚإمجايٞ 
 

 بربْاَر ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ 2016/2017بٝإ بأعساز ايطالب املكٝسٜٔ يًعاّ اؾاَع٢
 

املػت٣ٛ  ايبٝإ
 األٍٚ

املػت٣ٛ 
 ايجاْٞ

املػتٟٛ 
 ايجايح

املػت٣ٛ 
 ايطابع

املػت٣ٛ 
 إمجاىل اـاَؼ

 581 105 89 125 149 113 طايب اؾسز
 701 129 124 141 180 127 طايب١

 1282 234 213 266 329 240 إمجايٞ اؾسز

 1 - - - 1 - طايب ايٛاؾسٜٔ
 8 1 4 - 2 1 طايب١

 9 1 4 - 3 1 إمجايٞ ايٛاؾسٜٔ
 1291 235 217 266 332 241 اإلمجايٞ

 1291                                                                                                      إمجايٞ ايطالب
 

ايطالب اؿاقًٕٛ ع٢ً ايسضد١ اؾاَع١ٝ األٚىل َٛظعٕٛ طبكًا يًتكسٜطات  يًعاّ اؾاَعٞ 
 (ـ قٝسي١ إنًٝٓٝه١ٝ املػت٣ٛ اـاَؼ ) 2016/2017

ايعاّ 
 اؾاَعٞ

امجايٞ  تٛظٜع ايتكسٜطات ايطالبتٛظٜع 
عسز  اـطجيٕٛ

 املتكسَني
عسز 

 اؿانطٜٔ
عسز 

 ايٓادشني

ممتاظ َع 
َطتب١ 
 ايؿطف

دٝس دسا َع 
َطتب١ 
 ايؿطف

 َكبٍٛ دٝس دٝس دسا ممتاظ

 أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش أ ش
2016/2017           8 19 - - 69 81 - - 208 
2015/2016           7 13 48 38 10 4 - - 120 
2014/2015           2 5 7 8 3 5   30 
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 مناشز  ايسضاغات ايعًٝا 

 2016/2017اسكا١ٝ٥ أعساز ايطالب املكٝسٜٔ بايسضاغات ايعًٝا يعاّ 

إمجاىل  إمجاىل زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايعاّ اؾاَع٢
 طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب عاّ

2016/2017 42 234 62 175 20 48 124 457 748 
2015/2016 20 51 69 155 13 41 102 247 349 

 
 َٛظع١ سػب األقػاّ ايع2016/2017١ًُٝاسكا١ٝ٥ أعساز ايطالب املكٝسٜٔ بايسضاغات ايعًٝا يعاّ 

 

 امجاىل زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايؿعب٘
 اْج٢ شنط اْج٢ شنط اْج٢ شنط اْج٢ شنط

 170 19 4 1 25 4 141 14 ايكٝسالْٝات
 26 11 7 2 19 7 - 2 ايعكاقري

 2 3 2 - 22 3 - - طبٝ٘ 0ى 
 48 21 11 3 21 16 16 2 ؾاضَانٛيٛدٞ

 85 23 9 2 27 10 49 11 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ
 52 22 12 - 20 12 20 10 املٝهطٚبٝٛيٛدٞ

 21 13 1 7 20 6 - - ى.عه١ٜٛ
 31 12 2 5 21 4 8 3 ى.ؼ١ًًٝٝ

 457 124 48 20 175 62 234 42 إمجاىل
 581 68 237 276 امجاىل عاّ

 
 

 2016/2017إسكا١ٝ٥ ايطالب ايٛاؾسٜٔ املػذًني بايسضاغات ايعًٝا يًعاّ اؾاَعٞ 

 
 امجاىل زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ ايؿعب٘

 اْج٢ شنط اْج٢ شنط اْج٢ شنط اْج٢ شنط
 - 4 - - - 4 - - ايكٝسالْٝات

 1 - - - 1 - - - ايعكاقري
 - - - - - - - - طبٝ٘ 0ى 

 2 6 - - 2 6 - - ؾاضَانٛيٛدٞ
 2 5 - 1 2 4 - - ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ
 - 2 - - - 2 - - املٝهطٚبٝٛيٛدٞ

 1 - - - 1 - - - ى.عه١ٜٛ
 - 1 - 1 - - - - ى.ؼ١ًًٝٝ

 6 18 - 2 6 16 - - إمجاىل
 24 2 22 -- امجاىل عاّ
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 إسكا١ٝ٥ ايطالب اؿاقًني ع٢ً زضدات بايسضاغات ايعًٝا

 

 ايعاّ اؾاَع٢
 إمجاىل زنتٛضاٙ َادػتري زبًّٛ

 طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب إمجاىل عاّ
2016/2017 17 114 16 19 2 10 35 143 178 
2015/2016 - - 4 9 1 6 5 15 20 

 
 

 زضدات بايسضاغات ايعًٝا َٛظع١ ع٢ً سػب األقػاّ ايع١ًُٝإسكا١ٝ٥ ايطالب اؿاقًني ع٢ً 

 

 امجاىل زنتٛضاٙ َادػتري 2016زبًّٛ ايؿعب٘
 اْج٢ شنط اْج٢ شنط اْج٢ شنط اْج٢ شنط

 9 4   5 4 4 - ايكٝسالْٝات
 - 7 - 1 - 4 - 2 ايعكاقري

 2 -   2 - - - طبٝ٘ 0ى 
ؾاضَانٛيٛدٞ 

 67 7 4 - 3 4 60 3 ٚايػُّٛ

 39 8 4 1 4 - 31 7 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ
 15 7   3 2 12 5 املٝهطٚبٝٛيٛدٞ

 - 1   - 1   ى.عه١ٜٛ
 11 1 2 - 2 1 7 - ى.ؼ١ًًٝٝ

 143 35 10 2 19 16 114 17 إمجاىل
 178 12 35 131 امجاىل عاّ

 
 D.scزضد٘ زنتٛض ؾ٢ ايعًّٛ 

 
 ايٛظٝؿ١ ايسضد١ ايع١ًُٝ االغِ

 أغتاش ايهُٝٝا٤ ايسٚا١ٝ٥ إمساعٌٝ ايكباؽأ.ز/سػني إبطاِٖٝ 
 اغتاش املتؿطؽ بكٝسي١ املٓكٛض٠

 
 0نأٍٚ زنتٛض ميٓح ٖصٙ ايسضد١ ) ؾ٢ فاٍ ايكٝسي١( ؾ٢ تاضٜذ اؾاَع١ ٚمجٗٛض١ٜ َكـــط ايعطب١ٝ 
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 ( بطْاَر زنتٛض ايكٝسي١ ؾ٢ ايكٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝPharm D ) ) َادػتري ٢َٓٗ ( 

 .زضاغ٘ ع١ًُٝ ملس٠ عاّ –َس٠ ايسضاغ١ عاَني زضاغٝني زضاغ١ ْعطٜ٘ ملس٠ عاّ  ع٢ً ؾكًني زضاغٝني  -1

 .عسز اٜاّ ايسضاغ١ يهٌ ؾكٌ زضاغ٢ َٜٛإ زضاغ١ ْعطٜ٘ -2

 كا٤ ع٢ًُ ًعسز أٜاّ ايتسضٜب ايع٢ًُ ثالخ أٜاّ + اي -3

 .قاع١ ايًكا٤ات ايع١ًُٝ َب٢ٓ ز -قاع١ ايًكا٤ات ايع١ًُٝ َب٢ٓ ب –تتِ ايسضاغ١ بكاع١ ايٓٗس٣  -4

 11/4/2017  -  9ايؿرتٙ َٔ ايعًّٛ ايكٝسي١ٝ مت املؿاضن١ ؾ٢ ايسعِ املاىل ملؤمتط  -5

 .  Mansoura – Pharm D Workshop for Clinical Trainingإقا١َ ٚضؾ٘ عٌُ  -6

 يالضتكا٤ بايبشح ايع٢ًُدٓٝ٘ يهٌ قػِ ع٢ًُ  50000زعِ األقػاّ ايع١ًُٝ مببًؼ  -7

َػتؿؿ٢ ايباطٓـ٘ ايتدككـ٢ يًؿكـٌ ايسضاغـ٢ ايجايـح ٚدـاض٣        –َػتؿؿٝات داَع١ املٓكٛض٠  –ايتسضٜب االنًٝٓٝه٢  -8
 ايتعاقس َع َػتؿؿٝات أخط٣

 
 

 إمجاىل املكٝسٜٔ يسضد١ زنتٛض ايكٝسي١ االنًٝٓٝه١ٝ
 30/9/2017ست٢  1/3/2016ايؿرتٙ َٔ 

 
 

 ايٛظٝؿ١ اؾٓػ١ٝ ايٓٛع اغِ ايربْاَر
 إمجاىل

Pharm D 
َٔ خاضز  َٔ اؾاَع١ باسح/ َٓش٘ ٚاؾس ا ش

 اؾاَع٘
36 126 1 - - 163 163 
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 مناشز  املهتب١ 

 َكازض املعًَٛات  باملهتب١

 ايٛعا٤
 ايهتب

 ايسٚضٜات
 املٛاز ايػُع١ٝ ٚايبكط١ٜ ايطغا٥ٌ

 C زنتٛضاٙ َادػتري الًٝع١ٜ عطب١ٝ

D 
Discettes Slides Videos 

 ـــ ـــ ـــ ـــ 367 703 50 6459 69 ايعسز
 اـسَات

َتٛغط  املكاعس قاعات املطايع١ اـس١َ
 املرتززٜٔ

َتٛغط 
 املػتعرئٜ

 ايتكٜٛط

 3900 216 1924 59 2 ايعسز
 اـسَات ايببًٛدطاؾ١ٝ ٚاملطدع١ٝ

قٛا٥ِ بعٓاٜٚٔ  اـس١َ
 املٛغٛعات زٚا٥ط املعاضف ايكٛاَٝؼ املػتدًكات ايهؿاؾات ايهتب

 ـــ ـــ 170 ـــ ـــ 2 ايعسز
 املهتب١ ايطق١ُٝ

 طباع١ ْػذ االغطٛاْات املػح ايه٢٥ٛ ايبشح ؾ٢ ؾبه١ االْرتْت اؿاي١
 ـــ ـــ ـــ - ايعسز

 قٛاعس ايبٝاْات املتاس١

 احملتٜٛات عٓٛإ ايكٛاعس
 ايهتب االيهرت١ْٝٚأعساز  أعساز املػتدًكات اعساز ايهؿاؾات

Science Direct - - - 
 ايتعٜٚس

املبًؼ املدكل يؿطا٤  َكازض ايتٌُٜٛ
 ايهتب

 عسز ايهتب املؿرتاٙ
 األدٓب١ٝ ايعطب١ٝ

 71 ــــ 36800 6/2َٝعا١ْٝ اؾاَع١ بٓس 
قٓسٚم اـسَات 

 ــــ ــــ ــــ اؾاَع١ٝ

 ــــ ــــ ــــ قٓسٚم االْتػاب املٛد٘
 ــــ ــــ ــــ َكازض اخط٣

 71 36800 إمجاىل
 ايعإًَٛ

 ايعسز املؤٌٖ
 2 يٝػاْؼ آزاب ٚثا٥ل َٚهتبات

 1 يٝػاْؼ سكٛم
 1 ابتسا١ٝ٥ ) خسَات َعا١ْٚ(
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 2015/2016املػتًعَات ٚايتػٗٝالت املكس١َ يًطالب يف فاٍ ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ يف ايعاّ اؾاَعٞ 

 

 ايػع١ املسضدات
 ايػع١ ايكاعات )طايب(

 ايػع١ املعاٌَ )َكعس(
 )طايب(

 املهتبات
 املكاعس املػاس١

 ايهُٝٝا٤ 180 ؾاضنٛ طايب 300 1َسضز 
 390 َعاٌَ ( 8) 

152.68 59 

 53 ز 325 2َسضز 

 ايؿاضَانٛيٛد٢ 60 ب 375 3َسضز 
 160 َعاٌَ (3)

 160 املٝهطٚبٝٛيٛد٢ 47 ايٓٗس٣ 300 4َسضز 

 ايكٝسالْٝات 400 قاعات مبب٢ٓ ز 5 325 5َسضز 
 350 َعاٌَ ( 7) 

 ايعكاقري 480 قاعات مبب٢ٓ ٖـ 4 200 6َسضز 
 120 7َسضز  310 َعاٌَ ( 6)

 95 ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ    
 140 َعاٌَ َب٢ٓ ٖـ    

 
 

 2نًٝٓٝهاٍ 1نًٝٓٝهاٍ خاَؼ 0ّ ضابع 0ّ ثايح 0ّ ثإ 0ّ َػت٣ٛ أٍٚ املسضدات
 900 600 2ّ 1250 2ّ 1000 2ّ 1250 2ّ 1000 2ّ 1500 املػاس١

 150 50 350 250 350 250 375 ايػع٘)طايب (
 
 

 ْتا٥ر تكشٝح ب ز ؾاضنٛ االَتشاْات ايكاعات
 2ّ 70 2ّ 70 2ّ 75 120ّ2 2ّ 180 2ّ 520 املػاس١

 25 25 53 60 118 200 ايػع١ )َكعس(
 
 

 ايعكاقري ايؿاضَانٛيٛدٞ ايهُٝٝا٤ املعاٌَ
 املٝهطٚبٝٛيٛدٞ

ٚايهُٝٝا٤ 
 ١اؿٜٝٛ

 ايكٝسالْٝات

 َعاٌَ 6 َعاٌَ 2+3 َعاٌَ 6 َعاٌَ 3 َعاٌَ 6 ايعسز
 2ّ 746.11 2ّ 472.02 2ّ 520.62 2ّ 371.48 1058.40ّ2 املػاس١ ايه١ًٝ
 250 215 225 160 250 ايػع١ )طايب(
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 ايتعًُٝٞأبعاز قاعات ايتسضٜؼ َٚعاٌَ طالب املب٢ٓ ٖــ 
 

 أٚاًل : قاعات ايتسضٜؼ
 

 إمجايٞ املػاس١ ايعطض ايطٍٛ ايكاعات
 2ّ 72.97 6.44ّ ّ 11.3 6قاع١ 
 2ّ 66.82 ّ 6.50 ّ 10.28 7قاع١ 
 2ّ 73.90 6.50ّ ّ 11.37 8قاع١ 
 2ّ 66.17 ّ 6.50 ّ 10.18 9قاع١ 

 
 بثاْٝاًًَ: َعاٌَ ايطال

 
 إمجايٞ املػاس١ ايعطض ايطٍٛ َعٌُ ايطالب

 2ّ 74.10 ّ 6.50 ّ 11.40 1َعٌُ ضقِ 
 2ّ 66.30 ّ 6.50 ّ 10.20 2َعٌُ ضقِ 
 2ّ 74.10 ّ 6.50 ّ 11.40 3َعٌُ ضقِ 
 2ّ 66.30 ّ 6.50 ّ 10.20 4َعٌُ ضقِ 
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 مناشز  ايعاًَني

 أٚاًل : ايرتقٝات

اجملُٛع١ 
 ايٛظٝؿ١ٝ

 خاَػ١ ضابع١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل نبري االمجاىل ايسضدات ايٛظٝؿ١ٝ
 16 - - - 14 2 - ايتدكك١ٝ

 13 - - 3 - 1 9 املهتب١ٝ
 30 - - 7 14 - 9 ايؿ١ٝٓ
 1 - - - - 1 - امل١ٝٓٗ

 - - - - - - - ر َعا١ْٚ
 60 - - 10 28 4 18 إمجاىل

 
 ثاًْٝا : ايعالٚات ايتؿذٝع١ٝ

اجملُٛع١ 
 ايٛظٝؿ١ٝ

 االمجاىل ايسضدات ايٛظٝؿ١ٝ
  خاَػ١ ضابع١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل نبري

 - - - - - - - ايتدكك١ٝ
 - - - - - - - املهتب١ٝ
 - - - - - - - ايؿ١ٝٓ
 - - - - - - - امل١ٝٓٗ

 - - - - - - - ر َعا١ْٚ
 - - - - - - - إمجاىل

 
 ايتكاضٜط ايػط١ٜثايجًا :

اجملُٛع١ 
 ايٛظٝؿ١ٝ

 نعٝـ َتٛغط دٝس دٝس دسا ممتاظ إمجاىل َطتب١ ايتكطٜط
 10 - - - - 10 نبري أخكا٥ٝني

 99 - - - 5 94 ايتدكك١ٝ
 2 - - - - 2 نبري نتاب
 48 - - - - 48 املهتب١ٝ

 6 - - - - 6 نبري ؾٓٝني
 85 - - - 2 83 ايؿ١ٝٓ
 5 - - - - 5 امل١ٝٓٗ

 43 - - - - 43 اـسَات املعا١ْٚ
 298 - - - 7 291 إمجايٞ
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 ايعاًَني ايصٜٔ مت تجبٝتِٗأعساز 

 

 اجملُٛع ايٓٛع اجملُٛع٘ ايٛظٝؿ١ٝ
 أْج٢ شنط

 - - - ايتدكك١ٝ
 - - 1 املهتب١ٝ
 - - - ايؿ١ٝٓ
 - - - امل١ٝٓٗ

 9 8 1 خسَات َعا١ْٚ
 10 8 2 اإلمجاىل

 
 
 
 

 إمجاىل أعساز ايعاًَني بايه١ًٝ

 
 
 

 إمجاىل غازغ١ خاَػ١ ضابع١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل َسٜط عاّ ايؿ١٦
اجملُٛع١ 
 إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض ايٓٛع١ٝ

 68 37 - - - - - - 28 20 25 11 2 5 3 1 ايتدكك١ٝ
 - - - - - - - - - - - - - - - - ايكإْٛ
 42 42 - - - - 5 1 16 22 14 13 4 2 3 4 ايؿ١ٝٓ

 1 4 - - - - - 1 - 1 1 1 - 1   اؿطؾ١ٝ
 29 18 - - - - 1 3 24 7 - 1 1 2 3 5 املهتب١ٝ
خسَات 
 28 21 3 - 17 10 2 2 6 9 - - - - - - َعاْٚ٘

 168 122 3 - 17 10 8 7 74 59 40 26 7 10 9 10 اإلمجاىل
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 ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ

 

عسز  ايؿرت٠ ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ ايت٢ مت ادتٝاظٖا
 اىل َٔ املتسضبني

 3 27/4/2017 23/4/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايػالَ٘ ٚايكش٘ امل١ٝٓٗ
 ICDL 30/11/2017 4/2/2017 2ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ 

 1 28/5/2017 22/5/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ املؿرتٜــــــــــــــــات
 3 21/5/2017 14/5/2017 ؾ٢ فاٍ املداظٕت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني 

 1 23/2/2017 19/2/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ اؾٛزٙ ايؿا١ًَ
 1 23/2/2017 5/2/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ؾػٌ ايٛظا٥ـ ايكٝاز١ٜ يسضد١ َسٜط عاّ

 1 11/5/2017 7/5/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايؿ٦ٕٛ املاي١ٝ
ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ططم ايؿطا٤ اؿه٢َٛ ٚتٓعِٝ عٌُ 

 ايؿطا٤
21/2/2017 22/2/2017 1 

ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ االغرتاتٝذٝ٘ ايؿاًَ٘ الدطا٤ ايعكٛز 
 االزاض١ٜ

12/3/2017 15/3/2017 2 

 2 16/2/2017 12/2/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ اعساز قٝازات ايكـ ايجا٢ْ
 2 11/4/2017 9/4/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ االْرتْت

 1 20/4/2017 18/4/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ غهطتاض١ٜ املهاتب ايط٥ٝػ١ٝ
 2 9/3/2017 5/3/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ االغًٛب ايع٢ًُ يًهتاب١

 1 16/11/2016 14/11/2016 ايسضاغ١ ايطمس١ٝ يتأٌٖٝ َػاعس٣ قاز٠ ايٛسسات ايهؿؿ١ٝ
 2 30/3/2017 26/3/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

 2 1/6/2017 28/5/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ املعاؾات
 3 8/6/2017 4/6/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ املٛاضز ايبؿط١ٜ
 2 16/3/2017 12/3/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايسضاغات ايعًٝا

 2 2/3/2017 26/2/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايًػ١ االلًٝع١ٜ
 1 6/4/2017 2/4/2017 ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ إزاض٠ ايٛقت

 1 4/5/2017 30/4/2017 فاٍ االَٔ ت١ُٝٓ َٗاضات ايعاًَني ؾ٢
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 ايٛسسات شات ايطابع اـام 

 ٚسس٠ ؼًٌٝ األز١ٜٚ ٚاملػتشهطات ايكٝسي١ٝ  

 30/6/2016إىل  1/7/2015خالٍ ايؿرت٠ َٔ ايٛسس٠ تكطٜط عٔ ْؿاط 

 ايتاضٜذ اغِ املػتؿٝس ْٛع ايتشًٌٝ ّ

اغػطؼ ، انتٛبط، ْٛؾُرب  ؾطن١ إَٔٛ يالز١ٜٚ ؼًٌٝ عٝٓات ٖٝباضٜٔ ) أَبٛالت( 1
 2016ٚزٜػُرب 

 ؼًٌٝ َٝهطٚبٝٛيٛد٢ يعٝٓات إمنانؼ 2
 2016ٜٛيٝٛ ٚغبتُرب  ؾطن١ إَٔٛ يالز١ٜٚ ) سكٔ ؾطد١ٝ( ٚأْتٝٓاٍ ؾطاب

 2016/2017 يكاحل أؾطاز ػؿٝـ عٝٓات كتًؿ١ بايتربٜس 3

 2016/2017 يكاحل أؾطاز أعاخ ع١ًُٝ ع٢ً أدٗع٠ ايٛسس٠ املدتًؿ١ 4

 2016/2017 يكاحل االؾطاز ؼًٌٝ عٝٓات ايبَٝٛني 5

 2016انتٛبط  داَع١ املٓكٛض٠ –َطنع االٚضاّ  ؼًٌٝ َٝهطٚبٝٛيٛد٢ يع١ٓٝ غٝسظِٜ َطٗط 6

ؾريٚظ  –ؼًٌٝ َٝهطٚبٝٛيٛد٢ ملٓعؿات ) اْتٝه١  7
 ٜامسٝٓا ( –

 2016ٜٛيٝٛ  َػتؿؿ٢ داَع١ املٓكٛض٠

يكاحل ايؿطن١ ايعطب١ٝ  ؼًٌٝ ع١ٓٝ اغتٌٝ غٝػتني اَبٍٛ 8
 يًُػتشهطات ايطب١ٝ

 ْٜٛٝٛ2017 
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 إلاظات ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ خالٍ ايؿرت٠ 

ٜتهُٔ :ـ ) َا مت إلاظٙ َٔ بٓٛز اـطـ١ ايتٓؿٝصٜـ١    إعساز تكطٜط عٔ اـط١ ايتٓؿٝص١ٜ يًدط١ اإلغرتاتٝذ١ٝ
ست٢ اآلٕ ـ َا مل ٜتِ تٓؿٝصٙ ـ اـط١ ايتٓؿٝص١ٜ يًؿرت٠ ايكاز١َ ( ٚمت عطض َٚٓاقؿ١ ايتكطٜط يف فًـؼ إزاض٠    
ايٛسس٠ ٚبٓا٤ ع١ًٝ مت ايتٛق١ٝ مبذُٛع١ َٔ املكرتسات ٚايتٛقٝات ملعاؾ١ ايتأخري يف تٓؿٝص بعض بٓٛز اـط١ 

 اتٝذ١ٝاإلغرت

تكُِٝ بعض االغتبٝاْات الغتطالع آضا٤ ايطالب يف ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ ) ايؿٝـسٜٛ نـْٛؿطْؼ ، ايهتـاب      .1
 اؾاَعٞ ، املهتب١ ،... (  

إدطا٤ فُٛع١ نبري٠ َٔ االغتبٝاْات َجٌ )  اغتبٝإ تكِٝٝ عُٝـس ايهًٝـ١ ، ايـٛنال٤ ، ضؤغـا٤ االقػـاّ       .2
ؼًٌٝ ٖصٙ االغتبٝاْات مت ضؾع تكطٜط بٓتا٥ر ٖصا  ايتشًٌٝ إيـٞ  ايع١ًُٝ ،َسٜط عاّ ايه١ًٝ ( ٚبٓا٤ عًٞ 

 عُٝس ايه١ًٝ  الؽاش اإلدطا٤ات ايتكشٝش١ٝ ايالظ١َ إٕ ٚدس

 2015-2014االْتٗا٤ َٔ إعساز ايتكطٜط ايػٟٓٛ ايصاتٞ يًه١ًٝ عٔ ايعاّ اؾاَعٞ   .3

 2015-2014ّ اؾاَعٞ   األٍٚ ٚايجاْٞ عٔ ايعا اْتٗا٤ َععِ تكاضٜط املكطضات يًؿكًني ايسضاغٝني .4

 2016-2015األٍٚ ٚايجاْٞ عٔ ايعاّ اؾاَعٞ    اْتٗا٤ َععِ تٛقٝـ املكطضات يًؿكًني ايسضاغٝني .5

 َتابع١ ايٛسس٠ ملؿطٚع ايطالبٞ) ايتطٜٛط ايكٝسيٞ املتُٝع ( .6

إقرتاح  بتؿهٌٝ ؾ١ٓ يتػٜٛل اـسَات ٚايرباَر األنازمي١ٝ بايه١ًٝ َٚٛاؾكـ١ فًـؼ ايهًٝـ١ ظًػـت٘      .7
 13/3/2014( بتاضٜذ 520ضقِ) 

إدطا٤ َطادع١ زاخ١ًٝ يألقػاّ ايع١ًُٝ ٚاإلزاض١ٜ َٔ قبٌ ؾطم املطادع١ ايساخ١ًٝ ٚإضغـاٍ  تكطٜـط عـٔ     .8
ْتا٥ر املطادع١ ايساخ١ًٝ يألقػاّ ايع١ًُٝ ٚنصيو إضغاٍ ْػد١ َٔ املطادعـ١ ايساخًٝـ١  إيـٞ َـسٜط عـاّ      

 تشػني املػتُط .ايه١ًٝ   يالغتؿاز٠ َٓٗا يف عًُٝات ايتطٜٛط ٚاي

 َؿاضن١ َسٜط ا يٛسس٠ يف إعساز ايتكطٜط ايػٟٓٛ ايصاتٞ يربْاَر ايكٝسي١ اإلنًٝٓٝه١ٝ. .9
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 2016/2017أعُاٍ قػِ املؿرتٜات خالٍ ايعاّ املايٞ 

 
ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ اييت يف إطاض غعٞ إزاض٠ ايه١ًٝ يتطبٝل ْعِ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ ٚتطٜٛط 

تعس ايطنٝع٠ األغاغ١ٝ يًتطٜٛط ٚاالعتُاز ، قاّ قػِ املؿرتٜات بتٓؿٝص خط١ إزاض٠ ايه١ًٝ بتٛؾري نٌ االستٝادات ايؿع١ًٝ ألقػاّ 

ايه١ًٝ ايع١ًُٝ ٚاإلزاض١ٜ بؿؿاؾ١ٝ تا١َ ٚؾكا يألقٍٛ ايع١ًُٝ اؿسٜج١ إلزاض٠ ايؿطا٤ ٚايتدعٜٔ مما أَهٔ إزاض٠ ايه١ًٝ َٔ 

بؿإٔ  1998يػ١ٓ 89ظٝـ ٚتطؾٝس اغتدساّ َٛاضز ايه١ًٝ املتاس١ بأع٢ً زضد١ َٔ ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ ٚشيو ٚؾكا يًكإْٛ تٛ

 0املٓاقكات ٚاملعاٜسات ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايًٛا٥ح ٚايكٛاعس املٓع١ُ 

 2016/2017ٚؾُٝا ًٜٞ إمجايٞ عًُٝات ايؿطا٤ اييت متت خالٍ ايعاّ املايٞ 

 : أٚال املٓاقكات

 2016/2017( يؿطا٤ دٗاظ يًُؿطٚع ايبشج٢ باغتدساّ دٗاظ ايطْني اي٣ٚٛٓ املػٓاطٝػـ٢ يػـ١ٓ   1َٓاقك١ قسٚز٠ضقِ ) .1

 . دٓٝ٘ 5410440مببًؼ 

 .دٓٝ٘  1596857137مببًؼ امجاىل  2016/2017( يؿطا٤ أدٗعٙ عًُٝ٘ يػ١ٓ 2َٓاقك١ احملسٚز٠ ضقِ ) .2

 ثاْٝا عًُٝات ايؿطا٤ االخطٟ : .3

 

 املبًؼ املس٠ ايؿطا٤عسز عًُٝات 
37 1/7/2016   -    30/9/2016 480964115 
101 1/10/2016    -   31 /12/2016 1014025140 
52 1/1/2017  -   31/3/2017 1094652180 
56 1/4/2017   -   30/6/2017 284931120 

 2874573155 إمجــــــــــــــــــاىل
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 اإليهرتْٚٞٚسس٠ ايتعًِٝ 

 
 -:2017/  6/  30ست٢  2016/  7/  1ٚؾُٝا ًٜٞ تكطٜط بإلاظات ٚسس٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

 -املٛقع اإليهرت٢ْٚ: .1

 .) َطؾل ايتؿهٌٝ (30/10/2016مت تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؾطع١ٝ دسٜس٠ يتطٜٛط َٛقع ايه١ًٝ إعتباضًا َٔ 

 -ايكؿش١ ايط٥ٝػ١ٝ: .2

 يإلزاضات ٚاألقػاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ  مت ؼسٜح اهلٝهٌ ايتٓع٢ُٝ 

 داض٣ ضؾع املًدكات ايع١ًُٝ َٔ ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ 

 ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع٘./اعالْات بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ نُا ٚضز يف تٛدٝٗات ا.ز 5داضٟ سايٝا ايعٌُ عًٞ ْؿط َاال ٜكٌ عٔ   

 (.Pharm Dمت تعٜٚس املٛقع بكؿشات بطاَر زضاغات ايعًٝا  )  

 داضٟ االعساز يكؿش٘ بطْاَر  طالب ايسضاغات ايعًٝا 

 -األقػاّ ايع١ًُٝ: .3

 مت ؼسٜح احملت٣ٛ اإليهرت٢ْٚ يألقػاّ بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ. 

 مت ؼسٜح ايػري٠ ايصات١ٝ ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ . 

( ٚشيـو يف ايؿـرت٠ َـٔ    ١ٝPDF يهٌ قػِ ع٢ً قؿشت٘ اـاق١ ع٢ً َٛقـع ايهًٝـ١ بكـٝػ١ )   مت إناؾ١ األعاخ ايعًُ 
2012- 2016 . 

( بني ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتـسضٜؼ سـيت ٜتعـطف نـٌ     Google Scholarمت ْؿط أ١ُٖٝ عٌُ سػاب عًٞ َٛقع ) 
 (.H indexعهٛ عًٞ املػتٟٛ ٚايٛظٕ ايعًُٞ يالْتاز ايبشجٞ اـام ب٘ )

 .  2017( يعاّ H indexخط ايتشسٜجات  اـاق١ باٍ)مت إناؾ١ آ    

 (.Google Scholar( يتٛنٝح نٝؿ١ٝ إْؿا٤ سػاب عًٞ َٛقع )PowerPoint مت تعُِٝ )  

( عًـ٢  Google Scholarمت إناؾ١ ايطٚابط اإليهرت١ْٝٚ ؿػابات ايػاز٠ أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ عًـ٢ َٛقـع )      
 قؿش١ خاق١ يهٌ قػِ يف َٛقع ايه١ًٝ.

مت عكس ٚضؾ١ عٌُ يًػاز٠ أعها٤ ايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ ٚتتُجٌ يف َٓػكٞ االقػاّ ايع١ًُٝ يًتعًِٝ األيهرتْٚٞ  سٍٛ نٝؿ١ٝ  
 (.Scopusإْؿا٤ سػاب عًٞ َٛقع )

( ع٢ً قؿش١ خاق١ يهٌ Scopusمت إناؾ١ ايطٚابط اإليهرت١ْٝٚ ؿػابات ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً َٛقع ) 
 قػِ يف َٛقع ايه١ًٝ.

ع٢ً قؿش١  (Research Gate) مت إناؾ١ ايطٚابط اإليهرت١ْٝٚ ؿػابات ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً َٛقع  
 خاق١ يهٌ قػِ يف َٛقع ايه١ًٝ.

 مت ؼسٜح نًُات ضؤغا٤ األقػاّ. 

 مت تعٜٚس قؿشات األقػاّ ايع١ًُٝ بايتكطٜط ايػ٣ٛٓ يهٌ قػِ . 

 ج١ٝ يهٌ قػِ .مت تعٜٚس قؿشات األقػاّ ايع١ًُٝ باـط١ ايبش 

 .2016/2017مت ضؾع اؾساٍٚ ايسضاغ١ٝ يهٌ قػِ يًؿكٌ ايسضاغ٢ االٍٚ ٚايجا٢ْ   

 مت إناؾ١ بطآ٤ات اإلخرتاع يعسز نبري َٔ ايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ . 

 مت تؿعٌٝ ايكؿش١ ايط٥ٝػ١ٝ يًُٛقع بايًػ١ اإللًٝع١ٜ . 

 مت ضؾع ؾٝسٜٛ إللاظات ٚسس٠ ايتعًِٝ اإليهرت٢ْٚ . 

 ( سػاب ع٢ً املٛٚزٍ يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ. 37تح عسز )مت ؾ 

 Mansتطبٝكًا يٛاسس٠ َٔ خسَات ايتعًِٝ اإليهرت٢ْٚ مت تكٜٛط عسز َٔ احملانطات ٚضؾعٗـا عًـ٢ قٓـا٠ اؾاَعـ١ )     

Tube .) 
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 -اـسَات ايطالب١ٝ: .4

ٝات ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿسٜج١ بايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ مت  ؾ٢ إطاضإٖتُاّ ٚسس٠ ايتعًِٝ اإليهرت٢ْٚ داَع١ املٓكٛض٠ بسَر ايتكٓ 
تكٜٛط عسز َٔ احملانطات ايسضاغ١ٝ يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ ٚنصيو املٛنـٛعات ايسضاغـ١ٝ تكـٜٛطا    

 زاخًًٝا ٚخاضدًٝا .

 -ايتسضٜبات ٚٚضف ايعٌُ : .5

ٚاألقػـاّ بهًٝـ١ ايكـٝسي١ "ي٦ًٝٗـ١     إقا١َ ٚضؾ١ عٌُ ؼت عٓٛإ "ال٥ش١ ايتعاٌَ بني ٚسـس٠ ايتعًـِٝ اإيهرتْٚـ٢     
 ٚشيو مبكط ْاز٣ ايتهٓٛيٛدٝا يًُعًَٛات . 20/9/2016اإلزاض١ٜ ٚايؿٓٝني ؾ٢ األقػاّ ايع١ًُٝ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بتاضٜذ 

مت عكس ٚضؾ١ عٌُ ؼت عٓٛإ "نٝؿ١ٝ إزاض٠ املٛزٍ " ٢ٖٚ ايطابع١ َٔ ْٛعٗا يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ  
 . 27/9/2016ضٜذ املعا١ْٚ بتا

سهٛض ٚضؾ١ عٌُ تسضٜب١ٝ عٔ نٝؿ١ٝ اْتاز املكطضات االيهرت١ْٝٚ شاتٝـا باغـتدساّ بطْـاَر "اٚؾـٝؼ َٝهؼ"ٚشيـو        
 يتكسِٜ احملت٣ٛ ايتع٢ًُٝ املكطضبإؾهاٍ كتًؿ١ "ْكٛم ٚضغّٛ ٚقٛض ٚإؾهاٍ ثابت١ َٚتشطن١ ٚيكطات ؾٝسٜٛ".

ٜؼ َٚعاِْٚٝٗ يؿطح نٝؿ١ٝ ؼٌٜٛ املكطضات ايسضاغ١ٝ ناًَـ١ ايـٞ   داض٣ اإلعساز يٛضف عٌُ يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسض 
 ؼٌٜٛ عٓكط اٚ انجط َٔ املكطض ايسضاغ٢ اىل ؾهٌ ٚسس٠ تع١ًُٝٝ ضق١ُٝ ؾهٌ ايهرت٢ْٚ أٚ
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 ؾ١ٓاإلؾطاف

 

 عُٝس ايه١ًٝ ايػٝس٠ األغتاش ايسنتٛض / ْاٖس قُٛز ايعٓاْٞ

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ايسنتٛض / ٢َٓ دٛز٠ ظغًٍٛايػٝس٠ األغتاش 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ايػٝس٠ األغتاش ايسنتٛض / َٓاٍ قُس عٝـــس

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / سامت عبس ايطمحـــٔ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ايه١ًٝ َسٜط عاّ ا/ قُس أمحس املكًٝش٢

 ٚسس٠ ايهُإ ٚاؾٛز٠ازاض٣ َسٜط  ؾتش٢ اؿػ٢ٓٝ                                                                                         قُس ا/ أمحس 

 َػ٦ٍٛ اإلسكا٤ ٚاملتابع١ ٚزعِ إؽاش ايكطاض ايػٝس٠ / أَاْٞ غاظٟ إبطاِٖٝ غاظٟ



 

 

 

 

 

 


