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  -التٌاهاخ الشخصٌح: 
 

 عادل الديج صادق مبارك االســـــــع

 

 1/10/1963 تاريخ السيالد

 السشػفيـــةة ـجامعو رئيذ  االغحيةأستاذ عمػم  الػضيفة الحالية

 جامعة السشػفية ة العســلجهــ

 رقـــع التميفػن 
 848 222 21 78العسل :                     8483442885مشدل: 

 81886625588محسػل : 
 العخبية االم المغة

 االنجميدية المغة االجشبية

Email mubarak63@hotmail.com 

president@menofia.edu.eg 

 -المؤهلإخ العلمٌح: 

1986 
بكــالػريػس فــع العمــػم الدرابيــة مــتبة عمــػم وتذشػلػجيــا اغغحيــة كصــشاعات غحائيــة   ميــة 

 الدراعة جامعة اغزهخ.

1992 
العمــػم الدرابيــة مــتبة عمــػم وتذشػلػجيــا اغغحيــة كصــشاعات غحائيــة   ميــة فــع ماجدــتيخ 

 الدراعة جامعة اغزهخ.

1997 
 

 ميـــة الدراعـــة جامعـــة  الفمدـــفة فـــع العمـــػم الدرابيـــة كعمـــػم وتذشػلػجيـــا اغغحيـــة د تـــػرا  
 .السشػفية
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  -الذدرج الىظٌفٍ : 
 

 فٍ الجمعٌاخ و الإدحاداخ:العضىًح 
عة نايف مطثل جامعة الطظهفية في عضهية مجلس ادارة مركز أخالقيات التعليم العالي و البحث العلطي بجام  -

 .في الرياض األمظيةالعربية للعلهم 

 .رؤساء الجامعات الروسية و العربية  التحادعضه الطجلس التظفيذي   -

 د علهم الطسظين.هعضه لجظة دراسة تهفيق اوضاع الطالب الطسجلين بطع  -

لتعليم الفظي لطدة عضه مجلس ادارة الطركز القهمي لالمتحانات و التقهيم التربهي بهزارة التربية و التعليم و ا  -
 .9102عامين ابتداء من 

 .عضه الجطعية الطصرية لعلهم وتكظهلهجيا األغذية  -

 .عضه نقابة الزراعيين  -

 .جطعية رعاية خريجي جامعة الطظهفية إدارةنائب رئيس مجلس   -

 
 

 
 

 مجرس مداعج بقدع االقتراد السشدلع. 5/1995

 لسشدلى.مجرس بقدع االقتراد ا 6/1997

 أستاذ مداعج بقدع االقتراد السشدلى. 6/2882

 أستاذ عمػم اغشعسة بقدع االقتراد السشدلى. 6/2887

 قائع بعسل و يل  مية التخبية الشػبية لمجراسات العميا والبحػث 8/2887 -8/2883

 رئيذ مجمذ قدع العمػم السػسيكية بالذمية. 2812 -2811

 ع تذشػلػجيا التعميع بالذمية لسجة عاميغ.اإلمخاف عمى قد 2813 - 2811

 لذئػن التعميع والصالب التخبية الشػبية و يل  مية 7/2818 - 8/2887

 عسيج  مية التخبية الشػبية جامعة السشػفية لسجة ثالث سشػات كبالتعييغ . 1/8/2818

 عسيج  مية التخبية الشػبية جامعة السشػفية كباالنتخاب . 1/8/2813

 نائب رئيذ جامعة السشػفية لذئػن التعميع والصالب. 1/1/2815

 قائع بعسل رئيذ جامعة السشػفية 28/9/2818

 رئيذ جامعة السشػفية حتٍ االٌ 23/18/2818
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 الذٍ دم المشاركح ةها  المؤدمزاخ العلمٌح  -
 ومكان السؤتسخ عشػان  انتارَخ

 2001اتزَم  27- 22
السؤتسخ الجولع الحادي عذخ لعمػم و تذشػلػجيا الغحاء,مجيشة سػل,كػريا الحزػر والسذار ة فع 

 الجشػبية

 2002أكتىتز  1-3
السذار ة فع فعاليات مؤتسخ السشرػرة العخبى اغول لعمػم وتذشػلػجيا اغغحية واغلبان والسشعقج بكمية 

 جامعة السشرػرة –الدراعة 

 2003ياَى  14-15
سذار ة فع فعاليات مؤتسخ  مية التخبية الشػبية بجمياط تحت عشػان " متصمبات تفعيل دور  ميات ال

 وخجمة السجتسع العمسعالتخبية الشػبية فع التعميع والبحث 
 آمغ لمجسيع " صحعلمتغحية " غحاء  القػمعلمسعهج  الثانع العمسعالسذار ة فع فعاليات السؤتسخ  2003دَظًثز  8-9

 2004تزَم إ 28-29
 اغداءالخامذ بكمية التخبية الشػبية بجمياط " متصمبات تصػيخ  العمسعالسذار ة فع فعاليات السؤتسخ 

 " االعتسادفع  ميات التخبية الشػبية فع إشار معاييخ 

 2004َىفًثز  24-26
شجق ف -الجػدة و اعتساد التعميع العالع فع العالع العخبع إدارةالسذار ة فع فعاليات مؤتسخ 

 القاهخة -انتخ ػنتيشتال سسيخاميذ

 2004دَظًثز  12
اغول لجعع بخامج زراعة وشخق العالج والػقاية مغ أمخاض  الدشػي السذار ة فع فعاليات السؤتسخ 

 الذبج. فشجق ميخاتػن القاهخة

 2004أكتىتز  4-6
"  مية  السشدلع قترادلال" اآلفاق الججيجة  السشدلع لالقترادالسذار ة فع فعاليات الشجوة الثانية 

 الدعػدية –جامعة السمظ عبج العديد  السشدلع االقتراد
 الثالث لعمػم وتذشػلػجيا اغغحية كتحجيث الرشاعات الغحائية  الجولعالسذار ة فع فعاليات السؤتسخ  2005فثزاَز  22-24

 2005ياَى  4-5
لتخبية الشػبية بجمياط " متصمبات تصػيخ الدادس لذمية ا الدشػي  العمسعالسذار ة فع فعاليات السؤتسخ 

   2ك  االعتسادفع  ميات التخبية الشػبية فع إشار معاييخ  اغداء

 2005يارص  22-24
السذار ة فع فعاليات مؤتسخ السشرػرة العخبى الثانى لعمػم وتذشػلػجيا اغغحية واغلبان والسشعقج بكمية 

 جامعة السشرػرة –الدراعة 

 2005إتزَم  13-14
جامعة قشاة الدػيذ "  –اغول بكمية التخبية الشػبية ببػر سعيج  العمسعالسذار ة فع فعاليات السؤتسخ 

 بسرخ " الجامععدور  ميات التخبية الشػبية فع مذخوع تصػيخ التعميع 

 2006يارص  1-3

إلقاء بحث تحت السذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولع الغحاء والدياحة " مجخل إلى عالع الغج " وذلظ ب
عشػان ك تقييع العشاصخ الغحائية السأخػذة والسقاييذ الجديسة وصػرة الجم الذاممة لسجسػعة مغ شمبة 

 جامعة السشػفية  
 السذار ة فع فعاليات مؤتسخ جػدة التعميع السشعقج باالتفاق بيغ وزارة التعميع العالع والسخ د البخيصانع. 2006يارص  21-22

 2006إتزَم  18-19
جامعة  –السذار ة فع فعاليات السؤتسخ العخبع لالقتراد السشدلع وتذشػلػجيا العرخ االقتراد السشدلع 

 حمػان

 2006إتزَم  19-20
السذار ة فع فعاليات السؤتسخ العمسع الثانع لذمية التخبية الشػبية بػر سعيج " مشطػمة البحث العمسع 

 قبمية "الخؤى السدت –السعاييخ  –فع مرخ التحجيات 

 2006إتزَم  26-27
السذار ة فع فعاليات السؤتسخ العمسع الدابع لذمية التخبية الشػبية بجمياط " متصمبات تصػيخ اغداء 

 بكميات التخبية الشػبية فع ضػء معاييخ الجػدة واالعتساد ومتصمبات سػق العسل "
قتراد السشدلع " آفاق مدتقبمية فع االقتراد السشدلع " السذار ة فع فعاليات السؤتسخ العخبع العامخ لال 2006أغظطض  7-8
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وذلظ بإلقاء بحث تحت عشػان ك تأثيخ استخجام ردة الذػفان  بجيل لمجهػن عمى خرائز  خات لحػم 
 الجواجغ  

 السذار ة فع فعاليات مؤتسخ ضسان الجػدة واالعتساد فع التعميع العالع " الصخيق إلى السدتقبل " 2007َُاَز  16

 2013إتزَم  29-30
جامعة السشػفية تحت عشػان "  –السذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولع اغول لذمية التخبية الشػبية 

 السعمع العرخي فع ضل ضسان جػدة التعميع ... رؤى وآفاق مدتقبمية "

 2014يارص  25-26
امعة السشػفية تحت عشػان " ج –الثانى لذمية التخبية الشػبية الجولع  السذار ة فع فعاليات السؤتسخ 

 قزايا التعميع فع ضل اغلفية الثالثة ... الػاقع والسأمػل "

 2015يارص  25-26
جامعة السشػفية تحت عشػان "   –الثالث لذمية التخبية الشػبية الجولع السذار ة فع فعاليات السؤتسخ 

 جػدة التعميع وتحجيات السدتقبل ... رؤى وآفاق   "

 2015ياَى 
سذار ة فع فعاليات مؤتسخ وإحتفالية قصاع التعميع العالى لمهيئة القػمية لزسان الجػدة واإلعتساد فع ال

 التعميع العالى
 حزػر مؤتسخ واحتفالية قصاع التعميع العالع بالهيئة بعشػان "نحػ نقمة نػبية فع التعميع العالع" 2015ياَى  25
 السذار ة فع مؤتسخ بعشػان 2015َىَُه 6

"Regional Conference in Quality Assurance in Higher Education in the 

Region of Arab States" 

 2016يارص  16-17
جامعة السشػفية تحت عشػان "  –السذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولى الخابع لذمية التخبية الشػبية 

 الذخرية اإلبجابية مشصمق لسدتقبل التعميع الشػعى "
 السذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولى الثالث لمهيئة القػمية لزسان الجػدة واإلعتساد فع التعميع العالى 2016إتزَم 

 2017إتزَم  2-3
جامعة السشػفية تحت عشػان "  –السذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولى الخامذ لذمية التخبية الشػبية 

 "التعميع وريادة اغعسال ... التحجيات والتصػيخ 
 السذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولى الثالث لمهيئة القػمية لزسان الجػدة واإلعتساد فع التعميع العالى 2017إتزَم 

 2018إتزَم 
السذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولى الخامذ لمهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واإلعتساد تحت 

 تصمعات "   –آفاق  –عشػان " ضسان جػدة التعميع : تأمالت 

 2018إتزَم  23-24
جامعة السشػفية تحت عشػان "  –السذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولى الدادس لذمية التخبية الشػبية 

 تػجهات إستخاتيجية فع التعميع الشػعى ومتصمبات سػق العسل "
دَظًثز  25-26

2018 

عالع اإلسالمع، فع مقخ اإليديدكػ فع الجورة الثانية والعذخيغ لمسجمذ التشفيحي التحاد جامعات ال
 , السغخب الخباط 

اجتساع مجمذ إدارة مخ د أخالقيات التعميع العالع و البحث العمسع بجامعة نايف لمعمػم اغمشية  2019مارس  11
 بالسسمذة العخبية الدعػدية 

مارس  23 – 20
2019 

عقجها فع مخم  التع تع  جامعات العخبيةالجتساعات السؤتسخ العام التحاد ال 52السذار ة فع الجورة 
  و نطستها جامعة حمػان الذيخ

 2021مارس  22

فعاليات السؤتسخ الجولع لمغة العخبية تحت عشػان "المغة العخبية أمانة قػمية وضخورة  السذار ة فع 
ة الجول عالسية" والحى يشطسه اتحاد الجامعات العخبية بالتشديق والتعاون مع اغمانة العامة لجامع

 ن العخبية باغرد
 

 فعاليات الجورة الثالثة والخسديغ اإلفتخاضية "أوناليغ" لمسؤتسخ العام التحاد الجامعات العخبية التى  2021ابخيل  6
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 أقيست بجامعة اغميخ دمحم بغ فهج بالسسمذة العخبية الدعػدية 

 2021مايػ  11
لمتشسية السدتجامة والحػ سة والحى يخأسه الج تػر  االجتساع اغول لمجشة االستذارية لمذبكة القػمية

محسػد صقخ رئيذ أكاديسية البحث العمسع وبسذار ة أعزاء المجشة عبخ مػاقع التػاصل اإللذتخونية 
 .""أون اليغ

 

 2021يػنيػ  7
مؤتسخ الجامعات العخبية ودورها فع مػاجهة تحجيات جائحة  ػرونا، الحى عقج باغمذ ونطسته اغمانة 
العامة التحاد الجامعات العخبية، بحزػر الج تػر عسخو عدت سالمة اغميغ العام التحاد الجامعات 

 ."العخبية، والج تػر عبجالخحيع الحشيصع اغميغ العام السداعج التحاد الجامعات العخبية "أون اليغ
 

 2021يػنيػ  24
بية حػل السداق الجامعع الخقسع "مجخل الشجوة التفاعمية التعخيفية التى نطسها اتحاد الجامعات العخ 

 .عبخ مػاقع التػاصل اإللذتخونيةتست السذار ة  و ,االردنأقيست الشجوة بعسان . إلى السدتقبل
 -:فٍ المشروعــاخالمشاركح  

 

2884 
عسل ضسغ فخيق العسل لمسذخوع القػمع لتشسية قجرات أعزاء هيئة التجريذ بجامعة السشػفية  سذخف 

 امج .تشفيحي لمبخ 

2884 
رئيذ فخيق إعجاد الجراسة الالزمة لسذخوع انذاء نطام داخمى لمجػدة بكمية التخبية الشػبية مع أعزاء 

 الفخيق.

 جامعة السشػفية. –مذخوع إنذاء نطام داخمع لمجػدة واالعتساد بكمية التخبية الشػبية رئيذ   2005/2007

وحجة إدارة السذخوعات السجمذ  (CIQAP)تسخ والتأهيل لالعتساد محكع لمعجيج مغ مذخوعات التصػيخ السد 2885مشح 
 اغعمى لمجامعات

ابخيل  11- 8
2008 

كبخنامج إقامة نطع  The Egypt Education Reform Program (EERP ك استذاري فع مذخوع
غكاديسية داخمية لزسان الجػدة   فع  ميات التخبية الشػبية ورياض اغشفال  وذلظ  لسخاجعة السعاييخ ا

 غداء الصالب السعمع " االقتراد السشدلع ".  NARSالقػمية السخجتية 

24 /7- 14 
/8/ 2008 

 . وذلظ بالسذار ة مع استذارييغ أجانب مغ الػاليات الستحجة ERPالسذار ة بسذخوع تصػيخ التعميع ك
لسحتػى بخنامج  NARSالسخجتية اغمخيكية و شجا  إلعجاد السادة التجريبية  لمسعاييخ اغكاديسية القػمية 

 االقتراد السشدلع 
   لمعجيج مغ ورش العسلEERPبسذخوع تصػيخ التعميع ك مجرب 2008
 تحكيع العجيج مغ السذخوعات البحثية التشافدية بإدارة السذخوعات بالسجمذ اغعمى لمجامعات. 2813

2818 
ادارة السذخوعات بالسجمذ اغعمى لمجامعات  السذار ة فى مذخوع متابعة وتقييع البخامج الججيجة بػحجة

   Food Safetyكمذخوع الـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الختزاخ فٍ مجال جىدج ودطىًز الذعلٌم : 
عدإد  - دلةإ 

أ
كاديميةوإلمعايير ومعايير إلعتماد  إل

أ
  -:  وتدكيمها إل
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ــة لخصــة الحكػمــة السرــخي - ــػط باعــجاد الخصــة التشفيحي ــق العســل السش ــيع العــالى عزــػ فخي -2815ة لتصــػيخ التعم
  2815. كيػنيػ 2838

عزػ فخيق اعجاد دليل اعتساد لسؤسدات التعميع العالع بالهيئة القػمع لزسان جػدة التعميع واالعتساد االصجار  -
 .2815الثالث  يػليػ 

  2814ك ػبية ميات التخبية الشلبخامج   NARsرئيذ فخيق اعجاد السعاييخ االكاديسية القػمية الكياسية ك -

  .2815عميع واالعتساد كتحكيع معاييخ االعتساد لسؤسدات التعميع العالى بالهيئة القػمية لزسان جػدة الت -

  2814كتحكيع السعاييخ اغكاديسية لذميات التخبية الشػبية بالهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد. -

  2814ك لذمية التخبية الشػبية جامعة السشػفية و فخ الذيخ. امتقاق نػاتج التعمع مغ السعاييخ اغكاديسية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -جىدج ودطىًز الذعلٌم :مجال فٍ  علٍ المسذىي القىمٍ الختزاخ الذدرًتٌح -
 

ة مــجرب بػرمــة وضــع " السعــاييخ اغكاديسيــة السخجتيــة القػميــة لمبــخامج السختمفــة فــع  ميــات التخبيــة الشػبيــ 2888فبخايخ  3-7
  . عيغ مسذERPورياض اغشفال بسذخوع تصػيخ التعميع ك

مــجرب بػرمــة وضــع " السعــاييخ اغكاديسيــة السخجتيــة القػميــة لمبــخامج السختمفــة فــع  ميــات التخبيــة الشػبيــة  2888مارس  23-27
  . جامعة اإلسكشجريةERPورياض اغشفال بسذخوع تصػيخ التعميع ك

 ابخيل 24 – 28
2888 

ــة مــجرب بػرمــة و  ــة الشػبي ــات التخبي ــة فــع  مي ــخامج السختمف ــة لمب ــة القػمي ــة السخجتي ــاييخ اغكاديسي ضــع" السع
  . جامعة اإلسكشجريةERPورياض اغشفال بسذخوع تصػيخ التعميع ك

يػليػ  17- 13
2888. 

مــجرب فـــع ورش عســل التقيـــيع الــحاتع السؤسدـــع فــع  ميـــات التخبيــة الشػبيـــة و ميــات ريـــاض اغشفــال فـــع 
    EERP)The Egypt Education Reform Programمذخوع

أغدصذ  24-28
2888 

  كبخنـامج إقامـة نطـع   EERP)The Egypt Education Reform Programمـجرب فـع مذـخوع
داخمية لزسان الجػدة   فع  ميات التخبية الشػبية ورياض اغشفال  عمـى إعـجاد وثيقـة معـاييخ بخنـامج إعـجاد 

   االسكشجرية NARSمعمع االقتراد السشدلع ك

مجرب بالهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد كتجريب السخاجعيغ الخارجييغ لمتعميع قبل الجامعع فع  2888-2818
 العجيج مغ الجورات 

 مجرب بقشاة الهيئة التميفديػنية لبخامج الجػدة عمى السدتػى القػمع والجولع. 2818

ة لزسان جػدة التعميع واالعتساد تجريب السخاجعيغ الخارجييغ لسؤسدات التعميع العالع مجرب بالهيئة القػمي 2815 -2888
 دورة تجريبية  37كغعزاء هيئة التجريذ ومعاونيهع بسختمف الجامعات السرخية 

الع مجرب بالهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد لجورات التقػيع الحاتع لسؤسدات  التعميع الع 2815 -2888
 دورة تجريبية  32كغعزاء هيئة التجريذ ومعاونيهع بسختمف الجامعات السرخية 
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مجرب بالهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد لجورات نػاتج التعمع وخخائط السشهج لسؤسدات  التعميع  2815 -2888
 رة تجريبية دو  11كالعالع غعزاء هيئة التجريذ ومعاونيهع بسختمف الجامعات السرخية 

 دورات تجريبية 4كتجريب مجربيغ  بالهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد  TOT مجرب  2818 -2889

 -تجريب الكيادات الجامتية عمى التقػيع الحاتع والسخاجعة الخارجية لسؤسدات التعميع العالع لجامعات كبشها  2889-2818
 قشاة الدػيذ . -حمػان 

جريب السخاجعيغ الخارجيغ كالجورة السكثفة لمسخاجعة الخارجية لسؤسدات التعميع العالع  بالهيئة القػمية ت 2889-2818
 لزسان جػدة التعميع واالعتساد لمعجيج مغ الجورات.

 تجريب قيادات  مية الذخشة وأعزاء هيئة تجريذ والزباط عمى التقػيع الحاتع لسؤسدات التعميع العالع. 38/9-4/18/2812

مجرب بالهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد كالحدم الستذاممة لسؤسدات التعميع قبل الجامعع لمعجيج  2813 -2889
 مغ الجورات 
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 -مجال الذخطٌط الإسذزادٌجٍ : -

 

 -: ومعاوهٌهم فٍ مجال دومٌح قدراخ أعضاء هٌئح الذدرًس  -
 -تشسية قجرات أعزاء هيئة التجريذ بجامعة السشػفية وذلظ فع العجيج مغ البخامج مشها :لمجرب معتسج بالسخ د الجولع 

 عذد طاعاخ انتذرَة اطى انثزَايج و

 37275 معاييخ الجػدة فع العسمية التجريدية . 1
 62.5 اإلدارة الجامتية. 2
 18 ادارة البحث العمسع 3
 775 .ات العمسيةتشطيع السؤتسخ  4
 115 أخالقيات البحث العمسع . 5
 18 مذخوعات البحػث التشافدية السحمية والعالسية 6
 25 اساليب البحث العمسع 7
 4275 إدارة الػقت واالجتساعات . 8
 125 السختمفة .مهارات االترال فع أنساط التعميع  9
 58 سمػ يات السهشة . 18
 68 ادارة الشاس 11
 28 ادارة الفخيق البحثع 12

 38-28الجامعة  إلعجاد استخاتيجيةرئيذ المجشة العميا  22/4/2819
 حتى اآلن  – 2816ك 

 
 فيحية لمسجمذ العخبع اتحاد الجامعات العخبية لػضع الخصة االستخاتيجية والخصة التشفيحية.عزػ المجشة التش

-2815عزػ فخيق العسل السشػط باعجاد الخصة التشفيحية لخصة الحكػمة السرخية لتصػيخ التعميع العالى  2815يػنية 
2838 

 لجامعة السشػفية والخصة التشفيحية الجاعسة لها ةعزػ المجشة العميا الجائسة لػضع الخصة االستخاتيجي 2814مايػ 

 العميا لمصفػلة جامعة عيغ مسذ تإعجاد ومخاجعة الخصة االستخاتيجية لسعهج الجراسا 2814أبخيل 

 مخاجعة الخصة االستخاتيجية لذمية شب اغسشان جامعة ششصا. 2814

 عة  فخ الذيخ.إعجاد ومخاجعة الخصة االستخاتيجية لذمية الصب البيصخي جام 2814

 إعجاد ومخاجعة الخصة االستخاتيجية لذمية الدراعة جامعة  فخ الذيخ. 2814

تجريب دورات التخصيط االستخاتيجع بسخ د تشسية قجرات أعزاء هيئة التجريذ جامعة السشػفية والهيئة  حتى اآلن  -2813ك
 القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد.

 االستخاتيجع بالهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد.دورة التخصيط  2818مارس 

 دورة التخصيط االستخاتيجع فى  ميات التخبية الشػبية و ميات رياض االشفال. 2888ديدسبخ 

مذخوع تصػيخ التعميع    SWOT Analysisورمه تحميل نػاحع القػي والزتف والفخص والتهجيجات  2887أكتػبخ  25 – 28
 رون القاهخةفشجق البا
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 3775 مجى الحياة التعمع 13
 775 اتخاذ القخارارت وحل السذكالت 14

 945 اجسالع عجد ساعات التجريب
 

 الختزاخ فٍ سًاراخ الإعذماد والمزاجعح الخارجٌح ةالهٌئه القىمٌح لضمان جىدج - 

 -الجامعاخ المصرًح :للعدًد مى كلٌاخ  الذعلٌم والإعذماد 
 

 رئيذ وعزػ فخيق زيارة اعتساد لمعجيج مغ الذميات بالجامعات السرخية
 رئيذ فخيق زيارة االعتساد لذمية التخبية الخياضية جامعة بػر سعيج. -
 الػادي الججيج رئيذ فخيق زيارة االعتساد لذمية التخبية -
 االعتساد  مية التخبية جامعة السشياارة زيرئيذ فخيق  -
 جامعة عيغ مسذ اآلداباالعتساد  مية زيارة رئيذ فخيق  -
 االعتساد  مية االعالم جامعة القاهخة.زيارة رئيذ فخيق  -
 االعتساد  مية االقتراد والعمػم الدياسية جامعة القاهخة.زيارة رئيذ فخيق  -
 العالم جامعه القاهخة.اعادة تقييع  مية ازيارة رئيذ فخيق  -
 رئيذ فخيق زيارة محاكا   مية الدراعة جامعه  فخ الذيخ  -
 رئيذ فخيق زيارة محاكا   مية الدراعة جامعه بشها -
 جامعة بشها اآلدابرئيذ فخيق االعتساد  مية  -
 رئيذ فخيق االعتساد  مية التخبية الشػبية جامعة االسكشجرية. -
 الفشػن التصبيكية جامعة دمياط.رئيذ فخيق االعتساد  مية  -
 عزػ فخيق زيارة اعتساد لذمية الدراعة جامعة السشرػرة. -
 اعتساد البخنامج  فع مختمف الجامعات السرخية –االستصالبية –ك زيارات االعتساد  متابعة زيارات السخاجعة الخارجية -
 امعات السرخية.لجا / معاهجذمياتلتقاريخ زيارات االعتساد  مغ لمعجيج فشى مخاجع -
 انتجًع انخايض -انًعهذ انعانٍ نهفُىٌ انتطثُمُح التقخيخ الفشع  -1 

 نكهُح انتزتُح جايعح انًُصىرج التقخيخ الفشع -2

 نكهُح انتزتُح انزَاضُح جايعح انشلاسَكالتقخيخ الفشع  -3

 نكهُح انتزتُح انزَاضُح جايعح انًُُاالتقخيخ الفشع  -4

 انتزتُح جايعح عٍُ شًض نكهُح التقخيخ الفشع -5

 نكهُح انفُىٌ انجًُهح جايعح حهىاٌ التقخيخ الفشع -6

 انتمزَز انفٍُ نكهُح انتزتُح انُىعُح  جايعح انًُُا -7
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)مزاجع هظٌز( ةإدارج المشرعاخ ةالمجلس الأعلى للجامعاخ رئٌساً وعضى فزًق   -

 لمزاجعح الكلٌاخ الآدٌح: 
 

 عة القاهخة.معهج الجراسات التخبػية جام  -1
  مية االقتراد السشدلع جامعة حمػان .  -2

  مية التخبية الشػبية جامعة أسيػط .  -3

  مية التخبية الشػبية جامعة القاهخة.   -4

  مية التخبية الشػبية جامعة السشرػرة.  -5
  مية التخبية الشػبية جامعة السشيا.  -6
  مية التخبية بقشا جامعة جشػب الػادي.  -7
 جامعة جشػب الػادي.  مية التخبية الشػبية  -8

  مية التخبية الشػبية جامعة اإلسكشجرية.  -9

 كمية اآلداب جامعة عيغ مسذ. -10

 كمية الدراعة بسذتهخ جامعة بشها. -11

 كمية رياض اغشفال جامعة السشرػرة. -12

 جامعة  فخ الذيخ. ي  مية الصب البيصخ   -13

 كمية الدراعة جامعة ششصا -14

 لفشع لمعجيج مغ الذميات عمى مدتػي الجامعات السرخية.الكيام بالعجيج مغ زيارات الستابعة والجعع ا -

 2021يشايخ  31, لفخيق السخاجعة الخارجية العتساد أكاديسية ناصخ العدكخية العميا رئيذ -
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 -الختزاخ فٍ مجال اعداد المىاد الذدرًتٌح  لذطىًز الذعلٌم :  -
 

    
 
 
 
 

 2818حتى  2812مايػ 

ة االلداميـــة لمكيـــادات وأعزـــاء هيئـــة التـــجريذ ومعـــاونيهع بجامعـــة اعـــجاد الســـػاد التجريبيـــة لمجـــجار  .1
 –نػاتج التعمع وتػصيف البـخامج والسقـخرات  -لسؤسدات التعميع العالع  ك الجراسة الحاتية السشػفية

 .االرماد االكاديسع والجعع الصالبع فع مؤسدات التعميع العالع 

ت التعمـيع العـالع بالهيئـة القػميـة ضـسان جـػدة لمتقـػيع الـحاتع السؤسدـع لسؤسدـا ةالسػاد التجريبي .2
 التعميع واالعتساد.

السػاد التجريبية لمسخاجعة الخارجية لسؤسدـات التعمـيع العـالع بالهيئـة القػميـة ضـسان جـػدة التعمـيع  .3
 واالعتساد.

الســادة التجريبيــة السكثفــة لمســخاجعيغ الخــارجييغ لسؤسدــات التعمــيع العــالع بالهيئــة القػميــة ضــسان  .4
 دة التعميع واالعتساد.جػ 

ــيع العــالع بالهيئــة القػميــة   .5 ــخئيذ فخيــق الســخجعييغ الخــارجييغ لسؤسدــات التعم الــجورة التجريبيــة ل
 ضسان جػدة التعميع واالعتساد.

لـجورة التقـػيع الـحاتع السؤسدـع لسؤسدـات التعمـيع العـالع أعزـاء الجهـاز اإلداري  ةالسػاد التجريبيـ .6
 لتعميع واالعتساد.بالهيئة القػمية ضسان جػدة ا

 التعميع العالع بالهيئة القػمية ضسان جػدة التعميع واالعتساد. تالسسارسات الجيجة لسؤسدا .7

 الحدم الستذاممة لسؤسدات التعميع العالع بالهيئة القػمية ضسان جػدة التعميع واالعتساد. .8

ميـة ضـسان جـػدة التعمـيع الحدم الستذاممة لسؤسدات التعميع العالع كقيـادات أكاديسيـة  بالهيئـة القػ  .9
 واالعتساد.

 الجورة التشذيصية لمسخاجعة الخارجية لسؤسدات التعميع العالع. .18

لسحتػى بخنامج االقترـاد  NARSإعجاد السادة التجريبية  لمسعاييخ اغكاديسية القػمية السخجتية  .11
جا  بسذــخوع السشدلــع وذلــظ بالسذــار ة مــع استذــارييغ أجانــب مــغ الػاليــات الستحــجة اغمخيكيــة و شــ

 االسكشجرية. - .القاهخةERPتصػيخ التعميع ك
 

 

  -:الذعلٌمجىدج فٍ مجال  الؤشراف -
 

حتى  2015أغدصذ -15اعتبارًا مغ  السذخف عمى مخ د الجػدة بالجامعة ووحجات الجػدة بالذميات ومتابعة سيخ العسل بها
 اآلن

 2888/2889 مجيخ وحجة الجػدة بكمية التخبية الشػبية
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 -الذعاون الخارجٍ والشراكاخ : 
 

القـــجس  –الجديـــخة الدـــػدان  –وداي الشيـــل الدـــػدان  –التعـــاون مـــع جامعـــات كأم درمـــان الدـــػدان  2015
 .  لتبادل تجريب شالب الجامعات العخبيةندوة سمصشة عسان  –السفتػحة فمدصيغ 

 –واداي الشيــل الدــػدان  –دــصيغ القــجس السفتػحــة فم –اغســتقالل فمدــصيغ التعــاون مــع جامعــات ك 2016
  لتبـادل تـجريب شـالب الجامعـات  الديتػنـة اغدرن  –ندوة سمصشه عسـان  –صالح الجيغ أربيل العخاق 

  .العخبية
 –نـــدوة ســـمصشة عســـان  –القـــجس السفتػحـــة فمدـــصيغ  –بيخزيـــت فمدـــصيغ التعــاون مـــع جامعـــات ك  2017

  .  لتبادل تجريب شالب الجامعات العخبية تحجةالعيغ االمارات العخبية الس –الديتػنة اغردن 
 االمارات   -عزػ المجشة التشفيحية العجاد الخصة االستخاتيجية لمسجمذ العخبع كاالردن  2017

 السذار ة الفعالة فع السمتقع االبجاعع لمصالب العخب بجامعة ندوى بدمصشة عسان 2015
مصــالب العــخب بالجامعــة االمخيكيــة بــخأس الخيســة بجولــة السذــار ة الفعالــة فــع السمتقــع االبــجاعع ل 2017

 االمارات العخبية الستحج  
مــخاكة مــع جامعــة عــيغ مــسذ فــع بــخامج التعمــيع اغلذتخونــى الســجمج  ــشسط ججيــج لمتعمــيع بكميــات  2018

 الدراعة  –اآلداب  –كالتجارة 
 -رئاسح وعضىًح اللجان ةالمجلس الإعلى للجامعاخ: -

 

 

 -رئاسح وعضىًح اللجان داخل الجامعح : -
حتع  2020مارس 

  االن
 رئيذ لجشة االزمات بالجامعة 

ــى 2017اغدصذ  ــحي عم ــا غســبػع مــباب الجامعــات الحــادي عذــخ والسذــخف التشفي ــة العمي تذــكيل المجــان  عزــػ المجش
 الشػبية لألسبػع

 

 حتع االن -2015

 

 رئيذ المجشة السخترة بتخميح االساتحة الستقجميغ لذغل وضيفية عسيج  مية/ معهج .

 رئيذ مجمذ التأديب اغعمى لمصالب بالجامعة لمعام الجامعى

 رئيذ مجمذ ادارة مخ د الخجمة العامة لمترشيع والريانة بالسجن الجامتية

المجشــة السذــكمة لػضــع الئحــة ماليــة مػحــج  لتشفيــح تــجريذ مــادة التخبيــة العدــكخية بالجامعــات  عزــػ 2816مايػ 
 السرخية .

رئــيذ المجشــة السذــكمة لجراســة نطــام قبــػل الصــالب الحاصــميغ عمــى السعاهــج الفشيــة لمتســخيس والسعاهــج  2817ديدسبخ 
 الفشية الرحية متبه فتيات بكميات التسخيس بالجامعات السرخية

رئيذ المجشة السذكمة لجراسة وتحجيج قية االمتخاك الذـهخي لمتغحيـة واالقامـة بالسـجن الجامتيـة فـع ضـل  2817
 ضخوف غالء االسعار والستزسغ.

مــغ خــالل مــخ ات متخررــة لحػ ســة و تخمــيج المجشــة السذــكمة لجراســة ادارة الســجن الجامتيــة  مقــخر  2828اغدصذ  15
 التقاريخ االنفاق و تحديغ الخجمة و اعجاد 

 رئيذ المجشة السذكمة لجراسة انذاء ترشيف دول لمجامعات السرخية  2821ابخيل  12
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 ذ مجمذ ادارة مخ د الخجمات العامة لمتغحية بالسجن الجامتية رئي

 رئيذ المجشة الجائسة لمتعبئة العامة لمجامعة

 االمخاف عمى مخ د الجػدة بالجامعة ووحجات الجػدة بالذميات ومتابعة سيخ العسل بها

 10/2018/ 23تجاء مغ رئيذ لمجشة اب أصبحو  عزػ لجشة مقابمة واختيار الكيادات اإلدارية بالجامعة

 .التاسع والثالثػن واالربعػن والحادي واالربعػن  عيج الجامعةبحتفاالت العزػ المجشة العميا ل

حتى  2014يشايخ

22/10/2018 

اصـــبح رئـــيذ لسجمـــذ االدارة ابتـــجاء مـــغ لمعـــام الجـــامعى عزـــػ مجمـــذ ادارة تػزيـــع الذتـــاب الجـــامعى 

23/10/2018 

حتع  2014يشايخ

22/10/2018 

و اصـــبح رئـــيذ لسجمـــذ االدارة ابتـــجاء مـــغ  وحـــج  االنتدـــاب السػجـــة بالجامعـــة  إدارةعزـــػ مجمـــذ 

23/10/2018 

 حتع 2013
22/10/2018 

 23/10/2018و اصبح رئيذ لمجشة الجػائد ابتجاء مغ  عزػ لجشة الجػائد بالجامعة

 بح رئيذ لجشة السختبخات اص 23/10/2018و ابتجاء مغ  عزػ لجشة السختبخات بالجامعة 2018 حتع 2010
 عزػ المجشة التشفيحية السبػع مباب الجامعات الدابع  بجامعة السشػفية 2007

 

 

 

 -الدوراخ الذدرًتٌح وورش العمل الحاصل علٌها: -

 .التصػر التشطيسع 28/9/2004 – 25/9
 .أخالقيات وآداب السهشة 21/9/2004 – 29/9
 .لفعالمهارات االترال ا 11/10/2004 – 9/10

 .الجػانب القانػنية بالجامعات 26/10/2004 – 23/10
 القػى السحخ ة لسجسػعات العسل. 20/12/2004 – 18/12
 .إدارة الشاس 15/1-17/1/2005

 2005مارس  13 – 12
تجريب الستجربيغ فع ضسان الجػدة بسخ د تػ يج الجػدة واالعتساد    TOTحاصل عمى دورة  

 جامعة عيغ مسذ.
 .إدارة الػقت وضغػط العسل 13/9/2005 – 10/9
 ك تجريب السجربيغ   بجامعة السشػفية.    TOTحاصل عمى دورة  م2005/ 8/ 10 -7

 الجورة التجريبية الستذاممة فع العمػم البيئية بسعهج الجراسات والبحػث البيئية جامعة عيغ مسذ  2005/ 9/5 – 4/ 2
 ك تجريب السجربيغ السحتخفيغ   بجامعة السشػفية.    TOTحاصل عمى دورة   2006/ 1/ 21 - 15

 .استخجام التذشػلػجيا فع التجريذ 22/3/2006 – 19/3
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 حزػر ورمه العسل التجريبية "تحميل البيانات" عيغ مسذ 2887/ 13/18 -11

20 – 25/10/ 2007  
الشػبية و ميات  ورمة عسل فع تحميل نػاحع القػة والزتف والفخص والسخاشخ فع  ميات التخبية

 .EERP)والسشعقجة بفشجق البارون كمذخوع SWOT analysis) رياض اغشفال ك 

1-13/12/ 2007  
فشجق البارون كمذخوع  –ورمة عسل فع تحميل البيانات والسشعقجة فع جامعة عيغ مسذ 

(EERP . 

29/1/2008 
  Peer-Reviewer ورمة عسل السحكسيغ الخارجييغ السشعقجة بالسجمذ اغعمى لمجامعات

Advanced Workshop )  .   

ورمــة عســل عمــع السعــاييخ اغكاديسيــة السخجتيــة " معــاييخ أداء الصالــب السعمــع فــع  ميــات التخبيــة  2888فبخايخ  7 -3
 دار الزيافة جامعة عيغ مسذ. EERP)كمذخوع  الشػبية و ميات رياض اغشفال 

 مجربع السخاجعيغ الخارجييغ لسؤسدات التعميع قبل الجامعع. تجريب  TOTحاصل عمى دورة  2008يػليػ  22-24
 .ERPتجريب السجربيغ بالقاهخة مذخوع  TOTحاصل عمى دورة  2008يػليػ  29- 27

 دورة تجريبية لمسخاجعيغ الخارجييغ لسؤسدات التعميع العالى     21-26/8/2008
 اجعيغ الخارجييغ لسؤسدات التعميع العالع.تجريب مجربع السخ  TOTحاصل عمى دورة  2008سبتسبخ  16 -14

 فع تهيئة الذػادر التجريبية لجعع نطع الجػدة وضسان استجامتها.    TOTحاصل عمى دورة   2009مارس  12 – 10

 تجريب السجربيغ بالهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد.   TOTحاصل عمى دورة   2009ابخيل  14 – 12

 دورة اإلرماد اغكاديسع  والجعع الصالبع بالسجمذ اغعمى لمجامعات.  2010مايػ  25-27

 2015  يػنيه 6
 ورمتع عسل بعشػان: 

1. Internal Quality Assurance in Higher Education Institutions 

2. Training of External Reviewers 

 2015يػنيه  8-7

 السذار ة فع ورمة عسل بعشػان:
"Regional Conference on Quality Assurance in Higher Education in the 

Region of Arab States Region: Sustainability and Future Development" 

Jointly organized by UNSECO,DAAD and ANQAHE In cooperation with 

SCU and NAQAAE 
 

 2018ديدسبخ  16- 14
كبخنامج الكيادات الجامتية  بسشتجع لبخايت تحت عشػان التى نطستها هيئة فػ حزػر ورمة العسل 

 سهل حذير –البارون 

 2020ديدسبخ  10-12
كبخنامج الكيادات الجامتية  بسشتجع التى نطستها هيئة فػلبخايت تحت عشػان حزػر ورمة العسل 

 سهل حذير –البارون 
مارس  15-مارس  11

2021 
 ,االكاديسية الػششية لمتجريب ,القاهخة لمجامعات  بخنامج تجريب الدادة أعزاء السجمذ االعمع
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 أةزس الإهجاساخ
 :( 2014حذى دًسمتز  – 2010خلإل فذزج عمادج كلٌح الذزةٌح الوىعٌح  موذ )أغسطس -

 

مميػن جشية مكػن مغ خسدة شػابق يتزسغ مجرجات ومعامل وقاعات درس  11إنذاء مبشع ججيج بالذمية وتأثيثه بتذمفة 
 2012وتع افتتاحه عام  دارة وأعزاء هيئة التجريذومكاتب اإل

  ألف جشية  400 تشسية السػارد الحاتية لمذمية كتبخعات مالية وعيشية لمذمية بسا يعادل مبمغ

 تبخع مغ محافطة السشػفية  ذاتعمتخ بالذمية مجهػد  670رصف 

 كثالث شػابق  واعاد  افتتاحة تخميع وتججيج مبشع التخبية الفشية

تحت عشػان السعمع العرخي فع ضل ضسان جػدة السؤتسخ العمسع الجولع اغول لمذمية أول مؤتسخ عمسع لمذمية  شطيع ت
 وتع اإلمادة بالسؤتسخ عمع السدتػي الجاخمع والخارجع 2013التعميع روي وأفاق مدتقبميه  

وتع  2014ع ضل اغلفية الثالثة الػاقع والسأمػل السؤتسخ العمسع الجولع الثانع لمذمية تحت عشػان " قزايا التعميع فتشطيع 
 اإلمادة بالسؤتسخ عمع السدتػي الجاخمع والخارجع

جامعة السشػفية  ربع سشػية وصجر  -اصجار العجد اغول  لمسجمة العمسية بالذمية كالسجمة العمسية لذمية التخبية الشػبية 
 .2014العجد اغول لها يػنيػ 

يسع  لتجريب الصالب وتقجيع العخوض السدخحية لرالح العسمية التعميسية لقدع السدخح وخجمة إنذاء وتجهيد مدخح تعم
 شالب الذمية

 0لمفشػن التذكيمية ك قاعة مشف   بسبشع التخبية الفشية دائع  إنذاء قاعة عخض 

 . 2013 – 2012 – 2011ك  ئدة التسيد البيئع لثالث سشػات متتاليةاحرػل الذمية عمع ج

  خ خط الحخيق بالذمية شبقا لسػاصفات هيئة الجفاع السجنع.تغيي

 تذشػلػجيا التعميع إلع تذشػلػجيا التعميع والحاسب اآللعقدع تغييخ مدسع 

 غول مخة والػحجات ذات الصابع الخاص بالذميةتفعيل مخ د الخجمة العامة 

 بالذمية   ICDLتجهيد معسل  

  مية بالجهػد الحاتيةالذترسيع وتجهيد قاعة الئقة بسجمذ 

   MIS –مدتػيات الذسبيػتخ  -أعزاء هيئة التجريذ والهيئة السعاونة لمعجيج مغ الجورات ك الجػدة % مغ 80تجريب 

 نقط انتخنت إضافية لتحديغ خجمة االنتخنت بالذمية. 70تغصية السبشع الججيج وباقع مبانع الذمية ب 

 ية الفشيةانذاء ثالث معامل نحت لصالب قدع التخب

 انذاء وحجة اسشان  اممة بالذمية لخجمة الصالب

 تأهيل الذمية لمتقجم لالعتساد  
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  -األَشطح انطالتُح :-
 

 رئيذ وعزػ العجيج مغ  شتخوالت الذمية لمعجيج مغ الدشػات. 2003 -1990

 مدتذار لمعجيج مغ اغسخ الصالبية بالذمية. 2003 -1998

 اد بالذمية.رائج عام االتح 2002/2003

 عزػ لجشة مئػن التعميع بالذمية. 2004

 عزػ لجشة مئػن البيئة بالذمية. 2004

 رئيذ لجشة التشديق واغعجاد الخاصة بسكتبة الذمية . 2007

 مدتذار عام االتحاد الصالبع بالذمية  2009 -2007 

 -أَشطح انًشاركح انًجتًعُح : -
 

 التعميسية التع يشطسها مكتب الخجمة االجتسابية السجرسية بإدارة أمسػن التعميسية . العمسية والسحاضخات مارك فع الشجوات

 السذار ة فع العجيج مغ  القػافل التثكيفية بالجامعة فع مختمف السجن والقخى كالتثكيف الغحائع  

 السشػفيةإلقاء العجيج مغ السحاضخات فع مجال الجػدة فع إدارات ومجارس التخبية والتعميع بسحافطة 

 السذار ة فع تقجيع االستذارات والخبخات فع مجال الخجمة السجتستية لمعجيج مغ الجستيات اغهمية بالسحافطة.
 السذار ة مع الكيادات التشفيحية بالسحافطة فع تجسيل مجيشة أمسػن وحرػلها عمى أجسل مجيشة عمى مدتػى الجسهػرية 

ع مجال التشسية البذخية لمسجتسع السحمع فى مختمف مجن محافطة السشػفية ك مـبيغ الذـػم الكيام بالعجيج مغ الجورات التجريبية ف
 .2007 -2006تال   –الذهجاء  –أمسػن  –
 إدارة العالقات العامة فع السحميات. -
 إدارة وتشطيع الػقت. -
 مهارات الكيادة. -
 االترال الفعال. -
 أسذ السحاكخة الفعالة -
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 2015)كوائث لزئٌس جامعح الموىفٌح لشئىن الذعلٌم والطلإب  العملفذزج خلإل  -

 (:2018حذٍ 
 

 اوال لطاع انتعهُى :
 أ.عهً يظتىي انجايعح  

 

 

 انًظتىٌ االلهًٍُ -ب 

 ى الصالبع االبجاعى بالسجمذ العخبع لثالث سشػات متتالية.حرػل الجامعة عمى السخ د اغول ضسغ فاعميات السمتق

 

 انكهُاخ انجذَذج وانًظتحذثح تجايعح انًُىفُح 

 2015/2016.كمية التخبية الخياضية. العام الجامعع 1
 2015/2016عع .كمية العمػم الصبية التصبيكية العام الجام2
 2016/2017.كمية الصب البيصخي  العام الجامعع 3
 2016/2017.كمية الريجلة  العام الجامعع 4
  2018/2019مغ العام الجامعى الجراسة بها .كمية الصفػلة السبكخة. كسيتع بجًء 5
  2018/2019مغ العام الجامعى الجراسة بها .كمية شب االسشان ك سيتع بجًء 6
  2018/2019مغ العام الجامعى الجراسة بها م  ك سيتع بجًء .  مية االعال7

 انثزايج انجذَذج وانًظتحذثح تكهُاخ ويعاهذ انجايعح

 كمية الهشجسة بذبيغ 
   2/8/2016بتاريخ  3175بخنامج الصاقة الججيجة والستججدة كالقخار الػزاري رقع .1
  13/2/2017بتاريخ  845.بخنامج هشجسة السيكاتخونيات كالقخار الػزاري رقع 2
 كمية الهشجسة االلذتخونية بسشػف 
    15/6/2016بتاريخ  1938.بخنامج هشجسة االتراالت والذبكاتكالقخار الػزاري رقع 1
    15/6/2016بتاريخ  1938.بخنامج الهشجسة الصبية الحيػيةك القخار الػزاري رقع 2
    24/9/2016بتاريخ  4825 .بخنامج هشجسة التحكع الرشابيةك القخار الػزاري رقع3
 كميــة الصب 

  8/4/2015بتاريخ  995بخنامج الصب والجخاحة التذاممعكالقخار الػزاري رقع 
 كمية الحاسبات والسعمػمات 
  8/8/2017بتاريخ  3565.بخنامج الحػسبة السعمػماتية الحيػيةكالقخار الػزاري رقع 1
  19/10/2017بتاريخ  5218 .بخنامج هشجسة البخمجياتكالقخار الػزاري رقع2
 كمية الحاسبات والسعمػمات 
  9/7/2016بتاريخ  2405كالقخار الػزاري رقع .البخنامج التجديخي 1
  9/7/2016بتاريخ  2405كالقخار الػزاري رقع .البخنامج التخررع فع التسخيس 2
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 ثاَُا فً يجال انزعاَه انطثُح :
 

السدتججيغ بسخحمتع البكالػريػس والجراسات العميا وشالب الجامعة و حلظ لصالب  Cعسل فحز شبع لمذذف عغ فيخوس 
 ت االيجابية مشها عمى نفقة الجامعة.شالب وشالبة , وجاري عالج الحاال 38000بإجسالع عجد   السجن الجامتية

 تجميغ اول صيجلية تخجم السجتسع الجامعع مغ كاعزاء هيئة تجريذ وهيئة معاونة وعامميغ  و حلظ السجتسع الخارجع

تشسية السػارد الحاتية لمجامعة مغ خالل تػقيع الذذف الصبع لصالب مخحمة الجراسات العميا بالجامعة بجءًا مغ العسل عمى 
 2017/2018ام الجامعع الع

 استحجاث بيادات خارجية باإلدارة الصبية لتفعيمها لخجمة الجسهػر.
 

 ثانثا فً يجال رعاَح انشثاب :
 

سبتسبخ  19 -14السذخف عمع تشطيع وتشفيح فاعميات اسبػع مباب الجامعات السرخية الحادي عذخ خالل الفتخة مغ
2017 

رية لألكاديسية الخياضية وبجء العسل بها واالستفادة مشها فع تشسية السػارد الحاتية اعجاد وتشفيح الالئحة السالية واالدا
 4/4/2016مشح  لمجامعة

 جػالة   باإلضافة الى السشتخبات الخياضية –فشى  –انذاء مخاكد الفشػن الستخررة كعمسع 

 تصػيخ السخيع الجائع لصالب الجامعة والبيئة السحيصة بسيت خمف.

 الذباب باإلدارة العامة لخعاية الذباب تصػيخ ندل 
 تصػيخ السخيع الجائع لصالب الجامعة بجسرة

 افتتاح السخ د الجائع لتشسية السهارات العمسية والعسمية لصالب الجامعة باإلدارة العامة لخعاية الذباب
 اصجار العجد االول مغ نذخة قصاع التعميع والصالب 

 

 حراتعا فً يجال انًذٌ انجايعُ
 

 شالب وشالبة 4300الع  2600زيادة الدعة االستيعابية لمسجن الجامتية مغ 
 سخيخ وذلظ بالتعاون مع مؤسدة مرخ الخيخ. 68افتتاح مجيشة الصالبات الججيجة بقخية الساي بدعة 

 سخيخ. 100افتتاح مجيشة الصالبات الججيجة بسجيشة امسػن لخجمة الصالبات السغتخبات بدعة 

خات مخاقبة عمى االسػار الخارجية لسجيشتع الصالبات القجيسة والججيجة حخصا عمى تأميغ اقامة الصالبات داخل تخ يب  امي
 السجن الجامتية.

 استيفاء االمتخاشات الرحية بالسجن الجامتية وفقًا لسعاييخ وزارة الرحة. 
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 الآن( : حذى 1028خلإل فذزج رئاسح جامعح الموىفٌح   موذ )أكذىةز 

 :ل امتعلميجما
   تحت معار كبشذسل بعس  و الحي حرج نجاحا باهخا بذهادة جسيع  2019إقامة أسبػع مباب الجامعات الثانع لستحجي اإلعاقة سبتسبخ

 السذار يغ و السختريغ.
  الستسيدة . و جاري تفعيل السديج مغ البخامج  2019بكمية الهشجسة و  مية اآلداب لعام العجيج مغ البخامج الستسيدة تفعيل  تع 
   وحققت فع 500 - 401فع مجال الهشجسة الذهخبية اإللذتخونية فع السختبة ك 2019تقجم جامعة السشػفية فع ترشيف مشغهاى لمتخررات ، 

  .300 – 201مجال هشجسة االتراالت السختبة ك
  جسهػرية .السذار ة فع فعاليات يػم العمع تحت رعاية و بحزػر الخئيذ عبج الفتاح الديدى رئيذ ال 
  يخيا السذار ة الفعالة لجامعة السشػفية فع افتتاح السعخض الثانع لمجامعات السرخية بجامعة  ادونا والػاقعة مسال العاصسة أبػجا بجولة نيج ,

 2019مايػ 
  لبحث العمسع الحي انصمقت مذار ة جامعة السشػفية فع معخض الجامعات السقام عمى هامر فعاليات السشتجى العالسع اغول لمتعميع العالع وا

 .2019ابخيل فعالياته بخعاية وحزػر الديج الخئيذ عبج الفتاح الديدى رئيذ الجسهػرية,
  غات الذخقية افتتاح السؤتسخ العمسع اغول لقدسع المغة الفارسية والمغة العبخية بكمية اآلداب جامعة السشػفية بالتعاون مع جستية خخيجع أقدام الم

 خية تحت عشػان ك الجراسات الذخقية . رؤى وآفاق ججيجة .بالجامعات السر
  ويل حرػل الجامعة عمع السخ د اغول فع مدابقة اإليكػ ودرع السدابقة الذخفع وثالث ميجاليات ذهبية فع فعاليات مدابقة اإليكػ فع مؤتسخ تج

 .2019مارس التعميع العالع بجامعة السشرػرة ,
  ول لمجامعات السرخية والدػدانية الحي نطسته اإلدارة السخ دية لذئػن الصالب الػافجيغ بػزارة التعميع العالع السذار ة فع فعاليات السمتقى اغ

 .2019فبخايخ بالتعاون مع جامعة عيغ مسذ, 
   عشػان كبيغ تحت   2019لعامالسذار ة فع فعاليات السؤتسخ الجولع الدادس الحي تكيسه الهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد

 .)التخصيط الجولع .. والتشفيح اإلقميسع
   10  باالمتخاك مع والج تػر دمحم السحخصاوي رئيذ جامعة اغزهخ 2019السؤتسخ الجولع الدابع لصب اغشفال كبجيا ايجبت  افتتاح فاعميات 
 .2019ابخيل 13-
  السهشع بجامعة السشػفية والسقجم مغ مذخوع هيئة السعػنة اغمخيكية إلنذاء  تػقيع بخوتػ ػل مع الجامعة اغمخيكية بالقاهخة إلنذاء مخ د التصػيخ

 .2019نػفسبخ  16السرخية و تع افتتاح السخ د السهشع فع مجسػعة مغ السخاكد الجامتية لمتصػيخ السهشع بالذخاكة مع الجامعات 
  2019ابخيل 4-3 فعالياته بالعاصسة اإلدارية الججيجة السشتجى العالسع لمتعميع العالع والبحث العمسع الحي انصمقت"السذار ة فع. 
   2019مارس 28الع 24انصالق السهخجان الخياضع الثانع بجامعة السشػفية تحت معار "الخياضة رسالة سالم فع الفتخة مغ. 
   بالػاليات الستحجة إللقاء الزػء والتعخيف  ورمة عسل  باالمتخاك مع هـيئــة فـػلبــخايـت حػل السشح التع تقجمها  هـيئــة فـػلبــخايـت  تشطيع

 . 06/03/2019، وذلظ فع  2020/2021بسشح الهيئة بالػاليات الستحجة اغمخيكية فع  افة العمػم اإلندانية والتصبيكية لمعام الجامعع 
  عاما  ٥٤تدامشا مع مخور  2019اسع حكاية نرخ" التع تع إشالقها فع بجاية العام الجر " فػز جامعة السشػفية بالسخ د الثانع فع مدابقة

 .17/2/2019عمى انترارات حخب أكتػبخ,
  مغ  مية التخبية لسذار تهع الستسيدة فى السذخوع القػمع لسحػ اغمية وتعميع الذبار ونجاح  ل شالب مشهع فع محػ أمية عذخ   تذخيع شالب

 .14/2/2019 أمييغ بتفػق 
  ترشيف  حرػل جامعة السشػفية عمع مخ د متقجما فع THE .العالسع لمتعميع العالع 
   12/2/2019تػقيع بخوتػ ػل تعاون مع الهيئة العامة لتعميع الذبار فع. 
  . تػقيع بختػ ػل تعاون مع مخ د الجراسات اإلستخاتيجية و إعجاد القادة 
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   ول فع مدابقة الشذاط العمسع لمجهاز تذخيع الصالب ميشا سسيخ مغ  مية الهشجسة اإللذتخونية بسشػف بعج حرػله عمع عمى السخ د اغ
باب اإللذتخونع السختز بتػليج إمارات القمب الذهخبائية خالل مذار ة وفج جامعة السشػفية فع فعاليات الشذاط العمسع والتذشػلػجع بأسبػع م

 الجامعات السرخية الثانع عذخ السقام فع جامعة  فخ الذيخ.
 ثانية  مية الهشجسة اإللذتخونية بسشػف وقائج الفخيق السرخي فى مدابقة هاواوى العالسية بالريغ و مذار ة الصالب شارق عبجهللا بالفخقة ال

 تحكيقه لمسخ د الثانع عمع مدتػي العالع فع السدابقة.
 مذار ة الصالب مرصفى اغميخ سالسان  مية الهشجسة اإللذتخونية بسشػف فع السدابقة العالسية "IDC ROBOCON" السقامة بسعهج  MIT 

شالب مغ مختمف الجول، والحي استصاع بشاء الخوبػت الخاص به  ٤ضسغ فخيق مكػن مغ  بالػاليات الستحجة اغمخيكية وقج فاز بالسخ د اغول
 . 22/8/2019يػم مجة السدابقة وحقق السخ د اغول عمى مدتػى جسيع الفخق السذار ة,  ٤٥فع 
  لتذشػلػجية لمتعميع االلذتخونع .تػقيع بختػ ػل تعاون مع الجامعة السرخية ا 
  متخ مخبع إلنذائه. 1000يز مداحة وضع حجخ اغساس لسبشى السجرجات الججيج بكمية التخبية الشػبية بأمسػن حيث تع تخر 
   2022-2021و مػافقة السجمذ االعمع لمجامعات عمع بجء الجراسة بها فع العام الجراسع الججيج  شب اغسشان افتتاح مبشع  مية 
   2019/2020بجء الجراسة  بكمية االعالم لمعام الجراسع. 
 ديدسبخ  9ك"افتتاح السؤتسخ العمسى العامخ الجولع لذمية التخبية والحى انصمق بعشػان "تشسية اإلبجاع فع السجتسعات العخبع..رؤى ومسارسات

2020  
 2020نػفسبخ  8ك"ػلية مجتستيةافتتاح فعاليات مهخجان اغسبػع البيئع الثامغ "الحفاظ عمع البيئة.. مدئ  
  سبتسبخ  28جامعات حكػميةك ٤١السذار ة فع السمتقى التػضيفع االفتخاضع لصالب الجامعات الحى افتتحه وزيخ التعميع العالع بسذار ة رؤساء

2020  
  وحتى اغول مغ  سبتسبخ 27خة مغ الجولى الثالث لهشجسة السشػفية كعبخ االنتخنت  بفشجق ريشيدانذ بذخم الذيخ فى الفت افتتاح السؤتسخ

 . 2020أكتػبخ 
 ٠١٠٠/ ٠١٠٤وبجء الجراسة بها فى العام الجراسى  التقجيع إلنذاء  مية الح اء االصصشاعع و صجور القخار الجسهػري الخاص بها. 
 
  دولة عمى مدتػى السشصقة العخبية فى ترشيف ٤٤جامعة مغ بيغ  ٤٣١تقجم ترشيف جامعة السشػفية ضسغ QS 2020عالسع لعام ال . 
  فى ترشيف 500 – 401جامعات مرخية فع تخررات الهشجسة الذهخبية واإللذتخونية وجاءت فع السختبة ك ٤تسيد جامعة السشػفية ضسغ  

 .جامعة عمى مدتػى العالع ٤١١"مشغهاى" ضسغ أعمى 
 2020اكتػبخ  31تذخيع جامعة السشػفية فع حفل اإلتحاد الخياضع لمجامعات السرخية. 
  الجولية  فػز الصالب عسخ الشحاس بالفخقة الثالثة بكمية الحاسبات والسعمػمات جامعة السشػفية بالسخ د اغول عمى مدتػى العالع فع مدابقة هػاوي

 فع مدار مبكات السعمػمات وذلظ ضسغ الفخيق السسثل لسرخ.
 لمجامعة,وثيقة سياسة الجػدة لجامعة السشػفية والتى تذسل اغهجاف واالتجاهات الخئيدية لمجامعة التع تتعمق بشطام إدارة الجػدة الذاممة  اعتساد 

 ISO حيث تع وضع سياسة وأهجاف الجػدة وتحجيج اغهجاف السخجػة واستغالل مػارد الجامعة فى إشار اإلجخاءات الالزمة لمحرػل عمى مهادة
9001:2015. 

 بصػخ ششبذا الحرػل عمع مػافقة السجمذ االعمع لمجامعات عمع انذاء جامعة السشػفية االهمية . 
   "فع مجال  2015/  9001حرػل اإلدارة العامة لمجامعة بإداراتها الخئيدية ومخ د جامعة السشػفية لزسان جػدة التعميع عمى مهادة "اغيدو

  .الجػدة اإلدارية 
  ة السشػفية بالسخ د اغول فى السمتقى القسى الخامذ لمشانػ تذشػلػجى فى مجال اإللذتخونياتفػز فخيق جامع.  
   ٠١٠٤تقجم مجالت الجامعة فى التقييع الرادر عغ السجمذ اغعمى يػليػ. 
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 جمال خدمة اجملمتع : يف
   السذار ة فع مذخوع مكافحة فيخسC: ة باإلضافة إلع القػافل التع نفحت فع العجيج مغ تع الذذف عمع جسيع الصالب و العامميغ بالجامع

 القخى بالسحافطة.

  . التػسع فع الخجمات السقجمة لحوي القجرات الفائقةكمتحجي اإلعاقة 

  القزاء  عمع قػائع االنتطار بالسدتذفات الجامتية  و  عتفعيل  مبادرةك حياة  خيسة  حيث  تع إعجاد لعجة قػافل متشػعة و  حا العسل عم
 ج الذبج القػمع  و عسل نجوات تػبية لمصالب  و  حا لسحػ اغمية.معه

  الديدع رئيذ الجسهػرية  حعبج الفتامميػن صحة تشفيحا لسبادرة الخئيذ  100السذار ة فع حسمة. 

  باإلدارةمخ د معمػماتع دوائع افتتاح الجورة التجريبية اغولع لسخاكد السعمػماتية الجوائية باإلدارة العامة لجامعة السشػفية وذلظ بهجف إنذاء 
 .22/7/2019.العامة لمتفتير الريجلع الفشع، هحا إلى جانب إنذاء مخاكد معمػماتية دوائية بجسيع وحجات الجامعة

  مجخة فع جسيع  ميات ومخاكد الخجمة العامة بالجامعة ألف"هانجسمها" لدراعة   تجميغ مبادرة.   

  2019فبخايخ ,بهجف متابعة أعسال الريانة لسعامل ومجرجات الجامعة  يةمغ اجل جامعة السشػفكبجء مبادرة يػم.  

 تشطيع عجد مغ  القػافل اإلرمادية بالػحجات السحمية والسؤسدات التعميسية لسػاجهة الذائعات واغخبار الذاذبة.  

  ليػم السفتػح لذباب الستصػعيغا فعالياتافتتاح VMUH  الشطخي سع الذميات أقيع بسج الحيمبادرة أصجقاء السخضى. 

  2019 ابخيل 17,تجميغ حسمة " مارك عمذان نبشيها " لحث الصالب لمسذار ة فع التعجيالت الجستػرية.  

  تشطسها  التعبػحجة  سذير البيصخية ضسغ سمدة القػافل  البيصخي تشطسها  مية الصب  التعمتابعة سيخ العسل بالقافمة الصبية البيصخية
 . 2019ابخيل 11شػفية, الذمية لقخى محافطة الس

  ومرابعاستزافة احتفال القػات السدمحة وجستية السحاربيغ القجامى وضحايا الحخب بيػم الذهيج والسحارب القجيع وتذخيع أسخ الذهجاء 
 .2019ابخيل  10العسميات الحخبية بسحافطة السشػفية 

  الػفاء والجداء الثالث والعذخيغ لتذخيع أعالم السحافطة وأبشائها أوائل بيػم  الدشػي السذكػرة احتفالها  السداععالسذار ة فع احتفال جستية
 .استزافته الجامعة بقاعة االحتفاالت الذبخى  والحي ميات الجامعة  خخيجع

  حكع الحيغ تع إرسال  ذف بهع مغ السجمذ اغعمى لمجامعات  ٥٤انتهاء  مدتذفيات الجامعة مغ إجخاء الذذف والفحػصات الصبية عمى
 .مغ هحا اإلجخاء تشتهعحاد الذػرة، لتذػن مدتذفى جامعة السشػفية أول السدتذفيات الجامتية التى وات

  لجراسة السػضػعات التع يخي رئيذ الجامعة  إحالتها إليهع ,  تذكيل لجشة الحكساء بعزػية رؤساء الجامعة الدابقيغإصجار قخار
11/6/2019. 

  12/5/2019,غهالع قخية ميت السػز فع عجًدا مغ التخررات الصبية الذذف والعالجتشطيع قافمة شبية متذاممة 

  فعاليات مؤتسخ "دور مشطسات العسل اغهمى فى التػبية بالتعجيالت الجستػرية والقزية الدكانية" الحى تشطسه الجستية السذار ة فع
 اإلقميسعبالسشػفية واالتحاد  االجتساععومجيخية التزامغ السرخية لتشطيع اغسخة بالتعاون مع االتحاد العام لمجستيات والسؤسدات اغهمية 

 .16/4/2019, لمجستيات اغهمية بالسشػفية

  حفل افتتاح مذخوع تجويخ البصاريات السدتهمذة والتالفة أتػماتيكيا بذخ ة الشدخ لمرشاعات الذيساوية بسجيشة الدادات،السذار ة فع 
 2019/.15/1,يئة والمػاء أر ان حخب سعيج بباس محافع السشػفيةد تػرة ياسسيغ فؤاد وزيخة البباالمتخاك مع 

  جهاز ترػيخ الثجي الخقسعافتتاح Digital Mammography.بالسدتذفع الجامعع 

  حجث وحجة أمعة مقصتية متعجدة السقاشع والتى تزع أحجث جهاز أمعة مقصتيةأ افتتاح Multislice CT 128  وأحجث جهاز أمعة
 .وهى وحجة متخررة لخبط قدع اغمعة بكل أجهدته فع وحجة واحجة  MiniPacs ديجيتال ووحجة

  وحجة العالج اإلمعاعى السػضعى عالى الجقة افتتاح HD Brachytherapy وتخ يبه حجيثا بسدتذفى عالج اغورام   والحى تع تػريج
 .بالسدتذفيات الجامتية
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  سخيخًا مدودة بكافة  24لذخقع بالجور الثالث بسدتذفع الصػارئ بدعة إستيعابية وحجة الخعاية السخ دة والحاالت الحخجة بالجشاح ا افتتاح
 .اغجهدة الصبية 

   تشطيع العجيج مغ الشجوات التػعػية فع مجال مكافحة الفداد. 

  عقػد مخاء جهازتػقيع C-Arm مغ انتاج مخ ه فيميبذ العالسية مػديل BV-Vectra 0 الج تػر  لسدتذفيات جامعة السشػفية بتبخع مغ
 .هانى تػفيق الجسل أحج أبشاء السحافطة

   2020اغدصذ,بخوتػ ػل تعاون بيغ جامعة السشػفية ومؤسدة مرخ الخيخ لخفع مهارات خخيجى الدراعة وتػفيخ فخص تػقيع. 

   2020كديدسبخ  سفخاء اإلندانية مغ السهخجان العخبى الجولع لحوى االحتياجات الخاصةاستالم درع و مهادة  . 

  وضع حجخ أساس محصة الرخف الرحى بصػخ ششبذا  فعالياتلسذار ة فع ا. 

  قافمة متذاممة إلى قخية العخاقية ضسغ خصة جامعة السشػفية لمسذار ة فى تشفيح مبادرة "حيا   خيسة" التى أشمقها الخئيذ عبج الفتاح  تشطيع
 .الديدع رئيذ الجسهػرية

  2021يػنيػ , لفتح فرػل تشذيصية لصالب الجامعة عميع الذبارالهيئة العامة لتمع خوتػ ػل تعاون تػقيع ب. 

   لتقجيع رعاية صحية متسيدة لسشدػبى جامعة السشرػرة  جامعة السشرػرة الججيجة رئيذ–مع أ.د/ معػض الخػلع  بخوتػ ػل تعاون تػقيع
 .2021يػنيػ , الججيجة

   2021,يػنيػمة لتعميع الذبار وجستية رعاية خخيجى الجامعةبخوتػ ػل تعاون ثالثى بيغ جامعة السشػفية والهيئة العاتػقيع. 

  تػقيع بخوتػ ػل تعاون بيغ جامعة السشػفية ومخ ة "ويف wave" وتػفيخ  خصة تدػيق ودراسة لمدػق  وذلظ لالتفاق عمع  لمتدػيق
 .2021 يػنيػة, السػارد البذخية الستخرر

   تقجيع مداعجات مادية أو عيشية لصالب الجامعة اغكثخ احتياجا حيث  لمخيخ لمتشسيةبخوتػ ػل تعاون بيغ جامعة السشػفية ومؤسدة بػابتظ
 .2021يػنيػ , مغ خالل مبادرة "أبشاؤنا مدتقبمشا" التى دمشتها السؤسدة 

  تحجيـث و تصػيـخ البشيـة التحتيـة بغخف عسميـات جخاحـة العطـام بسدتذفيـات جامعـة السشػفيـة. 

  :مواهجة فريوس كوروانيف 

  يػم مجة الحجخ الرحى وذلظ ضسغ خصة  ٤٥جولة الذػيت وتدكيشهع بسجيشة اغمل لسجة استكبال افػاج العالقيغ بالخارج مغ السػاششيغ ب
 الجولة لعػدة السرخييغ العالقيغ بالخارج فى ضل أزمة فيخوس  ػرونا السدتجج التى تجتاح دول العالع.

   السشدلع والتى بجأت فى ترشيع  سامات وأغصية رأس وقجم وجاونات مداهسة مغ الجامعة  قتراداالسيخ العسل بػحجة انتاج  مية متابعة
 .لسػاجهة أزمة فيخوس  ػرونا السدتجج

   السخضىمػقع التيادة اإللذتخونية الحى أشمقته مدتذفيات جامعة السشػفية لصمب السذػرة الصبية والحى تع إنذاؤ  حخصا عمع سالمة تفعيل 
 .الدحام التى تػاجه السدتذفيات الجامتية فى ضل الطخوف الخاهشة وأزمة فيخوس  ػرونا السدتججولحل مذكمة 

   إصجار دليل إجخاءات التعاير مع فيخوس  ػرونا السدتجج بجامعة السشػفية ليتع تصبيقه عمى مشدػبى الجامعة، وجسيع الستخدديغ عمى
 .وحجات الجامعة السختمفة

 

   لقػمع الججيج والحى تع تخريره  سدتذفى لمعدل الرحى لمسرابيغ مغ أعزاء هيئة التجريذ والعامميغ مبشى معهج الذبج اتخريز
 www.hi-hea.com رابط عمى السػقع اإللذتخونى لمتيادات الح ية سا تع اشالق  بالجامعة، فى ضل تجابيات أزمة فيخوس  ػرونا السدتجج
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سخة   تحت إمخاف قدع شب اغ01272003634تع تخريز رقع تميفػن محسػل ك سا  يتيح خجمات حجد مػعج بتيادة العدل بسعهج الذبج
 .استفداراتهعوالخد عمع  أعخاضبكمية الصب بالجامعة يهجف إلى مداعجة أعزاء هيئة التجريذ والعامميغ بالجامعة فع حالة ضهػر أى 

   تذميف مدتذفيات جامعة السشػفية مؤقتا إلستكبال الصػارئ والحػادث عمى مجار اغسبػع بجال مغ ثالث أيام وذلظ لمحاالت التى تحتاج إلى
 .الصبية الصارئة فى إشار تجابيات أزمة فيخوس  ػرونا السدتجج الخجمة

  الفخق الستشقمة لتمقى لقاح  ػرونا بسخ د السعمػمات  مقخالعسل مع وزارة الرحة عمع تػفيخ لقاح  ػرونا لتصتيع ابشاء الجامعة و تجهيد
 .باإلدارة العامة لمجامعة

 

  يف جمال امتعاون مع اجلامعات ادلومية
  العجيج مغ السشح فع إشار العجيج مغ البخامج و مشها السبادرة السرخية اليابانية لمتعميع تع تػفيخEJEP  التع تقجمها الحكػمة اليابانية

لتعميع والسرخية لمحرػل عمى درجتع الساجدتيخ والج تػرا  و بخنامج مبادرة التعميع العالع لسشح الجراسات العميا لمسهشييغ السقجم مغ وزارة ا
 ع مع الػ الة اغمخيكية لمتشسية الجولية لمحرػل عمى درجتع الساجدتيخ والج تػرا  .العال

 تػقيع مح خة تفاهع كبخوتػ ػل تعاون  بيغ جامعة السشػفية و جامعة أحسجو بيممػ Ahamadu Bello نيجيخيا -أكبخ جامعة بسجيشة زارا. 

 
 

 ابجلامعة  جمال جذب اموافدينيف 
 شالب .  418 العلمجامعة  وصل عجد الصالب الػافجيغ 

 العميا و السخحمة الجامتية اغولع لجحب الصالب الػافجيغ و  تالعسل عمع استحجاث العجيج مغ البخامج الجراسية الستسيدة فع مخحمة الجراسا
بالجامعة عمع مػقع التػاصل مػاكبة التصػرات العمسية الستالحقة و تع عسل مصبػعات لهح  البخامج  سا تع أنذاء صفحة خاصة بإدارة الػافجيغ 

 لسداعجة الصالب الػافجيغ فع التقجيع و تػفيخ سكغ مشاسب .  Facebookاالجتساعع 
  العخب الػافجيغ لجامعة السشػفية فى بخنامج تبادل تجريب شالب الجامعات العخبية مغ جامعة اإلمام عبج الخحسغ  الصالب  السػافقة عمع تجريب

الدعػدية، ومغ جامعة اغنبار بالعخاق، حيث أنهى الصالب التجريب فى  ميات الحاسبات والسعمػمات، الصب، بغ فيرل بالسسمذة العخبية 
 .الريجلة والدراعة

 بشيجيخيا  أوفخسيدبخوتػ ػل تعاون تحالف  مخ ة ميجيكا  تػقيعMedica Overseas Nig.LTD كMOS و  مية اإلمارات لمعمػم  
    .ECOSATالرحية و التذشػلػجياك

 
 
 
 
 
 
 
 

 يف حتقيق موارد ذاتية نلجامعة
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 و العامميغ رعاية و جستية و الصبع الرشجوق  لجعع إضافع مالع مرجر بتػفيخ لمعامميغ الرحية الخعاية جستية مع بالتعاون  صيجلية إنذاء 
 . متسيدة شبية خجمة تقجيع

 متسيدة مالية مػارد تػفيخ إلع أدي مسا  الذميات ببعس الستسيدة التعميسية البخامج عجد زيادة.  

 مشها االستفادة تعطيع و السالية السػارد بديادة يدسح مسا الخاص الصابع ذات الػحجات و الخياضية باغكاديسية الخاصة المػائح تصػيخ . 

  20/1/2021و حتع  1/7/2018بمغ اجسالع السشح و التبخعات السقجمة مغ جهات اجشبية و وششية كنقجي و عيشع  ابتجاء مغ : 
جشيه  44191905تبخعات السقجمة لمسدتذفيات الجامتية تبمغ : الدوالر امخيكع كعمسا بأن  760000ه مرخي   و جشي 64505567.4

 مرخي  

 
نشاء و يف جمال احلفاظ عيل املؤسسات ابجلامعة )  صيانة و احالل و جتديد(ا 

 .8/7/2019, لمخياضات السائية بالجامعة اغولسبعاستئشاف تذغيل السجسع   -
 .متابعة تذغيل وحجة بحػث شػخ ششبذا  -
 .البجء فى إنذاء العشابخ السكذػفة الحجيثة مدرعة الخاهب  -
 .استالم العجيج الدابق تشفيحها مشح أكثخ مغ عذخ سشػات بالجامعة "حسام الدباحة, اإلستاد الخياضع -
 . مية شب اغسشانو تأثيث و تجهيد  تذصيب  -
 .كمية اإلعالم و  افتتاحتجهيد تخميع و صيانة و  -
 . مية الح اء اإلصصشاعى تذصيب و تأثيث و تجهيدالبجء فى  -
  مية العمػم الرحية  و تجهيد تذصيب استذسال -
 .البجء فى تذصيب السعهج الفشى لمتسخيس بسشذآة سمصان- -
 شخح مشاقرة عامة لريانة و تذغيل مراعج الجامعة . -
 .ج القجيعتحجيث معسل الذيسياء الحيػية بسعهج الذب -
 .هشجخ التخديغ  مدرعة الخاهب استذسال -
 .تذصيب  مية الحاسبات والسعمػمات  استذسال -
 .معسل بكمية العمػم  18تحجيث عجد  لاستذسا -
 .تحجيث جشاح العسميات مبشى اإلدارة الصبية -
 .مبشى اإلدارة الصبية اغرضع واالستكبالتحجيث الجور  -
 .الصفػلة السبكخة  التخبية ككمية امتجادالتذصيبات لسبشى  -
 .تذصيب الجور الخابع بكمية الريجلة -
 .اغعسال بالجور الخامذ والدادس بسعهج اغورام -
 .التذصيبات بسدتذفى الصػارئ  -
 .تعمية  مية الصب مجرجات الصمبة -
 .تعمية الجور الخابع البيصخي كمية الصب  -
 .مبشى العمػم اغساسية بكمية الهشجسة -
 .كذػفة الحجيثة مدرعة الخاهبالبجء فى إنذاء العشابخ الس -
 .بكمية الصب  اغرضعتخميع اغعسجة الخخسانية بالجور  -
 .والسكتبة بكمية الصب   تشفيح مخ ة العبج الجامععتحجيث الجور الثالث والخابع عمػى كمخ د الكياس والتقػيع  -
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 إعادة افتتاحهع .و  تحجيث الجور الثالث والخابع بسدتذفى الصػارئ تشفيح إدارة السخابخات الحخبية -
 . بالجور الخابع وتخميع أعسجة الباثيػ بكمية اآلداب تشفيح مخ د الخجمة العامة41تخميع سكف مجرج ك -
 .بكمية اآلداب تشفيح وحجة الػرش بكمية الهشجسة التذييفدهانات واجهات  مية وتغييخ قػائع الرخف السصخ وتخ يب مبكة صخف  استذسال -
 .الرخف لمػاجهات بكمية التجارة تشفيح مخ ة السقاولػن العخب تحجيج وتحجيث دهانات وخصػط -
 .تجهيد قاعة الفيجيػ ػنفخاس بالجور الخابع بكمية التجارة تشفيح مخ د الخجمة العامة  -
 .اغعسال السجنية لريانة السراعج بجسيع وحجات الجامعة تشفيح مخ د الخجمة العامة -
 .صالبات القجيسة تشفيح إدارة السخابخاتعسمية تغييخ بالط السصعع والسصبخ مجيشة ال -
سخيخ ليربح عجد  50متخ تع تجهيدهسا بدعة  1000تعمية وتحجيث مبشى مدتذفى عالج اغورام والحى يزع دوريغ  امميغ عمى مداحة  -

االفتتاحات التى تذهجها ويعج هحا االفتتاح ضسغ سمدمة  الذيسيائعسخيخ، وزيادة عجد  خاسى تشفيح العالج  90اغسخة اإلجسالى بالسدتذفى 
 الجامعة احتفاال بعيجها الخابع واغربعيغ

 ٠٣ استيعابيةتجهيد الجشاح الذخقع بالجور الثالث بسدتذفع الصػارئ والحاالت الحخجة والسخرز أن يكػن رعاية مخ دة ججيجة بدعة  -
 .سخيخاً 

   و قاعات الجرس. تجهيد مبشع  مية شب االسشان  و البشية االساسية و السعامل  و السجرجات -

 

 امتعلمي امعايل و اموزارات املعنية و احملافظة امتعاون مع وزارةيف جمال 
 بسقـخ اغكاديسيـة فـى  تػقيع بخوتػ ػل تعاون بيغ الجامعة  و أكاديسيـة ناصـخ العدـكخية العميـا و ذلـظ إلعـجاد وتشفيـح دورات ونـجوات تثكيفيـة

 هيئة التجريذ والهيئة السعاونة والعامميغ والصالب بالجامعة. أعزاءلذل مغ  القػمعواغمغ  اإلستخاتيجيةمجال الجراسات 

  نطستــه الجستيــة  الــحيالتػبيــة بالتعــجيالت الجســتػرية والقزــية الدــكانية"  فــع اغهمــعالسذــار ة فــع  فعاليــات مــؤتسخ "دور مشطســات العســل
 اإلقميســعبالسشػفيـة واالتحـاد  االجتســاععات اغهميــة ومجيخيـة التزـامغ السرـخية لتشطـيع اغسـخة بالتعــاون مـع االتحـاد العــام لمجستيـات والسؤسدـ

 .لمجستيات اغهمية بالسشػفية

  مجال كالتشسية البذخية، المغات، الـجورات  فعتقجيع دورات تجريبية  فعشيبة بهجف  التعاون  أكاديسيةتػقيع بخوتػ ػل تعاون بيغ الجامعة و
 .ة واإلدارية السجاالت الفشية والسالي فعالستخررة 

  مخ ة مج ػر لمسقاوالت لسشاقذـة سـبل التعـاون بيشهسـا، حيـث تشـاقر الصخفـان بذـأن  إدارةااللتقاء بالسهشجس مرصفى مج ػر رئيذ مجمذ
 .قخية ميجيخيا بالسحافطة، تحت إمخاف وإدارة الجامعة فعتبخع مج ػر إلنذاء مدتذفى ومعهجا لتذشػلػجيا الصاقة 

 يغ الجامعة و جهاز مئػن البيئة بالجولة و  حلظ نقصة اترال بيغ الجامعة و الجهازتػقيع بختػ ػل تعاون ب. 

 اإلدمانو صشجوق مكافحة  تػقيع اتفاقية بيغ الجامعة  . 

  يعقـج تحـت رعايـة وحزـػر المـػاء أر ـان حـخب سـعيج ببـاس محـافع  والـحيفعاليات مؤتسخ السشػفيـة اغول لمتشسيـة واالسـتثسار السذار ة فع
 .2/3/2019يةالسشػف

 12/2018/ 8, " عمى اغسخ السدتحقة مغ أبشاء السحافطة٣مذخوع ضسغ مبادرة "رزق حالل ٤٣حفل تدميع  استزافة. 

 وأماناتها العامة بجستية حػاء  بخوتػ ػل تعاون بيغ مخ د تعميع الذبار جامعة السشػفية والذبكة العخبية لسحػ اغمية وتعميع الذبار
  2020ديدسبخ  6كالسدتقبل

 فى مخ دى أمسػن والذهجاء لمسدتفيجيغ مغ  عيل مبادرة حياة  خيسة بيغ جامعة السشػفية ووزارة التزامغ االجتساعع فى مجال التعميعتف
 .بخنامج تذافل و خامة 
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   ساد مخ د ذلظ بهجف اعت بخوتػ ػل تعاون مذتخك بيغ جامعة السشػفية ومخ ة اسكيمد بمذ السسثل لذخ ة سيختع بػرت العالسيةتػقيع
 الخجمة العامة بالجامعة  سخ د تجريب واختبارات دولع معتسج مغ مخ ات "سيختع بػرت العالسية، وميكخوسػفت، وادوب، واعتساد مهادة دولية

  2020نػفسبخ  8ك.، ومهادة بخنامج الترسيع الهشجسعEBSومهادة ريادة االعسال IC3االنتخنت والحاسػب غساسيات

   13ك إلنذاء وحجة لمتزامغ االجتساعع بجامعة السشػفيةو ذلظ  لديجة/ نيفيغ رياض الكباج وزيخة التزامغ االجتساععامع  بخوتػ ػلتػقيع 
  2020اكتػبخ 

  يب اغئسة والػاعطاتعقج دورات تجريبية بكميات ووحجات الجامعة بغخض تجر ف و ذلظ لتػقيع بخوتػ ػل تعاون بيغ الجامعة ووزارة اغوقا.  

   ػل تعاون بيغ جامعة السشػفية والهيئة الكبصية اإلنجيمية لمخجمات االجتسابية لتػفيخ أجهدة حخ ية وسستية وبرخية لمصالب بخوتػ تػقيع 
 .مغ ذوى االحتياجات الخاصة

 

 تفعيل مكتب خدمة املواطنني ابجلامعة 

 .خد عميهاال % فع سخعة تمقع الذكاوي و99ندبة  2021لعام حققت إدارة خجمة السػاششيغ بالجامعة  -

 تع استحجاث مكتب لخجمة السػاششيغ بكافة  ميات و معاهج الجامعة و وحجاتها السختمفة لحل مذاكل السػاششيغ . -
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 المهاراخ العلمٌح: 

 إلتدريس لمرخلة إلبكالوريوس -2

 2أساسيات غحاء وتغحية  1أساسيات غحاء وتغحية 
 حفع اغشعسة صحة االسخة

 كيسياء حيػية  الجػدة واالعتساد فع مؤسدات التعميع العالعمجخل 
 تحميل أغحية كيسياء أغحية

 إلتدريس لمرخلة إلدرإسات إلعليا -1

 كيسياء أغحية كبالمغة االنجميدية  تغحية متقجم
 مئػن صحية تغحية فئات خاصة        -   مشاهج بحث 

 

لك ترونية: -3  نتاج إلمقررإت إل    -إ 

2888 
حفع اغشعسة كأول مقخر إلذتخونى تع إنتاجه بجامعة السشػفية  وتع تفعيمه بالعجيج مغ الجامعات  مقخر

 السرخية.
           أساسيات الغحاء والتغحية.مقخر  2814

 

   -:ك تب منشورة  -4

 

عدإد -5  إللوإئح وإلمقررإت إ 

  ستصمب جامعة  هإدراجالجػدة واالعتساد فع مؤسدات التعميع العالع ك وتع  إلع لمقخر مجخإعجاد  2016
 معة السشػفية.إعجاد الالئحة الخاصة بسخحمة الجراسات العميا بكمية التخبية الشػبية جا  2006/2007

 السذار ة الفعمية فع تعجيل وتصػيخ الالئحة الجاخمية الججيجة بالذمية لسخحمة البكالػريػس. 2004/2005

 السذار ة فع تصػيخ السشاهج والسقخرات الجراسية لصمبة قدع االقتراد السشدلع بالذمية.  
 

 إلمهمات إلعلمية وإلرسمية -6
 ليابان لسجة ستة أمهخ.مهسة عمسية بجامعة  يػمػ با 2001

 يا لحزػر نجوة. الدفخ غسبان 19/11/2005 – 14/9

 مهسة رسسية إلى اغردن. 30/4/2015 -28

 مهسة رسسية إلى سمصشة عسان. 10/12/2015 – 6

 مهسة رسسية إلى اإلمارات. 21/3/2017 – 19

 مهسة رسسية إلى اغردن. 21/4/2017 – 19

 .اإلماراتإلى  مهسة رسسية 15/11/2017- 12

 

 2648    عكتاب حفع اغشعسة كمكتبة االنجمػ السرخية  رقع اإليجا 2889

 4495  عاء والتغحية كمكتبة االنجمػ السرخية  رقع اإليجاكتاب أساسيات الغح 2889
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 الشهاداخ والجىائش:- 
     

  2818ك الفعاله فع انجاح اسبػع مباب الجامعات السرخية اغول لستحجي اإلعاقة لمسذار ةمهادة مكخ وتقجيخ مغ جامعة السشيا 
ع التاســع عذــخ بعشــػان السمتقــى الصالبــع االبــجاع فــعمـهادة مــكخ وتقــجيخ مــغ السجمــذ العخبــع لتــجريب شــالب الجامعــات العخبيـة لمسذــار ة 

 حـجةكالخيادة واالبجاع وتحجيات القخن الػاحج والعذخيغ  والحي عقج فع رحاب الجامعة االمخيكية فع رأس الخيسـة دولـة االمـارات العخبيـة الست
  2818ك

الحـادي عذـخ الجامعـات مـباب  مهادة مكخ وتقجيخ مغ وزارة التعميع العالى االدارة العامة لخعاية الصالب لجهػد  فع تشطيع فاعميات اسـبػع
 2017سبتسبخ 

 2017الحادي عذخ سبتسبخ الجامعات مهادة مكخ وتقجيخ مغ جامعة السشػفية لمسذار ة الفعالة فع انجاح اسبػع مباب 
جريب شالب السمتقى الثانع والعذخيغ لتبادل عخوض ت فعمهادة مكخ وتقجيخ مغ السجمذ العخبع لتجريب شالب الجامعات العخبية لمسذار ة 

   .2816ة الفيػم فع جسهػرية مرخ العخبيةكجامع فعالجامعات العخبية السشعقج 
 2016 ادة مكخ وتقجيخ مغ جامعة الفيػم لمسذار ة الفعالة فع ممتقى تبادل تجريب شالب الجامعات العخبيةمه

السمتقى الثالث والعذخيغ لتبادل عخوض تجريب شالب  عفمهادة مكخ وتقجيخ مغ السجمذ العخبع لتجريب شالب الجامعات العخبية لمسذار ة 
 . 2817كجامعة العيغ لمعمػم والتذشػلػجيا فع دولة االمارات العخبية الستحج  فعالجامعات العخبية السشعقج 

 . 2815كمهادة مكخ وتقجيخ مغ جامعة قشاة الدػيذ لسذار ته االيجابية والفعالة فع اسبػع مباب الجامعات السرخية العامخ
رمة مهادة مكخ وتقجيخ مغ وحج  التخصيط االستخاتيجع ودعع الدياسات بػزارة التعميع العالع تقجيخًا لجورة االيجابع ومداهسته البشاء  فع و 

والتـى عقـجت بسقـخ وزارة التعمـيع  2838-2815العسل الخاصـة باعـجاد الخصـط التشفيحيـة لخصـة الحكػمـة السرـخية لتصـػيخ التعمـيع العـالع 
 عالعال

رمة مهادة مكخ وتقجيخ مغ وحج  التخصيط االستخاتيجع ودعع الدياسات بػزارة التعميع العالع تقجيخًا لجورة االيجابع ومداهسته البشاء  فع و 
 العسل الخاصة بخبط وحجات التخصيط االستخاتيجع بالجامعات السرخية.

السمتقى الػاحج والعذخيغ لتبادل عخوض تجريب شالب  فععخبية لمسذار ة مهادة مكخ وتقجيخ مغ السجمذ العخبع لتجريب شالب الجامعات ال
 . 2815ك جامعة العمػم والتذشػلػجيا االردنية فع بالسسمذة االردنية الهامسية فعالجامعات العخبية السشعقج 

    2006جائدة أ.د/ مرصفع بهجت عبج الستعال لمستسيديغ مغ أعزاء هيئة التجريذ عام 
 مغ الهيئة القػمية لزسان جػدة التعميع واالعتساد. مهادة خبخة

 .عمهادة تقجيخ مغ جامعة السشػفية لحرػل الذمية عمى التسيد البيئ

 مهادة تقجيخ مغ الجامعة الذشجية.

 مهادة تقجيخ مغ مخ د الجػدة بجامعة عيغ مسذ.

شـــع وتـــجريب القـــادة والزـــباط عمـــى معـــاييخ الجـــػدة والتقـــػيع تقـــجيخا عمـــى السجهـــػدات السبحولـــة وتقـــجيع الـــجعع الف درع أكاديسيـــة الذـــخشة
 . 2014الحاتعك

لمسدـاهسة فـع انجـاح  تقـجيخامهادة تقجيخ مغ جامعة مرخ لمعمػم و التذشػلػجيا بالتعـاون مـع السجمـذ العخبـع لمتـجريب و االبـجاع الصالبـع 
 مجيشة دهب  – 2018ديدسبخ  8الع  5العخبية فع الفتخة مغ السمتقع العخبع الخامذ و العذخون لتبادل عخوض و تجريب شالب الجامعات 

درع جستيــة السدــاعع السذــكػرة التــح اري بسشاســبة عيــجها السئــػي لمتسيــد  عمــع مــغ اعــالم السشػفيــة عمــع السدــتػي القــػمع فــع 
5/2/2019 

فــع شــخح افذــار مــغ مــانها  ةر قائــج السشصقــة السخ ديــة العدــكخية تقــجيخا لمسذــا -مــهادة مــكخ مــغ لــػاء أ ح /خالــج احســج مــػقع
  2021, فبخايخ السداهسة فع اسمػب التخصيط االمثل لتشفيح التذميف الخئاسع بذأن مبادرة كحياة  خيسة  لتصػيخ الخيف السرخي 

 

 

 :ٍالؤهذاج العلم- 
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شرإف عليها -1
أ
 رسائل إلدك تورإه إلمشارك في إل

[1] The relationship between housing satisfaction and pattern of family relationships among m Menoufia university 

students. By Engy Said Abd El-hamed El-Toukhy, Faculty Home Economics, Menoufia 

University.(2008) 

[2] Biological studies on the effect of some plants seeds on rats induced by CCL4.By Tawheeda Abd El Monsef 

Fayed, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2010) 

[3] Chemical and biological studies on zamzam water.By Asmaa Gaber Mohamed Badwy, Faculty Specific 

Education, Menoufia University.(2010) 

[4] An effectiveness of training program for the development of child's participation  pre-school in household and 

the effect of this on his social competence. By Eman El sayed Abdel Maksoud, Faculty Specific 

Education, Menoufia University.(2011) 

[5] Reducing the healthy problems of Acrylamide produced from frying different oils using plant leaves. By Eman 

Abd El Monem Abd El Aleem, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

[6] Value content of some T.v programs directed to children in the light of standards of total Quality. By Noha 

Fathy TawfeekA bd El Haleem, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

[7] Chemical and technological studies on some bakery products as special nutrients. By Amany Hamed Afifi 

Basha, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

[8] Chemical and biological study on the active ingredient of some medicinal gerbs by using experimental animals. 

By Ghada Ali Mohamed Mohamed khattab, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

[9] Effect of probiotics, prebiotics and symbiotic on iron deficiency Anemia and hypocalcaemia in Rats. By Fatma 

Kamel Sheded Mahmoud, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2013) 

 [10] Biological , Biochemical and histopathological changes of hyperglycemic male albino rats as affected by 

extracts of some plants and herbs and their formulation. By Asmaa Hassan Abd El azeem, Faculty 

Specific Education, Menoufia University.(2014) 

[11] Effect of some fruits Seeds to high does of nitrate and nitrites in immunoglubin production and detoxifying 

enzymes activities. By Hanan Said Abdel Salam Hagran, Faculty Specific Education, Menoufia 

University (2015) 

[12] The impact of natural polyphenol supplements in ralsing the concentration of dopamine in experimental 

rats.By FardouseAbd el monumAbd el Hady, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2015) 

 [13] Possible hypocholesterolemic effect of some colloids and colloid sources.By Rasha Ali Ahmed 

Masour,Faculty Specific Education, Menoufia University.(2016) 

[14] Study the effect of palm date kernel powder on the biological, biochemical and histpathological , changes of 

male albino rats inflicted with diabetes mellitus, hepatointoxication and hypercholesterolemia. By Sahar 

Mohamed Abd El-kader Afifi, Faculty of Specific Education, Menoufia University.(2017) 

[15] The effectiveness of extension program using multimedia to Develop the awareness of the girls who are about 

to get married of the responsibilities of family life. By Hala Mohamed Ebrahem Noor El Deen, Faculty of 

Specific Education, Menoufia University.(2017) 

 [16] Chemical Microbiological And Piological Studies On Food Quality And Safety Of Diets Presented In Some 

Flight Companies. By Hany Salama Maraee, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2018) 

(17) Effect of Ajwa and Dried Date(Phoenix dactylifera)on Male Albino Rats Affected by High Oxidative Stress by 

Laila Effat Elsayed Ali Amer ,Faculty of Specific Education ,Department of Home Economics (2021) 

 

 

 رسائل إلدك تورإه إلمشارك في تدكيمها -1

[1] The relationship between housing satisfaction and pattern of family relationships among minufiya university 

students.By Engy Said Abd El-hamed El-Toukhy, Faculty Home Economics, Menoufia University.(2008) 
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[2] Quality assurance system in education by electronic publishing (Applications field : quality control systems for 

printing). By Alsayed Abdelwahed Ramadan Alkelany, Faculty Applied Art, Helwan University.(2010) 

[3] Chemical and biological studies on zamzam water.By Asmaa Gaber Mohamed Badwy, Faculty Specific 

Education, Menoufia University.(2010) 

 [4] Biological studies of some Egyptian herbs oils on liver physiological disorders using experimental animals. By 

Rehab Shokri Abd El Aziz, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2010)  

[5] Biological studies on the effect of some plants seeds on rats induced by CCL4. By Tawheeda Abd El monsef 

Fayed, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2010) 

[6] Application of probiotic bacteria in functional foods. By Hanan Saeid Tawfeek Shalaby, Faculty of Agriculture, 

Zagazeg University.(2011) 

 [7] An effectiveness of training program for the development of child's participation pre-school in household and 

the effect of this on his social competence. By Eman El sayed Abdel Maksoud, Faculty Specific 

Education, Menoufia University.(2011) 

 [8] Value content of some T.v programs directed to children in the light of standards of total Quality. By Noha 

Fathy Tawfeek Abd El Haleem,Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

 [9] Production of anew dietetic dairy products as functional food. By Waleed Mohamed Mohamed Ahmed, 

Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

 [10] Reducing the healthy problems of acrylamide produced from frying different oils using plant leaves. By Eman 

Abd El monemabd El Aleem, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

 [11] Chemical and technological studies on some bakery products as special nutrients. By Amany Hamed Afifi 

Basha, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

[12] Chemical and biological study on the active ingredient of some medicinal grebes by using experimental 

animals. By Ghada Ali Mohamed Mohamed khattab, Faculty Specific Education, Menoufia 

University.(2012) 

[13] Effect of probiotics, prebiotics and Synbiotics on lron deficiency Anemia and Hypoclcemia in Rats. By Fatma 

Kamel Sheded Mahmoud, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2013) 

 [14] Biological , Biochemical and histopathological changes of hyperglycemic male albino rats as affected by 

extracts of some plants and herbs and their formulation. By Asmaa Hassan Abd El azeem, Faculty 

Specific Education, Menoufia University.(2014) 

[15] Use of pomegranate (Punicagranatuml) against heavy metals toxicity (lead & cadmium) using experimental 

animals. By Nermeen Nabil Mahmoud El Asdody, Faculty Specific Education, Menoufia 

University.(2014) 

 [16] The managerial abilities of mothers with Autistic and normal child and their relation with their burn out ( A  

comparative study ). By Rawda Hamza Hamed Said, Faculty Specific Education, Menoufia 

University.(2014) 

[17] Study the effect of some plant extracts in the treatment of mice with liver disorders. By Hoda Abd El moneam 

AbdAlla, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2015) 

 [18] The impact of Natural polyphenol supplements in raising the concentration of dopamine in experimental rats. 

By Fardouse Abd El monum Abd El Hady, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2015) 

[19] Study the activity of the fennel fruits on regeneration of liver cells. By Sarah Adel Abd El Hady, Faculty 

Specific Education, Menoufia University.(2015) 

[20] Evaluating the level of the quality of education in institution kinder garden and its relationship of child social 

behavior. By Nehad Aly Badawy, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2015) 

[21] Effect of some fruits seeds to high does of nitrate and nitrites in immunoglubin production and detoxifying 

enzymes activities. By Hanan Said Abdel Salam Hagran, Faculty Specific Education, Menoufia 

University.(2015) 
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[22] Possible hypocholesterolemic effect of some colloids and colloid sources. By Rasha Ali Ahmed 

Mansour,Faculty Specific Education, Menoufia University.(2016) 

[23] Study the effect of palm date kernel powder on the biological, biochemical and histpathological, changes of 

male albino rats inflicted with diabetes mellitus, hepatointoxication and hypercholesterolemia. By Sahar 

Mohamed Abd El-kader Afifi, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2017) 

[24] The effectiveness of extension program using multimedia to Develop the awareness of the girls who are about 

to get married of the responsibilities of family life. By Hala Mohamed Ebrahem Noor El Deen, Faculty 

Specific Education, Menoufia University.(2017) 

 [25] Optimization of ohmicsonication conditions for production and evaluation of some processed not-form-

concentrate fruit juices. By Tarek Gamal Mohamed Abd El maksoud, Faculty of Agriculture, Cairo 

University.(2018) 

 [26] Chemical Microbiological And Piological Studies On Food Quality And Safety Of Diets Presented In Some 

Flight Companies. By Hany Salama Maraee, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2018) 

 

شرإف عليها- 3
أ
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[1] Studies on the effect of some improves on the technological properties of wheat flour and its quality products. 

By Amany Hamed Afify, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2008) 

[2] A biological study of some Egyptian herbs Extract for the treatment of peptic ulcer disorders using 

experimental animals. By Asmaa Hassan Abd El Azeem, Faculty Specific Education, Menoufia 

University.(2010) 

[3] The protective role of some natural antioxidants to control plasma homocystine level in experimental rats. By 

Fardous AbdAbd El Monam Abd El Hady, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

[4] Benefit from mushroom in processing of some meat products. By Shimaa Gamal El Deen Abd El Hameed, 

Faculty Specific Education, Menoufia University.(2013) 

 

 :رسائل إلماجستير إلمشارك في تدكيمها -4
[1] Studies on the effect of some improves on the technological properties of wheat flour and its quality products. 

By Amany Hamed Afify, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2008) 

[2] A biological study of some Egyptian herbs Extract for the treatment of peptic ulcer disorders using 

experimental animals. By Asmaa Hassan Abd El Azeem, Faculty Specific Education, Menoufia 

University.(2010) 

[3] Chemical and biological studies on fig and sycamore. By Asmaa Gaber Mohamed Bawdy, Faculty Specific 

Education, Menoufia University.(2010) 

[4] Chemical and technological studies on by-products of dehydrated food companies. By Shahanda Hamed Said 

Sewalim, Faculty Home Economics, Menoufia University.(2011) 

[5] Toxicological studies of some plant extracts rich with phenolic compounds in vitro. By Wedad Abd Elrahman 

Saif Monser, Faculty Home Economics, Menoufia University.(2011) 

[6] Biological studies of the effect of the quality of the herbs for the treatment of physiological disorders in the liver 

using experimental animals. By Amima Nabih El Sayed Sewilam,Faculty Specific Education, Menoufia 

University.(2012) 

[7] The protective role of some natural antioxidants to control plasma homocystine level in experimental rats. By 

Fardous AbdAbd El MonamAbd El Hady, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2012) 

[8] Benefit from mushroom in processing of some meat products. By Shimaa Gamal El Deen Abd El Hameed, 

Faculty Specific Education, Menoufia University.(2013) 

[9] Evaluation of the nutritional meals and it s relationship to the state of health for the Egyptair flight crew. By 

Hany Salama Maraee, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2014) 
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[10] Evaluation of some bakery supplement with sweet potato as functional food. By Marwa Gamal El Deen Abd 

El Hameed, Faculty Specific Education, Menoufia University.(2015)   

[11] Comparative study of chelated and none chelated iron in biological indices in adult rats. By Amira Hamdy 

Abd El Halim Darwish, Faculty Home Economics, Menoufia University.(2015) 

[12] Possible employing of berseem (clover) (trifoliumalexandrinum) plant parts as remedies  for 

hepatointoxication of male albino rats. By Eman Sobhy Said Ahmed Ahmed, Faculty Home Economics, 

Menoufia University.(2016) 

[13] The effect of jojoba liquid Wax on obese rats. By Neimatalla hsaad Mohamed, Faculty Home Economics, 

Helwan University.(2016) 

[14] Study the effect of corn silk and ammivisnaga seeds on kidney disorder in albino rats.ByRehab Hamdy 

Mahmoud Abdalla, Faculty Home Economics, Menoufia University.(2017) 

[15]Study the effect of dry rose petals (Rosa damascene) on blood lipids and sugar in experimental rats. By Omnia 

Sabry Mohamed El-Eslaby, Faculty Home Economics, Menoufia University.(2018) 

 [16] The effect of some marjoram extracts on liver cancer incident by benzopyrene in rats. By Aisha Kamel Saleh 

Abass, Faculty Home Economics, Menoufia University.(2018) 

 

ب -5
أ
 :داث إلمدكمةإل

[1] Chemical and biological studies on some types of energy drinks using experimental animals. Journal of 

Specific Education, Menofia University (2017). 

[2] Biological and biochemical studies on turmeric and cocoa on streptozotocin-induced diabetic Rats. 5
th
 

International Conference of Specific Education, Menoufia University (2-3 April 2017). 

[3] Evaluation of carrot and orange by-products as a source of natural antioxidants in cake. 5
th
 International 

Conference of Specific Education, Menoufia University (2-3 April 2017). 

[4] Studies on the hazard analysis and critical control point (HACCP) in the production of some jams. 5
th
 

International Conference of Specific Education, Menoufia University (2-3 April 2017). 

[5] Biological studies of some nutritional formula on liver functions. 5
th
 International Conference of Specific 

Education, Menoufia University (2-3 April 2017). 

[6] Effect of high caloric foods with some probiotic bacteria on the healthy status of rats. 5
th
 International 

Conference of Specific Education, Menoufia University (2-3 April 2017). 

[7] Effect of roasting process on chemical and nutritional quality of soybean seeds (Glycine max). Journal of 

Specific Education, Menoufia University ( 2016). 

[8] Effect of papas seeds to high doses of nitrate and nitrite in immunoglubin production and detoxifying enzymes 

activities. 4
th
 International Conference of Specific Education, Menoufia University (16-17 March 2016). 

[9] Effect of additive some plant oils on the chemical, microbiological and organoleptic quality of white soft 

cheese. 4
th
 International Conference of Specific Education, Menoufia University (16-17 march 2016). 

[10] Role of some herbs in improvement of mineral absorption, control of anemia and osteopenia in rats. 4
th

 

International Conference of Specific Education, Menoufia University (16-17 march 2016). 

[11] Study the effect of supplemented snacks with some plants and seeds on the healthy status of rats. 4
th

 

International Conference of Specific Education, Menoufia University (16-17 march 2016). 

[12] Effect of essential oil extracted from dill seed, parsley seed and its mixture on rats with liver disorder. 

Journal of Specific Education, Menoufia University (2015). 

[13] Evaluating the performance of the faculty member for his roles in the Department of Home Economics from 

the perspective of the students. Journal of Specific Education, Menoufia University (2014). 
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[14] Family values in the light of contemporary variables, and their impact on the attitudes of university youth in 

spending. Journal of Specific Education, Menoufia University (2014). 

[15] Problems of Scientific Research in the Department of Home Economics, Faculty of Education. Journal of 

Specific Education, Menoufia University (2014). 

[16] Proposed perception for application of total quality management at the colleges of technology in the 
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