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  واالتفبقيبثربوتىكىالث ال
 

 ِٖايزٚي١ٝ: َشنضات ايتفا 

فى٢ زتىاٍ     َشنض٠ تفاِٖ بني داَع١ رَٓٗٛص ٚداَع١ فاْزصبًت بايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ .1

 .23/8/2018بتاصٜذ  ايشنا٤ اإلصطٓاع٢

مت نارميٞ َع داَع١ طٛنٝٛ بايٝابىإ  األ شنض٠ ايتعإٚ املؾكرى  ي ااجماٍ ايعًُٞ ٚتفعٝاًل مل .2

تٓظِٝ ٚصؽ١ عٌُ حتت عٓٛإ " ايغ١ُٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚايصش١ ايعك١ًٝ  " بكاع١ ايفٝزٜٛ نىْٛفضاْػ  

بادتاَع١ عطٛص ٚفز َٔ داَع١ طٛنٝٛ ٚممجًني َٔ ايغار٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتىزصٜػ بهًٝى١   

 .13/1/2016 بتاصٜذ بادتاَع١ ايبٝطضٟايطب 

ٞ االَضٜه١ٝ)ن١ًٝ ايطىب ايبٝطىضٟ   داَع١ رَٓٗىىٛص ٚ داَع١ تغهٝذَشنض٠ ايتفاِٖ بني  .3

 بؾإٔ تطٜٛض ايبشح ايع٢ًُ ٚاملؾضٚعات ايتٓافغ١ٝ. 2015ف٢ عاّ  ايتُضٜض ٚ ايعًّٛ ايطب١ٝ(ٚ

ٕ  بني داَع١ رَٓٗٛص  َشنض٠ تفاِٖ .4 بضٚعىٝا َىٔ    بًذىٛصار  -اذتكىٛم ٚ ايتذىاص٠   ٚ ٚداَعى١ ايتعىاٚ

 .14/3/2016بتاصٜذ  ١٦ ايتزصٜػ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بني ايطضفنيبني اعطا٤ ٖٝ خالٍ ايتبارٍ ايعًُٞ

بني داَع١ رَٓٗىٛص ٚداَعى١ بًذىٛصار بضٚعىٝا  ي اٝىع ايتدصصىات ايعًُٝى١         َشنض٠ تفاِٖ .5

 .18/2/2016بتاصٜذ  ٚتبارٍ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚايطالب بني ايطضفني

فى٢   20/2/2016  بتىاصٜذ  ٚايجكاف١ بضٚعىٝا  يآلراببني داَع١ رَٓٗٛص ٚاملعٗز ايعايٞ  َشنض٠ تفاِٖ .6

 زتاٍ تبارٍ ارتربات االنارمي١ٝ املتُٝظ٠.

 . 2012ف٢ َاصؼ  َشنض٠ تفاِٖ بني داَع١ رَٓٗٛص ٚداَع١ َٛعهٛ اذته١َٝٛ .7

 َشنض٠ تفاِٖ بني داَع١ رَٓٗٛص ٚاملعٗز اي٣ٚٛٓ ظاَع١ َٛعهٛ اذته١َٝٛ. .8

ايتبىارٍ ايطالبى٢ ٚتبىارٍ أعطىا٤ ٦ٖٝى١       َشنض٠ تفاِٖ بني داَع١ رَٓٗٛص ٚداَع١ أٚعانا ف٢ .9

 ايتزصٜػ.
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 اجلبمعت يف الىشس الدويل والبحج العلمي والتعبون الدويل جىائص
 

سصًت ادتاَع١ ع٢ً املضنظ األٍٚ ع٢ً َغت٣ٛ ادتاَعات املصىض١ٜ  ي ايٓؾىض  ي أعًى٢ زتًى١      .1

 .سٝح مت ْؾض عت١ أعاخ دتاَع١ رَٓٗٛص بٗشٙ ااجم١ً Natureرٚي١ٝ )ع٢ً َغت٣ٛ ايعامل( 

( ظاَعى١ رَٓٗىٛص  ي ااجمىالت ايعاملٝى١     247( عىح عىًٜٓٛا َىٔ عىزر بىاسجني )     400ٜتِ ْؾض عزر ) .2

املفٗضع١ ٚسات َعاٌَ تأثري رٚيٞ، ٖٚشا املعزٍ طبٝعٞ عًى٢ َغىت٣ٛ ايعىامل طبكىًا ملىا أعًٓتى٘ راص       

 .Elsevierايٓؾض ايزٚيٞ 

ع٢ً املضنظ األٍٚ ع٢ً َغت٣ٛ ادتاَعات املصىض١ٜ  ي ايٓؾىض  ي أعًى٢ عؾىض٠     سصًت ادتاَع١  .3

ٖٚىشا َعٓىاٙ إٔ    Top ten percentile Journalsزتىالت يًٓؾىض ايىزٚيٞ )عًى٢ َغىت٣ٛ ايعىامل(       

% َٔ ااجمىالت ايعاملٝى١ طبكىًا ملىا أعًٓتى٘ راص ايٓؾىض ايىزٚيٞ        10داَع١ رَٓٗٛص تكع  ي أع٢ً ْغب١ 

Elsevier. 

ري ايتعإٚ ف٢ ايٓؾض ايع٢ًُ عًى٢ َعىزٍ اإلعتؾىٗار سصىًت ادتاَعى١ عًى٢ أعًى٢        بايٓغب١ يتأث .4

دىا٤ سيىو بتصىضٜن َىٔ ايغىٝز أ.ر/       1.9َعزٍ اعتؾٗار ع٢ً َغت٣ٛ ادتاَعات املصىض١ٜ بٓغىب١   

 ي إستفايٝى١ ايعٝىز ايغىتني يًُضنىظ بتىاصٜذ       –ص٥ٝػ املضنظ ايكَٛٞ يًبشٛخ  –أؽضف ؽعالٕ 

 َع١.، ثالث١ أضعاف أع٢ً دا2/1/2017

طبكًا ملٓظ١ُ ايٜٛب َكرنػ  2016تكزّ َضنظ داَع١ رَٓٗٛص ف٢ ايتصٓٝف ايعامل٢ يؾٗض ٜٛيٝٛ  .5

 –( ٚسيو ْتٝذ١ يًذٗز املبىشٍٚ َىٔ ايغىٝز أ.ر/عبٝىز صىا       8510( إىل املضنظ )13725َٔ املضنظ )

ؾىاصٜع  ص٥ٝػ ادتاَع١ ع٢ً طٜار٠ األعاخ ايعًُٝى١ املٓؾىٛص٠ رٚيٝىًا، ٚطٜىار٠ ايتعىإٚ ايىزٚىل بامل      

 ايبشج١ٝ ٚايتزصٜغ١ٝ.

طبكًا ملٓظ١ُ ايٜٛب َكرنػ  2018تكزّ َضنظ داَع١ رَٓٗٛص ف٢ ايتصٓٝف ايعامل٢ يؾٗض ٜٓاٜض  .6

 (.3915( إىل املضنظ )8510املضنظ )َٔ 

، 2017أطضٚس١ رنتٛصاٙ فى٢ ايعًىّٛ اساعىب١ٝ ملٛعىِ      أفطٌسصٍٛ داَع١ رَٓٗٛص ع٢ً دا٥ظ٠  .7

َىزصؼ اساعىب١ بهًٝى١     –ٚايت٢ سصٌ عًٝٗا ايغٝز ايزنتٛص/عصاّ محز٣ َصىطف٢ أَىني   

ايتذاص٠ داَع١ رَٓٗٛص ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطٔ ايعضب٢ ف٢ زتىاٍ )تصىُِٝ ذىٛسز ستاعىب٢ يتكٝىِٝ      

ٍ املب٢ٓ ع٢ً اذتاالت شتاطض اإل٥تُإ باعتدزاّ ايؾبهات ايعصب١ٝ، ادتٝٓات ايٛصاثٝ ١ ٚاالعتزال

 ايغابك١: رصاع١ تطبٝك١ٝ( باملؤمتض اساعب٢ ايعضب٢ ايغ٣ٛٓ ارتاَػ.

ص٥ٝػ ادتاَع١ ف٢ ايبشىح ايعًُى٢ ٚاالبتهىاص     –ْتٝذ١ يًذٗز املبشٍٚ َٔ ايغٝز أ.ر/عبٝز صا   .8

 Scimagoطبكًا ملٓظ١ُ  2018ٚتطبٝكات٘ تكزَت داَع١ رَٓٗٛص ف٢ ايتصٓٝف ايعامل٢ يؾٗض ٜٛيٝٛ

IR 2018 ( ستًًٝاسٝح تكىزَت عًى٢ األنارميٝى١ ايعضبٝى١     24( عاملًٝا ٚاملضنظ )709إىل املضنظ )



 

5 
 

 رئيس جامع  دمنهور -ملف انـجاسات السيد أ.د/ عبيد صاحل 

يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٚداَع١ ايغٜٛػ ٚبٛصععٝز ٚدٓٛب ايٛار٣ ٚرَٝىا  ٚنىشيو َزٜٓى١    

 طٌٜٚ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚادتاَع١ ايربٜطا١ْٝ ف٢ َصض.

  -دىىىا٥ظ٠ أفطىىىٌ تهٓٝىىىو يًكٝىىىاؼ     -سصىىىًت ادتاَعىىى١ عًىىى٢ )دىىىا٥ظ٠ أفطىىىٌ باسىىىح      .9

دا٥ظ٠ ايكرؽٝن ألفطٌ ٚصق١ عج١ٝ(  ي تعإٚ عجىٞ بىني داَعى١ رَٓٗىٛص ٚنىرب٣ ادتاَعىات       

 بايٛالٜىات املتشىز٠ األَضٜهٝى١    Vandebiltٚداَعى١   Stanford ايعامل١ٝ املتُج١ً  ي داَعى١  

ICCE 2018   (International Conference Of Computer Education )بىاملؤمتض ايىزٚيٞ   

 –َزصؼ عًِ ايٓفػ ايكربىٟٛ   –ٚاييت سصًت عًٝٗا ايغٝز٠ ايزنتٛص٠/ ٢َٓ اٌٝ ستُز عُاص٠ 

 داَع١ رَٓٗٛص. –به١ًٝ ايكرب١ٝ 

سصًت ادتاَع١ عًى٢ دىا٥ظ٠ املضنىظ ايجىا٢ْ عًى٢ َغىت٣ٛ ادتُٗٛصٜى١  ي املغىابك١ ايزٚيٝى١           .10

ٚاييت سصًت عًٝٗا ايغٝز٠ ايزنتٛص٠/ ؽرئٜ فتش٢  ثا١ْٝ"  180"أطضٚست٢ بايًػ١ ايفضْغ١ٝ ف٢ 

 داَع١ رَٓٗٛص. –به١ًٝ ايكرب١ٝ  –َزصؼ ايًػ١ ايفضْغ١ٝ  –

َؤيىف مت رصاعى١   105000َؤيىف اعتؾىٗز بٗىِ َىٔ أصىٌ       100أعًى٢  سصًت ادتاَعى١ عًى٢ دىا٥ظ٠     .11

األعىتاس   –ٚايتى٢ سصىٌ عًٝٗىا ايغىٝز أ.ر/ستُىٛر عهاؽى١        َٚضادع١ اعتؾىٗاراتِٗ املضدعٝى١  

 ايكرب١ٝ داَع١ رَٓٗٛص. به١ًٝ

 

 بساءاث االخرتاع ببجلبمعت
 

 كلية الطب البيطرى:

أعتاس ايضقاب١ ع٢ً األغش١ٜ ُٖٚىا   –اخكراع خاص١ باألعتاس ايزنتٛص/عبٝز صا  بضا٠٤ ( 2عزر )

 نايتاىل:

)اعتدزاّ خٝىٛ  دضاسٝى١ َبتهىض٠ اقتصىار١ٜ َتىٛفض٠ بايب٦ٝى١ املصىض١ٜ يىزٟ املٓىتذني           -

 املظصع١ٝ(ٚاملضبني يًشٝٛاْات 

)طضٜك١ دزٜز٠ آَٓى١ إلطايى١ فىكر٠ سفىل ايًشىّٛ ٚقتىٌ املٝهضٚبىات َىع اسافظى١ عًى٢            -

 ايكاب١ًٝ يإلعتٗالى(.
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 كلية العلوم:

َىزصؼ قغىِ عًىِ املٓاعى١ ٖٚىِ       –اخىكراع خاصى١ بايزنتٛص/عبىزايعظٜظ طٜىزإ     بىضا٠٤  ( 5عزر )

 نايتاىل:

ٔ     MIR-219-2-3pاعتدزاّ  - عىضطإ ايىزّ ايًُٝفىا٣ٚ     نزاليى١ أٚصاّ يًهؾىف املبهىض عى

 .اذتار

 نطضٜك١ َبتهض٠ يًتٓبؤ ٚتؾدٝص َضض عضطإ ايػزر ايًُٝفا١ٜٚ. CCL2دٝىٔ  -

 .نعال١َ دزٜز٠ تغاعز ف٢ ايهؾف املبهض عٔ عضطإ ايض١٥  -5p-4668دٝىٔ املري  -

( نزاليى١ يًهؾىف املبهىض عىٔ عىضطإ      mir548aiإٜى٘ آ٣ )  548ملىري    ٚاسز PCRاختباص  -

 .ايض١٥

 نزاليىىىىىىى١ يًهؾىىىىىىىف املبهىىىىىىىض عىىىىىىىٔ    124ٚاسىىىىىىىز ملىىىىىىىري   PCRاختبىىىىىىىاص  -

 .عضطإ ايزّ ايًُٝفا٣ٚ اذتار

 كلية الزراعة:

 .األعتاس بكغِ اساصٌٝ –( بضا٠٤ اخكراع خاص١ باألعتاس ايزنتٛص/نضِٜ فضز 5عزر )         

 كلية الصيدلة:

حتت َغى٢ُ  ( بضا٠٤ اخكراع خاص١ بايغار٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ به١ًٝ ايصٝزي١ ٖٚٛ 1عزر )

 )عكاص َبتهض يعالز عضطإ ايجز٣(.

 

 املشسوعبث البحخيت
 

ْتٝذ١ يًذٗز املبشٍٚ مت عٌُ فضٜل يهتاب١ املؾضٚعات ايبشج١ٝ ايتٓافغ١ٝ ٚنشيو يًتعاٌَ َع 

( َؾضٚع تٓافغ٢ يتطىٜٛض ستىٛص ايبشىح ايعًُى٢ ٚايتعًىِٝ ٚايطىالب       51) ِٖعزرٚ ادتٗات املاحن١

 ايٓشٛ ايتاىل:ٚطٜار٠ َٛاصر ادتاَع١ ٢ٖٚ ع٢ً 

َؾضٚع اإلختالفات ف٢ ايتعبري ادت٢ٓٝ املضتبط١ بايتُجٌٝ ايطى٢٥ٛ ٚنفىا٠٤ اعىتدزاّ املٝىاٙ فى٢       .1

نال َٔ ْبات األصط ٚايشص٠ ايضفٝع١ بايتعإٚ َع داَعى١ ناَربٜىزز بهًٝى١ ايظصاعى١ ملعادتى١      

 ّ  يًذفاف.َؾه١ً ْزص٠ املٝاٙ، ٚايتٛعع املصض٣ ف٢ اعتصالح األصاض٢ ٚتضب١ٝ ْبات األصط َكاٚ

َؾضٚع االختالفات ايٛصاث١ٝ ف٢ ايعؾا٥ض املضغٛب حتغٝٓٗا َىٔ ايكُىن يتشُىٌ ادتفىاف بهًٝى١       .2

 ايظصاع١.
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ْكٌ صف١ حتٌُ تًٛخ اهلٛا٤ باألٚطٕٚ ألصىٓاف ايكُىن ايضبٝعى٢ يظٜىار٠ إْتىاز َصىض َىٔ        َؾضٚع  .3

به١ًٝ ايظصاع١ يًتصز٣ يآلثاص ارتطري٠ ملؾه١ً تًٛخ اهلٛا٤ باألٚطٕٚ ٚايت٢ تغبب ْكص  ايكُن

 اْتاد١ٝ ايكُن ف٢ َصض.

 ايتكِٝٝ ايفغٝٛيٛد٢ يًزداز ايبٝاض باعتدزاّ ايتعبري ادتٝٓى٢ حتىت اإلدٗىار اذتىضاص٣    َؾضٚع  .4

شا١٥ ٚتىأثريٙ  به١ًٝ ايظصاع١ يعالز اخنفاض اعتٗالى ايعًف َٚعزٍ إْتاز ايبٝض ٚايهفا٠٤ ايػ

 ايغًب٢ ع٢ً إْتاد١ٝ اذتٝٛإ ٚايزٚادٔ.

َؾضٚع رصاع١ أَانٔ جتُعات ارتاَىات املعزْٝى١ بايكصىري ، ايبشىض األمحىض ، َصىض بمعىتدزاّ         .5

 به١ًٝ ايعًّٛ. ذشد١ ايبٝاْات ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ

بزيتا  تزاخٌ َٝاٙ ايبشض : ذشد١ تأثري إصتفاع َٓغٛب َٝاٙ ايبشض ع٢ً ارتظاْات ادتٛف١َٝؾضٚع  .6

 به١ًٝ ايعًّٛ. ايٌٓٝ

بهًٝى١   تأثري دغُٝات ايغًٝها ايٓا١ْْٝٛ ع٢ً ٚظٝف١ اذتادظ ايزَٟٛ املدٞ يًُٛايٝزَؾضٚع  .7

 ايطب ايبٝطض٣.

 به١ًٝ ايظصاع١. تطبٝكات ايزال٥ٌ ادتظ١ٝ٦ٜ  ي تضب١ٝ ايكُن ٚاْتداب ادتَّٓٝٛؾضٚع  .8

 به١ًٝ ايظصاع١. افظ١ ايبشري٠تكِٝٝ فعاي١ٝ املبٝزات ضز سؾضات اذتبٛب املدظ١ْٚ مبشَؾضٚع  .9

تكٝىىِٝ فعايٝىى١ املبٝىىزات اذتؾىىض١ٜ ضىىز رٜىىزإ ايجُىىاص ٚصىىاْعات األْفىىام عًىى٢ املىىٛا  َؾىىضٚع  .10

 به١ًٝ ايظصاع١. مبشافظ١ ايبشري٠ )زتُٛع١ أ(

ِ       َؾضٚع  .11  تكِٝٝ فعاي١ٝ املبٝزات عًى٢ اذتؾىضات )عىزا رٚر٠ ٚصم ايكطىٔ( عًى٢ ستصىٍٛ ايطُىاط

 به١ًٝ ايظصاع١.

 –ايربتكىاٍ   –املىٛط   –فعاي١ٝ بعض املبٝزات ايفطض١ٜ ضز أعفإ ايجُاص ع٢ً )ايعٓب َؾضٚع تكِٝٝ  .12

 به١ًٝ ايظصاع١. ارتٝاص(  ي ستافظ١ ايبشري٠

 َؾضٚع تكِٝٝ فعاي١ٝ بعض املضنبات ع٢ً ايكٛاقع  ي اذتكٍٛ ٚ ايبغىاتني  ي ستافظى١ ايىبشري٠    .13

 به١ًٝ ايظصاع١.

بٝىىاض ايىزقٝكٞ عًىى٢ ايهٛعى١ ٚايؾىىُاّ  ي   تكٝىِٝ فعايٝىى١ املبٝىزات ايفطضٜىى١ ضىز اي   َؾىضٚع   .14

 به١ًٝ ايظصاع١. ستافظ١ ايبشري٠

 بضْاَر داَع١ ايطفٌ ظاَع١ رَٓٗٛص به١ًٝ ايظصاع١.َؾضٚع  .15

 َؾضٚع رعِ اإلبتهاص ٚايتغٜٛل ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا به١ًٝ ايظصاع١. .16



 

8 
 

 رئيس جامع  دمنهور -ملف انـجاسات السيد أ.د/ عبيد صاحل 

 َؾضٚع إْتاز ببتٝزات َطار٠ يألنغز٠ ٚخافط١ يطػط ايزّ أثٓىا٤ ختُىض يىإل اإلبىٌ بهًٝى١      .17

 ايظصاع١.

َؾضٚع  ايعالز بارتالٜا ايتا٥ٝى١ بىايتبك نىٓٗر دزٜىز يعىالز عىضطإ ايبٓهضٜىاؼ بهًٝى١          .18

 ايعًّٛ.

 َؾضٚع بضْاَر املادٝغتري  ي االراص٠ املتكز١َ يًُٛاصر االصض١ٝ به١ًٝ ايظصاع١. .19

 .دٝا املعًَٛات بادتاَع١َؾضٚع تطٜٛض ْظِ ٚتهٓٛيٛ .20

َعُىىٌ عىىال١َ ايػىىشا٤  (LIAPايتعًىىِٝ ايعىىايٞ )َؾىىضٚع االعتُىىار ايىىزٚيٞ يًُعاَىىٌ مبؤعغىىات  .21

  به١ًٝ ايطب ايبٝطض٣. ٚايتػش١ٜ

ايهؾف عٔ دٛر٠ ٚعال١َ  (LIAP)َؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ يًُعاٌَ مبؤعغات ايتعًِٝ ايعايٞ  .22

 به١ًٝ ايظصاع١. ايصش١ ايٓبات١ٝ يًشاصالت ايظصاع١ٝ ايتصزٜض١ٜ

ايهؾىف عىٔ ايٓباتىات     (LIAPيعىايٞ ) َؾضٚع االعتُىار ايىزٚيٞ يًُعاَىٌ مبؤعغىات ايتعًىِٝ ا      .23

 به١ًٝ ايظصاع١. املٗٓزع١ ٚصاثٝا

 َؾضٚع اْتاز عالالت َصض١ٜ َٔ ايشص٠ َعزي١ ٚصاثٝا به١ًٝ ايظصاع١. .24

 َؾضٚع اْتاز ْباتات سص٠ َعزي١ ٚصاثٝا ضز األدٗار اذتضاص٣ ٚايػري سضاص٣ به١ًٝ ايظصاع١. .25

 َؾضٚع ؽضا٤ قاسف ادتٝٓات به١ًٝ ايظصاع١. .26

 اإلْتاد١ٝ املغتزا١َ يًبطاطػ حتت ظضٚف ايتػريات املٓاخ١ٝ به١ًٝ ايظصاع١.َؾضٚع  .27

 َؾضٚع ايتعًِٝ ٚ بٓا٤ ايكزصات  ي رصاعات عًِ املتاسف به١ًٝ اآلراب. .28

َؾضٚع رصاع١ تىاصٜذ ايعالقىات ايغى١ًُٝ بىني ايؾىضم ٚ ايػىضب  ي ايكىضٕ اذتىارٟ عؾىض ٚ ستى٢            .29

 ارتاَػ عؾض املٝالرٟ به١ًٝ اآلراب.

ٜٛض ٚ رعِ ايتزصٜب املتكزّ ٚ ايتعًِٝ طٌٜٛ املز٣  ي عًّٛ ايصش١ ايتطبٝك١ٝ به١ًٝ َؾضٚع تط .30

 ايظصاع١.

يصفات حتٌُ إدٗىار ادتفىاف ٚ َكاَٚى١ صىزأ      DNAَؾضٚع صبط االختالفات املظٗض١ٜ بزال٥ٌ  .31

ايغام األعٛر  ي ايكُن باعتدزاّ زتُٛع١ َٔ أصٓاف ايكُن ايضبٝعٞ زتُع١ َىٔ شتتًىف رٍٚ   

 ايظصاع١. ايعامل به١ًٝ

َؾىىضٚع ٚسىىز٠ َٝهضٚعىىهٛب  ايهكرْٚىىٞ يًٓٗىىٛض بايعًُٝىى١ ايتعًُٝٝىى١ بهًٝىى١ ايطىىب    .32

 ايبٝطض٣.
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 َؾضٚع َهافش١ سؾا٥ؿ َٓطك١ سكٌ ايطريإ مبطاص بضز ايعضب ايزٚيٞ به١ًٝ ايظصاع١. .33

َؾضٚع َهافش١ ايبٛص ٚ اذتؾا٥ؿ ٚ تطٗري املصاصف ٚ َعادت١ ايفٛصاْات مبطاص االعهٓزص١ٜ  .34

 ايظصاع١.ايزٚيٞ به١ًٝ 

 –ايصىٝزي١   –بايهًٝىات )ايطىب ايبٝطىض٣     (SEED)َؾضٚع رعِ ٚ تطٜٛض ايفاع١ًٝ ايتعًُٝٝى١   .35

 .اآلراب( داَع١ رَٓٗٛص

َؾضٚع َضنظ باْٛصاَا اذتٝٛإ ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ايٛاقع يتشغني ايهفا٤ات املٗٓٝى١ يىز٣ طىالب     .36

 .ن١ًٝ ايطب ايبٝطضٟ داَع١ رَٓٗٛص

 بٝٛيٛد١ٝ عٔ فريٚؼ اْفًْٛظا ايطٝٛص به١ًٝ ايطب ايبٝطض٣.َؾضٚع رصاع١ ٚبا١ٝ٥ ٚ  .37

 َؾضٚع اْؾا٤ ٚسز٠ ايتٛع١ٝ مبضض االيتٗاب ايهبزٟ ايٛبا٥ٞ عٞ به١ًٝ ايطب ايبٝطض٣. .38

َؾضٚع خضا٥ط تٛطٜع َغتكبالت فريٚؼ اْفًْٛظا ايطٝٛص  ي ايغالالت اسًٝى١ يًىزداز ٚ ايىبط ٚ     .39

 ايبٝطض٣. ايزٜو ايضَٚٞ ٚ األٚط ٚ ايغُإ به١ًٝ ايطب

حتًٝىٌ َتبكٝىات املبٝىزات     (LIAPَؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ يًُعاٌَ مبؤعغات ايتعًىِٝ ايعىايٞ )   .40

 به١ًٝ ايظصاع١. ٚمسٝاتٗا

املعُىىٌ املضنىىظٟ   (LIAPَؾىىضٚع االعتُىىار ايىىزٚيٞ يًُعاَىىٌ مبؤعغىىات ايتعًىىِٝ ايعىىايٞ )      .41

  به١ًٝ ايعًّٛ. يتهٓٛيٛدٝا املٝاٙ ٚايب١٦ٝ

َعُىٌ حتًٝىٌ االرٜٚى١ ٚ     (LIAPيًُعاٌَ مبؤعغىات ايتعًىِٝ ايعىايٞ )   َؾضٚع االعتُار ايزٚيٞ  .42

 به١ًٝ ايصٝزي١. املغتشطضات ايصٝزي١ٝ

َؾضٚع تصُِٝ ٚختًٝل َعىزالت دزٜىز٠ ملغىتكبالت اإلعىكرٚدني بؾىهٌ اْتكىا٢٥ بهًٝى١         .43

 ايصٝزي١ داَع١ رَٓٗٛص.

44.     ً دالٜىا ادتشعٝى١   َؾضٚع إعار٠ بضزت١ ارتالٜا ايتا١ٝٗ٥ املٓاعٝى١ النتغىاب ايىُٓط ايظىاٖض٣ ي

 نعالز َٓاع٢ َطار يألٚصاّ.

بهًٝى١   ذشد١ ايتأثري ايفًٝهغٛ ايهٗضبا٢٥ ايجابت عىرب ايُٓىٛسز ااجمٗىض٣ املدفىض    َؾضٚع  .45

 ايعًّٛ داَع١ رَٓٗٛص.

اذتًٍٛ املٛدٝى١ ايتاَى١ ادتزٜىز٠ ٚ ايىٛفري٠ َىع تفغىرياتٗا اهلٓزعى١ٝ يىبعض املعىارالت          َؾضٚع  .46

بهًٝى١ ايعًىّٛ داَعى١     ٚاهلاَى٘ قىٞ ايضٜاضىٝات ايفٝظٜا٥ٝى١    ايتفاض١ًٝ ادتظ١ٝ٥ ايػري خط١ٝ 

 رَٓٗٛص.



 

01 
 

 رئيس جامع  دمنهور -ملف انـجاسات السيد أ.د/ عبيد صاحل 

بهًٝى١   ذشد١ ايتأثري ايفًٝهغٛنٗضبا٥ٞ أليٛاح ْاَْٛكر١ٜ عاطي١ َتبا١ٜٓ ارتىٛاص َؾضٚع  .47

 ايعًّٛ داَع١ رَٓٗٛص.

 به١ًٝ ايعًّٛ داَع١ رَٓٗٛص. تصُِٝ ستٍغٔ ملهْٛات أدٗظ٠ ايهُبٝٛتض ايهََُٛٞؾضٚع  .48

ألرا٤ أليٝاف بٛيُٝض١ٜ حتتٟٛ تضنٝبات ْاْٜٛى١ َبتهىض٠ العىتدزاَٗا    حتطري ٚقٝاؼ اَؾضٚع  .49

 به١ًٝ ايعًّٛ داَع١ رَٓٗٛص.  ي تطبٝكات ختظٜٔ ايطاق١ ايهٗضب١ٝ اذتزٜج١

ايتدًٝىىل ايفعىىاٍ يألْابٝىىب ايٓاْٛنضبْٛٝىى١ العىىتدزاَٗا  ي تٓكٝىى١ املٝىىاٙ ٚاعىىتدزاَٗا  َؾىىضٚع  .50

 به١ًٝ ايعًّٛ داَع١ رَٓٗٛص. بفاع١ًٝ ف٢ ايتطبٝكات ايهٗضٚنُٝٝا١ٝ٥

به١ًٝ ايعًّٛ داَعى١   تطٜٛض املعٌُ املضنظٟ يًهُٝٝا٤ اذت١ٜٛٝ ٚ ايٛصاث١ ادتظ١ٝ٦َٜؾضٚع  .51

 رَٓٗٛص.

 

 فً تطىيس حمىز الدزاسبث العليب والبحىث معبمل اجلبمعتدوز 
 

 

 معمل سالمت الغراء والتغريت املعتمد دوليبً   -1

           

املعٌُ  ٖٛ االٍٚ َٔ ْٛعى٘ فى٢ ادتاَعىات املصىض١ٜ املعتُىز رٚيٝىًا طبكىًا ملٛاصىف١ األٜىظٚ           ٖشا         

ااجمًىػ ايىٛطك   ٚ ILACَٔ َٓظ١ُ اعتُار املعاَىٌ ايزٚيٝى١    ( ISO/IEC 17025:2005ايزٚي١ٝ )

 :َُٚٗت٘ ٢ٖ بٛطاص٠ ايتذاص٠ ٚايصٓاع١،  (EGACيالعتُار )

دضا٤ ايتشايٌٝ ٚايفشٛص ٚايكٝاعىات ارتاصى١ باألغشٜى١ ٚاألعىالف ٚاملٝىاٙ ٚاألرٜٚى١ ٚايتشايٝىٌ        ا

 ُٛاصفات ايكٝاع١ٝ ايزٚي١ٝيًارتاص١ باإلْتاز اذتٝٛاْٞ ٚايزادك ٚايجض٠ٚ ايغُه١ٝ ٚسيو طبكا 

(ISO)   أٚ ايكٝاعىات املصىض١ٜ(Egyptian Standard)     ٌ ٚسيىو يتؾىذٝع   ، يهىٌ فشىص أٚ حتًٝى

 ايباسجني ع٢ً ايفِٗ ايع٢ًُ يالغش١ٜ اآل١َٓ ٚنٝف١ٝ فشصٗا.ٚحتفٝظ 
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 ( املعتمد دوليبً CLWETاملعمل املسكصي لتكىىلىجيب امليبي والبيئت )  -2
 

ٚايؾىضم االٚعىط املعتُىز      ٖٚىٛ املعُىٌ ايٛسٝىز عًى٢ َغىت٣ٛ اٗٛصٜى١ َصىض ايعضبٝى١                      

( َىٔ َٓظُى١ اعتُىار املعاَىٌ     ISO/IEC 17025:2005بادتاَعات طبكًا ملٛاصف١ األٜظٚ ايزٚي١ٝ )

َٔ أٚا٥ٌ َعاٌَ االختباص األنارمي١ٝ  ي اختباصات املٝاٙ مبا ي٘ َٔ أُٖٝى١  ٜٚعترب   ILACايزٚي١ٝ 

َعكرًفا ب٘ ٚبٓتا٥ذى٘  ا٣  ايٛسٝز املعتُزرٚيٝااملعٌُ  ا١ْ  نرب٣  ي محا١ٜ صش١ املٛاطٓني; سٝح

   ٍ ٕ  ٚبايؾىىٗارات ايصىىارص٠ َٓىى٘  ي اٝىىع أحنىىا٤ رٚ ااجمًىىػ ايىىٛطك يالعتُىىار    ايعىىامل; سٝىىح أ

(EGAC)  ( ًٝا َٔ َٓظُيت االعتُار  (.ILAC & IAFَعكرٌف ب٘ رٚي

 

 معمل حتليل متبقيبث املبيداث ومسيتهب -3
 

 ٜٚٗزف املؾضٚع إىل حتكٝل االٖزاف ايتاي١ٝ:

  راخٌ املعٌُ. ايباسجنئَ خالٍ تزصٜب  باألعاخ ايع١ًُٝحتغني دٛر٠ األرا٤ فُٝا ٜتعًل 

  صفع نفا٠٤ ايهٛارص ايبؾض١ٜ املؾاصن١ َٔ شتتًف نًٝات ادتاَع١ عٛا٤ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ

 ني.ٝايتزصٜػ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ أٚ ايفٓ

  ٌرعِ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ عرب فتن آفام دزٜز٠ يًبشح ايع٢ًُ ٚاإلصتكا٤ مبغت٣ٛ ايضعا٥

 ايع١ًُٝ.

 

 صيدليت بكليت الصيدلتمعمل حتليل األدويت واملستحضساث ال -4
        

 ٜٗزف ٖشا املؾضٚع إىل : 

      ْؾض ثكاف١ دٛر٠ املعاٌَ ف٢ ااجماالت ايتطبٝك١ٝ نأسز َهْٛىات ايتأٖٝىٌ يًتكىزّ يإلعتُىار

األنارمي٢ ٚاملؤعغ٢ ٚيضفع َغت٣ٛ أرا٥ٗا طبكًا يًُعىاٜري ايزٚيٝى١ فى٢ إطىاص عًُٝى١ ايتطىٜٛض       

 املغتُض ف٢ إطاص تٓافغ٢.
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  املؤعغ١ٝ ٚتك١ٜٛ ايب١ٝٓ األعاع١ٝ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ عٔ طضٜل اعتُار املعاٌَ.صفع ايكزصات 

      ٌتطٜٛض ْظاّ إراص٠ املعاٌَ ٚصفع قزصات ايهٛارص ايف١ٝٓ ٚايٛصىٍٛ إىل آيٝىات َغىتزا١َ يًتُٜٛى

 ايشات٢.

    اإلبتهىاص( ٚايتُٝىظ راخىٌ     –ايبشىح   –تفعٌٝ َفّٗٛ صبط ستاٚص َجًح املعضف١ )ايتعًىِٝ ايعىاىل

 ت ايتعًِٝ ايعاىل.َؤعغا

التصديسيت جىدة وسالمت الصحت الىببتيت يف احلبصالث الصزاعيتمعمل الكشف عه   
 

   :لص امل

عٛف ٜعٌُ  ٕ َؾضٚع َعٌُ دٛر٠ ٚعال١َ ايصش١ ايٓبات١ٝ  ي اذتاصالت ايظصاع١ٝإ                       

 –فان١ٗ  –نُشط١ صصز يًُغببات املضض١ٝ  ي اذتاصالت ايظصاع١ٝ املدتًف١ َٔ خطضٚات 

 ستاصٌٝ سكًٝ٘ ٚسبٛب شتظ١ْٚ  ي ستافظ١ ايبشري٠ . 

 اآلت٢ :ٜٗزف املعٌُ  ي األعاؼ ايٞ                      

–ؽتالت  –نبري َٔ اذتاصالت ايظصاع١ٝ املصزص٠ يًداصز تغتدزّ ى )بشٚص  ٤َٔ املعضٚف إٔ دظ .1

 .يٝٗاإيًظصاع١  ي ايزٍٚ املصزص٠  فغا٥ٌ (

َٚٔ ٖٓا فإٔ رٚص املعٌُ عٝهٕٛ بايتعإٚ َع ادتٗات املع١ٝٓ يتصزٜض اذتاصالت ايظصاع١ٝ  .2

أصعاٍ ايؾش١ٓ  يتكزٜض ْغب تٛادز املغببات املضض١ٝ  ي ايؾشٓات املصزص٠ أٚ املغتٛصر٠ قبٌ

نا١ًَ أٚ سيت قبٌ اذتصار ألختٝاص ايٛقت املٓاعب يًشصار أٚ ايتصزٜض مما ٜكًٌ َٔ فضص 

ايضفض . عٝتِ ايتشًٌٝ  ي املعٌُ طبكا يًطضم املع١ًُٝ املعتُز٠ َٔ ادتٗات ايزٚي١ٝ املعتُز٠ 

 باألضاف2005١يعاّ   ISO/IEC 17025ٚطبكا ملٛاصفات  FAO  ٚWHO  ٚEPA  ٚEUَجٌ اٍ 

يشيو عٛف ٜتِ أْؾا٤ قاعز٠ بٝاْات حتتٟٛ عًٞ َعًَٛات َٛثك١ عٔ املغببات املضض١ٝ ايٓبات١ٝ 

اذتذض١ٜ املدتًف١ ْٚغب تٛادزٖا نٌ َٛعِ طصاعٞ ٚنٝف١ٝ تال ي تٛادزٖا  ي اذتاصالت 

ايظصاع١ٝ. َٚٔ سيو عٝعٛر املعٌُ بايٓفع عًٞ طالب ادتاَع١ ٚاملضانظ ايبشج١ٝ َٔ خالٍ أعزار 

عج١ٝ بأعتدزاّ أدٗظ٠ َعاٜض٠ َٚعتُز٠ ، ٚعًٞ ااجمتُع ايظصاعٞ نهٌ  ي رصاعات 

ستافظ١ ايبشري٠ َٔ خالٍ ايٓزٚات عٔ ايتزاٍٚ األَٔ يًشاصالت ايظصاع١ٝ ٚايٓؾضات ايزٚص١ٜ عٔ 
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املغببات املضض١ٝ ايٓبات١ٝ اذتذض١ٜ عًٞ َزاص ايعاّ ٚ ي ستاصٌٝ شتتًف١ مما ٜغاعز عًٞ 

 طصاع١ٝ أَٓ٘ ٚصاذت١ يًتصزٜض.تٛفري غشا٤ أَٔ ٚساصالت 

 

 معمل الكشف عه الىببتبث املهىدست وزاحيبً  -5

 

 أٖزاف املؾضٚع:

ايعٌُ ع٢ً طٜار٠ املغتفٝزٜٔ َٔ املعٌُ  ي األٚد٘ املدتًف١ َجٌ ايٓٛاسٞ ايبشج١ٝ ٚتزصٜب  

ادتٗات ايضقاب١ٝ املدتًف١  ي َصض عًٞ نٝف١ٝ َضاقب١ األغش١ٜ ٚاألعالف ٚايتكاٟٚ ٚايبشٚص 

 ٚايٓباتات.


