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 وطالبت ب 3723عذد على كيذ 72/11/7113وافم العيذ الاظخار الذهخىس / هائب سئيغ الجامعت في 
ً
 يليت الحلىق طالبا

 حي بيانهم بعذ:على حسجيل الطالب آلا 13/11/7113وافم مجلغ الذساظاث العليا والبحىث في  -1

 دهخىساه ماجعخير اليليت

 11 21 الطب

 1 1 الصيذلت

 31 32 الضساعت

 2 1 الحلىق 

 5 2 العلىم

 1 1 الخجاسة

 1 1 التربيت الىىعيت

 3 3 الخمشيض

 11 14 آلاداب

 3 2 التربيت

 2 15 الهىذظت

 1 2 التربيت الشياضيت

 1 11 طب الاظىان

 حي بيانهم بعذ:على مىح الطالب آلا 73/11/7113وافم مجلغ الجامعت في  -7

 دهخىساه ماجعخير دبلىم اليليت

 2 1 1 الطب

 1 2 1 الصيذلت

 1 2 1 الضساعت

 3 1 1 الحلىق 

 2 5 1 العلىم

 1 3 1 الخجاسة

 7 7 1 التربيت الىىعيت

 1 2 1 الخمشيض

 12 2 31 آلاداب

 7 1 1 التربيت

 1 3 1 الهىذظت

 5 7 1 التربيت الشياضيت

 1 1 1 طب الاظىان

  



 املكتبات

 أ
ا
 التزويد :ول

ششاء هخب ودوسياث للعام املالى  1/7وافلت لجىت املىخباث الجامعيت على جىصيع املخصصاث املاليت بىذ  .1

 الغير(. لف جىيهؤظخمائت )فلط  هجىي( 111111)وكذسة : إجماليمبلغ ب 31/1/7114واملىخهى بخاسيخ  7113/7114

علميت" للعاملين بلطاع املىخباث املىخبت "هيفيت جضويذ املىخباث بالىخب واملشاجع ال ىانعىبجم علذ وسشت عمل  .7

 .العمعبصشيت باملىخبت املشهضيت العامت للمىخباث

 جم جيعيم عمليت ششاء الىخب بين مىخباث اليلياث واملىخبت املشهضيت  .3
ً
 للىفلاث  جششيذا

 ث
ا
 عداد الفنىلا  :انيا

وجم الاهتهاء مً عملياث الادخاٌ  7112املىخباث الجامعيت فى مششوع ميىىت املىخباث الجامعيت مىز عام اشتران  .1

وهى مىخباث ولياث  ت،وحذة املىخبت الشكمي –على للجامعاث مً كبل املجلغ لا  تلى اللجىت املشيلإوحعليم املىخباث 

 –ت التربيت الىىعي –الخجاسة  –الصيذلت  –ظىان لا طب  –الضساعت –الخمشيض –العلىم  –الهىذظت  –)الطب 

 باإلضافت إلى املىخبت املشهضيت. ت(يالشياض تالتربي –لىق حال –داب آلا  – تالتربي

 ت:الجامعت فى املششوعاث الخالي اشتران .7

 علميت  ت( سظال734سفع الىص اليامل لعذد )ت: وجم خالله مششوع املعخىدع الشكمى للشظائل الجامعي -ؤ 

دخاله على الىظام إليصل عذد ما جم ت، ( حسجيل212دخاٌ ومشاجعت عذد)إ: وجم خالله لفهشط املىحذمششوع ا -ب 

 .ت( حسجيل745223)إلى 

 
ا
 الخدمات :ثالثا

1.  
 
 ( متردد 11137على مىخباث جامعت طىطا عذد ) د  د  ش  ج

الخذسيغ وطالب  تعضاء هيئؤخاسجيت للمعخفيذًً مً العادة  تلىتروهيإعمليت اظخعاسة  (51) جشاء عذدإجم  .7

 .املخخلفتالذساظيت ظاث العليا بجميع اليلياث وطالب املشاحل االذس 

 بخاسيخ علذ وسشت عمل عً هيفيت جضويذ املىخباث بالىخب واملشاجع العلميت للعاملين بلطاع املىخباثجم  .3

 .العامت للمىخباثباإلداسة املىخبت العمعبصشيت باملىخبت املشهضيت ورلً في  14/11/7113

عضاء هيئت ؤلعادة لللخعشيف ببىً املعشفت املصشي يليت التربيت ب 7113-11-14بخاسيخ وسشت عمل م علذ ج .2

  .الخذسيغ والباحثين

ورلً في  يليت الطبمعمل الحاظب آلالى بللعادة اعضاء هيئت الخذسيغ والباحثين ب (Elective Courseجم علذ ) .5

 .7113هىفمبر  72-71الفترة مً 

ملخيياتها مً العشكت حيث جلخنى املىخبت آالف الىخب  ىجليفضيىهيت باملىخبت املشهضيت للحفاظ علجشهيب واميراث  .1

العشبيت ولاجىبيت وسظائل املاجعخير والذهخىساة التى تهم العادة ؤعضاء هيئت الخذسيغ والهيئت املعاوهت وطالب 

 .7113/ 11/ 75بخاسيخ  املشحلت الجامعيت لاولى

وإعذاد جلشيش عً الىضع الحالي ليل ، بضياساث ميذاهيت ملىخباث اليلياث فشيم مً الاداسة العامت للمىخباث كيام .2

 .هائب سئيغ الجامعت للذساظاث العليا والبحىث لاظخار الذهخىس  العيذ مىخبت وعشضه على

  



 املعمل املركسى 

  7113خالٌ شهش هىفمبر مً جحاليل وكياظاث لعيادجىم ما جم عمله جذٌو ًىضح 

 7113هىفمبر 

 هجمالي الذخل بالجىيإ عذد العيىاث البيان

 XRD 12 1171جهاص 

 FT - IR 35 3745جهاص 

 U.V 17 711جهاص 

 3355 71 وسجتوحذة صساعت لا

 7351 5 وحذة جحليل املياه

 57 7 وحذة طشد مشهضي 

 715 12 جهاص هاهىدسوب

 DTA 3 135جهاص 

 GC 15 3251جهاص 

 ICP 351 2723جهاص 

 1121 112 جهاص هضم العيىاث

 لفؤ)جماهيت وعششون  73211 133 جماليلا 
ً
 (هسبعمائت جىيؤو  ا

 

  



 العالقات الثقافية

 العدد البيان

 77 عذد املبعىجين

 1 عذد الاجفاكياث

 7 ظفش ؤعضاء هيئت الخذسيغ على الاجفاكياث

 دوالس 5111 ظذاد اشتراواث

 1 الجامعتجىائض 

 3 جىائض الذولت

 1 جىائض املجلغ لاعلى

 1 جىائض ؤخشي 

 33 عذد لابحاث امللذمت مليافأث اليشش الذولي

 جىيه 751111 كيمت ميافأث اليشش الذولي

 72 عذد املشاسهين في مؤجمشاث دوليت

 33 عذد املشاسهين في مؤجمشاث داخليت

 12 عذد الحاصلين على إعاساث

 5 الحاصلين على مهماث علميتعذد 

 22 الحاصلين على ؤجاصاث ؤخشي 

 


