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 رير السنوي لقسم الكيمياء الحيوية                     التق

 4102-4102للعام الدراسً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 والهٌئة المعاونة ضاء هٌئة التدرٌسأوال: أع 

 الدرجة العلمٌة اإلسم

 أستاذ د هدى عبد القادر البحراوي .أ

 أستاذ ورئٌس قسم د نهلة السٌد العشماوي .أ

 مدرس حنان لطفً مسٌحة /د

 مدرس اٌمان جودة خضر/ د 

 مدرس نجالء فتحً خضر/ د 

 مدرس غادة العشماوي/ د 

 مدرس مساعد عال عبد السالم الفقً/ م 

 مدرس مساعد أمٌرة أسامة ابراهٌم/ م 

 مدرس مساعد علً كامل مرٌم/ م 

 معٌدة هند مصطفى سلٌم /ص

 معٌدة هند السٌد مصطفى/ ص

 معٌدة ص/ هبة العشماوي

 معٌدة ناجً حمادةبسٌونً  امنٌة / ص

 معٌدة سمر عادل العدوي/ ص

 معٌدة سارة انس هالل/ ص

 معٌدة ندى نبٌل مختار/ ص

 معٌدة سراء عبد الرازق مسلمإ/ ص

 معٌدة كاملسماء علً أ/ص
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 : المقررات التً تدرس بالقسم والقائمٌن على التدرٌسثانٌا  

 الفصل الدراسً الألول

 

 مرحلة البكالورٌوس البرنامج العادي
 

 القائمٌن على تدرٌس الحصص العملٌة القائمٌن على تدرٌس الحصص النظرٌة المقرر
 بٌولوجً

 
 
 

 أ.د/ نهلة العشماوي
 البحراوي أ.د/ هدى 

 

 م/ غادة العشماوي
 م/ أحمد عرفة

 م/ عال عبد السالم
 م/ أمٌرة أسامة
 ص/ هند سلٌم

 ص/ سمر العدوي
 

 

 

 ص/ مرٌم علً
 ص/ هند السٌد
 ص/ ندى نبٌل

 ص/ سارة أنس
 ص/  اسراء مسلم

 
 
 
 

 

 

 أ.د/ نهلة العشماوي  1-كٌمٌاء حٌوٌة 
 أ.د/ هدى البحراوي

 د/ إٌمان جودة

 العشماويم/ غادة 
 م/ أحمد عرفة

 م/ عال عبد السالم
 م/ أمٌرة أسامة
 ص/ مرٌم علً

 ص/  اسراء مسلم
 

 

 

 ص/ هند السٌد
 ص/ندى نبٌل

 ص/ سارة أنس
 ص/ هند سلٌم

 ص/ سمر العدوي
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 لورٌوس برنامج الساعات المعتمدةامرحلة البك
 

 تدرٌس الحصص العملٌةالقائمٌن على  القائمٌن على تدرٌس الحصص النظرٌة المقرر
 أ.د/ هدى البحراوي حٌوٌةفٌزٌاء 

 د/ إٌمان جودة
 م/ غادة العشماوي
 م/ عال عبد السالم

 م/ أمٌرة ابراهٌم
 ص/ مرٌم علً
 ص/ هند سلٌم
 ص/ ندى نبٌل

 أ.د/ نهلة العشماوي 2-كٌمٌاء حٌوٌة
 د/ إٌمان جودة

 

 م/ أحمد عرفة
 ص/ هند سلٌم

 ص/ سارة أنس
 ص/ سمر العدوي

 أ.د/ نهلة العشماوي 1-كٌمٌاء حٌوٌة
 د. إٌمان جودة

 م/ أحمد عرفة
 ص/ هند السٌد

 ص/ اسراء مسلم
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 الفصل الدراسً األول
 
 

 

 مرحلة الدراسات العلٌا
 

 القائمٌن على تدرٌس الحصص العملٌة القائمٌن على تدرٌس الحصص النظرٌة المقرر
كٌمٌاء حٌوٌة 

 1-متقدمة
 العشماويأ.د/ نهلة 

 أ.د/ هدى البحراوي
 د/ إٌمان جودة

 ال توجد حصص عملٌة

إحصاء 
 وإحصاء حٌوي

 ال توجد حصص عملٌة أ.د/ نهال صالح 

اإلتاحة الحٌوٌة 
 وحركٌة الدواء

 أ.د/ جمال المغربً
 أ.د/ سناء الجٌزاوي

 ال توجد حصص عملٌة

 دبلومة الفارم دي

 القائمٌن على تدرٌس الحصص العملٌة القائمٌن على تدرٌس الحصص النظرٌة المقرر
 أ.د/ نهلة العشماوي تحلٌل حٌوي

 د/ فتوح راشد

 ال توجد حصص عملٌة

 

 

 الفصل الدراسً الثانً

 

 مرحلة البكالورٌوس البرنامج العادي
 

 القائمٌن على تدرٌس الحصص العملٌة القائمٌن على تدرٌس الحصص النظرٌة المقرر
 كٌمٌاء حٌوٌة

 
 

 العشماويأ.د/ نهلة 
 د/ إٌمان جودة

 

 م/ غادة العشماوي
 م/ أحمد عرفة

 م/ عال عبد السالم
 م/ أمٌرة أسامة
 ص/ هند سلٌم

 ص/ سمر العدوي
  

 

 

 ص/ مرٌم علً
 ص/ هند السٌد
 ص/ ندى نبٌل

 ص/ سارة أنس
 ص/  اسراء مسلم

 
 
 

 

 
 

 

كٌمٌاء حٌوٌة 
 إكلٌنٌكٌة

 أ.د/ نهلة العشماوي
 أ.د/ هدى البحراوي

 إٌمان جودةد/ 

 م/ غادة العشماوي
 م/ أحمد عرفة

 م/ عال عبد السالم
 م/ أمٌرة أسامة
 ص/ هند سلٌم

 ص/ سمر العدوي

 ص/ مرٌم علً
 ص/ هند السٌد
 ص/ ندى نبٌل

 ص/ سارة أنس
 ص/  اسراء مسلم
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 الفصل الدراسً الثانً

 

  

                                        

 مرحلة البكالورٌوس نظام الساعات المعتمدة                                          

 القائمٌن على تدرٌس الحصص العملٌة القائمٌن على تدرٌس الحصص النظرٌة المقرر

 أ.د/ نهلة العشماوي 1-كٌمٌاء حٌوٌة
 د/ إٌمان جودة

 م/ أحمد عرفة
 م/ عال عبد السالم

 م/ أمٌرة ابراهٌم
 مرٌم علًص/ 

 ص/ هند سلٌم
 ص/ ندى نبٌل

 كٌمٌاء حٌوٌة
 إكلٌنٌكٌة

 أ.د/ نهلة العشماوي
 أ.د/ هدى البحراوي

 د. إٌمان جودة

 م/ غادة العشماوي
 م/ عال عبد السالم

 م/ أمٌرة ابراهٌم
 ص/ هند السٌد

 ص/ اسراء مسلم
 

 
 

 مرحلة الدراسات العلٌا
 

 القائمٌن على تدرٌس الحصص العملٌة القائمٌن على تدرٌس الحصص النظرٌة المقرر

 أ.د/ نهلة العشماوي 2-كٌمٌاء حٌوٌة متقدمة
 د/ إٌمان جودة

 ص/ هند سلٌم
 ص/ هند السٌد

كٌمٌاء حٌوٌة إكلٌنٌكٌة 
 متقدمة

 نهلة العشماويأ.د/ 
 د/ إٌمان جودة

 م/ غادة العشماوي
 م/ عال عبد السالم

 ص/ مرٌم علً
 ص/ سارة أنس

وتحلٌل كٌمٌاء شرعٌة 
 حٌوي

 إٌمان عصمت أ.د/
 / إٌمان جودةأ.د

 ص/ مرٌم علً
 ص/ سمر العدوي

 ال ٌوجد أ.د/ سحر الصاوي فسٌولوجً
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 : إحصائٌة نتائج المقررات وخطة التحسٌن فً ضوء النتائجثالثا  

 

 ولالفصل الدراسً األ

 

 ة البكالورٌوس النظام العاديلمرح
 

 خطة التحسٌن ٌجةالنت المادة

أضافة أنشطة طالبٌة والعمل على  % 52.42 بٌولوجً
 توضٌح محتوى الكتاب الجامعً

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول

8.7% 31.5% 41.8% 14.2% 

تحسٌن طباعة الكتاب النظري  % 51.9 1-كٌمٌاء حٌوٌة
والعملً ومناقشة مخرجات التعلم 

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول  المستهدفة مع الطالب

11.4% 3..6% 33.1% 15.6% 
 

 مرحلة البكالورٌوس نظام الساعات المعتمدة
 

 خطة التحسٌن النتٌجة المادة

ناقشة توصٌف المقرر و شرح وم % 0..1 فٌزٌاء حٌوٌة
على حل أسئلة  تدرٌب الطالب

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول اإلمتحان

13.5% 26.4% 27.1% 15.2% 

توضٌح ومناقشة توصٌف المقرر  % 11.1 2-كٌمٌاء حٌوٌة
مع الطالب مع توفٌر الكتاب 

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول الجامعً مع بداٌة العام الدراسً

1..5% 23.6% 28.3% 28.3% 

العمل على تدرٌب الطالب على  % 99.1 1-كٌمٌاء حٌوٌة
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول نماذج اإلمتحانات المختلفة

2..6% 33.3% 14.7% .% 
 

 مرحلة الدراسات العلٌا
 

 خطة التحسٌن النتٌجة المادة

العمل على توضٌح  أهداف المقرر  % 11 1-كٌمٌاء حٌوٌة متقدمة
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مع بداٌة الدراسة 

25% 62.5% .% 12.5% 

توضٌح أهداف المقرر ومعاٌٌر  % 2..5 احصاء وإحصاء حٌوي
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول اإلمتحان

1.6% ..8% 28.4% 54.7% 

اإلتاحة الحٌوٌة وحركٌة 
 الدواء

العمل  على عرض المادة العلمٌة  ...1 %
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول بشكل أكثر وضوحا

7.3% 25% 25% 25% 
 

 دبلومة الفارم دي

 خطة التحسٌن النتٌجة المادة

المقرر مع بداٌة توضٌح أهداف  %18 تحلٌل حٌوي
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول العام الدراسً

2.8% 7% 16.3% 83% 
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 ثانًالفصل الدراسً ال

 

 ة البكالورٌوس النظام العاديلمرح
 

 خطة التحسٌن ٌجةالنت المادة

طالبٌة والعمل النشطة األ زٌادة %15.9  كٌمٌاء حٌوٌة
الكتاب  تحسٌن جودةعلى 

 الجامعً
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول

..1% 22% 28.8% 3...% 

تحسٌن طباعة الكتاب النظري  %52.4 كٌمٌاء حٌوٌة اكلٌنٌكٌة
والعملً ومناقشة مخرجات التعلم 

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول  المستهدفة مع الطالب

12.4% 3...4% 38..% 14.75% 
 

 مرحلة البكالورٌوس نظام الساعات المعتمدة
 

 خطة التحسٌن النتٌجة المادة

نماذج على  تدرٌب الطالب  %14 1-كٌمٌاء حٌوٌة
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول ات المختلفةاإلمتحان

.% 34% 2.% 1.% 

معاٌٌر ودرجات توضٌح  % 58.02 كٌمٌاء حٌوٌة اكلٌنٌكٌة
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول مع بداٌة العام الدراسًاالمتحان 

17.8% 2.% 22.6% 37.68% 
 

 مرحلة الدراسات العلٌا
 

 خطة التحسٌن النتٌجة المادة

كٌمٌاء شرعٌة وتحلٌل 
 آلً

011 % - 
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول

.% 28.28% 45.45% 28.28% 

 - %011 2-كٌمٌاء حٌوٌة متقدمة
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول

.% ..1% 17.1% 82.8% 

 كٌمٌاء حٌوٌة اكلٌنٌكٌة
 متقدمة

011 %  - 
 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول

.% .% 4.% 6.% 

 تحسٌن عرض المادة العلمٌة % 51 فسٌولوجً

 ممتاز جٌد جدا جٌد مقبول
22.2% 33.3% 44.4% .% 
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 أنشطة القسم: رابعا  

 

 المقررات التً ٌتم تدرٌسها فً الدراسات العلٌا  -0
 

 مجموع الساعات  العملٌة عدد عدد الساعات النظرٌة المقرر

 تالساعا

  2 ال ٌوجد /اسبوع2 0-كٌمٌاء حٌوٌة متقدمة

 2 ال ٌوجد /اسبوع 2 احصاء وإحصاء حٌوي

 3 ال ٌوجد /اسبوع3 اإلتاحة الحٌوٌة وحركٌة الدواء

 4 /اسبوع2 /اسبوع3 كٌمٌاء شرعٌة وتحلٌل آلً

 4 /اسبوع2 /اسبوع3 4-كٌمٌاء حٌوٌة متقدمة

 4 /اسبوع2 /اسبوع3 كٌمٌاء حٌوٌة اكلٌنٌكٌة متقدمة

 3 ٌوجد ال  /اسبوع3 فسٌولوجً

 2 ال ٌوجد /اسبوع2 تحلٌل حٌوي

 

 الرسائل التً تمت تسجٌلها بالقسم -4

 

 رسائل الماجستٌر
 

 عنوان الرسالة المتقدم للتسجٌل

 ص/ مروة البكري
 (2.14)مارس  

 اللتهاب المفاصل الروماتٌزمًدالالت حٌوٌة جدٌدة للتشخٌص المبكر 

 ص/ سمر طنطاوي 
 (2.14)مارس 

واالتورفاستاتٌن  3-دراسة تجرٌبٌة على دور االحماض االمٌنٌة اومٌجا
 فً سرطان المثانة

 ص/ نهال الفقً 
 (2.14)سبتمبر 

الٌة عمل مستخلص القرفة بروانثوسٌانٌدٌن كمادة خافضة لسكر الدم فً 
 الجرذان المصابة بالسكري

 ص/ ندى نبٌل
 (2.14)نوفمبر  

دراسة االلٌات الجزٌئٌة لتأثٌر السٌلٌمارٌن المحفز لموت الخالٌا المبرمج 
 فً الجرذان المستحدث بها تضخم البروستاتا الحمٌد

 ص/ رٌهام عبد الحمٌد
 (2.14)نوفمبر  

دور بروتٌن الصوٌا فً تحسٌن اضطرابات التمثٌل الغذائً الناتجة عن 
 لوجبة عالٌة الفركتوز تناول الجرذان

 ص/ اٌناس عاطف 
 (2.14)دٌسمبر 

االلٌات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة التً ٌتغلب علٌها بروتٌن مصل الحلٌب على  
 مرض السكري من النوع الثانً

 ص/ فتحً عبد القادر
 (2.14)دٌسمبر  

قصٌر  تقٌٌم فعالٌة  االرثروبٌوتٌن طوٌل المفعول مقارنة باالرثروبٌوتٌن
 المفعول فً عالج االنٌمٌا للمرضى الذٌن ٌخضعون للغسٌل الكلوي

 ص/ امٌرة اسامة حمودة 
 (2.14)دٌسمبر 

مستقبالت ٌوروكٌناز الذائبة واالنترلوكٌن كمؤشرات حٌوٌة جدٌدة فً 
 تشخٌص امراض الشرٌان التاجً
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 ص/ وسٌم الهاللً
 (2.15)ٌناٌر  

سٌلفستر على امتصاص الجلوكوز دراسة تاثٌر مستخلص اوراق الجٌمنا 
 وانتاج االنسولٌن 

 ص/ اٌناس عبد المنعم
 (2.15)مارس  

الخالٌا القاتلة المنشطة بالسٌتوكاٌنٌن للعالج الخلوي المناعً المكتسب 
 لسرطان الدم

 ص/ اسراء مسلم
 (2.15)ابرٌل 

دراسة سمٌة الخالٌا لجزٌئات النانو المحملة بعقاري الثٌموكٌنٌن 
 وروبٌسٌن فً سرطان الثدي المحدث تجرٌبٌاوالدوكس

 ص/ مها محمود كامل
 (2.15)ماٌو  

تقٌٌم الدور المضاد للروماتٌزم لبروتٌن الصوٌا ومثبطات عامل النخر 
 الورمً

 ص/ مروة حسن
 (2.15)اكتوبر  

تاثٌر حمض الكافٌٌك فٌنٌل استر وحمض اناكاردٌك على سرطان الثدي 
 فً الفئران 

 
 الدكتوراهرسائل 

 

 عنوان الرسالة المتقدم للتسجٌل

 /عال عبد السالم م
 (2.15)ٌناٌر 

 

)لقاح الخالٌا الشجٌرٌة كاستراتٌجٌة للعالج المناعً لسرطان الخالٌا 
 الكبدٌة(

 

 دٌنا عبد الفتاحص/
 (2.15)مارس  

       التغٌرات الكٌمٌائٌة المستحدثة بعقار كربامازٌبٌن والدور الوقائً تتا    
 الروزماري   فٌنوالتمحتمل لال   ال

 

 بالقسم حهامن تمالرسائل التً  -.

 

 رسائل الماجستٌر

 

 
 المتقدم للمناقشة

 

 
 عنوان الرسالة

 
 / عال عبد السالمص

 (2.14)ابرٌل 

دراسة كٌمٌائٌة حٌوٌة على تأثٌر كمٌة ومصدر السعرات الحرارٌة 
 على تطور الورم فً الفئران

 

 
 أسامة/ أمٌرة ص

 (2.14)سبتمبر 

 
وأحد مثبطات االنزٌم  2-نجٌوتٌنسنتأثٌر أحد مضادات مستقبالت األ

 أ على التلٌف الكبدي فً الجرذان-كو-جً-ام-اتش

 
 

 / مرٌم علً كاملص
 (2.15)ٌونٌو 

  

)تأثيز فتزة الزراعت كماً وكيفاً على الخاليا الكبديت المستخلصت من 

 الخاليا الجذعيت للحبل السزي(.
 

 

 

 رسائل الدكتوراه
 

 
 المتقدم للمناقشة

 

 
 عنوان الرسالة

 
 مدرس مساعد/ غادة العشماوي

 (2.15)سبتمبر 

 

تأثبر بعض أدوٌة الجهاز المناعً فً انتاج وتماٌز الخالٌا الشجٌرٌة 
 من خالل المونوسٌت الدموٌة

 



. 
 

 

 األبحاث التً تم نشرها -2

 

 

 

 

 

 المجلة العلمٌة عنوان البحث

Antifibrotic effect of AT‐1 blocker and statin in rats with 

hepatic fibrosis 
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1. 
 

 العلمٌةالندوات  -2
 

 
 عنوان الندوة والتارٌخ

 

 
 مشاركٌنال

حماٌة الملكٌة الفكرٌة من منظور تنموي وتطبٌقاتها 
 على الصحة

 م/ امٌرة اسامة
 ص/ هند السٌد

العالمً تفعٌل استخدام البوابة االلكترونٌة لرفع التقٌٌم 
 (2.14/ 5للجامعة )

 م/ امٌرة اسامة

 أ.د/ نهلة العشماوي (6/2.14نظم االمتحانات وتقٌٌم الطالب )
 د/ اٌمان جودة

 د/ غادة العشماوي
 م/ عال الفقً

 م/ امٌرة اسامة
 م/ مرٌم علً

 ص/ هند سلٌم
 ص/اسراء مسلم

 ص/ ندى نبٌل
 ص/ سمر العدوي

 ص/ سارة انس

 

 

 العلمٌةالمؤتمرات  -8
 

 
 

 عنوان المؤتمر

 

 المشاركٌن
 

 

 
 مؤتمر السنوي للتمٌز  فً أبحاث السرطانال

 (2.14)فبراٌر 
 

 

 د/ غادة العشماوي

 م/ مرٌم علً

 
 المؤتمر السنوي لألنشطة العلمٌة بطب طنطا

 (2.14مارس/ .18-2)

 

 د/ غادة العشماوي
 م/ أمٌرة أسامة

 م/ عال عبد السالم
 ص/هند سلٌم

 ص/ ندى مختار
 سارة انسص/ 

 

 

 المؤتمر السنوي التاسع للكبد والبٌئة, المخاطر والحلول
 (2.14اغسطس/  1-2)

 

 د/ غادة العشماوي

 م/ امٌرة اسامة

 م/ عال الفقً

 م/ مرٌم علً

 ص/ هند سلٌم

 ص/ سمر العدوي

 ص/ هند السٌد

 ص/ ندى نبٌل

 ص/ اسراء مسلم

 ص/ سارة انس
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 المؤتمر الثالث للعلوم الصٌدلٌة )سٌتً ستارز/ القاهرة(
 (2.15فبراٌر/  11-.)

 

 م/ مرٌم علً

 
 المؤتمر السنوي للطب التكاملً )طب طنطا(

 (2.15مارس/  5-7)
 

 م/ مرٌم علً

 ص/ هند سلٌم

 ص/ هند السٌد

 ص/ ندى نبٌل

 ص/ اسماء علً

 ص/ اسراء مسلم

 ص/ سارة أنس

 ص/ سمر العدوي
 

مناقشة وتعدٌل قانون استخدام حٌوانات مؤتمر 

 (2.15اكتوبر /  3) التجارب )جامعة القاهرة(

 د/ غادة العشماوي
 م/ مرٌم علً

 ص/ هند سلٌم

 
 المؤتمر الدولً األول للكٌمٌاء التطبٌقٌة

 جامعة الملك عبد العزٌز
 (2.15نوفمبر/ .17-1)
 

 

 أ.د/ نهلة العشماوي
 د/ اٌمان جودة

 د/ غادة العشماوي
 

 

 

 ورش العمل -9

 
 عنوان ورشة العمل

 

 
 المشاركٌن

 
 

 التقدم فً تقنٌات البحث الطبً 
 (2.14ماٌو/  3-5)

 ص/ هند سلٌم
 ص/ أمنٌة بسٌونً
 ص/ سمر العدوي

 ص/ ندى نبٌل

 سلوكٌات المهنة
 (2.14ٌولٌو/  21-.2)

 م/ غادة العشماوي

 النشر العلمً
  (2.14ٌولٌو / 2-3)

 م/ غادة العشماوي

 الساعات المعتمدة
 (2.14ٌولٌو / .-7)

 م/ غادة العشماوي

 

 SPSSالتحلٌل االحصائً باستخدام 
 (2.14اغسطس/  1-7)
 

 
 ص/ هند سلٌم

 ادارة الوقت 
 (2.14/ اغسطس/5-8)

 م/ مرٌم علً

 االدارة الجامعٌة
 (2.14/اغسطس/11-.1)

 م/مرٌم علً

 نظام الساعات المعتمدة
 (2.14اغسطس/ 12-14)

 مرٌم علًم/ 

 المشروعات التنافسٌة
 (2.14اغسطس /  23-24)

 م/ مرٌم علً

 أخالقٌات البحث العلمً
 (2.14سبتمبر/  2-4)

 م/ مرٌم علً
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 تنظٌم المؤتمرات
 (2.14سبتمبر/  11-.)

 م/ مرٌم علً

ورشة عمل االولى للخالٌا الجذعٌة 
 )كلٌة طب طنطا(

 (2.14نوفمبر /  15)

 م/ مرٌم علً
 الفقًم/ على 

 النانوتكنولوجً وتطبٌقاتها
 )االسكندرٌة(

 (2.15ٌناٌر/ 24-26) 

 د/ غادة العشماوي
 ص/إسراء مسلم

 

 Endnoteالبرنامج التدرٌبً الستخدام 
 (2.15فبراٌر/  .-1)

 ص/ هند سلٌم
 ص/ سمر العدوي

 ص/ هند السٌد
 م/ مرٌم علً 

 

 تنظٌم المؤتمرات العلمٌة 
 (2.15ماٌو/  26-27)
 

 
 هند سلٌمص/ 

 
 

 أخالقٌات البحث العلمً
 (2.15ٌونٌو/  2-4)

 

 

 ص/ هند سلٌم

 نظم االمتحانات وتقوٌم الطالب
 (2.15ٌونٌو/  11-.)
 

 ص/ هند سلٌم

 

 االدارة الجامعٌة 
 ( 2.15اغسطس/  6 -4)

 

 

 ص/ هند سلٌم
 

 المشروعات التنافسٌة
 (2.15نوفمبر/  21-23)

  مسلم اسراء السٌد, ص/  هند ص/بسٌونً,  امنٌة انس, ص/ سارةص/ 

 التخطٌط االستراتٌجً
 (2.15دٌسمبر/  31-.2)

انس, ص/ سمر  سارةص/ بسٌونً, امنٌة السٌد, ص/ هندنبٌل, ص/ندى ص/
  العدوي

 

 الترفٌهٌة الرحالت -1

 
 الرحلة

 
 المشرفٌن
 

 رحلة ترفٌهٌة الى درٌم بارك والحسٌن والمعز
 (2.15نوفمبر / 4)

 / هند سلٌمص
 ندى نبٌلص/ 

 ص/ اسراء مسلم
 ص/ اسماء علً كامل
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