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كلية الصيدلة تدخل التصنيف
العالمي للتعليم العالي

التايمز   لعام 2021

عشر دورات تدريبية لتنمية قدرات ومهارات أعضاء

�ي�ة التدريس والهي�ة المعاونة بالكلية

وكا�ت أ.د. دعاء غريب قد عقدت ف� فبراير
الماض� دورة تدريبية للتعرف عل� األ�ش�ة
المختلفة والفرص البحثية المتاحة بمركز
ت�وير الص�اعات الدوائية والصيدلية
والتخميرية، وبعض األجهزة العلمية
وم�و�اتها واستخدامها ف� البحث العلم�.
إضافة إل� دورة ف� مارس الماض� بع�وان
"أ�ش�ة البحث والت�وير: تصور دور اإلدارة
ف� تص�يع المستحضرات الصيدال�ية - "

 R&D

وقد قامت بتقديمها د. رشا فرج. هذا إل�
جا�ب ثالث دورات تدريبية ف� الشهر �فسه،
كا�ت اث�تين م�ها علميتين بع�وان "التعريف
باليقظة الدوائية، والخ�وة األول� ف�
First step in - المراجعة الُم�ظمة
systematic review " للتعرف إل�
كيفية رصد اآلثار السلبية للمستحضرات
ال�بية وال�رق التحليلية لعرض ال�تائج، فيما
جاءت دورة توصيف المقررات ضمن الدورات
األكاديمية وذلك  لعرض المقررات الدراسية
والمحتوى الخاص بها بش�ل تفصيل� تحت
قيادة أ.د. أسامة محمد، الدكتور بقسم

الصيدال�يات والصيدلة الص�اعية. 

تجدر اإلشارة إل� أن ال�لية كا�ت قد
�ظمت تسع دورات تدريبية ضمن خ�تها
لت�مية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاو�ة ف� مختلف التخصصات
بال�لية علمية كا�ت أو أكاديمية، وذلك
عل� مدار الفصل الدراس� الحال�، خريف
2020/2021 . وقد بلغ إجمال� عدد
المتدربين 350 متدرب ف� مختلف الدورات
الت� حاضر فيها عدد من أساتذة وأعضاء

هيئة التدريس بال�لية. 
 

                   رعاية األستاذة الدكتورة هالة المسلم�، عميد كلية الصيدلة والتص�يع الدوائ�، وضمن فعاليات
شهر مارس، عقدت لج�ة التدريب بوحدة الجودة عبر ت�بيق زووم ورشة عمل بع�وان "التخ�ي� االستراتيج�
بين الواقع والمأمول"، شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو�ة و�الب و�البات ال�لية بهدف
التعريف وإيضاح مفهوم التخ�ي� االستراتيج� وأهميته ف� مؤسسات التعليم العال�، وكيفية كتابة
الخ�ة االستراتيجية والت�فيذية. وقد أدارت هذه الورشة أ. د. علياء محمد، مستشار رئيس جامعة سي�اء للجودة.
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activities: Orientation to
department role in

pharmaceutical
manufacturing"" �ظمها د. أكرم
بشير، للتعرف عل� �رق التص�يع الدوائ�

من خالل قسم األبحاث والت�وير. 
وف� إ�ار االستعدادات االحترازية ضمن
جائحة كورو�ا وتفعيل �ظام الدراسة عن
ُبعد، عقدت ال�لية ف� ي�اير الماض�
دورتين تدريبيتين ل�يفية استخدام
moodle ف� تقييم ال�الب، وكيفية
وضع االمتحا�ات ال�موذجية و�رق التقييم
Google Form المختلفة باستخدام
تحت إشراف أ. د. شريف عبادة، دكتور
العقاقير. إضافة إل� دورة عقدتها ف�
فبراير من العام الجاري أ. د. ضح� السيد،
أستاذ ال�يمياء الحيوية، للتعريف بالم�ح

المقدمة من اله�د وكيفية التسجيل بها. 
 

جاءت أول� الدورات تحت ع�وان "رحلة ف�
Journey to عالم األوبئة أو
epidemiology world" بهدف
التعريف بعلم األوبئة واألحداث المتعلقة
بالصحة العامة، وشارك فيها 82 متدرًبا من

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو�ة،

كلية
الصيدلة

أ.د. هالة المسلم�
عميد كلية الصيدلة

د. هالة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو�ة

تحت



                      كلية الحاسبات
والمعلومات بجامعة سي�اء فرع
الق��رة شرق، سلسلة من الورش
الدورية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاو�ة، والت� بدأت ف� �وفمبر
الماض�، تحت ع�وان "التعلم بالتعزيز:
جولة قصيرة لب�اء ال�ظم المستقلة"،
والت� ألقاها الدكتور محمد التلبا��
األستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب

بال�لية.

وقد �اقشت الورش االتجاهات البحثية
الحديثة ف� مجاالت علوم وه�دسة
الحاسبات، وهدفت إل� ايجاد ارضية
لتالق� االف�ار من اجل التعاون ف�
عمل ابحاث مشتركه بين اعضاء
ال�لية، وتدعيم ف�رة التعلم وب�اء
األ�ظمة المستقلة، وال�شف عن
تفاصيل حول �موذج التعلم اآلل�
وأ�واعه واالختالف بي�ه وبين أساليب

التعلم األخرى.
 

كما رصدت ال�دوة خوارزميات التعلم 

سيتمكن الذكاء االصطناعي
من القيام بالعديد من
الوظائف التي اعتقد الكثيرون
أنه لن يستطيع القيام بها سوى

اإلنسان.

على المدى الطويل، سيتولى الذكاء
االصطناعي واألتمتة الكثير من المهام
التي ستمنح البشر شعوًرا بتحقيق

األ�داف.

بالتعزيز وت�بيقها ف� ب�اء �ظم
ه�دسية مستقلة، وت�وير برامج
التشفير لألجهزة اإلل�ترو�ية، وأ�واع
التعلم اآلل� والت� م�ها ما هو غير

خاضع للرقابة وما هو خاضع لها.
 

جدير بالذكر، أ�ه تمت اإلشارة ف�
ال�دوات إل� وضع �هج تعليم� دقيق
لدعم التعلم الذي يهتم ب�يفية اتخاذ
إجراءات ف� بيئة ما؛ لتحقيق أقص�
قدر من ف�رة الم�افأة التراكمية،
وإضافة معلومات حول بعض ت�بيقات
التعلم والت� م�ها إدارة محفظة
استثمارية، والسيارات ذاتية القيادة،

والقيام باكتشاف األدوية.

حاسبات ومعلومات" تنظم ورش"
حول التعلم اآللي

د. محمد التلبا��
أستاذ مساعد بكلية حاسبات ومعلومات
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كلية
الحاسبات

والمعلومات

عقدت



تنمية القدرات الشخصية
�ي عملية تحقيق

وتوسيع إلمكانيات
الشخص الفردية 

                    كلية األس�ان سلسلة من الورش والتدريبات العملية ل�لبة
االمتياز خالل شهري مارس وأبريل، يحاضر فيها الدكتور محمد ريان أستاذ
ورئيس قسم التركيبات الثابتة. تهدف هذه الورش إل� تأهيل ال�الب لسوق
العمل ال�ب�، وتعريفهم بالمجاالت الجديدة ف� �ب االس�ان، وكذلك
اال�الع عل� التق�يات الحديثة ف� تركيب قشور السيراميك لتحسين لون
األس�ان وش�لها، والقدرة عل� إعداد تصميمات وتركيبات مختلفة تتيح
تحقيق جماليات غير مسبوقة لألس�ان. إضافة إل� ذلك سي�ون ال�لبة عل�
دراية ببر�امج Digital Smile Design لتصميم ابتسامة رقمية فردية
مثالية ل�ل مريض، من خالل التقاط صور جيدة يم�ن قراءتها وتحليلها

ر مسبق لل�تيجة العالجية.  والحصول عل� محاكاة وتصو�

عالوة عل� ذلك تسع�
الورش إل� تعريف الخريجين
بالتق�يات الجديدة ف� مجال
�ب االس�ان التجميل�، من
خالل تحديث معرفتهم بمزايا
التق�يات المت�ورة والمواد
الحديثة ف� ترميم األس�ان
" والتدريب

ً
المعالجة "ِلبيا

العمل� الم�ثف عليها.
تهتم الورش أيضا با�الع
الخريجين عل� أحدث التق�يات
المتبعة ف� اجراء عملية
زراعة األس�ان بت��ولوجيا
 CAD/ CAM المستخدمة
ف� التصميم الرقم� إل�تاج
حشوات األس�ان، بغرض
تحسين إ�شاء ترميمات وزراعة

األس�ان المختلفة، 
 
 

وذلك من خالل عرض �ماذج
أولية لها، والتعرف عل�
أحدث ال�رق المم��ة ف�
التحضير لجراحات زراعة
األس�ان، وكيفية تج�ب
مخا�رها ف� جراحات
التعويضات الس�ية والعمليات

الجراحية المختلفة.
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ورش عملية لمواكبة سوق العمل

د. محمد ريان
أستاذ بكلية األسنان

كلية
األس�ان

عيادات كلية األسنان

جزء من التدريب العملي للطالب

ت�ظم



ُيع�� الويبي�ار
بمساعدة

ال�الب عل�
تجاوز الظروف

والضغوط
الراه�ة بما

يدعم حصيلتهم
الدراسية

والمجتمعية
بوجه عام

"العودة للمسار".. محاضرة تحفيزية عبر تطبيق زووم

أ. محمود زك�
مدرس مساعد ب�لية إعالم

            ضوء حرص كلية العالج ال�بيع� بجامعة سي�اء فرع الق��رة شرق عل� التفاعل مع �البها،
واستمراًرا للتحفيز وتقديم الدعم اإليجاب�، �ظمت لج�ة خدمة المجتمع واأل�ش�ة ال�البية باالشتراك مع
لج�ة اإلرشاد األكاديم� بال�لية وذلك ف� فبراير الماض� عبر ت�بيق زووم "محاضرة علمية عن ُبعد –
ويبي�ار" تحت ع�وان "كيف تستعد وتتهيأ لالمتحا�ات ف� 12 �ريقة"، حاضر فيه د. م�ال حلم�: المدرس

ب�لية العالج ال�بيع�.
هدف الويبي�ار إل� مساعدة ال�الب عل� تجاوز مخاوفهم من عودة الدراسة، وتحفيزهم الستذكار دروسهم من
جديد بعد فترة ا�ق�اع، خصيًصا بعدما تسببت جائحة كورو�ا ف� ممارسة الدراسة عن ُبعد عبر الت�بيقات

المختلفة. إضافًة إل� تشجيعهم عل� المراجعة بفاعلية و�شاط استعداًدا لفترة االمتحا�ات. 
كما هدف الويبي�ار إل� حث ال�الب عل� االستفادة من وقتهم وكيفية
ت�ظيمه واالبتعاد عن كل ما هو مع�ل وسلب�، وبث روح األمل واإليجابية

فيهم تجاه مستقبلهم.
هذا و�ال الويبي�ار استحسان ال�الب وإشادتهم، وهو ما أظهرته ردود أفعالهم
اإليجابية عل� مواقع التواصل االجتماع�، وتعبيرهم عن امت�ا�هم للدعم الذي
تلقوه والذي ساعدهم عل� البدء بالفعل ف� االستذكار واالستعداد

لالختبارات.
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كلية
العالج

ال�بيع�

كلية
اإلعالم

د. م�ال حلم�
مدرس بكلية عالج طبيعي

ورش منهجيات.. 
لتنمية المهارات البحثية  األكاديمية ألعضاء الهي�ة المعاونة 

                          كلية اإلعالم سلسلة من
الورش المتصلة بأساسيات م�اهج البحث
العلم� وآليات ت�بيقها ف� مجال البحوث
والدراسات اإلعالمية. عقدت هذه السلسلة
بش�ل دوري بمقر الجامعة. وقد هدفت هذه
الورش إل� ت�مية المهارات األكاديمية
والبحثية ألعضاء الهيئة المعاو�ة. حاضر ف�
هذه السلسلة أ/ محمود زك�، المدرس

المساعد بال�لية.
ت�اولت الورش ف� جلساتها المتعددة
موضوعات بحثية مختلفة م�ها مفهوم البحث

العلم� ف� التعريف والت�بيق
 

 وإجراءاته، ومصادر اختيار األف�ار البحثية،
ومعايير تقييمها، ومهارات صياغة وبلورة
ع�وان الورقة البحثية، بي�ما تعرضت
الورش التالية لجزئية ماهية الدراسات
السابقة وأهميتها وكيفية مراجعتها. هذا
وتعتزم ال�لية است�مال هذه السلسلة
من الورش "أو�الين"، وذلك حرًصا عل�
الحصول عل� ال�تائج المرجوة م�ها ف�
�هاية األمر، والتزاًما باتخاذ اإلجراءات
االحترازية الت� تحرص الجامعة عل�

ت�بيقها.
 

د. م�ال مع م�ظم� المحاضرة التحفيزية

�ظمت



Amplify it instead to create 

Do not mess with intrinsic 
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Turning the theory into practice & based on 
the previously held research methods' 
academic workshops, an evaluative & practical 
workshop was held by Dr. Al Amira Samah Farag 
and Dr. Khaled Zaki, to evaluate the gained knowledge of the faculty's TAs
on research via transferring the abstract information delivered into
concrete applicable research papers. A generic topic was chosen for this
purpose which was "Media & sustainable development."
This workshop consolidated (4) research papers that covered the following
research ideas: 1) perceptions of Online green advertising and
environmentally responsible behavior among Egyptian youth. 2) The
Impact of Games on Egyptian Youth's Perception of SDGs 3) Coverage of
SDGs in the Egyptian newspapers websites: An interface analysis and 4)
perceptions of managers & journalists toward the Egyptian vision 2030.

Improving the practical training quality, which should affect the students'
capabilities, was a final destination.
The workshop involved distinguishing among different TV packages in detail
and discussing the main and extra components in both of them.
The session also included what and when appropriate to use the different
reports' components alongside the different shooting techniques used in
different TV  packages, such as features and news stories.

MCK's Professional Workshops

Television Workshops:

A television-oriented
workshop was given by
Dr. Khaled Gamal among
a series of TV production
that's intending to
enhance the production's
quality of the faculty's
TAs. 

Features' Production
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Dr. Khaled  Gamal

Dr. Khaled  Zaki

Dr. Al Amira
Samah Farag

MCK's Academic Workshops

Academic Workshops:
Turned Into PAPERS 



Sinai University joins "THE "
 

SINAI University in the internationally qualified universities by
joining THE( Times Higher Education: World University
Rankings). THE has lately put Sinai University with its two
campuses as one of the universities that perfectly
accomplished the UN-(SDGs) goals, including advanced
educational services, tools, and appropriate learning
environment. 
Times Higher Education World University Rankings 2021
include more than 1500 universities across 93 countries and
regions. 

TRACKTRACKTRACK
RECORDSRECORDSRECORDS

O
oise  between academic &
professional  skills

The best way to invest
corporate profits is to give
them to employees

alidate the TAs' skills to 
join international 
academic community

aunching new 
professional projects
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efining  the concept of
strategic planningD nhancing the TAs' 

Academic skillsE
V
L

P

xploring new 
Academic  fields

rginate  research 
paper

E

Training is an investment
in the future of your
business



You don't build a BUSINESS
you build PEOPLE and then
PEOPLE  build the BUSINESS 


