
جبِؼخ ؽٕطب ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ لغُ إٌجبد  

  2013 / 2 /26ِذؼش ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغخ 

 فً رّبَ اٌغبػخ اٌذبدٌخ ػشش 2013/ 2 /26اجزّغ ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغزٗ إٌّؼمذح فً

دغٓ فشٌذ اٌمبػً / د .سئٍظ ِجٍظ لغُ إٌجبد ٚثشئبعخ أ/ طجبدب ثّىزت األعزبر اٌذوزٛس 

ـ  :ٚثذؼٛس وً ِٓ اٌغبدح
           ػٛاؽف ػًٍ ِذغٓ/ د.عؼبد ِذّذ أثٛ اٌغؼٛد                أ/ د.          أ    ِذّذ ٔجٍٗ اٌشٛسثجً / د.أ

ػالء ِظطفً عٍٍّبْ       / د.أدّذ ششف اٌذٌٓ ػجذ اٌٛ٘بة        أ/ د.وّبي دغٍٓ شٍزٛد                 أ/ د.أ

ػبدي سِؼبْ اٌشٕشٛسي    /د.ٚداد ػجذ اٌؼضٌض لبعُ                   أ/ د.ٚجٍٗ ػجذ اٌفزبح اٌشًٛٔ          أ/ د.أ

عٛصاْ ِذّذ اٌغٛاح   / د.أٍِّخ أدّذ ػٛع هللا                  أ/ د.ػبؽف ِذّذ أثٛ شبدي             أ/ د. أ

   عؼٍذح ِذّذ سفبػً/ د.عّذٗ ِذّذ دٌٚذاس                     أ/ د.أ  ِذّذ أدّذ دغٍٕٓ اٌجذٍشي     / د. أ

ٔبٍٔظ جّبي اٌذٌٓ ػالَ    / د.إٌّبْ دغٓ فزذً ػجذ اٌظب٘ش         أ/ د.أ                 عؼبد عٍٍّبْ اٌفمً/ د.أ     

ٔبطش ػجذ اٌشدّٓ عٌٍُٛ     / دٕبْ إثشاٍُ٘ عٍذ أدّذ                   د/                د   عبٍِخ ػجبط شجبٔٗ/    د

خًٍٍ ِذفٛظ عؼذ هللا  / ِٙب ػجذ اٌفزبح خًٍٍ                 د/    د

: ٚلذ اػززس ػٓ اٌذؼٛسوً ِٓ اٌغبدح
 اٌٙبَ ِغؼذ اٌشفبػً                    / د.           أ    اٌغٍذ أدّذ ِشعً دّبدٖ/ د.أ

ـ :َ ٌذؼش اٌجٍغخ وً ِٓ اٌغبدحٚي
     ِظطفً ِذّذ اٌشٍخ     / د.         أِذّٛد أثٛ اٌٍضٌذ ػجذ اٌذك / د.أِذّذ األٔٛس دغٍٓ ػضّبْ         / د.أ

                      دٕبْ ِذّٛد ِجبسن  / د.أ  ِزًٌٛ ػجذ اٌؼظٍُ ِزًٌٛ            / د.ػظبَ اٌذٌٓ ِذّذ أثٛ لبعُ       أ/ د.أ

 

:  ٚثذأ إٌظش فً جذٚي األػّبي

  0 22/1/2013 صاد  المجل  جل  محض  امجلس  الصابس ابصاري  : أوال
ـ :أحيط  المجل  جلص اصالوضو صت  ابصايس: ثصنيص

. 10/2/2013ـ ٍحضش ىدْخ اىعالقبد اىثقبفيخ في 1

ـ خطبة اىذساسبد اىعييب ثشأُ إسسبه مبفخ اىزقبسيش اىخبصخ ثبىطالة اىزيِ يزٌ اىغبء رسدييٌٖ ٗرىل ٍِ ثذايخ 2

. رسدييٌٖ حزي اىغبء اىزسديو

.  2011ـ خطبة ٗحذح اىد٘دح ثشأُ ّزبئح رحييو اسزجيبّبد سأي خشيدي اىنييخ دفعخ 3

ـ خطبة إداسح اىعالقبد اىثقبفيخ ثبىدبٍعخ ثشأُ فزح ثبة اىزقذً ىجشّبٍح ٍْح اىف٘ىيجشايذ ىيذساسبد اىعييب ىيعبً 4

. 2014/2015اإلمبديَي 

ٗميو اىنييخ ىشئُ٘ اىجيئخ ىيَشبسمخ في ر٘خئ اىصْبعخ ٍِ أخو صيبدح اإلّزبج ٗرىل ىشثظ / د.ـ خطبة اىسيذ أ5

. اىزذسيت اىصيفي ثبىجحث ٗاىَقبه ثقذس االٍنبُ

ـ ثشّبٍح اىَْح اىجحثيخ ىيجبحثيِ اىَصشييِ اىحبصييِ عيي اىذمز٘سآ ٍِ ٍشمض اىذساسبد ٗاىجشاٍح اىخبصخ 6

.  اىزبثع ىَنزجخ اإلسنْذسيخ

ـ خطبة اىذساسبد اىعييب ثبىدبٍعخ ثشأُ رحذيذ ّصبة اإلششاف عيي سسبئو اىَبخسزيش ٗاىذمز٘سآ ٗمزا 7

. رحذيذ عذد اىشسبئو اىزي شبسك في ٍْبقشزٖب اىعض٘ اىخبسخي ثَب ال يضيذ عِ ٍشريِ في اىعبً ثحذ أقصي

. ـ خطبة ٗحذح إداسح ٍششٗعبد اىزط٘يش ثدبٍعخ طْطب ثشأُ اىجشّبٍح اىَصشي اىزّ٘سي اىخبٍس8

.  2012ـ خطبة إداسح اىذساسبد اىعييب ثبىدبٍعخ ٗاىَشفق ثٔ ّزيدخ دثيً٘ اىَينشٗثي٘ى٘خي دٗس ّ٘فَجش 9



عَيذ اىنييخ ثخص٘ص اىزْجئ عيي اىسبدح أعضبء ٕيئخ اىزذسيس ثضشٗسح ٍزبثعخ ٗأخز / د.ـ خطبة اىسيذ أ10

غيبة اىطالة ٗأسسبه أسَبء اىطالة اىغبئجيِ ٗرىل ثعذ ٍشٗس خَس أسبثيع ٍِ ثذء اىذساسخ ٗثعذ ٍشٗس 

. عششح أسبثيع حزي يَنِ إلداسح اىنييخ إسسبه االّزساد اىخبصخ ثزىل

ٗميو اىنييخ ىيذساسبد اىعييب ثشأُ اىزشريت ىعقذ ٍؤرَش شجبة اىجبحثيِ ثبىنييخ خاله شٖش / د.ـ خطبة اىسيذ أ11

.   ىطالة اىذساسبد اىعييب2013أثشيو 

 ثشأُ عذً 12/2/2013ٗميو اىنييخ ىيذساسبد اىعييب ثشأُ قشاس ٍديس اىنييخ ثديسخ / د.ـ خطبة اىسيذ أ12

اىَ٘افقخ عيي ٍشبسمخ ٍِ يعززسُٗ ٍِ اىسبدح أعضبء ٕيئخ اىزذسيس عِ حض٘س ٍؤرَش ثعذ حص٘ه سيبدرٌٖ 

.  عيي ٍ٘افقخ اىدبٍعخ في ٍؤرَش الحق خاله ّفس اىعبً

: شئون  ادا سصت  اعجيص: ثصاثص
 .إٍِٔخ ػبدي ِذّذ ػجذ إٌّؼُ/ ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغجًٍ ٌذسجخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ1

إٍِٔخ ػبدي ِذّذ ػجذ إٌّؼُ ٌذسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فً اٌؼٍَٛ /  ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ رغجًٍ اٌطبٌجخ: ابض ا

 :ثؼٕٛاْ" ٍِىشٚثٌٍٛٛجً"فً رخظض 
رطجٍك اعزخذاَ اٌّغزخٍظبد إٌجبرٍخ وّؼبداد ٍِىشٚثٍخ ؽجٍؼٍخ ٌٍمؼبء ػًٍ اٌٍّىشٚثبد اٌّّشػخ "

" ٌإلٔغبْ

"Application of plant derivatives as natural antimicrobials for the control of 

human microbial pathogens " 

 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
اٌٙبَ ِغؼذ اٌشفبػً                  أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب                سئٍغب  /د.أ

طبثذخ ِذّٛد اٌظجبؽ              أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً اٌّغبػذ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ إٌّٛفٍخ     / د.أ

 

 .إٌّبْ ِذّذ شبوش ػجذ اٌجًٍٍ / ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغجًٍ ٌذسجخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ2

إٌّبْ ِذّذ شبوش ػجذ اٌجًٍٍ اٌشجًٍٕ ٌذسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ /  ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ رغجًٍ اٌطبٌجخ: ابض ا

: ثؼٕٛاْ" فغٌٍٛٛجً"فً اٌؼٍَٛ فً رخظض 

" اعزخذاَ ٔجبد اٌىزبْ وّٕٛرط ٌزٕمٍخ اٌزشثخ اٌٍّٛصخ ثبٌؼٕبطش اٌضمٍٍخ"

"Utilization of flax (Linum sp.) as phytoremediator model for heavy metal 

polluted soil" 

 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
 أعزبر فغٌٍٛٛجٍب إٌجبد اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب        سئٍغب  ِذّذ األٔٛس دغٍٓ ػضّبْ      /د.أ

ِذّذ إعّبػًٍ اٌشٙبٚي         أعزبر أساػً ٍِٚبٖ ٚثٍئخ ـ ِشوض اٌجذٛس اٌضساػٍخ ـ عخب / د.أ

عؼبد عٍٍّبْ اٌفمً                أعزبر فغٌٍٛٛجٍب إٌجبد اٌّغبػذ  ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب    / د.أ

 

. ِٕى ػجذ اٌّمظٛد اٌغطٍذخ/ ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغجًٍ ٌذسجخ اٌّبجغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ3

ٌذسجخ اٌّبجغزٍش فً اٌؼٍَٛ فً  ِٕى ػجذ اٌّمظٛد اٌغطٍذخ/  ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ رغجًٍ اٌطبٌجخ:  ابض ا

: ثؼٕٛاْ" ٍِىشٚثٌٍٛٛجً"رخظض 

" رطجٍك ِغزخٍظبد ثؼغ اٌجزٚس ٌّمبِٚخ اٌىبئٕبد اٌذلٍمخ اٌزً رظٍت اٌجٙبص اٌزٕفغً"

"Application of some seed extracts for controlling microorganisms infecting 

respiratory system" 



 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
عؼبد ِذّذ أثٛ اٌغؼٛد             أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً غٍش اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب  سئٍغب  /د.أ

إٌّبْ دغٓ فزذً ػجذ اٌظب٘ش    أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً اٌّغبػذ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب     / د.أ

 

 .عٍٛي وشٌُ دبِذ اعىٕذس/ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغجًٍ ٌذسجخ اٌّبجغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخـ 4

عٍٛي وشٌُ دبِذ اعىٕذس ٌذسجخ اٌّبجغزٍش فً اٌؼٍَٛ فً /  ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ رغجًٍ اٌطبٌجخ: ابض ا

: ثؼٕٛاْ" فغٌٍٛٛجً"رخظض 

رأصٍش ِغزخٍظبد األػشبة  اٌجذشٌخ ػًٍ إٌّٛ ٚثؼغ األٔشطخ االٌؼٍٗ ٚاالٔزبجٍخ ٌٕجبد اٌمّخ اٌّؼشع "

" الجٙبد اٌجفبف

"Influence of Seaweed extracts on growth, some Metabolic Activities and yield 

of Wheat grown under Drought stress" 

 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
اٌغٍذ ِشعً دّبدٖ           أعزبر فغٌٍٛٛجٍب إٌجبد اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب                    /د.أ

سئٍغب                      ٚداد ػجذ اٌؼضٌض لبعُ        أعزبر فغٌٍٛٛجٍب إٌجبد ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب   / د.أ

ٔٙبي جالي اٌذٌٓ صبثذ        أعزبر ِغبػذ ٔجبربد ِبئٍخ ـ  ِؼٙذ ػٍَٛ اٌجذبس ٚاٌّظبٌذ فشع اإلعىٕذسٌخ / د.أ

 

. ػال ػجذ اٌغالَ ِذّذ ػجذ اٌجٛاد/ ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغجًٍ ٌذسجخ اٌّبجغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ5

ػال ػجذ اٌغالَ ِذّذ ػجذ اٌجٛاد ٌذسجخ اٌّبجغزٍش فً اٌؼٍَٛ /  ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ رغجًٍ اٌطبٌجخ: ابض ا

: ثؼٕٛاْ" ٍِىشٚثٌٍٛٛجً"فً رخظض 

" رمٍٍُ إٌشبؽ ػذ اٌٍّىشٚثً ٌٍٕجبربد اٌؼشجٍٗ ػذ اٌؼذٚي اٌجٍذٌخ"

"Evaluation of Antimicrobial activity of Herbal Plants Against Skin Infection" 

 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
 أعزبر اٌجىزشٌب ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب                          سئٍغب  ٚجٍٗ ػجذ اٌفزبح اٌشًٛٔ         / د.أ

إٌّبْ دغٓ فزذً ػجذ اٌظب٘ش     أعزبر اٌفطشٌبد اٌّغبػذ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب  / د.أ

ِٙب ػجذ اٌفزبح خًٍٍ                 ِذسط اٌجىزشٌب ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب  /   د

 

. ِذّٛد طبثش وٍالًٔ/ ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغجًٍ ٌذسجخ اٌّبجغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌت6

ِذّٛد طبثش وٍالًٔ ٌذسجخ اٌّبجغزٍش فً اٌؼٍَٛ فً رخظض /  ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ رغجًٍ اٌطبٌت: ابض ا

: ثؼٕٛاْ" ٍِىشٚثٌٍٛٛجً"

/ رمٍٍُ ِٛعًّ ألٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌجىزشٌب اٌّّشػخ فً جٛٔخ اٌغٌٛظ ٚثذٍشح اٌزّغبح ِغ إٔزبط ػبًِ "

" ػٛاًِ ِؼبدح ٌٍٍّىشٚثبد

"Seasonal evaluation of different bacterial pathogens in Suez bay and lake 

Timsah with production of antimicrobial agent(s)" 

 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
 أعزبر اٌجىزشٌب ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب                          سئٍغب  ٚجٍٗ ػجذ اٌفزبح اٌشًٛٔ         / د.أ

ِذّذ أدّذ اٌشٕبٚي                أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً ـ اٌّؼٙذ اٌمًِٛ ٌؼٍَٛ اٌجذبس ٚاٌّظبٌذ   /د.أ

ِٙب ػجذ اٌفزبح خًٍٍ                ِذسط اٌجىزشٌب ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب /   د

 



. ِذّٛد ِظطفً أثٛ فذاْ/ ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغجًٍ ٌذسجخ اٌّبجغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌت7

ِذّٛد ِظطفً أثٛ فذاْ ٌذسجخ اٌّبجغزٍش فً اٌؼٍَٛ فً /  ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ رغجًٍ اٌطبٌت: ابض ا

: ثؼٕٛاْ" ؽذبٌت"رخظض 

" دساعبد دمٍٍخ ِٚؼٍٍّخ ػٓ اٌٙبئّبد إٌجبرٍخ فً جٛٔخ اٌغٌٛظ ثبٌجذش األدّش"

"Field and laboratory studies on phytoplankton in Suez Bay of the Red sea" 

 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
 أعزبر اٌطذبٌت ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب                          سئٍغب        ِظطفً ِذّذ اٌشٍخ    / د.أ

ٚجذي ٌجٍت جشجظ             أعزبر اٌطذبٌت ـ اٌّؼٙذ اٌمًِٛ ٌؼٍَٛ اٌجذبس ٚاٌّظبٌذ فشع اإلعىٕذسٌخ / د.أ

 

 . أًِ ِذّذ أدّذ ؽؼٛاػ/ػًٍ رمشٌش اٌظالدٍخ اٌخبص ثشعبٌخ اٌّبجغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخـ أؽٍغ اٌّجٍظ 8

ـ  :اػزّذ اٌّجٍظ اٌزمشٌش ٚٚافك ػًٍ رشىًٍ ٌجٕخ اٌذىُ ٚإٌّبلشخ ػًٍ إٌذٛ اٌزبًٌ : ابض ا

 

   خبسجً       أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ إٌّٛفٍخ   ِذّذ ػًٍ ػفٍفً               / د.أ

ِذّٛد ػجذ اٌّذغٓ عٌٍُٛ     أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ثٕٙب              خبسجً / د.أ

سئٍغب       داخًٍ     أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب أٍِّخ أدّذ ػٛع هللا       / د.أ

 

 ِشٚح ِذّذ ػجذ اٌمبدس /ػًٍ رمشٌش اٌظالدٍخ اٌخبص ثشعبٌخ اٌّبجغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخـ أؽٍغ اٌّجٍظ 9

 .30/3/2011ػٍّب ثأْ اٌطبٌجخ لبِذ ثٕشش ثذش ِٓ اٌشعبٌخ ٚرٌه ثٕبء ػًٍ لشاس ِجٍظ اٌجبِؼخ فً . اٌذٌزًٛٔ

ـ  :اػزّذ اٌّجٍظ اٌزمشٌش ٚٚافك ػًٍ رشىًٍ ٌجٕخ اٌذىُ ٚإٌّبلشخ ػًٍ إٌذٛ اٌزبًٌ : ابض ا

 

 خبسجً                 أعزبر اٌطذبٌت ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ أعٍٛؽ   أدّذ ػجذ اٌغالَ ػٍغً        / د.أ

ٔبدٌخ دجبصي ٔؼّبْ              أعزبر اٌطذبٌت ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ اإلعىٕذسٌخ           خبسجً / د.أ

سئٍغب                          داخٍـً     أعزبر اٌطذبٌت ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب ِظطفً ِذّذ اٌشٍخ        / د.أ

             أعزبراٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً ٚاٌزىٌٕٛٛجٍب اٌذٌٍٛخ اٌجٍئٍخ ـ ِؼٙذ إٌٙذعخ  سػب ػجذ اٌؼضٌض أثٛ شٕت / د.أ

 اٌٛساصٍخ ـ ِذٌٕخ األثذبس اٌؼٍٍّخ ٚاٌزطجٍمبد اٌزىٌٕٛٛجٍخ   داخٍـً                                                    

ِزًٌٛ ػجذ اٌؼظٍُ ِزًٌٛ اٌّششف اٌشئٍغً ػًٍ سعبٌخ اٌّبجغزٍش / د.اٌغٍذ أ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت ـ10

 دزى 10/1/2013سأٍب ِذّذ ِذّٛد جّبي ثّذ فزشح اٌزغجًٍ ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ / اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ

.   7/2/2006ػٍّب ثأْ ربسٌخ رغجًٍ اٌطبٌجخ . 9/1/2014

سأٍب ِذّذ / ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌّششف اٌشئٍغً ػًٍ سعبٌخ اٌّبجغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ: ابض ا  

ػٍّب ثأْ ربسٌخ رغجًٍ . 9/1/2014 دزى 10/1/2013ِذّٛد جّبي ثّذ فزشح اٌزغجًٍ ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ 

.   7/2/2006اٌطبٌجخ 

ِشٚح ِغبٚسي ِذّذ اٌّىٍفخ فً ٚظٍفخ ِؼٍذ ثبٌمغُ ػٓ اٌؼبَ / ـ ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ رٛصٌغ اٌطبٌجخ11

.  ثشؼجخ اٌفطشٌبد2011/2012اٌجبِؼً 

 

عبًٌ فبسٚق غٍذٖ اٌّؼبسح دبٌٍب / ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ اٌزمبسٌش اٌؼٍٍّخ اٌّمذِخ ِٓ اٌغٍذح اٌذوزٛس12

 . ٚاٌخبطخ ثبٌطالة اٌّغجٍٍٓ رذذ إششاف عٍبدرٙبثبٌجّبٍ٘شٌخ اٌٍٍجٍخ 

 :اػزّذ اٌّجٍظ اٌزمبسٌش اٌّمذِخ ِٓ عٍبدرٙب ٚاٌخبطخ ثبٌطالة :  ابض ا  



ـ سأٍب ػجذ اٌخبٌك اٌشٕٛدي 3ـ ًِ ػظبَ اٌشٍخ                 2ـ داٌٍب خفبجً                    1
 

عؼٍذٖ ِذّذ سفبػً ػبِش األعزبر اٌّغبػذ ثبٌمغُ / د.ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ اٌزمشٌش اٌّمذَ ِٓ اٌغٍذح أ12

ػٓ دؼٛس عٍبدرٙب اٌّؤرّش اٌغٕٛي اٌذًٌٚ اٌزبعغ ٌٍجّؼٍخ اٌّظشٌخ ٌٍجٌٍٛٛجٍخ اٌزجشٌجٍخ ٌَٛ 

23/2/2013 .

. اػزّذ اٌّجٍظ اٌزمشٌش اٌّمذَ ِٓ عٍبدرٙب:  ابض ا  

 

ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ  خطبة اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجذٛس ثبٌجبِؼخ ثشأْ رشىًٍ ٌجٕخ إلػذد 13

ِٚزبثؼخ رٕفٍز خطخ اٌذساعبد اٌؼٍٍب ثبٌجبِؼخ ٚرٛطٍخ ٘زٖ اٌٍجٕخ ثّٛافبرٙب ثخطخ اٌمغُ خالي اٌخّغخ 

. عٕٛاد اٌمبدِخ ٚاٌّزؼّٕخ إػذاد اٌطالة اٌّطٍٛة لٍذُ٘ ثبٌذثٍِٛبد اٌّخزٍفخ

ؽالة فً دثٍَٛ اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً ٚػذد  (10)ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ لجٛي لٍذ ػذد  : ابض ا  

.   ٚرٌه خالي اٌخّغخ عٕٛاد اٌمبدِخ. ؽالة فً رٍّٙذي (5)

 
ِذّذ دغٓ دبِذ ِٕب ِّضً اٌىٍٍخ فً دؼٛس اٌجٍغخ اٌخبطخ / د.خطبة اٌغٍذ أـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ 14

ٔبئت سئٍظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍٍب / د.ثبٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍّؤرّشاد ثبٌجبِؼخ رذذ سػبٌخ اٌغٍذ أ

. ٚاٌجذٛس

ـ : ٌمزشح اٌّجٍظ اٌزبًٌ : ابض ا         

فً وً ِٓ  (ٌٍٚظ ِشح ٚادذح)ـ أْ رغبُ٘ اٌجبِؼخ ٌؼؼٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ثبٌغفش ِشرٍٓ 1

. ٚظٍفخ  ِذسط ـ أعزبر ِغبػذ

فً  (ٌٍٚظ وً صالصخ أػٛاَ)ـ أْ رغبُ٘ اٌجبِؼخ ٌؼؼٛ ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ثبٌغفش ػٓ ػبٍِٓ 2

. ٚظٍفخ أعزبر

ـ أْ رىْٛ اٌّفبػٍخ ػًٍ أعبط اٌزي ٌُ ٌغبفش خالي دسجزٗ اٌؼٍٍّخ، أٚ خالي عٕزٍٓ 3

.  ٌالعبرزح، ٌٍٚظ ثٕبءا ػًٍ اٌذسجخ اٌؼٍٍّخ

ـ رزىفً اٌجبِؼخ رزوشح اٌغفش ٚسعُ اإلشزشان ٚثذي اٌغفش ػٓ ِذح اٌّؤرّش ِؼبفب إٌٍٙب ٌِٛب 4

. (ٌٍٚغً ثٕذ ثذذ ألظً صالس ٌٍبي)لجٍٗ ٌِٚٛب ثؼذٖ 

. ٔمً اٌذظض ثٍٓ اٌذسجبد اٌؼٍٍّخ، ٚثٍٓ اٌىٍٍبد أٌؼب (ٌٍٚظ ػذَ جٛاص) ـ جٛاص5
 

 

. ٚأزًٙ اٌّجٍظ ثذّذ هللا رؼبًٌ فً رّبَ اٌغبػخ اٌضبٍٔخ ػشش ٚإٌظف ظٙشا

 
       أمين المجلس                                   

  رئيس المجلس              

 

خليل محفوظ سعد هللا                                    / د 

 حسن فريد القاضي / د.أ


