
جبِؼخ ؽٕطب ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ لغُ إٌجبد  

  2013 / 5 /21ِذؼش ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغخ 

 فً رّبَ اٌغبػخ اٌذبدٌخ ػشش طجبدب 2013/ 5 /21اجزّغ ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغزٗ إٌّؼمذح فً

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

ـ  :ِٓ اٌغبدح
 ِذّذ األٔٛس دغٍٓ ػضّبْ / د.عؼبد ِذّذ أثٛ اٌغؼٛد                أ/ د.          أ    ِذّذ ٔجٍٗ اٌشٛسثجً / د.أ

    ِذّٛد أثٛ اٌٍضٌذ ػجذ اٌذك/ د.أ                  وّبي دغٍٓ شٍزٛد  / د.أ                ػٛاؽف ػًٍ ِذغٓ/ د.أ

         ِظطفً ِذّذ اٌشٍخ  / د.أ             ػالء ِظطفً عٍٍّبْ   / د.أ   أدّذ ششف اٌذٌٓ ػجذ اٌٛ٘بة  / د.أ

 ػظبَ اٌذٌٓ ِذّذ أثٛ لبعُ/ د.أ            ٚداد ػجذ اٌؼضٌض لبعُ     / د.أ       ٚجٍٗ ػجذ اٌفزبح اٌشًٛٔ    / د.أ

   أٍِّخ أدّذ ػٛع هللا      / د.         أ    ػبؽف ِذّذ أثٛ شبدي  / د.أ        ػبدي سِؼبْ اٌشٕشٛسي   /د.أ  

   ِذّذ أدّذ دغٍٕٓ اٌجذٍشي / د. أ               عٛصاْ ِذّذ اٌغٛاح / د.أ           ِزًٌٛ ػجذ اٌؼظٍُ ِزًٌٛ/ د.أ 

       عؼبد عٍٍّبْ اٌفمً/ د.أ                   عؼٍذح ِذّذ سفبػً/ د.أ             عّذٗ ِذّذ دٌٚذاس    / د.أ 

       ٔبٍٔظ جّبي اٌذٌٓ ػالَ  / د.   أ  ئٌّبْ دغٓ فزذً ػجذ اٌظب٘ش  / د.أ               دٕبْ ِذّٛد ِجبسن  / د.أ 

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

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

 ـ:َ ٌذؼش اٌجٍغخ وً ِٓ اٌغبدحٚي
      اٌٙبَ ِغؼذ اٌشفبػً/ د.أ          اٌغٍذ أدّذ ِشعً دّبدٖ/ د.أ

. خًٍٍ ِذفٛظ غشٌت/      ٚلذ لبَ ثأػّبي أِبٔٗ اٌّجٍظ اٌغٍذ اٌذوزٛس

:  ٚثذأ إٌظش فً جذٚي األػّبي  

ثأػبفٗ وٍّخ  (5)فً اٌّٛػٛع سلُ  0 23/4/2013 صاد  المجل  جل  محض  امجلس  الصابس ابصاري  : أوال

.  ٘جٗ ِٛعً ػجذ اٌجًٍٍ دٌٛذ/ إلٔجٍٍضي اٌخبطخ ثبٌطبٌجخفغٌٍٛٛجٍخ ئًٌ ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌؼشثً ٚا

ـ :أحيط  المجل  جلص اصالوضو صت  ابصايس: ثصنيص
 .11/5/2013ـ ِذؼش اجزّبع ٌجٕخ اٌؼاللبد اٌضمبفٍخ ثجٍغخ 1

خطبة اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍجؼضبد ثبٌجبِؼخ ثخظٛص أْ ٌزُ إٌظش فً اٌّذ ٌٍؼبَ اٌضبًٔ ألػؼبء ثؼضبد اإلششاف ـ 2

اٌّشزشن ثٕبء ػًٍ ِؼبٌٍش ٌّىٓ لٍبعٙب أِب ثبٌٕشش أٚ ئسعبي ثذش ٌٍٕشش أٚ أْ ٌشعً اٌّششف األجٕجً فً 

. خطبثٗ ِب ٌفٍذ أْ اٌذاسط لذ دظً ػًٍ ِبدح ػٍٍّخ عٛف رإدي ئًٌ ٔشش ثذش

ئٔشبء ٔظبَ ٌٍّٕخ اٌزذسٌجٍخ داخً " طٕذٚق اٌجذٛس"ـ  خطبة اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍؼاللبد اٌضمبفٍخ ثبٌجبِؼخ 3

.  اٌٛؽٓ وّجبدسح ِٓ جبِؼخ ؽٕطب ٌٍّؼٍذٌٓ ٚاٌّذسعٍٓ اٌّغؼذٌٓ

ِٓ  (9)ٔبئت سئٍظ اٌجبِؼخ ٌشئْٛ اٌزؼٍٍُ ٚاٌطالة ثشأْ الزشاح رؼذًٌ ٔض اٌّبدح سلُ / د.ـ خطبة اٌغٍذ أ4

 ٚفمب ٌٕظبَ اٌغبػبد 19/4/2010ثزبسٌخ  (722)أدىبَ اٌالئذخ اٌذاخٍٍخ ٌٍىٍٍخ اٌظبدس ثبٌمشاس اٌٛصاسي سلُ 

. اٌّؼزّذح

ـ خطبة ِظٍذخ اٌؼشائت اٌّظشٌخ ثخظٛص ثذي اٌجبِؼخ إٌّظشف ٌألعبرزح اٌّزفشغٍٓ ػّٓ اٌّىبفأح 5

. اٌّغزذمخ ٌُٙ لبٔٛٔب ٌؼفً ِٓ اٌخؼٛع ٌٍؼشٌجخ ػًٍ اٌّشرجبد ٚ ِبفى دىّٙب

ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚاٌجذٛس ثشأْ الزشاح آٌٍخ اٌّزبثؼخ ٚرمٍٍُ أداء ؽالة / د.ـ خطبة اٌغٍذ أ6

.  اٌذساعبد اٌؼٍٍب لجً ٚأصٕبء اٌزغجًٍ ٌٍذسجبد اٌؼٍٍّخ

أٍِٓ اٌّجٍظ األػٍى ثبٌجبِؼبد ثشأْ أػبدح ِٛػٛع خفغ ػذد اٌغبػبد اٌؼٍٍّخ / د.ـ خطبة اٌغٍذ أ7

ٌٍّمشاساد اٌذاخٍخ فً ٔطبق اخزظبص األلغبَ اٌؼٍٍّخ ئًٌ اٌجبِؼخ دٍش أٔٗ شأْ داخًٍ ٌىفً فٍٗ ِٛافمخ 

.    ِجٍظ جبِؼخ ؽٕطب

: شئون  ادا سصت  اعجيص: ثصاثص
. دػبء ِذّذ اٌغٍذ ػبسف اٌجذٚي / اٌخبطخ ثبٌطبٌجخِبجغزٍشـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغجًٍ ٌذسجخ اي1



ٌذسجخ اٌّبجغزٍش فً اٌؼٍَٛ فً دػبء ِذّذ اٌغٍذ ػبسف اٌجذٚي  /رغجًٍ اٌطبٌجخ  ػًٍ  ٚافك اٌّجٍظ: ابض ا

: فطشٌبد ثؼٕٛاْ" ٍِىشٚثٌٍٛٛجً"رخظض 

" رىغٍش ٍِبٖ اٌظشف اٌضٌزٍخ ثبعزخذاَ ثؼغ اٌفطشٌبد اٌذشح ٚاٌّضجزخ"

 "Biodegradation of oil waste water using some free and immobilized 

fungi " 

 ـ:رذذ ئششاف وً ِٓ اٌغبدح

ػالء ِظطفً عٍٍّبْ أثٛ صٌذ      أعزبر فغٌٍٛٛجٍب اٌفطشٌبد ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب       سئٍغب / د.أ

ئٌّبْ دغٓ فزذً ػجذ اٌظب٘ش       أعزبر ِغبػذ اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب / د.أ

  جبِؼخ األص٘شـ  ػضح ػجذ اٌشدّٓ ِظطفً           أعزبر ِغبػذ اٌٍّىشٚثٌٍٛٛجً ـ وٍٍخ االلزظبد إٌّضًٌ/ د.أ

 

/ د.ِذّٛد أثٛ اٌٍضٌذ ػجذ اٌذك ثشأْ سفــغ اعـُ اٌغٍـذ أ/ د.ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ اٌطٍت اٌّمـذَ ِٓ اٌغٍذ أ2

.  سشب طجشي رٛفٍك/ ػجذ اٌفزبح ثذس ِذّذ ثذس ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف ػًٍ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ

ػجذ اٌفزبح ثذس ِذّذ ثذس ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف ػًٍ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ / د.سفغ اٌّجٍظ سفغ اعُ اٌغٍذ أ : ابض ا

ػبدي سِؼبْ / د.ٚداد ػجذ اٌؼضٌض لبعُ ٚ اٌغٍذ أ/ د.ٚرىٍٍف اٌغٍذح أ. سشب طجشي رٛفٍك/ اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ

.    ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ٚئثالؽ اٌمغُ ثبٌٕزٍجخ/ د.اٌشٕشٛسي ثجذش ٘زا اٌّٛػٛع ِغ اٌغٍذ أ

 

ِظطفً ِذّذ اٌشٍخ أعزبر اٌطذبٌت ثبٌمغُ ٚاٌّششف / د.ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌغٍذ أ3

سأٍب ػجذ اٌظّذ اٌشٕٛدي اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ ثشأْ سفغ / اٌشئٍغً ػًٍ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ

.  ػّشٚ أدّذ ِظطفً األعزبر ثىٍٍخ اٌضساػخ ـ جبِؼخ اٌمب٘شح ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف/ د.اعُ اٌغٍذ أ

ػّشٚ أدّذ ِظطفً األعزبر ثىٍٍخ اٌضساػخ ـ جبِؼخ اٌمب٘شح / د.ٚافك اٌّجٍظ ػًٍ سفغ اعُ اٌغٍذ أ : ابض ا            

/ د.دٍش أْ اٌغٍذ أ. سأٍب ػجذ اٌظّذ اٌشٕٛدي/ ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف ػًٍ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ

. ػّشٚ أدّذ ِظطفً ٌُٚ ٌزٍك أي سد/ د.سئٍظ اٌمغُ لذ أسعً خطبة ِغجً ثؼٍُ اٌٛطٛي ٌٍغٍذ أ

 

أعّبء ِظطفً اٌظبٚي ٌٍّٛافمخ ػًٍ أداء اٌجضء اٌؼًٍّ / ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌجخ4

. ٌشعبٌخ اٌذوزٛساٖ ثّؼًّ اٌزىٌٕٛٛجٍب اٌذٌٍٛخ ثبٌمغُ

ِشٚح /  ٌشجأ اٌطٍت ٌذٍٓ رمذٌُ اٌطبٌجخ ِب ٌضجذ أٔٙب لبِذ ثبٌزغجًٍ فً جبِؼزٙب ٚأْ اٌغٍذح اٌذوزٛس: ابض ا

ٚلشس اٌّجٍظ أٔٗ فً دبٌخ ؽٍت أدذ اٌّششفٍٓ ٌٍغّبح ثاجشاء . ِذّٛد دّٛدٖ ثبٌفؼً ِؼبفخ ٌٍجٕخ اإلششاف 

ثؼغ اٌجذٛس ٌطبٌت ِغجً ِٓ خبسط اٌمغُ ِغ عٍبدرٗ أْ ٌزمذَ األعزبر اٌّششف ِٓ اٌمغُ ثخطبة ِٛػخ 

.   اٌّفزشع ئجشاؤٖ ثّؼبًِ اٌمغُ ثزٛاسٌخ ِذذدحفٍٗ اٌّٛافمخ ػًٍ اٌزغجًٍ ٚخطخ اٌذساعخ ٚاٌجضء

 

:  شئون أ حصء هيئس  ابدارل: ا اعص
: ـ اػزّذ اٌّجٍظ اٌزمشٌش اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ اٌغبدح5

     ِذّذ ٔجٍٗ اٌشٛسثجً       ػٓ دؼٛس عٍبدرٗ ِإرّش اٌزمٍٕخ اٌذٌٍٛخ ٚرطجٍمبرٙب ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ / د.أ

  18/4/2013ـ 17دٍٛاْ ِٓ                                        

 ِظطفً ِذّذ اٌشٍخ       ػٓ دؼٛس عٍبدرٗ صٌبسح ئًٌ جبِؼخ ثبوٛ ثبصسثٍجبْ ٚدؼٛس اٌّإرّش اٌذًٌٚ / د.أ

ٚاعزخذاِزٙب  اٌضبٌش ػٓ اٌطذبٌت                                      

 

ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ خطبة اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍؼاللبد اٌضمبفٍخ ثبٌجبِؼخ ثخظٛص ؽٍت ئػبدح إٌظش فً اٌّٛافمخ 6

ِذّذ ػجذ اٌظّذ اٌٍٙزً اٌّذسط ثمغُ إٌجبد ثغجت رؼزس اٌّٛافمخ ػًٍ ِٕخ عٍبدرٗ / ػًٍ ِٕخ اٌذوزٛس



األجبصح اٌخبطخ ثذْٚ ِشرت ٌّشافمخ اٌضٚجخ دٍش أْ ٌُ ٌزُ اٌزذمك ِٓ ػمذ ػًّ اٌضٚجخ ػجش اٌجشٌذ 

.    اإلٌىزشًٚٔ ٚأْ اٌؼٕٛاْ اٌّذْٚ ػًٍ اٌؼمذ غٍش ِؼٍَٛ

اٌمغُ ٌإوذ ِٛافمزٗ ػًٍ ِٕخ عٍبدرٗ األجبصح دٍش أْ خطبة األجبصح ِشفك ثٗ ػمذ ػًّ اٌضٚجخ ِٛصك  : ابض ا

ِٓ اٌمٕظٍٍخ اٌّظشٌخ فً ِٛٔزشٌبي ٚأْ اٌزأوذ ِٓ رٌه ٌزُ ػٓ ؽشٌك االرظبي ثٛصاسح اٌخبسجٍخ اٌّظشٌخ 

ِذّذ ػجذ اٌظّذ اٌٍٙزً / ٌالعزفغبس ػٓ ِذي طذخ ٘زٖ األٚساق وّب ٚطً ٌٍمغُ خطبة ِٓ اٌغٍذ اٌذوزٛس

/ د.ٌٛػخ اٌّٛلغ االٌىزشًٚٔ ٌجٙخ ػًّ اٌضٚجخ ِٚشفك ٔغخٗ ِٓ ٘زا اٌزمشٌش ٚرُ ئسعبي ٔغخخ ئًٌ اٌغٍذ أ

ِذّذ ػجذ اٌظّذ / ٚٔشجٛ اٌّٛافمخ ػًٍ ئجبصح ااٌغٍذ اٌذوزٛس. ٔبئت سئٍظ اٌجبِؼخ/ د.ػٍّذ اٌىٍٍخ ٚاٌغٍذ أ

.  اٌٍٙزً

          

ٔبطش ػجذ اٌشدّٓ عٌٍُٛ ثشأْ ػشٚسح ٚجٛد رؼٙذ ِٓ / ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػًٍ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌغٍذ اٌذوزٛس7            

. اٌّششف األجٕجً ثٛػغ اعُ اٌجبِؼخ ػًٍ اٌجذٛس اٌزً رجشي فً فزشح اٌّّٙخ اٌؼٍٍّخ

سئٍظ اٌجبِؼخ إلٌغبء اٌششؽ اٌزي ٌٕض ػًٍ ػشٚسح ٚجٛد رؼٙذ ِٓ / د.لشس اٌمغُ ِخبؽجخ اٌغٍذ أ : ابض ا            

دٍش أْ اٌٍجبْ اٌؼٍٍّخ . اٌّششف األجٕجً ثٛػغ اعُ اٌجبِؼخ ػًٍ اٌجذٛس اٌزً رجشي فً فزشح اٌّّٙخ اٌؼٍٍّخ

ٌٍزشلٍخ لذ لشسد ػذَ لجٛي أثذبس ٌٍظ ػٍٍٙب اعُ اٌجبِؼخ وّب أْ رٌه ٌغجت دشجب ٚػذَ صمخ ثٍٓ األعزبر 

اٌّظشي ٚاألعزبر األجٕجً ٌٚىزفً وزبثٗ ئلشاس ثٛػغ اعُ اٌجبِؼخ ػًٍ اٌجذٛس اٌزً رجشي فً اٌخبسط لجً 

.  اٌغفش فً اٌّّٙخ اٌؼٍٍّخ

 

 .ٚ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

 
 

 

 
 


