
 جبِؼخ ؽٕطب ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ لغُ إٌجبد 

  2013 / 1 /22ِذؼش ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغخ 

 في رّبَ اٌغبػخ اٌذبديخ ػشش 2013/ 1 /22اجزّغ ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغزٗ إٌّؼمذح في

دغٓ فشيذ اٌمبػي / د .سئيظ ِجٍظ لغُ إٌجبد ٚثشئبعخ أ/ طجبدب ثّىزت األعزبر اٌذوزٛس 

 ـ :ٚثذؼٛس وً ِٓ اٌغبدح
           ػٛاؽف ػٍي ِذغٓ/ د.عؼبد ِذّذ أثٛ اٌغؼٛد                أ/ د.          أ    ِذّذ ٔجيٗ اٌشٛسثجي / د.أ

 ػالء ِظطفي عٍيّبْ      / د.أدّذ ششف اٌذيٓ ػجذ اٌٛ٘بة        أ/ د.وّبي دغيٓ شٍزٛد                 أ/ د.أ

 ػبدي سِؼبْ اٌشٕشٛسي   /د.ٚداد ػجذ اٌؼضيض لبعُ                   أ/ د.ٚجيٗ ػجذ اٌفزبح اٌشٛٔي          أ/ د.أ

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

        عؼيذح ِذّذ سفبػي/ د.عّذٗ ِذّذ دٚيذاس                     أ/ د.أ  ِذّذ أدّذ دغٕيٓ اٌجذيشي     / د. أ

 ٔبٔيظ جّبي اٌذيٓ ػالَ   / د.إيّبْ دغٓ فزذي ػجذ اٌظب٘ش         أ/ د.أدٕبْ ِذّٛد ِجبسن                 / د. أ

 خٍيً ِذفٛظ عؼذ هللا / ٔبطش ػجذ اٌشدّٓ عٛيٍُ                د/                 د   عبِيخ ػجبط شجبٔٗ/    د

 ـ:َ يذؼش اٌجٍغخ وً ِٓ اٌغبدحٚي
      اٌغيذ أدّذ ِشعي دّبدٖ/ د.         أِذّٛد أثٛ اٌيضيذ ػجذ اٌذك / د.أِذّذ األٔٛس دغيٓ ػثّبْ         / د.أ

 ػظبَ اٌذيٓ ِذّذ أثٛ لبعُ   / د.اٌٙبَ ِغؼذ اٌشفبػي                    أ/ د.أ          ِظطفي ِذّذ اٌشيخ     / د.أ

 دٕبْ إثشا٘يُ عيذ أدّذ / د                       عؼبد عٍيّبْ اٌفمي/ د.أِزٌٛي ػجذ اٌؼظيُ ِزٌٛي           / د.أ

 ِٙب ػجذ اٌفزبح خٍيً  /   د

 : ٚثذأ إٌظش في جذٚي األػّبي

يع إضبفّ كهًخ ثصٕسح يؤلتخ  0 25/12/2012 صاد  المجل  جل  محض  امجلس  الصابس ابصاري  : أوال

 ٔافك انًجهس عهي أٌ تجمي انًعشجخ في يكبَٓب انجذيذ ثذجشح : ابض ا ثبنًذضش نيصجخ 12في انًٕضٕع سلى 

ثذس ثبنذٔس انثبَي ثصٕسح يؤلتخ دتي يتى ثُبء يعشجخ جذيذح في يكبٌ انصٕثخ انمذيًخ عجذ انفتبح / د.انسيذ أ

سئيس انمسى األستبر / د.عًيذ انكهيخ ٔيكهف انسيذ أ/ د.ٔجزء يٍ دذيمخ انكهيخ ثطهت يٍ انمسى إني انسيذ أ

 6يعًم سلى  ]:انًششف عهي انجذٔل نٕضع جذٔل انذساسبد انعهيب  في انغشف األسثعخ انًٕجٕدح ثبنمسى ْٔي

 ٔكزنك تجٓيز ْزِ انمبعبد دتي يًكٍ استخذايٓب نًذبضشاد [ ، ٔلبعخ انسيًُبس ٔانًعشجخ7، ٔيعًم سلى 

 . انذساسبد انعهيب

ـ :أحيط  المجل  جلص اصالوضو صت  ابصايس: ثصنيص
 .1/1/2013 يذضش نجُخ انعاللبد انثمبفيخ في ـ1

ـ خطبة ٔدذح إداسح يششٔعبد انتطٕيش ثبنتعهيى انعبني ثشأٌ استذذاث يكٌٕ نتًٕيم يششٔعبد تُبفسيخ في 2

 .يجبل انجذج انعهًي انتطجيمي

ـ خطبة انذساسبد انعهيب ثبنكهيخ ثخصٕص أسفبق َسخخ يٍ انجذج انًُشٕس نكم يٍ سسبنتي انًبجستيش 3

 . يع تمذيى تمشيش انصالديخ عُذ انتشكيم2011ٔانذكتٕساِ انًسجهيٍ ثعذ شٓش أثشيم 

 .ـ خطبة ٔدذح إداسح يششٔعبد انتطٕيش ثبنجبيعخ ثشـأٌ تشديت انجبَت انكٕسي اللبيخ يششٔعبد ثذثيخ4

ْٔي " انعذد انشاثع"ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انجيئخ ثصذد إصذاس انُششح انجيئيخ نكهيخ انعهٕو / د.ـ خطبة انسيذ أ5

 .َششح تثميفيخ ثيئيخ

ثشأٌ أسًبء انًمشساد اإلنيكتشَٔيّ " يشكز انتعهيى اإلنكتشَٔي"ـ خطبة ٔدذح إداسح يششٔعبد انتطٕيش 6

 .انًشاد تذٕيهٓب إني يمشساد انكتشَٔيخ ٔرنك نعذو ٔجٕد أي يمشساد دبنيّ يع انفشيك انفُي



 ثبنًٕافمخ عهي 26/12/2012ثشأٌ لشاس يجهس انجبيعخ في " انٕافذيٍ"ـ خطبة انذساسبد انعهيب ثبنجبيعخ 7

 . لجٕل انطالة انًصشييٍ ٔانٕافذيٍ انذبصهيٍ عهي تمذيش يمجٕل ثبنتسجيم ثبنذساسبد انعهيب

 :شئون  ادا سصت  اعجيص: ثصاثص
 .اٌغيذ ػجذ اٌشدّٓ اٌغيذ ػجذ اٌشدّٓ/ ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػٍي ؽٍت اٌزغجيً ٌذسجخ اٌّبجغزيش اٌخبص ثبٌطبٌت 1

اٌغيذ ػجذ اٌشدّٓ اٌغيذ ػجذ اٌشدّٓ ٌذسجخ اٌّبجغزيش في /  ٚافك اٌّجٍظ ػٍي رغجيً اٌطبٌت: ابض ا

 :ثؼٕٛاْ" ِيىشٚثيٌٛٛجي"اٌؼٍَٛ في رخظض 

 " اٌذٚس اٌّذزًّ ٌجىزيشيب اٌّذفضاد اٌذيٛيخ في إصاٌخ عّيخ اٌؼٕبطش اٌثميٍخ"
"Potential role of probiotics bacteria in heavy metals detoxification" 

 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
       أعزبر اٌىيّيبء اٌذيٛي ـ لغُ اٌىيّيبء ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب ايٙبة ِظطفي ِذّذ ػٍي   / د.أ

    سئيغب                 أعزبر ِغبػذ اٌّيىشٚثيٌٛٛجي ـ لغُ إٌجبد ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب           ٔبٔيظ جّبي اٌذيٓ ػالَ    / د.أ

 ِذسط ثىزشيب ـ لغُ إٌجبد ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطبعبِيخ ػجبط عؼذ شجبٔٗ     /   د

 

 . أدّذ دّذي اٌغيذ دبفع/ أؽٍغ اٌّجٍظ ػٍي ؽٍت اٌزغجيً ٌذسجخ اٌّبجغزيش اٌخبص ثبٌطبٌت ـ 2

أدّذ دّذي اٌغيذ دبفع  ٌذسجخ اٌّبجغزيش في اٌؼٍَٛ في /  ٚافك اٌّجٍظ ػٍي رغجيً اٌطبٌت: ابض ا

 :ثؼٕٛاْ" ِيىشٚثيٌٛٛجي"رخظض 

 "رأثيش اٌجىزيشيب ػٍي رذًٍ األدٌخ اٌجٕبئيخ اٌجيٌٛٛجيخ ثّغشح اٌجشيّخ"
"Impact of bacteria on the decomposition of biological evidence in crime scene" 

 ـ:رذذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
     أعزبر اٌٛساثخ ٚاٌزظٕيف اٌذيٛي ـ لغُ إٌجبد  ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ دٍٛاْػجذ اٌفزبح ثذس ِذّذ ثذس        / د.أ

                         سئيغبأعزبر اٌجىزشيب ـ لغُ إٌجبد ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب   ٚجيٗ ػجذ اٌفزبح اٌشٛٔي      /د.أ

 ِذسط اٌجىزشيب ـ لغُ إٌجبد ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطبِٙب ػجذ اٌفزبح خٍيً             /   د

 

 طفبء ػجذ اٌؼظيُ ػٍي /ػٍي رمشيش اٌظالديخ اٌخبص ثشعبٌخ اٌذوزٛساح اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ أؽٍغ اٌّجٍظ ـ 3

 .اٌّظشي اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ

 ـ :اػزّذ اٌّجٍظ اٌزمشيش ٚٚافك ػٍي رشىيً ٌجٕخ اٌذىُ ٚإٌّبلشخ ػٍي إٌذٛ اٌزبٌي : ابض ا

    خبسجي أعزبر اٌزظٕيف ٚاٌفٍٛسح ـ لغُ إٌجبد ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ اٌمب٘شح      دغٕبء أدّذ دغٕي       / د.أ

 خبسجي     أعزبر اٌجيئخ إٌجبريخ ـ لغُ إٌجبد ٚاٌّيىشٚثيٌٛٛجي ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ اإلعىٕذسيخ ٌيٍي ِذّذ ثيذق           / د.أ

  سئيغـب      أعزبر اٌجيئخ إٌجبريخ ـ لغُ إٌجبد ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب                 داخٍي         وّبي دغيٓ شٍزٛد     / د.أ

 أعزبر اٌجيئخ اٌجبريخ ـ لغُ إٌجبد ـ وٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ ؽٕطب      داخٍيأدّذ ششف اٌذيٓ ػجذ اٌٛ٘بة     / د.أ

 . ػٍي أْ يزمذَ اٌثبٌث ٚاٌشاثغ ثزمشيش ِشزشن

 

عؼبد ِذّذ أثٛ اٌغؼٛد اٌّششف اٌشئيغي ػٍي سعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ  / د.ـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػٍي ؽٍت أ4

 . عّبح ػجذ اٌمبدس اٌذثيىي اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ ثزغييش ػٕٛاْ اٌشعبٌخ/ ثبٌطبٌجخ 

عؼبد ِذّذ أثٛ اٌغؼٛد اٌّششف اٌشئيغي ػٍي سعبٌخ اٌذوزٛساٖ / د.ؽٍت أ ٚافك اٌّجٍظ ػٍي  : ابض ا

 :عّبح ػجذ اٌمبدس اٌذثيىي اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ ثزغييش ػٕٛاْ اٌشعبٌخ / اٌخبطخ  ثبٌطبٌجخ 

ِٓ: 



 "دساعبد ػٍي األجغبَ اٌذجشيخ ٌفطش اعجشجيٍظ اعىٍيشٚشيٛٔيجش ٚاٌمٍٛيذاد اٌّغزخٍظخ"

“Studies on sclerotia of Aspergillus sclerotioniger and the extracted 

alkaloids” 

 : ٚيظجخ

" دساعبد ػٍي األجغبَ اٌذجشيخ ٌجؼغ أٔٛاع اٌجٕظ اعجشجيٍظ"

“Studies on the sclerotia of some species in the genus Aspergillus” 

 . ػٍّب ثأْ ٘زا اٌزغييشغيش جٛ٘شي

 

ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ثشأْ سأي اٌّجٍظ ػٓ عيش ثذث / د.أؽٍغ اٌّجٍظ ػٍي خطبة اٌغيذ أـ 5

 :اٌّبجغزيش اٌخبص ثىً ِٓ 

 .17/10/2010ػٍي ِذّذ ػٍي ػٛدٖ ديث أٔزٙذ فزشح اٌزغجيً ثزبسيخ / اٌطبٌت

  .12/6/2011أدّذ إثشا٘يُ ِذّذ ػجذ اٌؼبؽي شٍجي ديث أٔزٙذ فزشح اٌزغجيً ثزبسيخ / اٌطبٌت

ػٍي ِذّذ ػٍي ػٛدٖ ٌذسجخ اٌّبجغزيش ٌؼذَ جذيخ اٌطبٌت / ٚافك اٌّجٍظ ػٍي اٌغبء رغجيً اٌطبٌت : ابض ا

 .في اٌذؼٛس ٌٍمغُ ٚرذذيذ ِٛلفٗ ِٓ اٌزغجيً

أدّذ إثشا٘يُ ِذّذ شٍجي يشي اٌّجٍظ إػطبئٗ فشطخ ٌّذح شٙش دزي يّىٓ االرظبي ثبٌطبٌت / أِب اٌطبٌت

 .ديث أْ اٌغبدح اٌّششفيٓ لشسٚا أٔٗ أٔزٙي ِٓ وزبثخ اٌشعبٌخ. ٌزذذيذ ِٛلفٗ ِٓ اٌزغجيً

 

 : أؽٍغ اٌّجٍظ ػٍي ؽٍت وً ِٓ اٌغبدحـ6

 ِظطفي ِذّذ اٌشيخ/ د.أ

 ِزٌٛي ػجذ اٌؼظيُ ِزٌٛي/ د.أ

 .ػجذ اٌفزبح ثذس اٌزي أزمً ٌٍؼًّ ثىٍيخ اٌؼٍَٛ ـ جبِؼخ دٍٛاْ/ د.ٚرٌه ٌزىشيُ اٌغيذ أ

ػجذ اٌفزبح ثذس ٌّب ٌٗ ِٓ أيذي ثيؼبء ػٍي اٌمغُ ٚيمزشح / د.ٚافك اٌّجٍظ ػٍي رىشيُ اٌغيذ أ : ابض ا

اٌّجٍظ رىشيُ اٌغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ  ٚاٌّٛظفيٓ ٚاٌؼّبي ثبٌمغُ اٌزيٓ أديٍٛا إٌي اٌّؼبػ في راد 

 :ٚرشىيً ٌجٕخ ِٓ اٌغبدح. اٌيَٛ اٌزي يذذدٖ اٌمغُ فيّب ثؼذ

 أٔٛس عؼيذ اٌجذسي / ػبدي سِؼبْ اٌشٕشٛسي        ،    د/ د.ػالء ِظطفي أثٛ صيذ      ،    أ/ د.أ

. ٌالػذاد ٌٙزا اٌزىشيُ ٚرذذيذ ِيؼبدٖ

 

ِذّذ أدّذ دغٕيٓ اٌجذيشي ٚرٌه ثظشف ِىبفأح ِبٌيخ / د.اإللزشاح اٌّمذَ ِٓ اٌغيذ أـ أؽٍغ اٌّجٍظ ػٍي 7

أعٛح ثجؼغ وٍيبد " ٔظف اٌزشَ"ٌٍغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٚٔٗ اٌزيٓ يمِْٛٛ ثبِزذبٔبد 

 .اٌجبِؼخ

ِذّذ أدّذ دغٕيٓ اٌجذيشي ٚرٌه ثظشف ِىبفأح / د.اإللزشاح اٌّمذَ ِٓ اٌغيذ أ ٚافك اٌّجٍظ ػٍي : ابض ا

أعٛح ثجؼغ " ٔظف اٌزشَ"ِبٌيخ ٌٍغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚاٌٙيئخ اٌّؼبٚٔٗ اٌزيٓ يمِْٛٛ ثبِزذبٔبد 

 .وٍيبد اٌجبِؼخ

 .ٚأزٙي اٌّجٍظ ثذّذ هللا رؼبٌي في رّبَ اٌغبػخ اٌثبٔيخ ػشش ٚإٌظف ظٙشا

   سئيظ اٌّجٍظ                    أِيٓ اٌّجٍظ                                   

 دغٓ فشيذ اٌمبػي / د.خٍيً ِذفٛظ عؼذ هللا                                    أ/ د 


