
جبٍعخ طْطب ـ مييخ اىعيً٘ ـ قغٌ اىْجبد  

  2013 / 28/5 اىطبسئخ ٍذضش ٍجيظ اىقغٌ ثجيغخ 

 في تَبً اىغبعخ اىذبديخ عشش 2013/ 5 /28 اىَْعقذح فياىطبسئخاجتَع ٍجيظ اىقغٌ ثجيغتٔ 

دغِ فشيذ اىقبضي / د .سئيظ ٍجيظ قغٌ اىْجبد ٗثشئبعخ أ/ صجبدب ثَنتت األعتبر اىذمت٘س 

ـ  :ٗثذض٘س مو ٍِ اىغبدح
   ع٘اطف عيي ٍذغِ/ د.أ            ٍذَذ األّ٘س دغيِ عثَبُ / د.ععبد ٍذَذ أث٘ اىغع٘د             أ/ د.أ
 عالء ٍصطفي عييَبُ   / د.أ       أدَذ ششف اىذيِ عجذ اىٕ٘بة / د.أ                 مَبه دغيِ شيت٘د/ د.أ

  عبده سٍضبُ اىشْش٘سي   /د.أ            ٗجئ عجذ اىفتبح اىشّ٘ي  / د.أ             ٍصطفي ٍذَذ اىشيخ  / د.أ

    ٍت٘ىي عجذ اىعظيٌ ٍت٘ىي/ د.أ           أٍيَخ أدَذ ع٘ض هللا      / د.       أ    عبطف ٍذَذ أث٘ شبدي  / د.أ

 عَذٔ ٍذَذ دٗيذاس   / د.أ         ٍذَذ أدَذ دغْيِ اىجذيشي / د. أ             ع٘صاُ ٍذَذ اىغ٘اح / د.أ 

 إيَبُ دغِ فتذي عجذ اىظبٕش     / د.أ                   دْبُ ٍذَ٘د ٍجبسك  / د.أ                 ععيذح ٍذَذ سفبعي/ د.أ 

 دْبُ إثشإيٌ عيذ أدَذ /   د                    عبٍيخ عجبط شجبّٔ/     د         ّبّيظ جَبه اىذيِ عالً  / د. أ

خييو ٍذف٘ظ ععذ هللا  /           د         ٍٖب عجذ اىفتبح خييو  /   د         ّبصش عجذ اىشدَِ ع٘ييٌ  /    د

  ـ:ً يذضش اىجيغخ مو ٍِ اىغبدحٗه
      اىغيذ أدَذ ٍشعي دَبدٓ/ د.أ       ٍذَ٘د أث٘ اىيضيذ عجذ اىذق/ د.               أٍذَذ ّجئ اىش٘سثجي/ د.أ

      عصبً اىذيِ ٍذَذ أث٘ قبعٌ / د.أ          ٗداد عجذ اىعضيض قبعٌ     / د.أ                 اىٖبً ٍغعذ اىشفبعي/ د.أ

                    ععبد عييَبُ اىفقي/ د.أ

. خييو ٍذف٘ظ غشيت/ ٗقذ قبً ثأعَبه أٍبّٔ اىَجيظ اىغيذ اىذمت٘س

:  ٗثذأ اىْظش في جذٗه األعَبه  

 :شئون الدراسات العليا: أوال
ّبّيظ جَبه اىذيِ عالً األعتبر اىَغبعذ ثبىقغٌ اىَششف / د.ـ أطيع اىَجيظ عيي اىطيت اىَقذً ٍِ اىغيذح أ1

  .ثشفع اعٌ عيبدتٖب ٍِ ٕيئخ اإلششافٍذَذ ّجٖبُ شبٕيِ / عيي سعبىخ اىَبجغتيش اىخبصخ ثبىطبىت

عيي ّبّيظ جَبه اىذيِ عالً األعتبر اىَغبعذ ثبىقغٌ اىَششف / د. ٗافق اىَجيظ عيي طيت اىغيذح أ:اللقار  

ٗثزىل تصجخ ٕيئخ ثشفع اعٌ عيبدتٖب ٍِ ٕيئخ اإلششاف ٍذَذ ّجٖبُ شبٕيِ / سعبىخ اىَبجغتيش اىخبصخ ثبىطبىت

ـ :اإلششاف عيي اىْذ٘ اىتبىي

سضب ديَي أدَذ عَ٘س                  أعتبر اىتصْيف اىجضيئي ـ مييخ اىعيً٘ ـ جبٍعخ طْطب     / د.أ

إيْبط عشفٔ اىضٍشاّي                    أعتبر اىجبث٘ى٘جي ـ مييخ اىطت ـ جبٍعخ طْطب / د.أ

 

ّبّيظ جَبه اىذيِ عالً األعتبر اىَغبعذ ثبىقغٌ اىَششف / د.أطيع اىَجيظ عيي اىطيت اىَقذً ٍِ اىغيذح أ ـ2

  . ثشفع اعٌ عيبدتٖب ٍِ ٕيئخ اإلششافإثشإيٌ عجذ اىق٘ي دَبد/ عيي سعبىخ اىَبجغتيش اىخبصخ ثبىطبىت

عيي ّبّيظ جَبه اىذيِ عالً األعتبر اىَغبعذ ثبىقغٌ اىَششف / د. ٗافق اىَجيظ عيي طيت اىغيذح أ:اللقار  

ٗثزىل  ثشفع اعٌ عيبدتٖب ٍِ ٕيئخ اإلششاف إثشإيٌ عجذ اىق٘ي دَبد/ سعبىخ اىَبجغتيش اىخبصخ ثبىطبىت

ـ :تصجخ ٕيئخ اإلششاف عيي اىْذ٘ اىتبىي

أٍيَخ أدَذ ع٘ض هللا                    أعتبر اىَينشٗثي٘ى٘جي ـ مييخ اىعيً٘ ـ جبٍعخ طْطب     /د.أ

أٍبه عيف                                 أعتبر ثقغٌ عيٌ اىذي٘اُ ـ مييخ اىعيً٘ ـ جبٍعخ طْطب / د.أ

ـ : شئون أعضاء هيئة التدريس:ثانيا
صفبء عجذ اىعظيٌ  اىَصشي اىَذسط اىَغبعذ  ثبىقغٌ ٗ / ـ أطيع اىَجيظ عيي اىطيت اىَقذً ٍِ اىغيذح3

.  رىل ىتعييْٖب في دسجخ ٍذسط



صفبء عجذ اىعظيٌ  اىَصشي اىَذسط اىَغبعذ ثبىقغٌ في دسجخ / ي٘صي اىَجيظ ثتعييِ اىغيذح :اللقار  

/ 4 / 28في " اىجيئخ اىْجبتيخ"ٍذسط ٗرىل ثعذ دصـ٘ىٖب عيي دسجخ دمتـ٘س اىفيغفـخ في اىعيً٘ في تخصص

عيَب ثأّٖب ٍذَ٘د اىغيشح ٗدغْٔ اىغَعخ ٗقبئَخ ث٘اججبتٖب ٍْز تعييْٖب  . (ٍ٘افقخ ٍجيظ اىجبٍعخ)2013

.   ثبىقغٌ

 

عبٍخ عَيش عيي عط٘ٓ اىَذسط اىَغبعذ  ثبىقغٌ ٗ رىل / ـ أطيع اىَجيظ عيي اىطيت اىَقذً ٍِ اىغيذ4

.  ىتعيئْ في دسجخ ٍذسط

عبٍخ عَيش عيي عط٘ٓ اىَذسط اىَغبعذ  ثبىقغٌ في دسجخ ٍذسط / ي٘صي اىَجيظ ثتعييِ اىغيذ :اللقار  

ٍينشٗثي٘ى٘جي ـ "ٗرىل ثعـــذ دصـــ٘ىٔ عيي دسجــــخ دمتــ٘س اىفيغفــخ في اىعيـً٘ في تخصص 

عيَب ثأّٔ ٍذَ٘د اىغيشح ٗدغِ اىغَعخ ٗقبئٌ . (ٍ٘افقخ ٍجيظ اىجبٍعخ)2013 /27/5في " ثنتشي٘ى٘جي

.     ث٘اججبتٔ ٍْز تعيئْ  ثبىقغٌ

 

ـ اعتَذ اىَجيظ تشنيو ىجبُ اىََتذْيِ ٗاىَصذذيِ ىالٍتذبّبد اىْظشيخ ٗاىعَييخ ٗاىتطجيقيخ ٗاىشفٖيخ 5

.   2013ىطالة مييخ اىعيً٘ ٗاىتشثيخ ٗتَٖيذي اىَبجغتيش ٗدثيً٘ اىَينشٗثي٘ى٘جي دٗس يّ٘ئ 

  

 .ٗاّتٖي اىَجيظ ثذَذ هللا تعبىي في تَبً اىغبعخ اىثبّيخ عشش ٗاىْصف ظٖشا

 
            أمين المجلس                         

    رئيس المجلس                      

  

خليل محفوظ سعد هللا                                / د     

 حسن فريد القاضي/ د.أ

 

 
 


