
عبِؼخ ؽٕطب ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ لغُ إٌجبد  

  2013 / 3 /26ِؾؼش ِغٍظ اٌمغُ ثغٍغخ 

 فً رّبَ اٌغبػخ اٌؾبدٌخ ػشش 2013/ 3 /26اعزّغ ِغٍظ اٌمغُ ثغٍغزٗ إٌّؼمذح فً

ؽغٓ فشٌذ اٌمبػً / د .سئٍظ ِغٍظ لغُ إٌجبد ٚثشئبعخ أ/ طجبؽب ثّىزت األعزبر اٌذوزٛس 

ـ  :ٚثؾؼٛس وً ِٓ اٌغبدح
 ِؾّذ األٔٛس ؽغٍٓ ػضّبْ / د.عؼبد ِؾّذ أثٛ اٌغؼٛد                أ/ د.          أ    ِؾّذ ٔجٍٗ اٌشٛسثغً / د.أ

 أؽّذ ششف اٌذٌٓ ػجذ اٌٛ٘بة  / د. أ         ِؾّٛد أثٛ اٌٍضٌذ ػجذ اٌؾك/ د.أ                ػٛاؽف ػًٍ ِؾغٓ/ د.أ

 ٚداد ػجذ اٌؼضٌض لبعُ     / د.أ          ٚعٍٗ ػجذ اٌفزبػ اٌشًٛٔ    / د. أ        ػالء ِظطفً عٍٍّبْ     / د.أ

 عّؾٗ ِؾّذ دٌٚذاس   / د.أ           أٍِّخ أؽّذ ػٛع هللا      / د. أ        ػبدي سِؼبْ اٌشٕشٛسي   /د.أ 

 إٌّبْ ؽغٓ فزؾً ػجذ اٌظب٘ش     / د.أ                    عؼبد عٍٍّبْ اٌفمً/ د.أ                  عؼٍذح ِؾّذ سفبػً/ د. أ

 ؽٕبْ إثشاٍُ٘ عٍذ أؽّذ /   د                   عبٍِخ ػجبط شجبٔٗ/     د          ٔبٍٔظ عّبي اٌذٌٓ ػالَ  / د. أ

خًٍٍ ِؾفٛظ عؼذ هللا  /               د    ِٙب ػجذ اٌفزبػ خًٍٍ  /    د       ٔبطش ػجذ اٌشؽّٓ عٌٍُٛ    /    د

 :ٚلذ اػززس ػٓ اٌؾؼٛسوً ِٓ اٌغبدح
 ػبؽف ِؾّذ أثٛ شبدي                              / د.أ           اٌغٍذ أؽّذ ِشعً ؽّبدٖ/ د.أ              وّبي ؽغٍٓ شٍزٛد  / د.أ

ـ :َ ٌؾؼش اٌغٍغخ وً ِٓ اٌغبدحٚي
 ػظبَ اٌذٌٓ ِؾّذ أثٛ لبعُ    / د.أ                 اٌٙبَ ِغؼذ اٌشفبػً/ د.أ            ِظطفً ِؾّذ اٌشٍخ  / د.أ

 ِؾّذ أؽّذ ؽغٍٕٓ اٌجؾٍشي     / د. أ              عٛصاْ ِؾّذ اٌغٛاػ / د.     أ    ِزًٌٛ ػجذ اٌؼظٍُ ِزًٌٛ/ د.أ

                      ؽٕبْ ِؾّٛد ِجبسن  / د.أ  

. خًٍٍ ِؾفٛظ غشٌت/ ٚلذ لبَ ثأػّبي أِبٔٗ اٌّغٍظ اٌغٍذ اٌذوزٛس

/ د.سئٍظ اٌّغٍظ ٚاٌغبدح األػؼبء ثخبٌض اٌزؼبصي فً ٚفبح أ/ د.ٚلجً إٌظش فً عذٚي األػّبي رمذَ اٌغٍذ أ

ِجشٚن اٌغٛي أعزبر ٚسئٍظ لغُ اٌشٌبػٍبد ثبٌىٍٍخ داػٍٓ هللا ػض ٚعً أْ ٌزغّذٖ ثشؽّزٗ ٚالعشرٗ اٌظجش 

سئٍظ اٌّغٍظ ٚاٌغبدح األػؼبء ثبٌذػبء هلل ػض ٚعً ثبٌشفبء اٌؼبعً ٌىً ِٓ / د.ٚأٌؼب رمذَ اٌغٍذ أ. ٚاٌغٍٛاْ

. ِؾغٓ ثشوبد األعزبر ثمغُ اٌطجٍؼخ/ د.اٌٙبَ ِغؼذ اٌشفبػً ٚاٌغٍذ أ/ د.اٌغٍذح أ

:  ٚثذأ إٌظش فً عذٚي األػّبي  

  0 26/2/2013 صاد  المجل  جل  محض  امجلس  الصابس ابصاري  : أوال
ـ :أحيط  المجل  جلص اصالوضو صت  ابصايس: ثصنيص

. 5/3/2013 في يحضش نجُخ انعالقبد انثقبفيخـ 1

 27/2/2013َبئت سئيس انجبيعخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة ثشؤٌ قشاس يجهس انجبيعخ ثجهسخ / د. انسيذ أـ خطبة 2  

ٔضشٔسح انتضاو انسبدح أعضبء ْيئخ انتذسيس . ثضشٔسح انتضاو يجبنس كهيبد انجبيعخ ثتشكيم نجبٌ االيتحبٌ

.  ثبنًٕاصفبد انٕاجت تٕافشْب ثبنٕسقخ االيتحبَيخ ٔانٕاسدح يٍ يشكض ضًبٌ انجٕدح ثبنجبيعخ

سئيس انجبيعخ ثخصٕص تجٓيض يٕقع ثبنًقشساد انذساسيخ ٔيششٔعبد انتخشج ٔضشٔسح / د.ـ خطبة انسيذ أ3

. CDانحصٕل عهي َسخخ انكتشَٔيخ نًششٔعبد تخشج جًيع انطالة عهي 

ٔكيم انكهيخ نهذساسبد انعهيب ثشؤٌ عقذ انًؤتًش األٔل نشجبة انجبحثيٍ انخبص ثطالة / د.ـ خطبة انسيذ أ4

. (انًبجستيش ـ انذكتٕساِ)انذساسبد انعهيب انًسجهيٍ نذسجتي 

ـ خطبة يشكض انًعهٕيبد ٔانتٕثيق ٔدعى اتخبر انقشاس ثبنجبيعخ ٔانًشفق ثّ ًَٕرج خبص ثجيبَبد انخجشاء 5

.  ٔانًستشبسيٍ انزيٍ يًكٍ انشجٕع إنيٓى ٔعًم انذساسبد ٔحبالد دعى انقشاس

. عًيذ انكهيخ ٔانًٕضح ثّ أٌ انشيكبد انخبصخ ثبنسهف ال يجٕص فتحٓب/ د.ـ خطبة انسيذ أ6

.  انًٕجٕد ثبنًعًمLCPـ خطبة انًعًم انًشكضي ثجبيعخ طُطب ٔانًشفق ثّ جذٔل األسعبس انخبص ثجٓبص 7

ثخصٕص أَشبء يكبٌ يستقم نهًعشجخ انُجبتيخ " إداسح انٕسش ٔانصيبَخ"ـ خطبة اإلداسح انعبيخ نهشئٌٕ انُٓذسيخ 8

 ثتؤجيم انًٕضٕع نحيٍ تحذيذ انًتطهجبد 24/2/2013ٔقشاس نجُخ انًُشآد انجبيعيخ في . انًٕجٕدح ثبنقسى

. انضشٔسيخ نهكهيخ ٔعًم دساسخ تقذيشيخ نهتكهفخ ٔتعشض في جهسخ قبديخ

: شئون  ادا سصت  اعجيص: ثصاثص
. ػال ِظطفً ِؾّذ ِؾّذ أثٛ شؼشٖ/  اٌخبطخ ثبٌطبٌجخِبعغزٍشـ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ ؽٍت اٌزغغًٍ ٌذسعخ اي1



ػال ِظطفً ِؾّذ ِؾّذ أثٛ شؼشٖ ٌذسعخ اٌّبعغزٍش فً /  ٚافك اٌّغٍظ ػًٍ رغغًٍ اٌطبٌجخ: ابض ا

 :ثؼٕٛاْ" ٍِىشٚثٌٍٛٛعً"اٌؼٍَٛ فً رخظض 
اٌّمبِٚخ اٌجٌٍٛٛعٍخ ٌٍغُ اٌفطشي اٌضٌبسإٌٍْٛ إٌّزظ ثٛاعطخ ثؼغ أٔٛاع عٕظ فٍٛصاسٌُ "

" اٌٍّٛس ٌجؼغ اٌؾجٛة اٌّؾٍٍخ

"Biological control of Fusarium mycotoxin , zearalenone , 

contaminating certain local cereals grains" 

 ـ:رؾذ إششاف وً ِٓ اٌغبدح
اٌٙبَ ِغؼذ اٌشفبػً             أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛعً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب               سئٍغب / د.أ

أٍِّخ أؽّذ ػٛع هللا          أعزبر أِشاع إٌجبد ٚاٌفطشٌبد اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب  / د.أ

أؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ إعّبػًٍ    أعزبر ِغبػذ اٌٍّىشٚثٌٍٛٛعً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ اٌضلبصٌك     / د.أ

 

٘ذي شٛلً أؽّذ ٔٛػ اٌّؼٍذح  /ٌطبٌجخي ِبعغزٍشػًٍ رمشٌش اٌظالؽٍخ اٌخبص ثشعبٌخ ايأؽٍغ اٌّغٍظ ـ 2

. ثبٌمغُ

ـ  :اػزّذ اٌّغٍظ اٌزمشٌش ٚٚافك ػًٍ رشىًٍ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ ػًٍ إٌؾٛ اٌزبًٌ : ابض ا

ٌؾًٍ أؽّذ اٌظٛا٘شي            أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛعً اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ اٌضلبصٌك / د.أ

                                                                                                                           خبسعً 

سئٍغــب                        

ِؾّذ ِذؽذ غشٌت اٌجغًٍٛٔ  أعزبر اٌٍّىشٚثٌٍٛٛعً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ إٌّٛفٍخ             خبسعً / د.أ

     ػظبَ اٌذٌٓ ِؾّذ أثٛ لبعُ     أعزبر فغٌٍٛٛعٍب إٌجبد اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب/ د.أ  

ٔبٍٔظ عّبي اٌذٌٓ ػالَ         أعزبر ِغبػذ اٌجىزٍشٌٌٛٛعً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب          / د.أ   داخٍــً 

داخٍــً  

.  ػًٍ أْ ٌزمذَ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ ثزمشٌش ِشزشن

 

أؽّذ ٔبعؼ فشط اٌطًٌٛ  /ٌطبٌتي ِبعغزٍشػًٍ رمشٌش اٌظالؽٍخ اٌخبص ثشعبٌخ ايأؽٍغ اٌّغٍظ ـ 3

. أخظبئً ثبٌّشوض اٌمًِٛ ٌٍجؾٛس اٌؼٍٍّخ

ـ  :اػزّذ اٌّغٍظ اٌزمشٌش ٚٚافك ػًٍ رشىًٍ ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ ػًٍ إٌؾٛ اٌزبًٌ : ابض ا

"  ِّضً اٌمغُ" ٚعٍٗ ػجذ اٌفزبػ اٌشًٛٔ      أعزبر اٌجىزشٌٌٛٛعً ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب     خبسعً / د.أ

   ٔغٛي ػجبط االعٕبٚي        أعزبر اٌفٍشٚعبد ـ لغُ ثؾٛس رٍٛس اٌٍّبٖ ـ اٌّشوض اٌمًِٛ ٌٍجؾٛس ـ / د.أ

خبسعً                                                          اٌذلً                             

   ِؾّذ أؽّذ ػًٍ                 أعزبر اٌفٍشٚعبد ـ لغُ ثؾٛس رٍٛس اٌٍّبٖ ـ اٌّشوض اٌمًِٛ ٌٍجؾٛس ـ / د.         أ

  سئٍغب           داخًٍ                                                         اٌذلً                                      

 

ٔبٍٔظ عّبي اٌذٌٓ ػالَ اٌّششف اٌشئٍغً ػًٍ سعبٌخ اٌّبعغزٍش / د.اٌغٍذح أ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ ؽٍتـ 4

 ؽزى 15/2/2013٘بٌخ أٔٛس صوً اٌجشٌغً ٚرٌه ٌّذ فزشح اٌزغغًٍ ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ / اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ

14/2/2014 . 

٘بٌخ أٔٛس صوً / ٚافك اٌّغٍظ ػًٍ ؽٍت اٌّششف اٌشئٍغً ػًٍ سعبٌخ اٌّبعغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ: ابض ا  

ٚرٌه ٌؾبعخ اٌذساعخ  14/2/2014 ؽزى 15/2/2013اٌجشٌغً ثّذ فزشح اٌزغغًٍ ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ 

  .اٌؼٍٍّخ اٌخبطخ ثبٌشعبٌخ ٌٙزٖ اٌفزشح
 

داٌٍب إثشاٍُ٘ / ـ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف ػًٍ سعبٌخ اٌّبعغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ5

إٌّبْ عؼذ صٌؾ ِذسط اٌؼمبلٍش ـ وٍٍخ اٌظٍذٌخ ـ عبِؼخ ؽٕطب  / اٌذعٛلً اٌغٕذي ثشفغ اعُ اٌغٍذح اٌذوزٛس



وبٍٍٍِب ػجذ اٌؾٍّذ ِؾّٛد أثٛ اٌغؼٛد أعزبر ِغبػذ اٌؼمبلٍش ـ وٍٍخ / د.ٚإػبفخ اٌغٍذح أ (ثٕبء ػًٍ سغجزٙب)

. اٌظٍذٌخ ـ عبِؼخ ؽٕطب ثذال ِٓ عٍبدرٙب

داٌٍب /  ٚافك اٌّغٍظ ػًٍ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف ػًٍ سعبٌخ اٌّبعغزٍش اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ: ابض ا  

إٌّبْ عؼذ صٌؾ ِذسط اٌؼمبلٍش ـ وٍٍخ اٌظٍذٌخ ـ عبِؼخ / إثشاٍُ٘ اٌذعٛلً اٌغٕذي ثشفغ اعُ اٌغٍذح اٌذوزٛس

وبٍٍٍِب ػجذ اٌؾٍّذ ِؾّٛد أثٛ اٌغؼٛد أعزبر ِغبػذ اٌؼمبلٍش ـ / د.ٚإػبفخ اٌغٍذح أ (ثٕبء ػًٍ سغجزٙب)ؽٕطب 

: وٍٍخ اٌظٍذٌخ ـ عبِؼخ ؽٕطب ثذال ِٓ عٍبدرٙب ٚثزٌه رظجؼ ٍ٘ئخ اإلششاف ػًٍ إٌؾٛ اٌزبًٌ
وّبي ؽغٍٓ شٍزٛد                   أعزبر اٌجٍئخ اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب               سئٍغب / د.أ

ؽغٓ فشٌذ اٌمبػً                    أعزبر اٌجٍئخ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب  / د.أ

          أعزبر ِغبػذ اٌؼمبلٍش ـ وٍٍخ اٌظٍذٌخ ـ عبِؼخ ؽٕطب   وبٍٍٍِب ػجذ اٌؾٍّذ ِؾّٛد/ د.أ

 

سػب ؽًٍّ عّٛس / د.ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ثشأْ سفغ اعُ أ/ د.ـ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ خطبة اٌغٍذ أ6

ِؾّذ سِؼبْ / د.سأذا عٍّش ٔٛفً ٚأٌؼب سفغ اعُ أ/ ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف ٌشعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ

. ِؾّٛد فزؾً عّؼٗ/ اٌشٕشٛسي ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف ٌشعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌت

: اَرً ٚافك اٌّغٍظ ػًٍ : ابض ا  

/ سػب ؽًٍّ أؽّذ عّٛس ِٓ ٍ٘ئخ اإلششاف ػًٍ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌجخ/ د.ـ سفغ اعُ اٌغٍذ أ1

سأذا عٍّش ِؾّذ ٔٛفً ٚرٌه ٌغفش عٍبدرٗ ٚػذَ ِشٚس ٔظف ِذح اٌؾذ األدٔى ٌٍزغغًٍ ٚثزٌه رظجؼ ٍ٘ئخ 

: اإلششاف ػًٍ إٌؾٛ اٌزبًٌ

ِؾّٛد أثٛ اٌٍضٌذ ػجذ اٌؾك     أعزبر اٌفغٌٍٛٛعً اٌّزفشؽ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب   / د.أ

ػبدي سِؼبْ اٌشٕشٛسي        أعزبر اٌٛساصخ ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب                            سئٍغب / د.أ

أٌّٓ فٍظً ػّش                  أعزبر أِشاع إٌجبد ـ وٍٍخ اٌضساػخ ـ عبِؼخ وفش اٌشٍخ  / د.أ

ـ ِشوض ثؾٛس األسص ـ عخب وفش اٌشٍخ   (ِذسط)ِؾّذ ِؾّذ ػجذ اٌٛ٘بة        ثبؽش /   د

ِؾّذ سِؼبْ اٌشٕشٛسي أعزبر ؽت األؽفبي ـ وٍٍخ اٌطت ـ عبِؼخ ؽٕطب ِٓ ٍ٘ئخ / د.ـ سفغ اعُ اٌغٍذ أ2

ِؾّٛد فزؾً عّؼٗ ٚرٌه ٌزغبٚص عٍبدرٗ إٌظبة اٌّمشس / اإلششاف ٌشعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبطخ ثبٌطبٌت

: ٌٍزغغًٍ ٚثزٌه رظجؼ ٍ٘ئخ اإلششاف ػًٍ إٌؾٛ اٌزبًٌ

ِظطفً ِؾّذ اٌشٍخ       أعزبر اٌطؾبٌت ـ وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب                               سئٍغب  / د.أ

ِٕبي ػجذ اٌٛاؽذ ػٍذ       أعزبر اٌجبصٌٛٛعٍب اإلوٍٍٍٕىٍخ ـ وٍٍخ اٌطت ـ عبِؼخ ؽٕطب  / د.أ

 

ٚوًٍ اٌىٍٍخ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب ثشأْ أػذاد اٌطالة اٌّطٍٛة لٍذُ٘ / د.ـ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ خطبة اٌغٍذ أ7

. ثبٌذثٍِٛبد اٌّخزٍفخ ٚوزا ػذد اٌطالة اٌّطٍٛة رغغٍٍُٙ فً األلغبَ اٌؼٍٍّخ ٌذسعزً اٌّبعغزٍش ٚاٌذوزٛساٖ

 :األػذاد اٌزبٌٍخ  ٚافك اٌّغٍظ ػًٍ: ابض ا  

: رٍّٙذي اٌّبعغزٍش: أٚال
. ؽالة ٌٍزٍّٙذي (10)ػذد  (فطشٌبد ، ثىزشٌب)ـ شؼجخ اٌٍّىشٚثٌٍٛٛعً 1

. ؽالة ٌٍزٍّٙذي (5)ـ شؼجخ اٌطؾبٌت ػذد 2

. ؽالة ٌٍزٍّٙذي (5)ـ شؼجخ اٌجٍئخ ػذد 3

. ؽالة ٌٍزٍّٙذي (5)ـ شؼجخ اٌفغٌٍٛٛعً ػذد 4

.  ؽالة ٌٍزٍّٙذي (5)ـ شؼجخ اٌٛساصخ ػذد 5

: دثٍَٛ اٌٍّىشٚثٌٍٛٛعً: صبٍٔب
. ؽبٌت ٌذثٍِٛٗ اٌٍّىشٚثٌٍٛٛعً (20)ػذد 

   .ٚلشس اٌّغٍظ أْ ٌشاػً فً اإلػالْ اٌخبص ثبٌمٍذ ثبٌذساعبد اٌؼٍٍب رفؼًٍ خشٌغً وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ؽٕطب

: ن أ حصء هيئس  ابدارلشئو: ا اعص
ؽغٓ فشٌذ اٌمبػً ٚاٌخبص ثظشف ثذي ػالط شٙشي / د.ـ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ االلزشاػ اٌّمذَ ِٓ اٌغٍذ أ8

ألػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ ِؼبٍُٚٔٙ ٚرٌه ٔظشا ٌؼذَ ٚػٛػ اٌشؤٌخ ثّششٚع اٌشػبٌخ اٌظؾٍخ ثبٌغبِؼخ ٚاٌزي ال 



 ٌِٛب عٌٕٛب ِٚغ رٌه ٌمَٛ اٌؼؼٛ ثذفغ ٔظف لٍّخ اٌىشف ٌٍطجٍت 26ٌشًّ أعشح اٌؼؼٛ ثبٌشغُ ِٓ خظُ 

 :ػًٍ أْ ٌزُ اٌظشف ثبٌمٍّخ اٌزبٌٍخ. وّب أْ ثٗ اٌىضٍش ِٓ األِٛس اٌشٚرٍٍٕخ. اٌّؼبٌظ

شٙشٌب   ( ع3500ٍٕٗ)ـ األعزبر 1

شٙشٌب  ( ع2500ٍٕٗ)ـ األعزبر اٌّغبػذ 2

شٙشٌب  ( ع1500ٍٕٗ)ـ اٌّذسط 3

شٙشٌب  ( ع1000ٍٕٗ)ـ اٌّذسط اٌّغبػذ 4

شٙشٌب  ( ع500ٍٕٗ)ـ اٌّؼٍذ 5

ػًٍ أْ ٌٕض ػًٍ رٌه ثمبْٔٛ رٕظٍُ اٌغبِؼبد ٌٚظجؼ ٘زا ثٕذ أعبعً ثبعزّبسح ِفشداد اٌّشرت ٚغٍش خبػغ 

 .ٌٍؼشٌجخ

 . االلزشاػ  ٚافك اٌّغٍظ ػًٍ: ابض ا  

 
 ثشأْ ٍ٘ئخ األِٓ 5/3/2013 ثزبسٌخ 488سلُ " اٌٛصٌش"ـ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ وزبة ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ 9

 ٚاٌّزؼّٓ ثأٔٗ رالؽع فً اَٚٔخ األخٍشح لٍبَ ثؼغ 2013ٌغٕخ  (2)اٌمًِٛ أطذسد إٌّشٛس اٌذٚسي سلُ 

ٔشطبء اٌّغزّغ اٌّذًٔ ِٓ اٌشجبة فً إؽبس اٌزذسٌت اٌزي رىٍفخ ثُٙ إٌّظّبد اٌغٍش ؽىٍِٛخ اٌّظشٌخ 

ٚاٌغّؼٍبد األٍٍ٘خ ثّخبؽجخ اٌغٙبد اٌؾىٍِٛخ ٌٍؾظٛي ػًٍ ِؼٍِٛبد ػٓ خطؾ اٌزٍّٕخ ثٙب أٚ أي ثٍبٔبد ِزؼٍمخ 

ٚصٌش اٌزؼٍٍُ ثؼذَ اإلفظبػ ػٓ أٌخ ِؼٍِٛبد ثخطؾ اٌزٍّٕخ ٌٍذٌٚخ ؽجمب / د.ٚلذ أشبس اٌغٍذ أ. ثمشاساد اٌذٌٚخ

. ٌمبْٔٛ اٌٍٛائؼ إٌّظّخ ٌزٌه

ٌٚىٓ ٌّىٓ اٌزأوذ ػًٍ . ٌشي اٌّغٍظ أْ ٘زا ٌزؼبسع ِغ اٌذعزٛس ٚشفبفٍخ اٌؾظٛي ػًٍ اٌّؼٍِٛبد  : ابض ا  

  .طفخ اٌشخض اٌزي ٌطٍت ِؼٍِٛبد ٚعٙٗ ػٍّٗ ٚاإلداسح ً٘ اٌزً ػٕذ٘ب ٘زٖ اٌخطؾ
 

ِذٌش ِشوض ػّبْ اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ ثشأْ ػًّ رؾًٍٍ ٌألٚساق / د.ـ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ خطبة اٌغٍذ أ10

اعزؼذادا إلػذاد اٌزمشٌش اٌغٕٛي " اٌّشفك"االِزؾبٍٔخ ٌٍفظً اٌذساعً األٚي ثألغبَ اٌىٍٍخ ٚرٌه ٚفمب ٌٍّٕٛرط 

ؽٍش أْ ٘زا اٌزمشٌش أؽذ اٌؼٕبطش اٌؼشٚسٌخ العزٍفبء ٚرمٍٍُ .  ٌٍىٍٍخ ثؼذ أزٙبء اِزؾبٔبد اٌفظً اٌذساعً اٌضبًٔ

. اٌفبػٍٍخ اٌزؼٍٍٍّخ ٚاٌزً ً٘ أؽذ ِؾبٚس االػزّبد

: ٚافك اٌّغٍظ ػًٍ رشىًٍ ٌغٕخ ِٓ اٌغبدح  : ابض ا  

عالء مصطفي أبو زيد / د.سعاد محمد أبو السعود        أ/ د.محمد نبيه الشوربجي          أ/ د.أ
 محمد أحمد حسنين البحيري/ د.عادل رمضان الشنشوري      أ/ د.وجيه عبد الفتاح الشوني      أ/ د.أ

.             ٚرٌه إلػذاد ٚاعزٍفبء اٌزمشٌش

 :ن  اطالبشئو: خص لص
ٚوًٍ وٍٍخ اٌزشثٍخ ثشأْ الزشاػ ِغٍظ وٍٍخ اٌزشثٍخ افززبػ اٌذساعخ / د.ـ أؽٍغ اٌّغٍظ ػًٍ خطبة اٌغٍذ أ11

. 2013/2014ٌٍزذسٌظ ثبٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼً اٌمبَ 

ٚافك اٌّغٍظ ػًٍ إِىبٍٔخ اٌمغُ فً رذسٌظ اٌّمشساد ٌطالة وٍٍخ اٌزشثٍخ ثبٌٍغخ اإلٔغٍٍضٌخ اػزجبسا   : ابض ا  

. 2013/2014ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼً 

. ٚأزًٙ اٌّغٍظ ثؾّذ هللا رؼبًٌ فً رّبَ اٌغبػخ اٌضبٍٔخ ػشش ٚإٌظف ظٙشا

 
 أمين المجلس                                    

   رئيس المجلس                 

 

خليل محفوظ سعد هللا                              / د 

 حسن فريد القاضي / د.أ


