
 

 26/11/2013جدول أعمال مجلس القسم  جلسة الثالثاء الموافق 

  2013/ 10/ 29اٌزظذيك ػٍي ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  :  أٚال

 :ِٛػٛػبد رّذ اٌّٛافمخ ػٍيٙب ثبٌزفٛيغ ٌإلؽبؽخ ثشؤْ: صبٔيب 

 

أفٕبْ ؽّذٜ / دػبء اٌغًّ، اٌّؼيذح/ ِٝ اٌميؼٝ، اٌّذسط ِغبػذ/ اٌذوزٛسح: اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ-  1

 :ٌؾؼٛس اٌّئرّش اٌغٕٛىجؼٕٛاْ

" 40 th Annual Conference" (Scientific Challenges & Emerging technology 

Teansfer in Modern Egypt), Alexandria.  

  .  2013 ديغّجش 30-28ٚرٌه فٝ اٌفزشح ِٓ 

ٌؾؼٛس اٌّئرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌشاثغ ػشش ٌؼٍَٛ - عّش ػجذ اٌٙبدٜ خطبة/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌّؼيذح- 2

 ثّذيٕخ 2013 ديغّجش 3-1اٌّمشس أؼمبدٖ فٝ اٌفزشح ِٓ " اٌّٛاد ٌٍزطجيمبد اٌؾيٛيخ" اٌّٛاد ثؼٕٛاْ

 .األعىٕذسيخ ٚرٌه وّغزّؼخ 

: ٌؾؼٛس اٌّئرّش اٌغٕٜٛ ثؼٕٛاْ- ِشٚح اٌشفبػٝ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌّؼيذح- 3

3
rd

 Euro-Mediterranean Conferences on natural Products Bio technology to 

Nanomedicine, Egypt. 

 1/10/2013ٌّٕؾٙب أعبصح ٌّشافمخ اٌضٚط ٚرٌه ٌٍفزشح ِٓ - ايٕبط ِؾّذ غٕيُ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 4

  . 30/8/2014ؽزٝ 

 

: ِٛػٛػبد شئْٛ ؽالة ثشؤْ : صبٌضب

. الزشاػ ثزؼذيً ػذد عبػبد اٌخطخ اٌذساعيخ ٌجشٔبِظ ِؼبدٌخ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ -  1

.  اؽزيبط اٌمغُ ٌزؼييٓ ِؼيذيٓ صيبدح ػٓ اٌخطخ اٌخّغيخ - 2

 (ن ؽيٜٛ/اٌىيّيبء، ن)اخزيبس ِؾىُ خبسعٝ ٌٍغبػبد اٌّؼزّذح ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ٌشؼجزٝ - 3

. ٔظشا ٌظشٚفٗ اٌظؾيخ -  ِشعٝ أثٛ عىيٕخ/ د.رٛصيغ ِؾبػشاد أ- 4

ثخظٛص دساعخ  (ِيىشٚ/ ن)ثبٌّغزٜٛ اٌضبٌش شؼجخ - رمٝ ِؾّذ اٌغيذ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت-  5

 2 ، ػؼٛيخ 1ػؼٛيخ 

 

 : ِٛػٛػبد دساعبد ػٍيب ثشؤْ: ساثؼب

ِيبدح ؽغٓ  :رمشيش اٌظالؽيخ ٚالزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌّبعغزيش فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ٌٍطبٌجخ- 1

: ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ-  ػجذ اٌغٛاد 

 اٌغبِؼخ اٌىٍيخ اٌٛظيفخ االعُ َ

 اٌضلبصيك اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ  "سئيغب"ؽّبدٖ أؽّذ ويٍخ   / د.أ 1

 دِيبؽ اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء غيش اٌؼؼٛيخ ػبدي صوٝ اٌغٕجبؽٝ/ د.أ 2

 ؽٕطب اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ اٌّزفشؽ  أِيشح ِؾّٛد ؽغبٔيٓ/  د.أ 3

 ؽٕطب اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ ٕ٘بء طالػ اٌذعٛلٝ/ د.أ 4

عّش ػجذ اٌٙبدٜ اثشا٘يُ خطبة / اٌزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ٌٍطبٌجخ- 2

:  ثؼٕٛاْ  (اٌّؼيذح ثبٌمغُ)

" رؾؼيش ٚدساعخ اٌخظبئض اٌّؼبدح ٌٍّيىشٚثبد ألٌيبف اٌجٌٛيّش إٌبٔٛيخ ثبٌغضي اٌىٙشثبئٝ " 

"Synthesis and study of Antimicrobial Properties of Electrospun Polymer 

Nanofiber " 

: ٚرٌه رؾذ اششاف وً ِٓ

 (سئيغب)اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ               أعزبر ويّيبء اٌجٌٛيّشاد  ثبٌمغُ / د.أ

 



 ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ                      ِذسط اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ثبٌمغُ/ د

ِٓ )٘يضُ ػٍٝ أثٛ ِغٍُ / اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ٌٍطبٌت- 3

:  ثؼٕٛاْ  (اٌخبسط

" رمييُ ثؼغ اٌّغزخٍظبد إٌجبريخ وّضجطبد ٌٍزآوً اٌؾّؼٝ ٌٍظٍت اٌىشثٛٔٝ اٌّغزخذَ فٝ ِؾطبد اٌّيبٖ " 

"Evaluation of some Plan Extracts Acid Corrosion Inhibitors for Carbon Steel 

Used in Water Plant" 

: ٚرٌه رؾذ اششاف وً ِٓ

 (سئيغب)ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت اٌّشعٝ             أعزبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ اٌّزفشؽ  ثبٌمغُ / د.أ

 ػجذ اٌؼضيض اٌغيذ فٛدٖ                   أعزبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ اٌّزفشؽ ثؼٍَٛ إٌّظٛسح/ د.أ

  (ِٓ اٌخبسط)ِيبدح ششيف اٌؼٛػٝ / اٌزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ٌٍطبٌجخ- 4

: ثؼٕٛاْ

" رٕميخ ٚدساعخ خٛاص اٌجيشٚوغيذيض ِٓ اٌؼبئٍخ اٌىشٔجيخ " 

" Purification and characterization of peroxidase from Brassicaceae" 

: ٚرٌه رؾذ اششاف وً ِٓ

 (سئيغب)ؽبسق ِظطفٝ ِؾّذ ػٍٝ              أعزبر اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ  ثبٌمغُ / د.أ

 ػؾٝ ِؾّذ ثٍزبعٝ                        ِذسط اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ثؼٍَٛ دِٕٙٛس/ د

 (رّٙيذٜ ِبعغزيش)ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍيب - 5

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ وٍيخ اٌظيذٌخ  ٌزششيؼ أؽذ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٌزذسيظ ِبدح اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ - 6

- أؽّذ ثش٘بْ اٌذيٓ صوٝ/ د. ٌزّٙيذٜ ِبعغزيش طيذٌخ ٚرٌه ثذال ِٓ أ2013/2014ٌٍفظً اٌذساعٝ األٚي 

ٌزذسيظ ٔفظ اٌّمشس ٌٕفظ - اٌضيٕٝ ػجيذ/ د.اٌزٜ لذَ اػززاسٖ ػٓ اٌزذسيظ ، ٚوزٌه اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ

 .اٌفشلخ 

ِٓ )ػٍيخ دسغبَ ػجذ اٌشاصق / ِذ فزشح اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء ٌٍطبٌجخ- 7

ِؾّذ اٌّزٌٛٝ / د.أ) ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 14/1/2014ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ  (اٌخبسط

 . (غٕيُ

ِٓ )سشب أِيٓ اٌفيشبٜٚ / ِذ فزشح اٌزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ٌٍطبٌجخ- 8

 (أفشاػ عالِخ/ د.أ) ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 11/9/2013ٌّذح ػبَ أخيش اػزجبسا ِٓ  (اٌخبسط

ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثخظٛص ؽبالد ثؼغ اٌّذسعيٓ / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌغيذ أ- 9

.   عٕٛاد ٌُٚ يؾظٍٛا ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ 10اٌّغبػذيٓ اٌزيٓ ِش ػٍٝ رؼييُٕٙ أوضش ِٓ 

 : ِٛػٛػبد  شئْٛ اداسيخ ثشؤْ: خبِغب

 أعبصح 25/8/2013 ؽزٝ 8/8/2013الؽزغبة اٌفزشح ِٓ - ؽبسق ػجذ اٌشؽّٓ ػغبط/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 1

. خبطخ ثذْٚ ِشرت ٌالٔزٙبء ِٓ اعشاءاد أعبصح ِشافمخ اٌضٚعخ ٌؾظٌٛٙب ػٍٝ ِٕؾخ دساعيخ 

اٌزبسيخ اٌزبٌٝ  ) 5/10/2013الؽزغبة اٌفزشح ِٓ - صشيب ػجذ اٌؼضيض ػجذ اٌزٛاة/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛسح- 2

أعبصح خبطخ ثذْٚ ِشرت  (اٌزشيخ اٌغبثك العزالَ اٌؼًّ) 12/11/2013ٚؽزٝ  (الٔزٙبء اٌجؼضخ ثؼذ شٙش اٌٍّٙخ

ؽيش أٔٙب وبٔذ فٝ ثؼضخ خبسعيخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌذوزٛساٖ ِٓ عبِؼخ ثٛي عبثيزيٗ ثفشٔغب ، ٚرٌه ٌالٔزٙبء ِٓ 

.  األػّبي اإلداسيخ اٌخبطخ ثبعزخشاط شٙبدح اٌذوزٛساٖ 

اٌّذسط ِغبػذ ثبٌمغُ ٚػؼٛ األعبصح اٌذساعيخ - سشب ؽّبد ػجذ اٌشؽّٓ/  اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌغيذح- 3

ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌذوزٛساٖ ِٓ عبِؼخ ِٛٔزشيبي ثىٕذا ٌزغذيذ أعبصرٙب اٌذساعيخ ٌّذح ػبَ صبِٓ اػزجبسا ِٓ فجشايش 

.  ؽزٝ يزغٕٝ ٌٙب االٔزٙبء ِٓ وزبثخ ٚرمذيُ اٌشعبٌخ ٌٍّٕبلشخ 2014

للتعيين فى وظيفة مدرس كيمياء حيوية - عبير عبد الحميد أحمد خميس/ الطلب المقدم من الدكتورة- 4
 30/10/2013بالقسم حيث أنها منحت درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم فى الكيمياء الحيوية بتاريخ 

 . (مجلس جامعة)
للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد كيمياء عضوية - هند عبد هللا حسين هيكل/ الطلب المقدم من المعيدة- 5

مجلس ) 30/10/2013بالقسم حيث أنها منحت درجة الماجستير فى العلوم فى الكيمياء العضوية بتاريخ 
 . (جامعة

: للترشح للجوائز التالية- مرسى مسعود أبو سكينة/ د.الطلب المقدم من أ- 6
، جائزة األداء المتميز ضمن جوائز جامعة طنطا لعام 2014جائزة الدولة التقديرية ضمن جوائز األكاديمية 

،  2014، جائزة النيل ضمن جوائز أكاديمية البحث العلمى لعام 2014
. اعتماد الشعار الجديد للقسم - 7

                                                               يعتمد، رئيس مجلس القسم 



 26/11/2013محضر مجلس القسم جلسة الثالثاء الموافق 
 ثشئبعخ اٌغيذ األعزبر 26/11/2013اعزّغ ِغٍظ اٌمغُ في رّبَ اٌغبػخ اٌضبٔيخ ػشش طجبؽب يَٛ اٌضالصبء  اٌّٛافك 

ايّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ / ٚلبَ ثؤِبٔخ اٌغٍغخ اٌغيذح  اٌذوزٛسح   (سئيظ ِغٍظ اٌمغُ)ِؾّذ يغشٜ اٌشيخ  /اٌذوزٛس 

:  ٚثؾؼٛس اٌغبدح  (أِيٓ اٌّغٍظ ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  

13 

14 

15 

16 

 أؽّذ ثش٘بْ اٌذيٓ صوٝ/ د.أ

طفبء اٌذيٓ ؽغٓ ػطيٛ / د.أ

ِشعٝ ِغؼٛد أثٛ عىيٕخ / د.أ

أؽّذ أؽّذ اٌجشثشٜ / د.أ

ِؾّذ ػجذ اٌؼضيض اٌجشػٝ / د.أ

اٌضيٕٝ ِٛعٝ ػجيذ / د.أ

عبد ثغيٛٔٝ اٌؾفٕبٜٚ / د.أ

ِؾّذ ِؾّذ ػيبد / د.أ

ِؾّٛد ؽٗ ؽغٕيٓ / د.أ

ػبدي اثشا٘يُ عٍيُ / د.أ

ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت اٌّشعٝ / د.أ

أِيشح ِؾّٛد ؽغبٔيٓ / د.أ

اثشا٘يُ شجً اٌؾالط / د.أ

اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ / د.أ

وّبي يٛعف اٌجشادػٝ / د.أ

 ؽبسق ػجذ إٌّؼُ فبيذ/ د.أ

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 اٌغيذ اٌغيذ لٕذيً/ د.أ

ايٙبة ِظطفٝ ِؾّذ / د.أ

ِؾّذ اٌغيذ عبٌُ / د.أ

ٕ٘بء طالػ اٌذعٛلٝ / د.أ

شبوش ؽٗ اٌؼشثٝ / د.أ

ِؾّذ ٘بٔٝ شؼجبْ / د.أ

ِؾّذ اٌجغيٛٔٝ / د.أ

اخالص ػجذ اٌؾٝ / د.أ

أفشاػ فزؾٝ عالِخ / د.أ

٘بٌخ فٛصٜ ؽغٓ  / د.أ

ٔبديخ ػجذ اٌؾّيذ اٌٛويً / د.أ

ؽغٕىؤؽّذ اٌذاٌٝ / د.أ

ايّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ / د

ِٝ ِؾّٛد اٌميؼٝ / د

 ٚائً ػجذ اٌمبدس ػبِش/ د

ِؾّذ عبثش، / د.أؽّذ عؼفبْ، أ/ د.ِؾّذ فشغٍٝ، أ/ د.اؽّذػىيٍٗ ،أ/د.فئاد اِبَ، ا/ د.ِؾّذ غٕيُ، أ/ د.أ:  ٚلذ رغيت وً ِٓ اٌغبدح

ٔٙبي ػبؽف، / د.طبٌؼ ػطيخ، أ/ د.أؽّذ سؽبة، أ/ د.ؽبسق ِظطفٝ، أ/ د.يٛعف ِؾشَ، أ/ د.ِؾّذ خبٌذ، أ/ د.اثشا٘يُ عبٌُ  أ/ د.أ

. فبرٓ ػزٍُ / عبِٝ ػظش، د/ د.عّيش لٕذيً، أ/ د.اٌغؼيذ شؾبرٗ، أ/ د.عؼيذ أٔٛس ، أ/ د.ِؾّٛد فّٙٝ ، أ/ د.أ

 ٚثذأ اٌّغٍظ ِٕبلشخ عذٚي األػّبي

 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽيُ

 اٌؾّذ هلل سة اٌؼبٌّيٓ ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍي أششف اٌّشعٍيٓ عيذٔب ِؾّذ ٚػٍي آٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼيٓ

  2013/ 10/ 29اٌزظذيك ػٍي ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  :  أٚال

 2013/ 10/ 29اٌّغٍظ ػٍٝ ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  طذق : اٌمشاس

 :ِٛػٛػبد رّذ اٌّٛافمخ ػٍيٙب ثبٌزفٛيغ ٌإلؽبؽخ ثشؤْ: صبٔيب 

 

أفٕبْ ؽّذٜ ٌؾؼٛس / دػبء اٌغًّ، اٌّؼيذح/ ِٝ اٌميؼٝ، اٌّذسط ِغبػذ/ اٌذوزٛسح: اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ-  1

 :اٌّئرّش اٌغٕٛىجؼٕٛاْ

" 40 th Annual Conference" (Scientific Challenges & Emerging technology Teansfer 

in Modern Egypt), Alexandria.  

  .  2013 ديغّجش 30-28ٚرٌه فٝ اٌفزشح ِٓ 

ٌؾؼٛس اٌّئرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌشاثغ ػشش ٌؼٍَٛ اٌّٛاد - عّش ػجذ اٌٙبدٜ خطبة/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌّؼيذح- 2

 ثّذيٕخ األعىٕذسيخ ٚرٌه 2013 ديغّجش 3-1اٌّمشس أؼمبدٖ فٝ اٌفزشح ِٓ " اٌّٛاد ٌٍزطجيمبد اٌؾيٛيخ" ثؼٕٛاْ

 .وّغزّؼخ 

: ٌؾؼٛس اٌّئرّش اٌغٕٜٛ ثؼٕٛاْ- ِشٚح اٌشفبػٝ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌّؼيذح- 3

3
rd

 Euro-Mediterranean Conferences on natural Products Bio technology to 

Nanomedicine, Egypt. 

 ؽزٝ 1/10/2013ٌّٕؾٙب أعبصح ٌّشافمخ اٌضٚط ٚرٌه ٌٍفزشح ِٓ - ايٕبط ِؾّذ غٕيُ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 4

30/8/2014 .  

 4-1أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب ثبٌّٛػٛػبد ِٓ : اٌمشاس

 

 

: ِٛػٛػبد شئْٛ ؽالة ثشؤْ : صبٌضب

. الزشاػ ثزؼذيً ػذد عبػبد اٌخطخ اٌذساعيخ ٌجشٔبِظ ِؼبدٌخ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ -  1

 عبػخ ٌٍفظً اٌذساعٝ 14+  عبػخ ٌٍفظً اٌذساعٝ األٚي  15ٚافك اٌّغٍظ ٚػٍٝ أْ رىْٛ ػذد اٌغبػبد : اٌمشاس

. اٌضبٔٝ 

 



.  اؽزيبط اٌمغُ ٌزؼييٓ ِؼيذيٓ صيبدح ػٓ اٌخطخ اٌخّغيخ - 2

 ِؼيذ ٌشؼت اٌىيّيبء صيبدح ػٓ اٌخطخ اٌّمشسح ٌٙزا اٌؼبَ 2أٚطٝ اٌّغٍظ ثّخبؽجخ اداسح اٌىٍيخ ٌزؼييٓ ػذد : اٌمشاس

. ِغ اػبدح إٌظش فٝ اٌخطخ اٌخّغيخ اٌمبدِخ 

 (ن ؽيٜٛ/اٌىيّيبء، ن)اخزيبس ِؾىُ خبسعٝ ٌٍغبػبد اٌّؼزّذح ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ٌشؼجزٝ - 3

: ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ اخزيبس وً ِٓ : اٌمشاس

أعزبر اٌىيّيبء ثؼٍَٛ إٌّظٛسح ِؾىُ خبسعٝ ٌشؼت اٌىيّيبء  - ِّذٚػ ػجذ اٌّغيذ ِؾّذ/ د.أ

أعزبر اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ثؼٍَٛ ػيٓ شّظ  ِؾىُ خبسعٝ ٌشؼجخ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ - أؽّذ ػضّبْ ػغيضح/ د.أ

. ٔظشا ٌظشٚفٗ اٌظؾيخ -  ِشعٝ أثٛ عىيٕخ/ د.رٛصيغ ِؾبػشاد أ- 4

. ِشعٝ أثٛ عىيٕخ ٌٍؼًّ / د.رُ عؾت اٌّٛػٛع ِٓ اٌّغٍظ ٌؼٛدح أ: اٌمشاس

 ، 1ثخظٛص دساعخ ػؼٛيخ  (ِيىشٚ/ ن)ثبٌّغزٜٛ اٌضبٌش شؼجخ - رمٝ ِؾّذ اٌغيذ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت-  5

 2ػؼٛيخ 

عؾش ؽغٛٔخ / ٘بٌخ فٛصٜ ؽغٓ، د/ د.ػبدي اثشا٘يُ عٍيُ، أ/ د.ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ اٌّمزشػ اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ أ: اٌمشاس

. اٌخبص ثبٌطبٌجخ - ؽغٓ

 

 : ِٛػٛػبد دساعبد ػٍيب ثشؤْ: ساثؼب

-  ِيبدح ؽغٓ ػجذ اٌغٛاد  :رمشيش اٌظالؽيخ ٚالزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌّبعغزيش فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ٌٍطبٌجخ- 1

: ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

 اٌغبِؼخ اٌىٍيخ اٌٛظيفخ االعُ َ

 اٌضلبصيك اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ  "سئيغب"ؽّبدٖ أؽّذ ويٍخ   / د.أ 1

 دِيبؽ اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء غيش اٌؼؼٛيخ ػبدي صوٝ اٌغٕجبؽٝ/ د.أ 2

 ؽٕطب اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ اٌّزفشؽ  أِيشح ِؾّٛد ؽغبٔيٓ/  د.أ 3

 ؽٕطب اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ ٕ٘بء طالػ اٌذعٛلٝ/ د.أ 4

ػٍٝ اٌمشاس - اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ/ د.ِؾّذ ػجذ اٌؼضيض اٌجشػٝ، أ/ د.ٚافك اٌّغٍظ، ٚلذ اػزشع وً ِٓ أ: اٌمشاس

. ِطبٌجيٓ ثؤْ يىْٛ اٌّّزؾٓ اٌشئيغٝ ٘ٛ ألذَ اٌّّزؾٕيٓ اٌذاخٍييٓ 

اٌّؼيذح )عّش ػجذ اٌٙبدٜ اثشا٘يُ خطبة / اٌزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ٌٍطبٌجخ- 2

:  ثؼٕٛاْ  (ثبٌمغُ

" رؾؼيش ٚدساعخ اٌخظبئض اٌّؼبدح ٌٍّيىشٚثبد ألٌيبف اٌجٌٛيّش إٌبٔٛيخ ثبٌغضي اٌىٙشثبئٝ " 

"Synthesis and study of Antimicrobial Properties of Electrospun Polymer Nanofiber " 

: ٚرٌه رؾذ اششاف وً ِٓ

 (سئيغب)اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ               أعزبر ويّيبء اٌجٌٛيّشاد  ثبٌمغُ / د.أ

 ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ                      ِذسط اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ثبٌمغُ/ د

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

  (ِٓ اٌخبسط)٘يضُ ػٍٝ أثٛ ِغٍُ / اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ٌٍطبٌت- 3

:  ثؼٕٛاْ

" رمييُ ثؼغ اٌّغزخٍظبد إٌجبريخ وّضجطبد ٌٍزآوً اٌؾّؼٝ ٌٍظٍت اٌىشثٛٔٝ اٌّغزخذَ فٝ ِؾطبد اٌّيبٖ " 

"Evaluation of some Plan Extracts Acid Corrosion Inhibitors for Carbon Steel Used in 

Water Plant" 

: ٚرٌه رؾذ اششاف وً ِٓ

 (سئيغب)ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت اٌّشعٝ             أعزبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ اٌّزفشؽ  ثبٌمغُ / د.أ

 ػجذ اٌؼضيض اٌغيذ فٛدٖ                   أعزبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ اٌّزفشؽ ثؼٍَٛ إٌّظٛسح/ د.أ

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

: ثؼٕٛاْ  (ِٓ اٌخبسط)ِيبدح ششيف اٌؼٛػٝ / اٌزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ٌٍطبٌجخ- 4

" رٕميخ ٚدساعخ خٛاص اٌجيشٚوغيذيض ِٓ اٌؼبئٍخ اٌىشٔجيخ " 

" Purification and characterization of peroxidase from Brassicaceae" 

: ٚرٌه رؾذ اششاف وً ِٓ

 (سئيغب)ؽبسق ِظطفٝ ِؾّذ ػٍٝ              أعزبر اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ  ثبٌمغُ / د.أ

 ػؾٝ ِؾّذ ثٍزبعٝ                        ِذسط اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ثؼٍَٛ دِٕٙٛس/ د

ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

 (رّٙيذٜ ِبعغزيش)ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍيب - 5

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس



اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ وٍيخ اٌظيذٌخ  ٌزششيؼ أؽذ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٌزذسيظ ِبدح اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ٌٍفظً - 6

اٌزٜ لذَ اػززاسٖ - أؽّذ ثش٘بْ اٌذيٓ صوٝ/ د. ٌزّٙيذٜ ِبعغزيش طيذٌخ ٚرٌه ثذال ِٓ أ2013/2014اٌذساعٝ األٚي 

 .ٌزذسيظ ٔفظ اٌّمشس ٌٕفظ اٌفشلخ - اٌضيٕٝ ػجيذ/ د.ػٓ اٌزذسيظ ، ٚوزٌه اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ

/ د. عبػخ ويّيبء فيضيبئيخ ثذال ِٓ أ2ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت اٌّشعٝ ثٛالغ / د.ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رششيؼ وً ِٓ أ: اٌمشاس

.  عبػخ ويّيبء فيضيبئيخ 1ٌزذسيظ ِبدح اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ثٛالغ - اٌضيٕٝ ِٛعٝ ػجيذ/ د.أؽّذ ثش٘بْ اٌذيٓ صوٝ، أ

 (ِٓ اٌخبسط)ػٍيخ دسغبَ ػجذ اٌشاصق / ِذ فزشح اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء ٌٍطبٌجخ- 7

 . (ِؾّذ اٌّزٌٛٝ غٕيُ/ د.أ) ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 14/1/2014ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

ٌّذح  (ِٓ اٌخبسط)سشب أِيٓ اٌفيشبٜٚ / ِذ فزشح اٌزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ٌٍطبٌجخ- 8

 (أفشاػ عالِخ/ د.أ) ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 11/9/2013ػبَ أخيش اػزجبسا ِٓ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثخظٛص ؽبالد ثؼغ اٌّذسعيٓ اٌّغبػذيٓ / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌغيذ أ- 9

 .  عٕٛاد ٌُٚ يؾظٍٛا ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ 10اٌزيٓ ِش ػٍٝ رؼييُٕٙ أوضش ِٓ 

 أشٙش صُ يزُ 6أٚطٝ اٌّغٍظ ثزٛعيٗ أزاس ٔٙبئٝ ٌٙئالء اٌطالة ٌالٔزٙبء ِٓ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ ٚرمذيّٙب خالي : اٌمشاس

. رطجيك اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛأيٓ اٌّؼّٛي ثٙب 

 

 : ِٛػٛػبد  شئْٛ اداسيخ ثشؤْ: خبِغب

 أعبصح خبطخ 25/8/2013 ؽزٝ 8/8/2013الؽزغبة اٌفزشح ِٓ - ؽبسق ػجذ اٌشؽّٓ ػغبط/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 1

. ثذْٚ ِشرت ٌالٔزٙبء ِٓ اعشاءاد أعبصح ِشافمخ اٌضٚعخ ٌؾظٌٛٙب ػٍٝ ِٕؾخ دساعيخ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

اٌزبسيخ اٌزبٌٝ الٔزٙبء  ) 5/10/2013الؽزغبة اٌفزشح ِٓ - صشيب ػجذ اٌؼضيض ػجذ اٌزٛاة/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛسح- 2

أعبصح خبطخ ثذْٚ ِشرت ؽيش أٔٙب وبٔذ  (اٌزبسيخ اٌغبثك العزالَ اٌؼًّ) 12/11/2013ٚؽزٝ  (اٌجؼضخ ثؼذ شٙش اٌٍّٙخ

فٝ ثؼضخ خبسعيخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌذوزٛساٖ ِٓ عبِؼخ ثٛي عبثيزيٗ ثفشٔغب ، ٚرٌه ٌالٔزٙبء ِٓ األػّبي اإلداسيخ اٌخبطخ 

 . ثبعزخشاط شٙبدح اٌذوزٛساٖ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

اٌّذسط ِغبػذ ثبٌمغُ ٚػؼٛ األعبصح اٌذساعيخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ - سشب ؽّبد ػجذ اٌشؽّٓ/  اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌغيذح- 3

 ؽزٝ يزغٕٝ ٌٙب 2014اٌذوزٛساٖ ِٓ عبِؼخ ِٛٔزشيبي ثىٕذا ٌزغذيذ أعبصرٙب اٌذساعيخ ٌّذح ػبَ صبِٓ اػزجبسا ِٓ فجشايش 

 .االٔزٙبء ِٓ وزبثخ ٚرمذيُ اٌشعبٌخ ٌٍّٕبلشخ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

 

للتعيين فى وظيفة مدرس كيمياء حيوية بالقسم حيث - عبير عبد الحميد أحمد خميس/ الطلب المقدم من الدكتورة- 4
 . (مجلس جامعة) 30/10/2013أنها منحت درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم فى الكيمياء الحيوية بتاريخ 

ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رؼييٓ عيبدرٙب ؽيش أٔٙب ؽغٕخ اٌغيشح، ِؾّٛدح اٌغّؼخ ٍِٚزضِخ ثؤداء ػٍّٙب ِٕز رؼييٕٙب : اٌمشاس

. ثبٌمغُ 

 

للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد كيمياء عضوية بالقسم - هند عبد هللا حسين هيكل/ الطلب المقدم من المعيدة- 5
 . (مجلس جامعة) 30/10/2013حيث أنها منحت درجة الماجستير فى العلوم فى الكيمياء العضوية بتاريخ 

ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رؼييٓ عيبدرٙب ؽيش أٔٙب ؽغٕخ اٌغيشح، ِؾّٛدح اٌغّؼخ ٍِٚزضِخ ثؤداء ػٍّٙب ِٕز رؼييٕٙب : اٌمشاس

. ثبٌمغُ 

 :للترشح للجوائز التالية- مرسى مسعود أبو سكينة/ د.الطلب المقدم من أ- 6

، 2014، جائزة األداء المتميز ضمن جوائز جامعة طنطا لعام 2014جائزة الدولة التقديرية ضمن جوائز األكاديمية 
،  2014جائزة النيل ضمن جوائز أكاديمية البحث العلمى لعام 

ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رششيؼ عيبدرٗ ٌغبئضح ٚاؽذح ٌٙزا اٌؼبَ ٚ٘ٝ عبئضح اٌٍّه فيظً اٌزٜ رمذَ ثطٍت ٌٙب ِٓ لجً  : اٌمشاس

 .

 .اعتماد الشعار الجديد للقسم - 7

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

 

.   ٘زا ٚلذ أٔٙٝ اٌّغٍظ أػّبٌٗ في رّبَ  اٌغبػخ اٌضبٔيخ ِٓ ثؼذ ظٙش راد اٌيَٛ 

                أِيٓ اٌّغٍظ                                                                           سئيظ ِغٍظ اٌمغُ 

 

 (ِؾّذ يغشٜ اٌشيخ / د.أ )                                                           (ايّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ / د )      

 

 

 



 

 9/12/2013جدول أعمال مجلس القسم  جلسة االثنين الموافق 

  2013/ 11/ 26اٌزظذيك ػٍي ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  :  أٚال

: ِٛػٛػبد شئْٛ ؽالة ثشؤْ : صبٔيب 

 (أؽّذ سؽبة/ د.أ)ٔظشا ٌظشٚفٗ اٌظؾيخ -  ِشعٝ أثٛ عىيٕخ/ د.رٛصيغ ِؾبػشاد أ- 1

. ٌّشؽٍخ اٌذساعبد اٌؼٍيب  (ِؾّذ ٘بٔٝ شؼجبْ/ د.أ)ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ، 

اػزّبد ٌغبْ اٌّّزؾٕيٓ ٚاٌّظؾؾيٓ ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ٌٍفظً اٌذساعٝ األٚي ِٓ - 2

 . 2013/2014اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

. سد اٌغبِؼخ ػٍٝ ؽٍت اٌمغُ اٌخبص ثؼذد أٚساق اٌزظؾيؼ - 3

. اػزّبد اٌشإيخ ٚاٌشعبٌخ اٌخبطخ ثمغُ اٌىيّيبء - 4

 . 2012/2013ِٕبلشخ اٌزمشيش اٌغٕٜٛ اٌخبص ثبٌىٍيخ ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ - 5

 

 : ِٛػٛػبد دساعبد ػٍيب ثشؤْ: صبٌضب

. ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح   (دثٍِٛبد)اخزيبس ٌغٕخ ٌٛػغ ِمشساد اٌذساعبد اٌؼٍيب -  1

. ِمزشػ اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍشٙبداد إٌّٙيخ اٌزخظظيخ - 2

 

 : ِٛػٛػبد  شئْٛ اداسيخ ثشؤْ: ساثؼب

عّش ػجذ اٌٙبدٜ / ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ، اٌّؼيذح/ اػزّبد اٌزمشيش اٌؼٍّٝ اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ د-  1

اٌّٛاد ٌٍزطجيمبد "ػٓ ؽؼٛس اٌّئرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌشاثغ ػشش ٌؼٍَٛ اٌّٛاد - خطبة

وّغزّؼيٓ ) 2013 ديغّجش 3-1ٚاٌزٜ ػمذ ثغبِؼخ اٌغىٕذسيخ فٝ اٌفزشح ِٓ " اٌؾيٛيخ اٌطجيخ

 (ثذْٚ ثؾش

اٌزمشيش اٌٛاسد ِٓ اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ويّيبء - 2

. عبير صالح الدين الشربينى / والخاص بالدكتورةالػؼٛيخ 
اٌزمشيش اٌٛاسد ِٓ اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ويّيبء - 3

. محمد البسيونى مرزوق الزارع / د.والخاص بالسيد أالػؼٛيخ 
 

                                                               يعتمد، رئيس مجلس القسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9/12/2013محضر مجلس القسم جلسة الثالثاء الموافق 
 ثشئبعخ اٌغيذ األعزبر 9/12/2013اعزّغ ِغٍظ اٌمغُ في رّبَ اٌغبػخ اٌضبٔيخ ػشش طجبؽب يَٛ اٌضالصبء  اٌّٛافك 

 )ايّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ / ٚلبَ ثؤِبٔخ اٌغٍغخ اٌغيذح  اٌذوزٛسح   (سئيظ ِغٍظ اٌمغُ)ِؾّذ يغشٜ اٌشيخ  /اٌذوزٛس 

:  ٚثؾؼٛس اٌغبدح  (أِيٓ اٌّغٍظ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  

13 

14 

15 

 أؽّذ ثش٘بْ اٌذيٓ صوٝ/ د.أ

طفبء اٌذيٓ ؽغٓ ػطيٛ / د.أ

أؽّذ أؽّذ اٌجشثشٜ / د.أ

ِؾّذ ػجذ اٌؼضيض اٌجشػٝ / د.أ

ِؾّذ عبثش أثٛ اٌؼضَ / د.أ

عبد ثغيٛٔٝ اٌؾفٕبٜٚ / د.أ

ِؾّذ ِؾّذ ػيبد / د.أ

ػبدي اثشا٘يُ عٍيُ / د.أ

ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت اٌّشعٝ / د.أ

أِيشح ِؾّٛد ؽغبٔيٓ / د.أ

وّبي يٛعف اٌجشادػٝ / د.أ

ؽبسق ػجذ إٌّؼُ فبيذ / د.أ

يٛعف اثشا٘يُ ِؾشَ / د.أ

ؽبسق ِظطفٝ ِؾّذ / د.أ

 أؽّذ فزؼ هللا سؽبة/ د.أ

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

 طبٌؼ ػجذ اٌؼظيُ ػطيخ/ د.أ

ٔٙبي ػبؽف طالػ اٌذيٓ / د.أ

ايٙبة ِظطفٝ ِؾّذ / د.أ

ِؾّذ اٌغيذ عبٌُ / د.أ

شبوش ؽٗ اٌؼشثٝ / د.أ

ِؾّٛد فّٙٝ ػجذ اٌؼبي / د.أ

عؼيذ أٔٛس اعّبػيً / د.أ

اٌغؼيذ أؽّذ شؾبرٗ / د.أ

ِؾّذ اٌجغيٛٔٝ / د.أ

٘بٌخ فٛصٜ ؽغٓ  / د.أ

ٔبديخ ػجذ اٌؾّيذ اٌٛويً / د.أ

ايّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ / د

ِٝ ِؾّٛد اٌميؼٝ / د

 ٚائً ػجذ اٌمبدس ػبِش/ د

/ د.ِؾّذ فشغٍٝ، أ/ د.اؽّذػىيٍٗ ،أ/د.فئاد اِبَ، ا/ د.ِشعٝ أثٛ عىيٕخ أ/ د.ِؾّذ غٕيُ، أ/ د.أ:  ٚلذ رغيت وً ِٓ اٌغبدح

ِؾّذ / د.اٌشفبػٝ طجؾٝ، أ/ د.اثشا٘يُ عبٌُ ، أ/ د.اثشا٘يُ شجً، أ/ د.ِؾّٛد ؽٗ، أ/ د.أؽّذ عؼفبْ، أ/ د.اٌضيٕٝ ػجيذ، أ

أفشاػ / د.اخالص ػجذ اٌؾٝ، أ/ د.ِؾّذ ٘بٔٝ، أ/ د.عّيش لٕذيً، أ/ د.ٕ٘بء اٌذعٛلٝ، أ/ د.اٌغيذ لٕذيً، أ/ د.خبٌذ، أ

. فبرٓ ػزٍُ / عبِٝ ػظش، د/ د.ؽغٕٝ اٌذاٌٝ، أ/ د.عالِخ، أ

 

سئيظ ِغٍظ )ِؾّذ يغشٜ اٌشيخ / د.ثذايخ لبَ اٌغبدح أػؼبء ِغٍظ اٌمغُ ثزمذيُ خبٌض اٌؼضاء ٌٍغيذ أ

ٌٛفبح شميمزٗ عبئٍيٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ أْ يزغّذ٘ب ثشؽّزٗ ٚيٍُٙ صٚيٙب اٌظجش ٚاٌغٍٛاْ ، وّب لبَ  (اٌمغُ

ثزمذيُ خبٌض اٌشىش ٚاٌؼشفبْ ٌىً ِٓ لبَ ثزمذيُ ٚاعت اٌؼضاء عٛاء - ِؾّذ يغشٜ اٌشيخ/ د.اٌغيذ أ

. ثبٌؾؼٛس أٚ ثبالرظبي أٚ ثبٌجشيذ داػيب هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اال يشيُٙ أٜ ِىشٖٚ 

 ٚثذأ اٌّغٍظ ِٕبلشخ عذٚي األػّبي

 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽيُ

 اٌؾّذ هلل سة اٌؼبٌّيٓ ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍي أششف اٌّشعٍيٓ عيذٔب ِؾّذ ٚػٍي آٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼيٓ

  2013/ 11/ 26اٌزظذيك ػٍي ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  :  أٚال

  2013/ 11/ 26طذق اٌّغٍظ ػٍٝ ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  : اٌمشاس

 

: ِٛػٛػبد شئْٛ ؽالة ثشؤْ : صبٔيب 

سئيظ ِغٍظ اٌمغُ اٌٝ اٌغيذ / د.ثٕبء ػٍٝ اٌخطبة اٌّٛعٗ ِٓ أ-  ِشعٝ أثٛ عىيٕخ/ د.رٛصيغ ِؾبػشاد أ- 1

 . 1/12/2013ػّيذ اٌىٍيخ اٌزٜ يفيذ ػذَ ؽؼٛس عيبدرٗ ٌٍمغُ ِٕز يَٛ / د.أ

ٌّشؽٍخ  (أؽّذ سؽبة/ د.أ)ػٍٝ - ِشعٝ أثٛ عىيٕخ/ د.ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رٛصيغ ِؾبػشاد أ:اٌمشاس

. ٌّشؽٍخ اٌذساعبد اٌؼٍيب - ِؾّذ ِٕظٛس اٌجٕذاسٜ/ ِؾّذ ٘بٔٝ شؼجبْ، اٌذوزٛس/ د.اٌجىبٌٛسيٛط، ٚوً ِٓ أ

اػزّبد ٌغبْ اٌّّزؾٕيٓ ٚاٌّظؾؾيٓ ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ٌٍفظً اٌذساعٝ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ - 2

2013/2014 . 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

. سد اٌغبِؼخ ػٍٝ ؽٍت اٌمغُ اٌخبص ثؼذد أٚساق اٌزظؾيؼ - 3

. أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

. اػزّبد اٌشإيخ ٚاٌشعبٌخ اٌخبطخ ثمغُ اٌىيّيبء - 4

. اػزّذ اٌّغٍظ اٌشإيخ ٚاٌشعبٌخ اٌخبطخ ثمغُ اٌىيّيبء ثؼذ اعشاء ثؼغ اٌزؼذيالد ػٍيٙب : اٌمشاس

 . 2012/2013ِٕبلشخ اٌزمشيش اٌغٕٜٛ اٌخبص ثبٌىٍيخ ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ - 5

 



.  أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

 

 : ِٛػٛػبد دساعبد ػٍيب ثشؤْ: صبٌضب

. ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح   (دثٍِٛبد)اخزيبس ٌغٕخ ٌٛػغ ِمشساد اٌذساعبد اٌؼٍيب -  1

: ٚرٌه ِٓ وً ِٓ  (عبػبد ِؼزّذح)ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رشىيً ٌغٕخ ٌٛػغ ِمشساد اٌذثٍَٛ : اٌمشاس

. ٌٛػغ ِمشساد اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ -  ِؾّذ عبٌُ/ د.اٌضيٕٝ ػجيذ، أ/ د.أ

ٌٛػغ ِمشساد اٌىيّيبء غيش اٌؼؼٛيخ - ِؾّذ اٌجغيٛٔٝ/ د.وّبي اٌجشادػٝ، أ/ د.ِؾّذ عبثش ، أ/ د.أ

ٌٛػغ ِمشساد اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ - أؽّذ اٌجشثشٜ/ د.ِؾّذ اٌجشػٝ، أ/ د.أ

ٌٛػغ ِمشساد اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ - ٕ٘بء اٌذعٛلٝ/ د.أِيشح ؽغبٔيٓ، أ/ د.ِؾّذ غٕيُ، أ/ د.أ

. ِمزشػ اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍشٙبداد إٌّٙيخ اٌزخظظيخ - 2

ٌالرظبي ثبٌغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ - اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ/ د.ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رىٍيف أ: اٌمشاس

. ثبٌٛؽذاد اٌجؾضيخ           ٌٛػغ رظٛس ٚرمذيُ ِمزشؽبرُٙ 

 

 : ِٛػٛػبد  شئْٛ اداسيخ ثشؤْ: ساثؼب

ػٓ ؽؼٛس - عّش ػجذ اٌٙبدٜ خطبة/ ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ، اٌّؼيذح/ اػزّبد اٌزمشيش اٌؼٍّٝ اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ د-  1

ٚاٌزٜ ػمذ ثغبِؼخ " اٌّٛاد ٌٍزطجيمبد اٌؾيٛيخ اٌطجيخ"اٌّئرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌشاثغ ػشش ٌؼٍَٛ اٌّٛاد 

 (وّغزّؼيٓ ثذْٚ ثؾش) 2013 ديغّجش 3-1اٌغىٕذسيخ فٝ اٌفزشح ِٓ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

والخاص اٌزمشيش اٌٛاسد ِٓ اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ويّيبء الػؼٛيخ - 2
. عبير صالح الدين الشربينى / بالدكتورة

اؽٍغ اٌّغٍظ ػٍٝ اٌزمشيش اٌٛاسد ِٓ اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌٍىيّيبء اٌالػؼٛيخ ٌٛظبئف األعبرزح : اٌمشاس

 (اٌّذسط ثبٌمغُ)ػجيش طالػ اٌذيٓ اثشا٘يُ اٌششثيٕٝ / ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ٚاٌخبص  ثبٌغيذح اٌذوزٛسح

ٚاٌزٜ رشٜ فيٗ اٌٍغٕخ أْ عيبدرٙب رشلٝ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌٍمت اٌؼٍّٝ أعزبر ِغبػذ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ، 

: ٌزا

ٌذسعخ أعزبر ِغبػذ فٝ اٌىيّيبء - ػجيش طالػ اٌذيٓ اثشا٘يُ اٌششثيٕٝ / يٛطٝ ِغٍظ اٌمغُ ثزشليخ اٌذوزٛسح

.  اٌفيضيبئيخ، ػٍّب ثؤْ عيبدرٙب ؽغٕخ اٌغيشح، ِؾّٛدح اٌغّؼخ ٍِٚزضِخ ثؤداء ػٍّٙب ِٕز رؼييٕٙب ثبٌمغُ 

والخاص اٌزمشيش اٌٛاسد ِٓ اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ويّيبء الػؼٛيخ - 3
/                 د.بالسيد أ

.     محمد البسيونى مرزوق الزارع 
اؽٍغ اٌّغٍظ ػٍٝ اٌزمشيش اٌٛاسد ِٓ اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌٍىيّيبء اٌالػؼٛيخ ٌٛظبئف األعبرزح : اٌمشاس

 (األعزبر اٌّغبػذ ثبٌمغُ)محمد البسيونى مرزوق الزارع / د.بالسيد أٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ٚاٌخبص  

ٚاٌزٜ رشٜ فيٗ اٌٍغٕخ أْ عيبدرٗ يشلٝ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌٍمت اٌؼٍّٝ أعزبر فٝ اٌىيّيبء غيش اٌؼؼٛيخ اٌؾيٛيخ 

: ، ٌزا

ٌذسعخ أعزبر فٝ اٌىيّيبء غيش - محمد البسيونى مرزوق الزارع / الدكتور   يٛطٝ ِغٍظ اٌمغُ ثزشليخ 

.  اٌؼؼٛيخ اٌؾيٛيخ، ػٍّب ثؤْ عيبدرٗ ؽغٓ اٌغيشح، ِؾّٛد اٌغّؼخ ٍِٚزضَ ثؤداء ػٍّٗ ِٕز رؼييٕٗ ثبٌمغُ 

 

.   ٘زا ٚلذ أٔٙٝ اٌّغٍظ أػّبٌٗ في رّبَ  اٌغبػخ اٌضبٔيخ ِٓ ثؼذ ظٙش راد اٌيَٛ 

 

                أِيٓ اٌّغٍظ                                                                           سئيظ ِغٍظ اٌمغُ 

 

 (ِؾّذ يغشٜ اٌشيخ / د.أ )                                                            (ايّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ / د )      
 


