
 

 29/10/2013جدول أعمال مجلس القسم  جلسة الثالثاء الموافق 

  2013/ 9/ 24اٌزظذيك ػٍي ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  :  أٚال

 :ِٛػٛػبد رّذ اٌّٛافمخ ػٍيٙب ثبٌزفٛيغ ٌئلؽبؽخ ثشأْ : ٔيبصب

ٌبلػززاس ػٓ ؽؼٛس اٌّؤرّش اٌذٌٚٝ اٌضبٌش ٌٍجبلعزيه اٌؾيٜٛ ثّذيٕخ ٚاسعٛ فٝ ثٌٕٛذا ٌزؼزس اٌؾظٛي ػٍٝ - اٌشفبػٝ لٕبٜٚ/ د.أاٌطٍت اٌّمذَ ِٓ -  1

 .رأشيشح فٝ اٌٛلذ إٌّبعت ٌظشٚف اٌّؤرّش 

ِشٚح إٌؾبط ٌٍزذسيظ ثٛالغ يَٛ ٚاؽذ أعجٛػيب خبلي اٌفظً اٌذساعٝ / اٌٛاسد ِٓ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍٕٙذعخ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب ثطٕطب ٌٕذة اٌذوزٛسحاٌطٍت - 2

 . 2013/2014األٚي ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ 

  2/10/2013ٌّٕؾٗ أعبصح ألداء فشيؼخ اٌؾظ اػزجبسا ِٓ يَٛ األسثؼبء - ِؾّٛد اٌجذٜٚ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛس- 3

: ِٛػٛػبد شئْٛ ؽبلة ثشأْ : ساثؼب

. اٌخطخ اٌذساعيخ ٌجشٔبِظ ِؼبدٌخ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ -   1

 ، 1ن ػؼٛعخ  )إلػفبئُٙ ِٓ أؽذ ِزطٍجبد ِبدح ويّيبء اٌجزشٚي ٚاٌجزشٚويّبٚيبد ّٚ٘ب  (ٌىيّيبء خبطخ )اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ ؽبلة اٌفشلخ اٌضبٌضخ شؼجخ - 2

 . 1ٌٚيىٓ اإلػفبء ِٓ ن ػؼٛيخ  ( 2ن ػؼٛيخ 

 عبػبد ٚوزٌه 9 ؽيش أّٔٙب ِزطٍجبْ أعبعيبْ ِغ ثؼؼّٙب ٌؼذد 2 ، ن ؽيٜٛ 1اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ ؽبلة اٌّغزٜٛ اٌضبٌش ٌٍٕظش فٝ ِمشساد ن ؽيٜٛ - 3

. ن ؽيٜٛ / ٌزؼذيً اٌّزطٍجبد اٌخبطخ ثجؼغ اٌّمشساد ٚرٌه ثبٌّغزٜٛ اٌضبٌش شؼجخ ويّيبء- إيٙبة ِظطفٝ ِؾّذ ػٍٝ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ

 2013/2014اعزؼغبي رٛطيخ ِغٍظ اٌمغُ الػزّبد ِمزشؽبد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ٚرٌه ٌزطجيمٙب اػزجبسا ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٝ اٌمبدَ -  4

 .

. ٚصبئك رؾٍيً ٔزبئظ اٌطبلة ٚاإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ - 5

 : ِٛػٛػبد دساعبد ػٍيب ثشأْ: خبِغب

ٌٍزغغيً ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ػٍّب ثأٔٗ ؽبطً ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛسيٛط ِٓ عبِؼخ - اٌؾغيٓ ؽٍّٝ ػٍٝ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت-  1

. األعىٕذسيخ ٚاٌّبعغزيش ِٓ عبِؼخ ثٕٙب 

ػّيذ اٌىٍيخ ثخظٛص ِٛافمخ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد / د.سئيظ اٌغبِؼخ ٌٍغيذ أ/ د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٚاٌّؾٛي ِٓ اٌغيذ أ- 2

ثبٌذساعبد اٌؼٍيب ثىٍيبد اٌؼٍَٛ ثبٌغبِؼبد اٌّظشيخ ثؼذ ػًّ ِمبطخ ٚرؾّيً اٌطبٌت  (ٚاٌؾبطٍيٓ ػٍٝ دسعخ اٌّبعغزيش)ػٍٝ اٌزؾبق خشيغٝ وٍيبد اٌزشثيخ 

.  ثؼغ اٌّمشساد اٌزخظض ؽزٝ يزُ ِؼبدٌخ سعبٌخ اٌّبعغزيش ثّضيٍزٙب ِٓ وٍيخ اٌؼٍَٛ فٝ اٌزخظض 

 . 2012/2013ػشع ٔزيغخ االِزؾبٔبد إٌظشيخ اٌزّٙيذيخ ٌذسعخ اٌّبعغزيش ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ - 3

ِزشاوت ثٌٛٝ : " ثؼٕٛاْ  (ِٓ اٌخبسط)ِؾّٛد ػطيخ اٌٍّيغٝ أثٛ اٌؼٕيٓ / اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ٌٍطبٌت- 4

" اٌىزشٌٚيذ عذيذ ِٓ األٌغيٕبد اٌّؾزٛيخ ػٍٝ فٛعفبد ٚاٌىيزٛصاْ ألٔظّخ إؽبلق اٌذٚاء ِٚغذد ٌٍؼظبَ 

"New polyelectrolyte complex from phosphate containing alginate and chitosan for bone regeneration and drug 

delivery systems " 

: ٚرٌه رؾذ إششاف وً ِٓ

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

- ِذيٕخ  األثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزطجيمبد اٌزىٌٕٛٛعيخ- ِؾّذ عّيش ِؾيٝ اٌذيٓ     أعزبر ويّيبء اٌجٌٛيّشاد ثّؼٙذ ثؾٛس اٌزىٌٕٛٛعيب اٌّزمذِخ ٚاٌّٛاد اٌغذيذح/ د.أ

األعىٕذسيخ - ثشط اٌؼشة

ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ                    ِذسط اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ثبٌمغُ  / د

 



ِذيٕخ  األثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزطجيمبد - ثّؼٙذ ثؾٛس اٌزىٌٕٛٛعيب اٌّزمذِخ ٚاٌّٛاد اٌغذيذح- اٌجذٜٚ ػجذ اٌؼضيض وّْٛ          ثبؽش ويّيبء اٌجٌٛيّشاد/ د

األعىٕذسيخ - ثشط اٌؼشة- اٌزىٌٕٛٛعيخ

رٕميخ ٚرؾّيً أضيُ اٌغٍٛوٛص : " ثؼٕٛاْ  (أخظبئٝ ثبٌمغُ)اششف ؽّذٜ وٍيت / اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ٌٍطبٌت- 5

" أٚوغذيض ِٓ اٌفطشيبد ٌميبط اٌغٍٛوٛص 

"Purification and immobilization of fungal glucose oxidase for glucose determination" 

: ٚرٌه رؾذ إششاف وً ِٓ

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

 سليخ إثشا٘يُ ثغيٛٔٝ                    أعزبر اٌّيىشٚثيٌٛٛعٝ ثبٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس/ د.أ

: ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ  (اٌّؼيذح ثبٌمغُ )ِٕٝ ٔجيً وّبي اٌفمٝ / رمشيش اٌظبلؽيخ ٚالزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌّبعغزيش ٌٍطبٌجخ- 6

 الجامعة الكلية الوظيفة االسم م

 طنطا العلوم أستاذ الكيمياء التحليلية المتفرغ  أميرة محمود حسانين أحمد  / د.أ 1

 طنطا العلوم أستاذ الكيمياء الفيزيائية  نهال عاطف صالح الدين / د.أ 2

 أسيوط العلوم أستاذ الكيمياء الكهربية المتفرغ ياسين محمد حسين تميرك /  د.أ 3

 كفر الشيخ  العلوم أستاذ الكيمياء التحليلية  عمرو محمد البلتاجى / د.أ 4

 ِٚٛافمخ اٌّششف 1/11/2013ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ - ِشٚح ِؾّذ ثذيٜٛ/ إيمبف اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ٌٍطبٌجخ-  7

 . (ِشعٝ أثٛ عىيٕخ/ د.أ)اٌشئيغٝ 

ػٓ ؽؼٛس اٌّؤرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌؾبدٜ ػشش ٌؼٍُ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌجٌٛيّشاد – ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ / اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ، د/ د.اٌزمشيش اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ أ- 8

  .19/9/2013-16ٚاٌزٜ ػمذ ثّذيٕخ اٌغشدلخ فٝ اٌفزشح ِٓ 

 ٚاٌزٜ ػمذ ثّذيٕخ "األٚي ٌآلفبق اٌغذيذح فٝ اٌؼٍَٛ اٌغبعيخ ٚاٌزطجيميخ اٌّؤرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ " ػٓ ؽؼٛس  – ٘بٔٝ أِيٓ اٌظبٜٚ/ اٌزمشيش اٌّمذَ ِٓ د- 9

  .23/9/2013-21اٌغشدلخ فٝ اٌفزشح ِٓ 

ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثشأْ ِٛافبح إداسح اٌذساعبد اٌؼٍيب ثّغٛدح الئؾخ اٌذساعبد اٌؼٍيب ثٕظبَ اٌغبػبد / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌغيذ أ- 10

 . 30/10/2013اٌّؼزّذح ٌٍجشاِظ اٌزٝ عٛف يمذِٙب اٌمغُ ٚرٌه فٝ ِٛػذ ألظبٖ 

: ٚ٘ٛ - إعبلَ ِؾّذ ِٕيغٝ/  رؾذد ػٕٛاْ سعبٌخ اٌّبعغزيش فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ اٌخبطخ ثبٌطبٌت- 11

" رؾؼيش ٚرطجيمبد ِزشاوجبد راد األثؼبد إٌبِٔٛزشيخ ِٓ اٌىيزٛصاْ اٌّطؼُ ثبٌجٌٛٝ أيٍيٓ ٚاٌطفٍخ "

" اٌجٌٛٝ أيٍيٓ ٚاٌطفٍخ / رؾؼيش ٚرطجيمبد ِزشاوجبد راد األثؼبد إٌبِٔٛزشيخ ِٓ اٌىيزٛصاْ: "ٌيظجؼ

 

 : ِٛػٛػبد  شئْٛ إداسيخ ثشأْ: عبدعب

الػزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌمغُ رّٙيذا ٌٍزمذَ ثٙب إٌٝ اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ - أؽّذ عّبسح أؽّذ ثذس اٌذيٓ/ لبئّخ األثؾبس اٌؼٍّيخ اٌّمذِخ ِٓ اٌذوزٛس- 1

 (األعبرزح ٚاٌغبرزح اٌّغبػذْٚ ويّيبء ال ػؼٛيخ)

.  أعبصح خبطخ ثذْٚ ِشرت  19/10/2013 ؽزٝ 21/9/2013الؽزغبة اٌفزشح ِٓ - ِؾّذ اٌجغيٛٔٝ ِشصٚق/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 2

صوٝ ٔجيٗ ص٘شاْ ٌّذ أعبصرٗ ٌّشافمخ اٌضٚعخ اٌزٝ رذسط اٌذوزٛساٖ ثغبِؼخ ويٛشٝ ثبٌيبثبْ ٚرٌه ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ / اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛس- 3

25/11/2013  . 

 . 2013ٌٍزششؼ ٌغبئضح اٌذٌٚخ اٌزمذيشيخ فٝ ِغبي اٌؼٍَٛ فشع اٌؼٍَٛ اٌغبعيخ ٌؼبَ - طفبء اٌذيٓ ؽغٓ ػطيٛ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 3

                                                                            يعتمد، رئيس مجلس القسم  

 



 29/10/2013محضر مجلس القسم جلسة الثالثاء الموافق 

 ثشئبعخ اٌغيذ األعزبر 29/10/2013اعزّغ ِغٍظ اٌمغُ في رّبَ اٌغبػخ اٌضبٔيخ ػشش طجبؽب يَٛ اٌضبلصبء  اٌّٛافك 

 إيّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ/ ٚلبَ ثأِبٔخ 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 

17 

18 

19 

ِؾّذ اٌّزٌٛٝ غٕيُ / د.أ

أؽّذ ثش٘بْ اٌذيٓ صوٝ / د.أ

طفبء اٌذيٓ ؽغٓ ػطيٛ / د.أ

ِشعٝ ِغؼٛد أثٛ عىيٕخ / د.أ

 أؽّذ أؽّذ اٌجشثشٜ/ د.أ

 فؤاد إِبَ ػجذ اٌؾٝ/ د.أ

اٌضيٕٝ ِٛعٝ ػجيذ / د.أ

ِؾّذ عبثش أثٛ اٌؼضَ / د.أ

عبد ثغيٛٔٝ اٌؾفٕبٜٚ / د.أ

ِؾّذ ِؾّذ ػيبد / د.أ

ػبدي إثشا٘يُ عٍيُ / د.أ

ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت اٌّشعٝ / د.أ

أِيشح ِؾّٛد ؽغبٔيٓ / د.أ

إثشا٘يُ شجً اٌؾبلط / د.أ

اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ / د.أ

 وّبي يٛعف اٌجشادػٝ/ د.أ

ِؾّذ خبٌذ ؽغٓ / د.أ

 ؽبسق ػجذ إٌّؼُ فبيذ/ د.أ

 يٛعف إثشا٘يُ ِؾشَ/ د.أ

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

 

ؽبسق ِظطفٝ ِؾّذ / د.أ

أؽّذ فزؼ هللا سؽبة / د.أ

طبٌؼ ػجذ اٌؼظيُ ػطيخ  / د.أ

 ٔٙبي ػبؽف طبلػ اٌذيٓ/ د.أ

اٌغيذ اٌغيذ لٕذيً / د.أ

 إيٙبة ِظطفٝ ِؾّذ/ د.أ

ِؾّذ اٌغيذ عبٌُ / د.أ

ٕ٘بء طبلػ اٌذعٛلٝ / د.أ

شبوش ؽٗ اٌؼشثٝ / د.أ

 ِؾّذ ٘بٔٝ شؼجبْ/ د.أ

 ِؾّذ اٌجغيٛٔٝ/ د.أ

إخبلص ػجذ اٌؾٝ / د.أ

٘بٌخ فٛصٜ ؽغٓ  / د.أ

ؽغٕىأؽّذ اٌذاٌٝ / د.أ

عبِٝ عبٌُ ػظش / د

إيّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ / د

ِٝ ِؾّٛد اٌميؼٝ / د

 ٚائً ػجذ اٌمبدس ػبِش/ د

ِؾّٛد / د.، أإثشا٘يُ عبٌُ / د.، أِؾّٛد ؽٗ/ د.أؽّذ عؼفبْ، أ/ د.ِؾّذ فشغٍٝ، أ/ د. ،أأؽّذ ػىيٍخ/ د.ِؾّذ اٌجشػٝ، أ/ د.أ:  ٚلذ رغيت وً ِٓ اٌغبدح

. فبرٓ ػزٍُ / ٔبديخ اٌٛويً، د/ د. أأفشاػ عبلِخ،/ د. أعّيش لٕذيً،/ د.اٌغؼيذ شؾبرٗ، أ/ د.عؼيذ أٔٛس ، أ/ د. ، أفّٙٝ

 ٚثذأ اٌّغٍظ ِٕبلشخ عذٚي األػّبي

 



 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽيُ

 اٌؾّذ هلل سة اٌؼبٌّيٓ ٚاٌظبلح ٚاٌغبلَ ػٍي أششف اٌّشعٍيٓ عيذٔب ِؾّذ ٚػٍي آٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼيٓ

  2013/ 9/ 24اٌزظذيك ػٍي ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  :  أٚال

  2013/ 9/ 24 ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في    طذق اٌّغٍظ ػٍٝ:اٌمشاس

 

 :ِٛػٛػبد رّذ اٌّٛافمخ ػٍيٙب ثبٌزفٛيغ ٌئلؽبؽخ ثشأْ : ٔيبصب

ٌبلػززاس ػٓ ؽؼٛس اٌّؤرّش اٌذٌٚٝ اٌضبٌش ٌٍجبلعزيه اٌؾيٜٛ ثّذيٕخ ٚاسعٛ فٝ ثٌٕٛذا ٌزؼزس اٌؾظٛي ػٍٝ - اٌشفبػٝ لٕبٜٚ/ د.أاٌطٍت اٌّمذَ ِٓ -  1

 .رأشيشح فٝ اٌٛلذ إٌّبعت ٌظشٚف اٌّؤرّش 

ِشٚح إٌؾبط ٌٍزذسيظ ثٛالغ يَٛ ٚاؽذ أعجٛػيب خبلي اٌفظً اٌذساعٝ / اٌٛاسد ِٓ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍٕٙذعخ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب ثطٕطب ٌٕذة اٌذوزٛسحاٌطٍت - 2

 . 2013/2014األٚي ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ 

  2/10/2013ٌّٕؾٗ أعبصح ألداء فشيؼخ اٌؾظ اػزجبسا ِٓ يَٛ األسثؼبء - ِؾّٛد اٌجذٜٚ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛس- 3

 . 3-1أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب ثبٌّٛػٛػبد ِٓ : اٌمشاس

: ِٛػٛػبد شئْٛ ؽبلة ثشأْ : اصبٌش

. اٌخطخ اٌذساعيخ ٌجشٔبِظ ِؼبدٌخ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ -   1

ٚاٌزٝ رُ إػذاد٘ب ِٓ خبلي اعبرزح اٌىيّيبء  (ويّيبء ؽيٜٛ/ويّيبء)اػزّذ اٌّغٍظ اٌّمشساد اٌذساعيخ ٌطبلة اٌىيّيبء ٌذساعخ اٌزخظض اٌّضدٚط :  اٌمشاس

.  ؽبلة 10اٌؾيٛيخ ثبٌمغُ ٚػٍٝ أال  يمً ػذد اٌطبلة ػٓ 

 ، 1ن ػؼٛعخ  )إلػفبئُٙ ِٓ أؽذ ِزطٍجبد ِبدح ويّيبء اٌجزشٚي ٚاٌجزشٚويّبٚيبد ّٚ٘ب  (ٌىيّيبء خبطخ )اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ ؽبلة اٌفشلخ اٌضبٌضخ شؼجخ - 2

 ؽيش أّٔٙب 2 ، ن ؽيٜٛ 1 ،  ٚوزٌه اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ ؽبلة اٌّغزٜٛ اٌضبٌش ٌٍٕظش فٝ ِمشساد ن ؽيٜٛ 1ٌٚيىٓ اإلػفبء ِٓ ن ػؼٛيخ  ( 2ن ػؼٛيخ 

ٌزؼذيً اٌّزطٍجبد اٌخبطخ ثجؼغ اٌّمشساد ٚرٌه - إيٙبة ِظطفٝ ِؾّذ ػٍٝ/ د. عبػبد ٚوزٌه اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ9ِزطٍجبْ أعبعيبْ ِغ ثؼؼّٙب ٌؼذد 

. ن ؽيٜٛ / ثبٌّغزٜٛ اٌضبٌش شؼجخ ويّيبء

: رُ رشىيً ٌغٕخ ٌذساعخ ِمزشؽبد رؼذيً ِزطٍجبد ِمشساد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚػشػٙب الؽمب ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُ ٚرٌه ِٓ وً ِٓ: اٌمشاس

ٕ٘بء طبلػ / د.اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ، أ/ د.عبد ثغيٛٔٝ اٌؾفٕبٜٚ، أ/ د.ِؾّذ اٌغيذ عبٌُ، أ/ د.ػبدي إثشا٘يُ عٍيُ، أ/ د.ِؾّذ عبثش أثٛ اٌؼضَ، أ/ د.أ

. ٔٙبي ػبؽف طبلػ اٌذيٓ / د.إيٙبة ِظطفٝ ِؾّذ ، أ/ د.ؽبسق ِظطفٝ ِؾّذ، أ/ د.اٌذعٛلٝ، أ

 2013/2014اعزؼغبي رٛطيخ ِغٍظ اٌمغُ الػزّبد ِمزشؽبد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط ٚرٌه ٌزطجيمٙب اػزجبسا ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٝ اٌمبدَ -  3

 .

ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ ِخبؽجخ إداسح اٌىٍيخ ٌبلعزفغبس ػٓ رأخيش إٌظش فٝ  ِمزشؽبد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط اٌزٝ رُ إسعبٌٙب إٌٝ : اٌمشاس

.  ٌُٚ يظً إٌيٕب سد ِٓ إداسح اٌىٍيخ ؽزٝ االْ 26/3/2013إداسح اٌىٍيخ ثؼذ ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ػٍيٙب ثغٍغزٗ ثزبسيخ 

. ٚصبئك رؾٍيً ٔزبئظ اٌطبلة ٚاإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ - 4

اعزؼشع اٌّغٍظ ٔزبئظ رؾٍيً اٌطبلة ٚوزٌه اٌزؾٍيً اٌجيبٔٝ اٌزٜ لذِخ اٌغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ اٌمبئّيٓ ػٍيٙب ٚٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رؾٍيً : اٌمشاس

. رٍه إٌزبئظ اٌّمذِخ ِٓ عيبدرُٙ 

 

 : ِٛػٛػبد دساعبد ػٍيب ثشأْ: اساثغ

ٌٍزغغيً ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ػٍّب ثأٔٗ ؽبطً ػٍٝ دسعخ اٌجىبٌٛسيٛط ِٓ عبِؼخ - اٌؾغيٓ ؽٍّٝ ػٍٝ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت-  1

. األعىٕذسيخ ٚاٌّبعغزيش ِٓ عبِؼخ ثٕٙب 

. لشس اٌّغٍظ أْ اٌزغغيً ٌٍذوزٛساٖ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ يشزشؽ أْ يىْٛ ٌٍطبلة اٌؾبطٍيٓ ػٍٝ اٌّبعغزيش ِٓ ػٍَٛ ؽٕطب فمؾ : اٌمشاس



ػّيذ اٌىٍيخ ثخظٛص ِٛافمخ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد / د.سئيظ اٌغبِؼخ ٌٍغيذ أ/ د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٚاٌّؾٛي ِٓ اٌغيذ أ- 2

ثبٌذساعبد اٌؼٍيب ثىٍيبد اٌؼٍَٛ ثبٌغبِؼبد اٌّظشيخ ثؼذ ػًّ ِمبطخ ٚرؾّيً اٌطبٌت  (ٚاٌؾبطٍيٓ ػٍٝ دسعخ اٌّبعغزيش)ػٍٝ اٌزؾبق خشيغٝ وٍيبد اٌزشثيخ 

.  ثؼغ اٌّمشساد اٌزخظض ؽزٝ يزُ ِؼبدٌخ سعبٌخ اٌّبعغزيش ثّضيٍزٙب ِٓ وٍيخ اٌؼٍَٛ فٝ اٌزخظض 

أٚطٝ اٌّغٍظ ثّخبؽجخ اٌغبِؼخ ثؼذَ إِىبٔيخ اٌمغُ ثبٌميبَ ثؼًّ ِمبطخ ؽيش اْ اٌطبٌت ٌُ يّٕؼ ِبعغزيش فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء ثبإلػبفخ إٌٝ : اٌمشاس

. دساعزٗ فٝ اٌجىبٌٛسيٛط ٌّمشساد رشثٛيخ ػذيذح غيش ِزخظظخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء 

 . 2012/2013ػشع ٔزيغخ االِزؾبٔبد إٌظشيخ اٌزّٙيذيخ ٌذسعخ اٌّبعغزيش ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ - 3

. لشس اٌّغٍظ رأعيً اٌّٛػٛع ٌٍغٍغخ اٌمبدِخ ٌؾيٓ اعزىّبي أٚساق إٌزيغخ : اٌمشاس

ِزشاوت ثٌٛٝ : " ثؼٕٛاْ  (ِٓ اٌخبسط)ِؾّٛد ػطيخ اٌٍّيغٝ أثٛ اٌؼٕيٓ / اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ٌٍطبٌت- 4

" اٌىزشٌٚيذ عذيذ ِٓ األٌغيٕبد اٌّؾزٛيخ ػٍٝ فٛعفبد ٚاٌىيزٛصاْ ألٔظّخ إؽبلق اٌذٚاء ِٚغذد ٌٍؼظبَ 

"New polyelectrolyte complex from phosphate containing alginate and chitosan for bone regeneration and drug 

delivery systems " 

 :ٚرٌه رؾذ إششاف وً ِٓ

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

   أعزبر ويّيبء اٌجٌٛيّشاد ثّؼٙذ ثؾٛس اٌزىٌٕٛٛعيب اٌّزمذِخ ٚاٌّٛاد اٌغذيذح           ِؾّذ عّيش ِؾيٝ اٌذيٓ   / د.أ

األعىٕذسيخ - ثشط اٌؼشة- ِذيٕخ  األثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزطجيمبد اٌزىٌٕٛٛعيخة                                                    

  ِذسط اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ثبٌمغُ         ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ                  / د

ِذيٕخ  األثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزطجيمبد - ثّؼٙذ ثؾٛس اٌزىٌٕٛٛعيب اٌّزمذِخ ٚاٌّٛاد اٌغذيذح- اٌجذٜٚ ػجذ اٌؼضيض وّْٛ          ثبؽش ويّيبء اٌجٌٛيّشاد/ د

 األعىٕذسيخ- ثشط اٌؼشة- اٌزىٌٕٛٛعيخ

 .لشس اٌّغٍظ رأعيً اٌّٛػٛع ٌٍغٍغخ اٌمبدِخ ٌّضيذ ِٓ اٌذساعخ : اٌمشاس

رٕميخ ٚرؾّيً أضيُ اٌغٍٛوٛص : " ثؼٕٛاْ  (أخظبئٝ ثبٌمغُ)اششف ؽّذٜ وٍيت / اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ٌٍطبٌت- 5

 "أٚوغذيض ِٓ اٌفطشيبد ٌميبط اٌغٍٛوٛص 

"Purification and immobilization of fungal glucose oxidase for glucose determination" 

 :ٚرٌه رؾذ إششاف وً ِٓ

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

 سليخ إثشا٘يُ ثغيٛٔٝ                    أعزبر اٌّيىشٚثيٌٛٛعٝ ثبٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس/ د.أ

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

: ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ  (اٌّؼيذح ثبٌمغُ )ِٕٝ ٔجيً وّبي اٌفمٝ / رمشيش اٌظبلؽيخ ٚالزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌّبعغزيش ٌٍطبٌجخ- 6

 الجامعة الكلية الوظيفة االسم م

 طنطا العلوم أستاذ الكيمياء التحليلية المتفرغ  أميرة محمود حسانين أحمد  / د.أ 1

 طنطا العلوم أستاذ الكيمياء الفيزيائية  نهال عاطف صالح الدين / د.أ 2

 أسيوط العلوم أستاذ الكيمياء الكهربية المتفرغ "سئيغب "ياسين محمد حسين تميرك/  د.أ 3

 كفر الشيخ  العلوم أستاذ الكيمياء التحليلية  عمرو محمد البلتاجى/ د.أ 4

 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس



 ِٚٛافمخ اٌّششف 1/11/2013ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ - ِشٚح ِؾّذ ثذيٜٛ/ إيمبف اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ٌٍطبٌجخ-  7

  .(ِشعٝ أثٛ عىيٕخ/ د.أ)اٌشئيغٝ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

َ ٚرىٌٕٛٛعيب ٚػٓ ؽؼٛس اٌّؤرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌؾبدٜ ػشش ٌؼً– ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ / اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ، د/ د.اٌزمشيش اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ أ- 8

  .19/9/2013-16اٌجٌٛيّشاد ٚاٌزٜ ػمذ ثّذيٕخ اٌغشدلخ فٝ اٌفزشح ِٓ 

. اػزّذ اٌّغٍظ اٌزمشيشيٓ : اٌمشاس

 ٚاٌزٜ ػمذ ثّذيٕخ "األٚي ٌآلفبق اٌغذيذح فٝ اٌؼٍَٛ األعبعيخ ٚاٌزطجيميخ اٌّؤرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ " ػٓ ؽؼٛس  – ٘بٔٝ أِيٓ اٌظبٜٚ/ اٌزمشيش اٌّمذَ ِٓ د- 9

  .23/9/2013-21اٌغشدلخ فٝ اٌفزشح ِٓ 

. اػزّذ اٌّغٍظ اٌزمشيش : اٌمشاس

ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثشأْ ِٛافبح إداسح اٌذساعبد اٌؼٍيب ثّغٛدح الئؾخ اٌذساعبد اٌؼٍيب ثٕظبَ اٌغبػبد / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌغيذ أ- 10

 . 30/10/2013اٌّؼزّذح ٌٍجشاِظ اٌزٝ عٛف يمذِٙب اٌمغُ ٚرٌه فٝ ِٛػذ ألظبٖ 

.  ٌّٕبلشخ الئؾخ اٌذساعبد اٌؼٍيب 12/11/2013لشساٌّغٍظ اعزّبع ِغٍظ ٌؤلعبرزح يَٛ اٌضبلصبء اٌّٛافك : اٌمشاس

: ٚ٘ٛ - إعبلَ ِؾّذ ِٕيغٝ/  رؾذد ػٕٛاْ سعبٌخ اٌّبعغزيش فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ اٌخبطخ ثبٌطبٌت- 11

 "رؾؼيش ٚرطجيمبد ِزشاوجبد راد األثؼبد إٌبِٔٛزشيخ ِٓ اٌىيزٛصاْ اٌّطؼُ ثبٌجٌٛٝ أيٍيٓ ٚاٌطفٍخ "

 " Synthesis and application of chitosan-g-polyaniline clay nanocomposites 

: ٌيظجؼ

" اٌجٌٛٝ أيٍيٓ ٚاٌطفٍخ / رؾؼيش ٚرطجيمبد ِزشاوجبد راد األثؼبد إٌبِٔٛزشيخ ِٓ اٌىيزٛصاْ"

" Synthesis and application of chitosan/polyaniline- clay nanocomposites 

 .ػٍّب ثأْ ٘زا اٌزؾذيذ ال يؼزجش رغييشا عٛ٘شيب 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

 : ِٛػٛػبد  شئْٛ إداسيخ ثشأْ: عبخبَ

الػزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌمغُ رّٙيذا ٌٍزمذَ ثٙب إٌٝ اٌٍغٕخ اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ - أؽّذ عّبسح أؽّذ ثذس اٌذيٓ/ لبئّخ األثؾبس اٌؼٍّيخ اٌّمذِخ ِٓ اٌذوزٛس- 1

 (األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ويّيبء ال ػؼٛيخ)

الػزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌمغُ رّٙيذا ٌٍزمذَ ثٙب إٌٝ اٌٍغٕخ - أؽّذ عّبسح أؽّذ ثذس اٌذيٓ/ اػزّذ اٌّغٍظ لبئّخ األثؾبس اٌؼٍّيخ اٌّمذِخ ِٓ اٌذوزٛس:  اٌمشاس- 2

 (األعبرزح ٚاألعبرزح اٌّغبػذيٓ ويّيبء ال ػؼٛيخ)اٌؼٍّيخ اٌذائّخ ٌزشليخ 

.  أعبصح خبطخ 19/10/2013 ؽزٝ 21/9/2013الؽزغبة اٌفزشح ِٓ - ِؾّذ اٌجغيٛٔٝ ِشصٚق/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 2

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

ٌّذ أعبصرٗ ٌّشافمخ اٌضٚعخ اٌزٝ رذسط اٌذوزٛساٖ ثغبِؼخ ويٛشٝ ثبٌيبثبْ ٚرٌه ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ - صوٝ ٔجيٗ ص٘شاْ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛس- 3

25/11/2013  . 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

 . 2013ٌٍزششؼ ٌغبئضح اٌذٌٚخ اٌزمذيشيخ فٝ ِغبي اٌؼٍَٛ فشع اٌؼٍَٛ األعبعيخ ٌؼبَ - طفبء اٌذيٓ ؽغٓ ػطيٛ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 3

 . 2013ٌغبئضح اٌذٌٚخ اٌزمذيشيخ فٝ ِغبي اٌؼٍَٛ فشع اٌؼٍَٛ األعبعيخ ٌؼبَ - طفبء اٌذيٓ ؽغٓ ػطيٛ/ د.أٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رششيؼ اٌغيذ : اٌمشاس

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

                 أِيٓ اٌّغٍظ                                                                           سئيظ ِغٍظ اٌمغُ

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



 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  / السيد األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد

 اؽٍغ ػٍٝ  لذ29/10/2013أرششف ثئؽبؽخ عيبدرىُ ػٍّب ثأْ ِغٍظ اٌمغُ ثغٍغزٗ ثزبسيخ 

/ د.سئيظ اٌغبِؼخ ٌٍغيذ أ/ د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٚاٌّؾٛي ِٓ اٌغيذ أ

ػّيذ اٌىٍيخ ثخظٛص ِٛافمخ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ػٍٝ اٌزؾبق خشيغٝ وٍيبد اٌزشثيخ 

ثبٌذساعبد اٌؼٍيب ثىٍيبد اٌؼٍَٛ ثبٌغبِؼبد اٌّظشيخ ثؼذ ػًّ  (ٚاٌؾبطٍيٓ ػٍٝ دسعخ اٌّبعغزيش)

ِمبطخ ٚرؾّيً اٌطبٌت ثؼغ اٌّمشساد اٌزخظض ؽزٝ يزُ ِؼبدٌخ سعبٌخ اٌّبعغزيش ثّضيٍزٙب ِٓ 

وٍيخ اٌؼٍَٛ فٝ اٌزخظض ٚلذ أٚطٝ اٌّغٍظ ثّخبؽجخ اٌغبِؼخ ثؼذَ إِىبٔيخ اٌمغُ ثبٌميبَ ثؼًّ 

ِمبطخ ؽيش اْ اٌطبٌت ٌُ يّٕؼ ِبعغزيش فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء ثبٌغؼبفخ إٌٝ دساعزٗ فٝ 

. اٌجىبٌٛسيٛط ٌّمشساد رشثٛيخ ػذيذح غيش ِزخظظخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء 

 

ِشعً ٌغيبدرىُ ٌٍزفؼً ثبٌؼٍُ ٚاٌزٕجيٗ ٔؾٛ ػًّ اٌبلصَ 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس القسم

 (محمد يسرى الشيخ/ د.أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                    000000000000000/ السيد األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد

 لشس  رشىيً ٌغٕخ  لذ29/10/2013أرششف ثئؽبؽخ عيبدرىُ ػٍّب ثأْ ِغٍظ اٌمغُ ثغٍغزٗ ثزبسيخ 

ٌذساعخ ِمزشؽبد رؼذيً ِزطٍجبد ِمشساد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚػشػٙب ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُ فٝ ٚلذ 

: الؽك ٚرٌه ِٓ وً ِٓ

عبد ثغيٛٔٝ / د.ِؾّذ اٌغيذ عبٌُ، أ/ د.ػبدي إثشا٘يُ عٍيُ، أ/ د.ِؾّذ عبثش أثٛ اٌؼضَ، أ/ د.أ

/ د.ؽبسق ِظطفٝ ِؾّذ، أ/ د.ٕ٘بء طبلػ اٌذعٛلٝ، أ/ د.اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ، أ/ د.اٌؾفٕبٜٚ، أ

ٔٙبي ػبؽف / د.إيٙبة ِظطفٝ ِؾّذ، أ

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس القسم

 (محمد يسرى الشيخ/ د.أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب / السيد األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد

 استعرض نتائج  قد29/10/2013أتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأن مجلس القسم بجلسته بتاريخ 

تحليل الطالب وكذلك التحليل البيانى الذى قدمة السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين عليها 

. ووافق المجلس على تحليل تلك النتائج المقدمة من سيادتهم 

ِشعً ٌغيبدرىُ ٌٍزفؼً ثبٌؼٍُ ٚاٌزٕجيٗ ٔؾٛ ػًّ اٌبلصَ 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس القسم

 (محمد يسرى الشيخ/ د.أ)

 

 

 

 

 


