
 

 24/9/2013جدول أعمال مجلس القسم  جلسة الثالثاء الموافق 

  2013/2014بشأن دورة العام الجامعي الجديد :  أوال

رئيس مجلس القسم / د.  وتهنئة السيد أ2013/2014تهنئة السادة أعضاء هيئة التدريس بدورة العام الجامعي الجديد 

 ، 2013/2014للسادة األعضاء الجدد وتقديم الشكر لألعضاء السابقين واختيار أمين مجلس القسم للعام الجامعي 

رئيس مجلس القسم للتصرف في الموضوعات ذات الصفة العاجلة علي أن يتم إحاطة المجلس / د.وتفويض السيد أ

 . علما بها في الجلسة التالية 

  2013 / 8/ 27اٌزظذيك ػٍي ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  :  صبٔيب

: ِٛػٛػبد رّذ اٌّٛافمخ ػٍيٙب ثبٌزفٛيغ ٌإلؽبؽخ ثشأْ: صبٌضب 

ٌّشافمخ اٌضٚعخ  1/9/2013 اػزجبسا ِٓ ٌزغذيذ أعبصرٗ ٌّذح ػبَ- ػّشٚ ِؾّذ اٌّذٔٝ/ وزٛسد اي اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 1

  .ثبٌذّٔبسناٌزٝ رؼًّ 

ٌّشافمخ اٌضٚعخ  1/9/2013 اػزجبسا ِٓ ٌزغذيذ أعبصرٗ ٌّذح ػبَ- ِؾّذ سػب ػٍٝ ثشثش/ وزٛسد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 2

  .اٌّٛفذح ِٓ اٌٛؽٓ فٝ ِّٙخ ػٍّيخ ثبٌيبثبْ

ٌّٕؾٙب أعبصح ٌّذح ػبَ أٚي ٚرٌه ٌٍؼًّ ثبٌٍّّىخ اٌؼشثيخ - ٘ذٜ أثٛ اٌفزٛػ اٌغّشٜ/ وزٛسحد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 3

. اٌغؼٛديخ 

ٌمجٛي اػززاس٘ب ػٓ اٌّّٙخ اٌؼٍّيخ اٌزٕبفغيخ ٚاٌّششؾخ - ٘ذٜ أثٛ اٌفزٛػ اٌغّشٜ/ وزٛسحد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 4

. إٌيٙب ِٓ لجً اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍجؼضبد 

ٌزغذيذ أعبصرٗ اٌذساعيخ العزىّبي دساعخ اٌذوزٛساٖ ثغبِؼخ ٔبعٛيب – ِؾّذ أؽّذ ِٕظٛس / وزٛسد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 5

اٌيبثبٔيخ ؽيش أٔٗ لذ ؽظً ػٍٝ ِٕؾخ شخظيخ ِٓ اٌؾىِٛخ اٌيبثبٔيخ اٌؼبَ اٌّبػٝ ػٍّب ثأْ ِيؼبد أزٙبء األعبصح 

 . 1/10/2013اٌذساعيخ اٌخبطخ ثٗ ٌٍؼبَ األٚي ٘ٛ 

 ٌٍّّٙخ اٌؼٍّيخ 7/10/2013ٌّذ أعبصرٗ ٌّذح ػبَ صبْ رجذأ ِٓ - ِؾّذ أؽّذ ػجذ اٌٛ٘بة/ وزٛسد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 6

. اٌّمذِخ إٌيٗ ِٓ عبِؼخ عٛيٍف ثىٕذا 

 أوزٛثش 2-1ٌؾؼٛس اٌّؤرّش اٌذٌٚٝ اٌضبٌش ٌٍجالعزيه فٝ اٌفزشح ِٓ - اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 7

.  ثٛالٔذا – فٝ ِذيٕخ ٚاسعٛ 2013

عّش ػجذ اٌٙبدٜ / ِشٚح اٌشفبػٝ لٕبٜٚ، اٌّؼيذح/ ِؾّذ اٌشفبػٝ طبدق، اٌّؼيذح/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ د- 8

-16ٌؾؼٛس اٌّؤرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌؾبدٜ ػشش ٌؼٍُ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌجٍّشاد ثبٌغشدلخ فٝ اٌفزشح ِٓ - خطبة

19/9/2013 . 

 ػٓ ػذَ ؽؼٛس اٌّؤرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌؾبدٜ ػشش ٌؼٍُ –عّش ػجذ اٌٙبدٜ خطبة / االػززاس اٌّمذَ ِٓ  اٌّؼيذح- 9

 ٚرٌه ٌؼذَ ِغبّ٘خ اٌغبِؼخ فٝ سعُ االشزشان وبِال 19/9/2013-16ٚرىٌٕٛٛعيب اٌجٍّشاد ثبٌغشدلخ فٝ اٌفزشح ِٓ 

. اٌّمشس ٌٍّؤرّش 

ػٓ ؽؼٛس ٚسشخ اٌؼًّ ثٛؽذح اٌّيىشعىٛة اإلٌىزشٚٔٝ ثىٍيخ - ِؾّٛد ػجذ اٌمٜٛ/ االػززاس اٌّمذَ ِٓ اٌّؼيذ- 10

. عبِؼخ ؽٕطب ؽيش رُ رأعيً اٌذٚسح - اٌطت

 



ٌّٕؾٙب أعبصح ٌشػبيخ اٌطفً ِغ اٌغّبػ ٌٙب ثبٌغفش ٌضيبسح - أِبٔٝ عٍيّبْ اٌظبٜٚ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛسح- 11

. صٚعٙب ثبٌخبسط 

ٌّٕؾٙب أعبصح ٌّذح ػبِيٓ ٌشػبيخ اٌطفً ِغ اٌغّبػ ٌٙب - ِشٚح ِؾّذ ثذيٜٛ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌّذسط ِغبػذ-  12

. ثبٌغفش ٌضيبسح صٚعٙب ثبٌخبسط 

ٌؾؼٛس اٌّؤرّش األعيٜٛ اٌضبٔٝ ػشش ٌٍٕغيظ اٌزٜ عيؼمذ فٝ ِذيٕخ - ِؾّذ اٌجشػٝ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 13

  ٚرٌه ػٍٝ ٔفمخ عيبدرٗ 2013 أوزٛثش 26-23شٕغٙبٜ ثبٌظيٓ فٝ اٌفزشح ِٓ 

: ِٛػٛػبد شئْٛ ؽالة ثشأْ : ساثؼب

.    اٌغّبػ ٌٍطالة اٌؾبطٍيٓ ػٍٝ ثىبٌٛسيٛط ٔظبَ اٌشؼت اٌّضدٚعخ دْٚ اٌىيّيبء ٌذساعخ ِؼبدٌخ اٌىيّيبء -1

ِٓ أؽىبَ اٌالئؾخ اٌذاخٍيخ   (9) ػٍٝ رؼذيً ٔض اٌّبدح سلُ 28/8/2013ِٛافمخ ِغٍظ اٌغبِؼخ ثغٍغزٗ ثزبسيخ - 2

.  ٚفمب ٌٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 19/4/2010ثزبسيخ  (722)ٌىٍيخ اٌؼٍَٛ اٌظبدسح ثبٌمشاس اٌٛصاسٜ سلُ 

رمشيش اعزجيبْ أداء اٌّمشساد ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط  ٚأعظ اٌزمييُ ٚاٌزؾٍيً اإلؽظبئٝ ِٚٛلف وً لغُ ِمبسٔخ - 3

 . 2012/2013ثبأللغبَ األخشٜ ٚاٌزمبسيش ٚرٌه ٌٍزشَ األٚي ٌٍؼبَ األوبديّٝ 

ٌالػززاس ػٓ  سيبدح اٌغّؼيخ اٌىيّيبئيخ ٚرٌه الٔشغبٌٗ اٌشذيذ - ِؾّذ خبٌذ ؽغٓ ػٛع/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ-  4

. ثبٌؼًّ داخً اٌمغُ 

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ وٍيخ اٌزشثيخ إٌٛػيخ  الٔزذاة اٌغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ اآلرٝ أعّبئُٙ ثؼذ ٌٍزذسيظ ثمغُ - 5

:- االلزظبد إٌّضٌٝ  ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

. ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ  ثٛالغ عبػخ أعجٛػيب ٌطالة اٌفشلخ األٌٚٝ - ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ/ اٌذوزٛس*-  

 .ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء غيش اٌؼؼٛيخ  ثٛالغ عبػخ أعجٛػيب ٌطالة اٌفشلخ األٌٚٝ - إيّبْ أؽّذ ثىش/ اٌذوزٛسح*-  

.  عبػخ أعجٛػيب ٌطالة اٌفشلخ اٌضبٔيخ 2ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ  ثٛالغ - ػجذ اٌجبعؾ ِشعٝ شىش/ اٌذوزٛس*-  

 ِٓ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء إلػذادٜ 2ٚوزٌه اٌطٍت اٌٛاسد ِٓ وٍيخ ؽت األعٕبْ  ٌزششيؼ ػذد 

. أعٕبْ  ٌٍطالة اٌّبٌيضييٓ 

. اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ثشأْ ِٛاػيذ ثذء اٌذساعخ ٚأزٙبئٙب - 6

عبػبد )،اٌفظً اٌذساعٝ اٌظيفٝ (الئؾخ لذيّخ ) 2013اػزّبد ٌغبْ اٌّّزؾٕيٓ ٚاٌّظؾؾيٓ دٚس عجزّجش - 7

 (ِؼزّذح

 . 2013/2014اػزّبد اٌخطخ اٌزذسيغيخ إٌظشيخ ٚاٌؼٍّيخ ٌّشؽٍزٝ اٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ - 8

 :-تكليف أوائل الخريجين للعمل في وظيفة معيدين بالقسم وذلك من خالل البيان التالي-  9

                      3580               المجموع الكلى شعبة الكيمياء: أوال  

مجموع  االسم م

 3580/الدرجات

سنة  التقدير النسبة

 التخرج

 مالحظات

 مرتبة شرف 2013 ممتاز   %88,46 3167 آية خليفة سعيد خليفة 1

 مرتبة شرف 2013 ممتاز  %86,98 3114 حازم محمد موسى محمد 2

 مرتبة شرف 2013 ممتاز   %86,62 3101 باسم الشحات صديق قشطة  3



  

                      3640  المجموع الكلى شعبة الكيمياء الحيوية : ثانيا  

مجموع  االسم م

 3640/الدرجات

سنة  التقدير النسبة

 التخرج

 مالحظات

 مرتبة شرف 2013 ممتاز   %89,45 3256 مها محمد السيد سالم 1

 مرتبة شرف 2013 ممتاز   %88,41 3218 ماريان نبيل جرجس أسعد  2

 

 : ِٛػٛػبد دساعبد ػٍيب ثشأْ: خبِغب

 ٚرٌه  (ِٓ اٌخبسط)فبؽّخ اٌض٘شاء ػبدي أِيٓ اٌؼّيشٜ  / رمشيش اٌظالؽيخ ٚالزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌّبعغزيش ٌٍطبٌجخ- 1

: ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

 

 اٌغبِؼخ اٌىٍيخ اٌٛظيفخ االعُ َ

1 

 ػجذ اٌفزبػ عؼفبْأؽّذ /  د.أ

 ِششف ِّٚزؾٓ داخٍٝ 

 ؽٕطب اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ اٌّزفشؽ 

2 

اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ / د.أ

" سئيغب"ِششف ِّٚزؾٓ داخٍٝ 
 ؽٕطب اٌؼٍَٛ أعزبر ويّيبء اٌجٌٛيّشاد

 اٌجٌٛيّشادأعزبر ويّيبء  (ِؾىُ خبسعٝ)ِؾّذ عّيش ِؾيٝ اٌذيٓ / د.أ 2

ِؼٙذ ثؾٛس اٌزىٌٕٛٛعيب اٌّزمذِخ ٚاٌّٛاد 

ِذيٕخ ااألثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزطجيمبد - اٌغذيذح

 األعىٕذسيخ- ثشط اٌؼشة- اٌزىٌٕٛٛعيخ

 لغُ اٌغٍيٍٛص ثبٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس  اٌغٍيٍٛصأعزبر ويّيبء  (ِؾىُ خبسعٝ)عّيش وبًِ ِؾّذ  /  د.أ 3

ٔظبَ اٌغبػبد )ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثشأْ الئؾخ اٌذساعبد اٌؼٍيب / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِىزت اٌغيذ أ- 2

 . (اٌّؼزّذح

  وهو -  عالء عبد الرحمن عطية احمد /العضوية للمعيد في العلوم في الكيمياء الماجستير رسالة رؾذيذ ػٕٛاْ  - 3

 "دراسة أكسدة بعض مشتقات الفينول وصبغات األزو باألكسجين وفوق أكسيد الهيدروجين " 

  " Study of the oxidation of some phenol derivatives and azo dyes by molecular oxygen 

and hydrogen peroxide " 

:  ٌيظجؼ 

ثنائى كلوروفينول بفوق أكسيد الهيدروجين واألوكسجين المحفزة - 6 و 2دراسة أكسدة بعض صبغات األزو  و " 

 "فنيل البورفيرن والفثالوسيانين - بمتراكبات رباعى

  " Study of oxidation of some azo dyes and  2,6-dichlorophenol with hydrogen  peroxide 

and oxygen catalyzed by tetraphenylporphyrin and phthalocyanine complexes "  



 . (ِؾّٛد ؽٗ ؽغٕيٓ/ د.أ)ػٍّب ثبْ ٘زا اٌزؼذيً غيش عٛ٘شٜ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 

  وهو -  منى نبيل الفقى /التحليلية للمعيدة في العلوم في الكيمياء الماجستير رسالة رؾذيذ ػٕٛاْ  - 4

تقنين طرق كهروكيميائية تحليلية للتقدير الكمى أليونات بعض العناصر والمركبات الحيوية باستخدام قطب الزئبق " 

 "وأقطاب صلبة معدلة كيميائيا 

  " Optimization of electroanalytical methods for determination of some metal ions and 

biologically active compounds using mercury and chemically modified solid electrodes " 

تقنين طرق كهروكيميائية تحليلية للتقدير الدقيق لبعض المركبات الحيوية باستخدام أقطاب الزئبق وعجينة " : ٌيظجؼ 

 "الكربون المعدلة  

  " Optimization of electroanalytical methods for trace determination of some biologically 

active compounds using mercury and modified carbon paste electrodes " 

 . (أِيشح ؽغبٔيٓ/ د.أ)ػٍّب ثبْ ٘زا اٌزؼذيً غيش عٛ٘شٜ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 

 

، .ِشٚح ػجذ هللا ِؾّذ اٌؼطيٜٛ / ٚاٌخبص ثبٌطبٌجخ- أِبٔٝ عٍيّبْ اٌظبٜٚ/ اٌزمشيش اٌؼٍّٝ اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛسح- 5

ِؾّذ ): ػٓ اٌطالة اٌّغغٍيٓ ٌذسعخ اٌّبعغزيش ُٚ٘- ٘ذٜ أثٛ اٌفزٛػ اٌغّشٜ/ ٚوزٌه اٌزمبسيش اٌّمذِخ ِٓ اٌذوزٛسح

اٌّغغٍخ ٌذسعخ - شيّبء وّبي ِؾّذ/ ٚوزٌه اٌطبٌجخ (ثذٜٚ ؽغٓ، ِشٚح أثٛ اٌيضيذ اٌغجبشٝ، ثب٘ش إعّبػيً ؽّضح

.   اٌذوزٛساٖ 

 (ِٓ اٌخبسط)ؽبسق ِؾّذ ِخيّش / ِذ فزشح اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ٌٍطبٌت- 6

 . (ِؾّذ فشغٍٝ ػجذ اٌّغيذ/ د.أ) ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 19/10/2012ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ 

 . 2013/ 2012اػزّبد ٔزيغخ دثٍِٛبد اٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ - 7

ٌٍزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ؽيش أٔٗ ؽبطً ػٍٝ - أؽّذ اٌجيٍٝ ػجذ سثٗ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت- 8

. رّٙيذٜ ِبعغزيش ِٓ ػٍَٛ دِيبؽ 

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثبٌغبِؼخ ثشأْ لشاس ِغٍظ اٌغبِؼخ ثغٍغزٗ فٝ - 9

 ػٍٝ ٔغجخ اٌؾؼٛس اٌّمشسح ػٍٝ 21/6/2000 ثبٌّٛافمخ ػٍٝ لشاس ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس فٝ 25/7/2000

 .ؽالة اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚوزٌه ٌٍّغغٍيٓ ٌٍّبعغزيش ٚاٌذوزٛساٖ 

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍؼاللبد اٌضمبفيخ ثبٌغبِؼخ ٌّٛافبرُٙ ثشأٜ اٌمغُ فٝ إِىبٔيخ رفؼيً ارفبليخ ٔظبَ - 10

" . Cotutelle" اٌذسعخ اٌّشزشوخ اٌفشٔغٝ 

 

 : ِٛػٛػبد  شئْٛ إداسيخ ثشأْ: عبدعب

. ػّيذ اٌىٍيخ ثشأْ اٌزغيت ػٓ ؽؼٛس عٍغبد ِغٍظ اٌمغُ / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِىزت اٌغيذ أ-  1

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِىزت أِيٓ ػبَ اٌغبِؼخ ثشأْ اٌزؼٍيّبد اٌزٝ يغت ارجبػٙب ٚاالٌزضاَ ثٙب فٝ اٌظشٚف اٌزٝ رّش ثٙب - 2

. اٌجالد  

. دػٛح اٌزششيؼ ٌغبئضح اٌٍّه فيظً - 3

                                                                            يعتمد، رئيس مجلس القسم  

 



 24/9/2013محضر مجلس القسم جلسة الثالثاء الموافق 

 ثشئبعخ اٌغيذ 24/9/2013اعزّغ ِغٍظ اٌمغُ في رّبَ اٌغبػخ اٌضبٔيخ ػشش طجبؽب يَٛ اٌضالصبء  اٌّٛافك 

إيّبْ / ٚلبَ ثأِبٔخ اٌغٍغخ اٌغيذح  اٌذوزٛسح   (سئيظ ِغٍظ اٌمغُ)ِؾّذ يغشٜ اٌشيخ  /األعزبر اٌذوزٛس 

فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ 

 : ٚ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

ِؾّذ ػجذ اٌؼضيض اٌجشػٝ / د.أ

أؽّذ ِؾّذ ػىيٍخ / د.أ

 اٌضيٕٝ ِٛعٝ ػجيذ/ د.أ

 ِؾّذ عبثش أثٛ اٌؼضَ/ د.أ

عبد ثغيٛٔٝ اٌؾفٕبٜٚ / د.أ

 ِؾّذ ِؾّذ ػيبد/ د.أ

ِؾّٛد ؽٗ ؽغٕيٓ / د.أ

ػبدي إثشا٘يُ عٍيُ / د.أ

ِؾّذ ػجذ اٌّطٍت اٌّشعٝ / د.أ

 أِيشح ِؾّٛد ؽغبٔيٓ/ د.أ

 إثشا٘يُ شجً اٌؾالط/ د.أ

 إثشا٘يُ ػجذ اٌٛ٘بة عبٌُ/ د.أ

 اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ/ د.أ

 وّبي يٛعف اٌجشادػٝ/ د.أ

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 

ِؾّذ خبٌذ ؽغٓ / د.أ

 ؽبسق ػجذ إٌّؼُ فبيذ/ د.أ

ؽبسق ِظطفٝ ِؾّذ / د.أ

أؽّذ فزؼ هللا سؽبة / د.أ

  طبٌؼ ػجذ اٌؼظيُ ػطيخ/ د.أ

ٔٙبي ػبؽف طالػ اٌذيٓ / د.أ

 ِؾّذ اٌغيذ عبٌُ/ د.أ

ٕ٘بء طالػ اٌذعٛلٝ / د.أ

شبوش ؽٗ اٌؼشثٝ / د.أ

ِؾّٛد فّٙٝ ػجذ اٌؼبي / د.أ

ِؾّذ ٘بٔٝ شؼجبْ / د.أ

إخالص ػجذ اٌؾٝ / د.أ

أفشاػ فزؾٝ عالِخ / د.أ

 ؽغٓ  ٘بٌخ فٛصٜ/ د.أ

ؽغٕىأؽّذ اٌذاٌٝ / د.أ

عبِٝ عبٌُ ػظش / د

إيّبْ فّٙٝ أثٛ اٌفزٛػ / د

ِٝ ِؾّٛد اٌميؼٝ / د

 ٚائً ػجذ اٌمبدس ػبِش/ د

 

/ د.اٌغيذ لٕذيً، أ/ د.يٛعف ِؾشَ، أ/ د. أأؽّذ عؼفبْ،/ د.ِؾّذ فشغٍٝ، أ/ د.أفؤاد إِبَ ،/ د.  أ:ٚلذ رغيت وً ِٓ اٌغبدح

. فبرٓ ػزٍُ / ٔبديخ اٌٛويً، د/ د.عّيش لٕذيً، أ/ د.اٌغؼيذ شؾبرٗ، أ/ د. أعؼيذ أٔٛس ،/ د.إيٙبة ِظطفٝ ، 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

: رئيس مجلس القسم بما يلى/ د.وفى البداية قام السيد أ

  2013/2014بشأن دورة العام الجامعي الجديد :  أوال

رئيس مجلس القسم بتهنئة السادة أعضاء هيئة التدريس بدورة العام الجامعي الجديد / د.قام السيد أ

.   والترحيب بالسادة األعضاء الجدد وتقديم الشكر لألعضاء السابقين 2013/2014

أمينا لمجلس القسم للعام الجامعي - إيمان فهمى أبو الفتوح/ وقد وافق المجلس على اختيار السيدة الدكتورة

رئيس مجلس القسم للتصرف في الموضوعات / د. ، ووافق المجلس أيضا على تفويض السيد أ2013/2014

. ذات الصفة العاجلة علي أن يتم إحاطة المجلس علما بها في الجلسة التالية 

 

  2013 / 8/ 27اٌزظذيك ػٍي ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ في  :  صبٔيب

 27/8/2013طذق اٌّغٍظ ػٍٝ ِؾؼش اٌغٍغخ اٌغبثمخ فٝ : لشاسيا

 

: ِٛػٛػبد رّذ اٌّٛافمخ ػٍيٙب ثبٌزفٛيغ ٌإلؽبؽخ ثشأْ: صبٌضب 

ٌّشافمخ  1/9/2013 اػزجبسا ِٓ ٌزغذيذ أعبصرٗ ٌّذح ػبَ- ػّشٚ ِؾّذ اٌّذٔٝ/ وزٛسد اي اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 1

  .ثبٌذّٔبسناٌضٚعخ اٌزٝ رؼًّ 

 1/9/2013 اػزجبسا ِٓ ٌزغذيذ أعبصرٗ ٌّذح ػبَ- ِؾّذ سػب ػٍٝ ثشثش/ وزٛسد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 2

  .اٌّٛفذح ِٓ اٌٛؽٓ فٝ ِّٙخ ػٍّيخ ثبٌيبثبٌّْشافمخ اٌضٚعخ 

ٌّٕؾٙب أعبصح ٌّذح ػبَ أٚي ٚرٌه ٌٍؼًّ ثبٌٍّّىخ - ٘ذٜ أثٛ اٌفزٛػ اٌغّشٜ/ وزٛسحد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 3

. اٌؼشثيخ اٌغؼٛديخ 

ٌمجٛي اػززاس٘ب ػٓ اٌّّٙخ اٌؼٍّيخ اٌزٕبفغيخ - ٘ذٜ أثٛ اٌفزٛػ اٌغّشٜ/ وزٛسحد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 4

. ٚاٌّششؾخ إٌيٙب ِٓ لجً اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍجؼضبد 

ٌزغذيذ أعبصرٗ اٌذساعيخ العزىّبي دساعخ اٌذوزٛساٖ – ِؾّذ أؽّذ ِٕظٛس / وزٛسد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 5

ثغبِؼخ ٔبعٛيب اٌيبثبٔيخ ؽيش أٔٗ لذ ؽظً ػٍٝ ِٕؾخ شخظيخ ِٓ اٌؾىِٛخ اٌيبثبٔيخ اٌؼبَ اٌّبػٝ ػٍّب ثأْ 

 . 1/10/2013ِيؼبد أزٙبء األعبصح اٌذساعيخ اٌخبطخ ثٗ ٌٍؼبَ األٚي ٘ٛ 

 7/10/2013ٌّذ أعبصرٗ ٌّذح ػبَ صبْ رجذأ ِٓ - ِؾّذ أؽّذ ػجذ اٌٛ٘بة/ وزٛسد اياٌطٍت اٌّمذَ ِٓ- 6

. ٌٍّّٙخ اٌؼٍّيخ اٌّمذِخ إٌيٗ ِٓ عبِؼخ عٛيٍف ثىٕذا 

-1ٌؾؼٛس اٌّؤرّش اٌذٌٚٝ اٌضبٌش ٌٍجالعزيه فٝ اٌفزشح ِٓ - اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 7

.  ثٛالٔذا – فٝ ِذيٕخ ٚاسعٛ 2013 أوزٛثش 2

عّش ػجذ / ِشٚح اٌشفبػٝ لٕبٜٚ، اٌّؼيذح/ ِؾّذ اٌشفبػٝ طبدق، اٌّؼيذح/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ وً ِٓ د- 8

ٌؾؼٛس اٌّؤرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌؾبدٜ ػشش ٌؼٍُ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌجٍّشاد ثبٌغشدلخ فٝ اٌفزشح - اٌٙبدٜ خطبة

 ِٓ16-19/9/2013 . 



 ػٓ ػذَ ؽؼٛس اٌّؤرّش اٌؼشثٝ اٌذٌٚٝ اٌؾبدٜ –عّش ػجذ اٌٙبدٜ خطبة / االػززاس اٌّمذَ ِٓ  اٌّؼيذح- 9

 ٚرٌه ٌؼذَ ِغبّ٘خ اٌغبِؼخ فٝ 19/9/2013-16ػشش ٌؼٍُ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌجٍّشاد ثبٌغشدلخ فٝ اٌفزشح ِٓ 

. سعُ االشزشان وبِال اٌّمشس ٌٍّؤرّش 

ػٓ ؽؼٛس ٚسشخ اٌؼًّ ثٛؽذح اٌّيىشعىٛة - ِؾّٛد ػجذ اٌمٜٛ/ االػززاس اٌّمذَ ِٓ اٌّؼيذ- 10

. عبِؼخ ؽٕطب ؽيش رُ رأعيً اٌذٚسح - اإلٌىزشٚٔٝ ثىٍيخ اٌطت

ٌّٕؾٙب أعبصح ٌشػبيخ اٌطفً ِغ اٌغّبػ ٌٙب ثبٌغفش - أِبٔٝ عٍيّبْ اٌظبٜٚ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛسح- 11

. ٌضيبسح صٚعٙب ثبٌخبسط 

ٌّٕؾٙب أعبصح ٌّذح ػبِيٓ ٌشػبيخ اٌطفً ِغ - ِشٚح ِؾّذ ثذيٜٛ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌّذسط ِغبػذ-  12

. اٌغّبػ ٌٙب ثبٌغفش ٌضيبسح صٚعٙب ثبٌخبسط 

ٌؾؼٛس اٌّؤرّش األعيٜٛ اٌضبٔٝ ػشش ٌٍٕغيظ اٌزٜ عيؼمذ فٝ - ِؾّذ اٌجشػٝ/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ- 13

 ٚرٌه ػٍٝ ٔفمخ عيبدرٗ  2013 أوزٛثش 26-23ِذيٕخ شٕغٙبٜ ثبٌظيٓ فٝ اٌفزشح ِٓ 

  13- 1أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب ثبٌّٛػٛػبد ِٓ : اٌمشاس

 

: ِٛػٛػبد شئْٛ ؽالة ثشأْ : ساثؼب

   اٌغّبػ ٌٍطالة اٌؾبطٍيٓ ػٍٝ ثىبٌٛسيٛط ٔظبَ اٌشؼت اٌّضدٚعخ دْٚ اٌىيّيبء ٌذساعخ ِؼبدٌخ -1

. اٌىيّيبء 

ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ لجٛي اٌطالة اٌؾبطٍيٓ ػٍٝ ثىبٌٛسيٛط ِٕفشد فمؾ ٌُٚ يٛافك ػٍٝ لجٛي : اٌمشاس

. ثىبٌٛسيٛط ِضدٚط ؽيش أْ ٘زا يؼزجش ِخبٌفب ٌالئؾخ 

ِٓ أؽىبَ اٌالئؾخ   (9) ػٍٝ رؼذيً ٔض اٌّبدح سلُ 28/8/2013ِٛافمخ ِغٍظ اٌغبِؼخ ثغٍغزٗ ثزبسيخ - 2

 ٚفمب ٌٕظبَ اٌغبػبد 19/4/2010ثزبسيخ  (722)اٌذاخٍيخ ٌىٍيخ اٌؼٍَٛ اٌظبدسح ثبٌمشاس اٌٛصاسٜ سلُ 

. اٌّؼزّذح 

. أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

رمشيش اعزجيبْ أداء اٌّمشساد ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛسيٛط  ٚأعظ اٌزمييُ ٚاٌزؾٍيً اإلؽظبئٝ ِٚٛلف وً لغُ - 3

 . 2012/2013ِمبسٔخ ثبأللغبَ األخشٜ ٚاٌزمبسيش ٚرٌه ٌٍزشَ األٚي ٌٍؼبَ األوبديّٝ 

. أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

ٌالػززاس ػٓ  سيبدح اٌغّؼيخ اٌىيّيبئيخ ٚرٌه الٔشغبٌٗ - ِؾّذ خبٌذ ؽغٓ ػٛع/ د.اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ-  4

. ثبٌؼًّ داخً اٌمغُ 

ِؾّذ / د.اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ ٌشيبدح اٌغّؼيخ اٌىيّيبئيخ ثذال ِٓ أ/ د.ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رششيؼ أ: اٌمشاس

خبٌذ ؽغٓ  

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ وٍيخ اٌزشثيخ إٌٛػيخ  الٔزذاة اٌغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ اآلرٝ أعّبئُٙ ثؼذ - 5

:- ٌٍزذسيظ ثمغُ االلزظبد إٌّضٌٝ  ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ  ثٛالغ عبػخ أعجٛػيب ٌطالة اٌفشلخ - ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ/ اٌذوزٛس*-  

. األٌٚٝ 



ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء غيش اٌؼؼٛيخ  ثٛالغ عبػخ أعجٛػيب ٌطالة اٌفشلخ - إيّبْ أؽّذ ثىش/ اٌذوزٛسح*-  

 .األٌٚٝ 

 عبػخ أعجٛػيب ٌطالة 2ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ  ثٛالغ - ػجذ اٌجبعؾ ِشعٝ شىش/ اٌذوزٛس*-  

. اٌفشلخ اٌضبٔيخ 

. ٚافك اٌّغٍظ  : اٌمشاس

 ِٓ أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء 2اٌطٍت اٌٛاسد ِٓ وٍيخ ؽت األعٕبْ  ٌزششيؼ ػذد - 6

. إلػذادٜ أعٕبْ  ٌٍطالة اٌّبٌيضييٓ 

ٌزذسيظ - اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ/ د.اٌضيٕٝ ِٛعٝ ػجيذ ، أ/ د.ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رششيؼ وً ِٓ أ: اٌمشاس

. ِمشس اٌىيّيبء إلػذادٜ أعٕبْ  ٌٍطالة اٌّبٌيضييٓ 

. اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ثشأْ ِٛاػيذ ثذء اٌذساعخ ٚأزٙبئٙب - 7

. أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

،اٌفظً اٌذساعٝ اٌظيفٝ (الئؾخ لذيّخ ) 2013اػزّبد ٌغبْ اٌّّزؾٕيٓ ٚاٌّظؾؾيٓ دٚس عجزّجش - 7

  (عبػبد ِؼزّذح)

ٚوزٌه اٌفظً  (الئؾخ لذيّخ ) 2013اػزّذ اٌّغٍظ ٌغبْ اٌّّزؾٕيٓ ٚاٌّظؾؾيٓ دٚس عجزّجش : اٌمشاس

  (عبػبد ِؼزّذح)اٌذساعٝ اٌظيفٝ 

اػزّبد اٌخطخ اٌزذسيغيخ إٌظشيخ ٚاٌؼٍّيخ ٌّشؽٍزٝ اٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ - 8

2013/2014 . 

اػزّذ اٌّغٍظ اٌخطخ اٌزذسيغيخ إٌظشيخ ٚاٌؼٍّيخ ٌّشؽٍزٝ اٌجىبٌٛسيٛط ٚاٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼبَ : اٌمشاس

 . 2013/2014اٌغبِؼٝ 

 :-تكليف أوائل الخريجين للعمل في وظيفة معيدين بالقسم وذلك من خالل البيان التالي-  9

                      3580               المجموع الكلى شعبة الكيمياء: أوال  

مجموع  االسم م

 3580/الدرجات

سنة  التقدير النسبة

 التخرج

 مالحظات

 مرتبة شرف 2013 ممتاز   %88,46 3167 آية خليفة سعيد خليفة 1

 مرتبة شرف 2013 ممتاز  %86,98 3114 حازم محمد موسى محمد 2

 مرتبة شرف 2013 ممتاز   %86,62 3101 باسم الشحات صديق قشطة  3

  

                      3640  المجموع الكلى شعبة الكيمياء الحيوية : ثانيا  

مجموع  االسم م

 3640/الدرجات

سنة  التقدير النسبة

 التخرج

 مالحظات



 مرتبة شرف 2013 ممتاز   %89,45 3256 مها محمد السيد سالم 1

 مرتبة شرف 2013 ممتاز   %88,41 3218 ماريان نبيل جرجس أسعد  2

وافق المجلس على التوصية بترشيح أوائل الخريجين للعمل في وظيفة معيدين بالقسم وذلك على :  القرار

:- النحو التنالى

: بالنسبة لشعبة الكيمياء : أوآل

: أوصى المجلس بترشيح كل من

وترتيبهما األول والثانى على )- حازم محمد موسى محمد/ آية خليفة سعيد خليفة ، الخريج/ الخريجة*- 

. لوظيفة معيد لشعبة الكيمياء  (الشعبة

: بالنسبة لشعبة الكيمياء الحيوية : ثانيا

لوظيفة معيد لشعبة  (وترتيبها األولى على الشعبة)مها محمد السيد سالم / أوصى المجلس بترشيح الخريجة

الكيمياء الحيوية ، 

 : ِٛػٛػبد دساعبد ػٍيب ثشأْ: خبِغب   

ِٓ )فبؽّخ اٌض٘شاء ػبدي أِيٓ اٌؼّيشٜ  / رمشيش اٌظالؽيخ ٚالزشاػ ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ سعبٌخ اٌّبعغزيش ٌٍطبٌجخ- 1

:  ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ (اٌخبسط

 

 اٌغبِؼخ اٌىٍيخ اٌٛظيفخ االعُ َ

1 
 ػجذ اٌفزبػ عؼفبْأؽّذ /  د.أ

 "سئيغب"ِششف ِّٚزؾٓ داخٍٝ 
 ؽٕطب اٌؼٍَٛ أعزبر اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ اٌّزفشؽ 

2 
اٌشفبػٝ طجؾٝ لٕبٜٚ / د.أ

ِششف ِّٚزؾٓ داخٍٝ  
 ؽٕطب اٌؼٍَٛ أعزبر ويّيبء اٌجٌٛيّشاد

2 
ِؾىُ )ِؾّذ عّيش ِؾيٝ اٌذيٓ / د.أ

 (خبسعٝ
 اٌجٌٛيّشادأعزبر ويّيبء 

ِؼٙذ ثؾٛس اٌزىٌٕٛٛعيب اٌّزمذِخ ٚاٌّٛاد 

ِذيٕخ ااألثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزطجيمبد - اٌغذيذح

 األعىٕذسيخ- ثشط اٌؼشة- اٌزىٌٕٛٛعيخ

 لغُ اٌغٍيٍٛص ثبٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍجؾٛس  اٌغٍيٍٛصأعزبر ويّيبء  (ِؾىُ خبسعٝ)عّيش وبًِ ِؾّذ  /  د.أ 3

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثشأْ الئؾخ اٌذساعبد اٌؼٍيب / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِىزت اٌغيذ أ- 2

 . (ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح)

ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ ٘يىً اٌجشاِظ اٌّمزشؽخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ثبٌىٍيخ ِغ رؼذيً ؽفيف ٌجشٔبِغٝ :  اٌمشاس

:-  اٌّبعغزيش ٚاٌذوزٛساٖ ٌيظجؼ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

 عبػخ سعبٌخ 23+  عبػخ ِؼزّذح ِمشساد ٔظشيخ 13ِبعغزيش -  أ



 (عبػخ24-20)اٌشعبٌخ  + ( عبػخ12-16 ) 

:  عبػخ ِمشساد رٛصع وبٌزب56ٌٝاٌذوزٛساٖ - ة

  (فظً دساعٝ أٚي) عبػخ ِمشس خبص 2+  عبػخ عيّٕبس2:  عبػبد ػجبسح ػ8ٓ*-  

  (فظً دساعٝ صبْ) عبػخ ِمشس خبص 2+  عبػخ ؽٍمبد ٔمبشيخ 2+

ٚعبػبد اٌّمشس اٌخبص يؾذد٘ب اٌّششف ػٍٝ اٌشعبٌخ ؽغت ِٛػٛع اٌشعبٌخ 

 .  ( عبػخ48)اٌشعبٌخ *- 

أِب ثبٌٕغجخ ٌٍذثٍَٛ عيزُ رشىيً ٌغٕخ ٌٍٕظش فٝ ِمشساد اٌذثٍَٛ - ط

 -  عالء عبد الرحمن عطية احمد /العضوية للمعيد في العلوم في الكيمياء الماجستير رسالة رؾذيذ ػٕٛاْ  - 3

 وهو 

 "دراسة أكسدة بعض مشتقات الفينول وصبغات األزو باألكسجين وفوق أكسيد الهيدروجين " 

  " Study of the oxidation of some phenol derivatives and azo dyes by molecular 

oxygen and hydrogen peroxide " 

:  ٌيظجؼ 

ثنائى كلوروفينول بفوق أكسيد الهيدروجين واألوكسجين - 6 و 2دراسة أكسدة بعض صبغات األزو  و " 

 "فنيل البورفيرن والفثالوسيانين - المحفزة بمتراكبات رباعى

  " Study of oxidation of some azo dyes and  2,6-dichlorophenol with hydrogen  

peroxide and oxygen catalyzed by tetraphenylporphyrin and phthalocyanine 

complexes "  

 . (ِؾّٛد ؽٗ ؽغٕيٓ/ د.أ)ػٍّب ثبْ ٘زا اٌزؼذيً غيش عٛ٘شٜ ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

  وهو -  منى نبيل الفقى /التحليلية للمعيدة في العلوم في الكيمياء الماجستير رسالة رؾذيذ ػٕٛاْ  - 4

تقنين طرق كهروكيميائية تحليلية للتقدير الكمى أليونات بعض العناصر والمركبات الحيوية باستخدام قطب " 

 "الزئبق وأقطاب صلبة معدلة كيميائيا 

  " Optimization of electroanalytical methods for determination of some metal ions 

and biologically active compounds using mercury and chemically modified solid 

electrodes " 

تقنين طرق كهروكيميائية تحليلية للتقدير الدقيق لبعض المركبات الحيوية باستخدام أقطاب الزئبق " : ٌيظجؼ 

 "وعجينة الكربون المعدلة  

 (Optimization of electroanalytical methods for trace determination of some biologically 

active compounds using mercury and modified carbon paste electrodes) 



 . (أِيشح ؽغبٔيٓ/ د.أ)ػٍّب ثبْ ٘زا اٌزؾذيذ ال يؼزجش رؼذيال عٛ٘شيب ، ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

ِشٚح ػجذ هللا ِؾّذ / ٚاٌخبص ثبٌطبٌجخ- أِبٔٝ عٍيّبْ اٌظبٜٚ/ اٌزمشيش اٌؼٍّٝ اٌّمذَ ِٓ اٌذوزٛسح- 5

ػٓ اٌطالة اٌّغغٍيٓ ٌذسعخ - ٘ذٜ أثٛ اٌفزٛػ اٌغّشٜ/ ، ٚوزٌه اٌزمبسيش اٌّمذِخ ِٓ اٌذوزٛسح.اٌؼطيٜٛ 

شيّبء / ٚوزٌه اٌطبٌجخ (ِؾّذ ثذٜٚ ؽغٓ، ِشٚح أثٛ اٌيضيذ اٌغجبشٝ، ثب٘ش إعّبػيً ؽّضح): اٌّبعغزيش ُٚ٘

.   اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ - وّبي ِؾّذ

. اػزّذ اٌّغٍظ اٌزمبسيش اٌّمذِخ : اٌمشاس

ِٓ )ؽبسق ِؾّذ ِخيّش / ِذ فزشح اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ٌٍطبٌت- 6

 . (ِؾّذ فشغٍٝ/ د.أ) ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّششف اٌشئيغٝ 19/10/2012ٌّذح ػبَ اػزجبسا ِٓ  (اٌخبسط

. ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

 . 2013/ 2012اػزّبد ٔزيغخ دثٍِٛبد اٌذساعبد اٌؼٍيب ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ - 7

. أؽيؾ  اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

ٌٍزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش فٝ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ؽيش أٔٗ - أؽّذ اٌجيٍٝ ػجذ سثٗ/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت- 8

. ؽبطً ػٍٝ رّٙيذٜ ِبعغزيش ِٓ ػٍَٛ دِيبؽ 

سفغ اٌّغٍظ ؽٍت اٌزغغً ؽيش أْ األٌٚٛيخ ٌخشيغٝ ػٍَٛ ؽٕطب ٌمٍخ ػذد أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ : اٌمشاس

. ثشؼجخ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ 

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثبٌغبِؼخ ثشأْ لشاس ِغٍظ اٌغبِؼخ ثغٍغزٗ فٝ - 9

 ػٍٝ ٔغجخ اٌؾؼٛس 21/6/2000 ثبٌّٛافمخ ػٍٝ لشاس ِغٍظ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس فٝ 25/7/2000

. اٌّمشسح ػٍٝ ؽالة اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚوزٌه ٌٍّغغٍيٓ ٌٍّبعغزيش ٚاٌذوزٛساٖ 

. أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍؼاللبد اٌضمبفيخ ثبٌغبِؼخ ٌّٛافبرُٙ ثشأٜ اٌمغُ فٝ إِىبٔيخ رفؼيً - 10

" . Cotutelle" ارفبليخ ٔظبَ اٌذسعخ اٌّشزشوخ اٌفشٔغٝ 

.  ٚافك اٌّغٍظ : اٌمشاس

- دثٍَٛ)اػزّبد اٌزمشيش اٌّمذَ ِٓ اٌٍغٕخ اٌّشىٍخ ٌفشص ٍِفبد اٌطالة اٌّزمذِيٓ ٌٍميذ ثبٌذساعبد اٌؼٍيب - 11

 (ِبعغزيش

:- ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ اآلرٝ

.  ؽبٌت ٌٍميذ ثذثٍَٛ اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ 21لجٛي ػذد *-  

.  ؽبٌت ٌٍميذ ثذثٍَٛ اٌىيّيبء اٌزطجيميخ 22لجٛي ػذد *-  

.  ؽبٌت ٌٍميذ ثزّٙيذٜ ِبعغزيش شؼجخ اٌىيّيبء اٌطجيؼيخ ٚغيش اٌؼؼٛيخ 65لجٛي ػذد *-  

.  ؽبٌت ٌٍميذ ثزّٙيذٜ ِبعغزيش شؼجخ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ10لجٛي ػذد *-  

.  ؽبٌت ٌٍميذ ثزّٙيذٜ ِبعغزيش شؼجخ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ 13لجٛي ػذد *-  



 

 : ِٛػٛػبد  شئْٛ إداسيخ ثشأْ: عبدعب

. ػّيذ اٌىٍيخ ثشأْ اٌزغيت ػٓ ؽؼٛس عٍغبد ِغٍظ اٌمغُ / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِىزت اٌغيذ أ-  1

. أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِىزت أِيٓ ػبَ اٌغبِؼخ ثشأْ اٌزؼٍيّبد اٌزٝ يغت ارجبػٙب ٚاالٌزضاَ ثٙب فٝ اٌظشٚف - 2

. اٌزٝ رّش ثٙب اٌجالد  

. أؽيؾ اٌّغٍظ ػٍّب : اٌمشاس

. دػٛح اٌزششيؼ ٌغبئضح اٌٍّه فيظً - 3

. ِشعٝ ِغؼٛد أثٛ عىيٕخ / د.ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ رششيؼ أ: اٌمشاس

ٔبئت سئيظ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس ثشأْ اعزجيبْ آساء / د.اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِىزت اٌغيذ أ- 4

. أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ فٝ اخزيبس أؽذ اٌّمزشؽيٓ ثخظٛص دػُ اٌشػبيخ اٌظؾيخ ألػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ 

.  ٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ االلزشاػ اٌضبٔٝ اٌخبص ثؼًّ األشؼخ ٚاٌزؾبٌيً : اٌمشاس

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

   سئيظ ِغٍظ اٌمغُ                              أِيٓ اٌّغٍظ                                                           

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ِٓ )ِؾّٛد ػطيخ اٌٍّيغٝ أثٛ اٌؼٕيٓ /  فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ٌٍطبٌتدوزٛساٖ اٌفٍغفخ اٌزغغيً ٌذسعخ - 

ِزشاوت ثٌٛٝ اٌىزشٌٚيذ عذيذ ِٓ األٌغيٕبد اٌّؾزٛيخ ػٍٝ فٛعفبد ٚاٌىيزٛصاْ ألٔظّخ إؽالق : "  ثؼٕٛاْ (اٌخبسط

 " 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

ِذيٕخ  - اٌجٌٛيّشاد ثّؼٙذ ثؾٛس اٌزىٌٕٛٛعيب اٌّزمذِخ ٚاٌّٛاد اٌغذيذحأعزبر ويّيبء ِؾّذ عّيش ِؾيٝ اٌذيٓ     / د.أ

األعىٕذسيخ - ثشط اٌؼشة- األثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزطجيمبد اٌزىٌٕٛٛعيخ

         ِذسط اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ثبٌمغُ    ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ         / د

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

األعىٕذسيخ - ثشط اٌؼشة- األثؾبس اٌؼٍّيخ ٚاٌزطجيمبد اٌزىٌٕٛٛعيخ

 

ٌّذح ػبَ - ِشٚح ِؾّذ ثذيٜٛ/ إيمبف اٌزغغيً ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ فٝ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ ٌٍطبٌجخ-  2

 . (ِشعٝ أثٛ عىيٕخ/ د.أ) ِٚٛافمخ اٌّششف اٌشئيغٝ 1/10/2013اػزجبسا ِٓ 

 

ٌٍزغغيً ٌذسعخ اٌّبعغزيش فٝ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ ؽيش أٔٗ ؽبطً - ِبصْ أؽّذ اٌغيذ ِؾّٛد/ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت- 9

عبِؼخ -  فٝ ػٍَٛ اٌّٛاد ِٓ ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجؾٛس2006 ٚدثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب 2007ػٍٝ رّٙيذٜ ِبعغزيش 

. األعىٕذسيخ  

 

 

 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث / السيد األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد

 لذ ٚافك ػٍٝ  سأٜ اٌٍغٕخ 24/9/2013أرششف ثئؽبؽخ عيبدرىُ ػٍّب ثأْ ِغٍظ اٌمغُ ثغٍغزٗ ثزبسيخ 

 (ِبعغزيش- دثٍَٛ)اٌّشىٍخ ٌفشص ٍِفبد اٌطالة اٌّزمذِيٓ ٌٍميذ ثبٌذساعبد اٌؼٍيب 

:- ٚٚافك اٌّغٍظ ػٍٝ اآلرٝ

 



:  ؽبٌت ّٚ٘ب2 ؽبٌت ِٓ اٌّزمذِيٓ ٌٍميذ ثذثٍَٛ اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ ٚاعزجؼبد 21لجٛي ػذد *-  

 (اليٛعذ ٍِف ٌّٙب) ِؾّذ ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌغٛاد ، عبِؼ إثشا٘يُ ِخزبس عّؼخ 

.  ؽبٌت ُٚ٘ عّيغ اٌطالة اٌّزمذِيٓ ٌٍميذ ثذثٍَٛ اٌىيّيبء اٌزطجيميخ 22لجٛي ػذد *-  

 ؽبٌت ِٓ اٌّزمذِيٓ ٌٍميذ ثزّٙيذٜ ِبعغزيش شؼجخ اٌىيّيبء اٌطجيؼيخ ٚغيش اٌؼؼٛيخ ، 65لجٛي ػذد *-  

. ؽيش أٔٙب اٌٛؽيذح اٌؾبطٍخ ػٍٝ رمذيش ِمجٛي - ِب٘ٝ ِؾّذ ػجذ اٌؾّيذ إدسيظ/ ٚاعزجؼبد اٌطبٌجخ

.  ؽبٌت ُٚ٘ عّيغ اٌطالة اٌّزمذِيٓ ٌٍميذ ثزّٙيذٜ ِبعغزيش شؼجخ اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ10لجٛي ػذد *-  

 ؽبٌت ِٓ اٌّزمذِيٓ ٌٍميذ ثزّٙيذٜ ِبعغزيش شؼجخ اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ ؽغت اٌّغّٛع 13لجٛي ػذد *-  

:- ٚاعزجؼبد ثبلٝ اٌّزمذِيٓ ٔظشا ٌمٍخ ػذد أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ ثبٌشؼجخ ٚاٌطالة اٌّغزجؼذْٚ ُ٘ 

ِشيُ ِظطفٝ ِؾّذ اٌؼذٜٚ - 1

ػجيش أثٛ اٌّغذ إثشا٘يُ - 2

ساػٝ ِؾّذ ػٍٝ - 3

أعّبء صوشيب ػجذ اٌّمظٛد - 4

أعّبء ِؾّذ ِؾٝ يٛٔظ - 5

ٚالء عؼيذ سصق - 6

أِبٔٝ ِؾّذ سِضٜ - 7

أعّبء ِؾّذ ػجذ اٌغالَ - 8

إيّبْ ػجذ اٌالٖ يٛعف -  9

أعّبء اٌغيذ ِؾّذ - 10

ِٕٝ ِؾّذ ِظطفٝ - 11

سؽبة ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ - 12

أِبٔٝ إثشا٘يُ ِؾّذ - 13

عبسح ؽّذٜ ِؾّذ - 14

أؽّذ ٌٌٛٛ أؽّذ - 15

إيّبْ إثشا٘يُ ػجذ اٌّغٕٝ - 16

ِيبدح ِؾّذ ِجشٚن - 17

سليخ ػجذ اٌمبدس ػٍٝ - 18

ِٕٝ ِؾّذ إعّبػيً - 19

شيّبء إثشا٘يُ أؽّذ - 20



ِؾّذ ػجذ اٌؾّيذ سِؼبْ -  21

ٔٛسا ػجذ اٌغّيغ أؽّذ - 22

عٙبد ػجذ اٌؾّيذ إثشا٘يُ - 23

ديٕب عيذ ِؾّذ سأفذ - 24

عب٘ش أؽّذ صوٝ - 25

ِٕبس ِؾّذ فزؾٝ - 26

ِشعً ٌغيبدرىُ ٌٍزفؼً ثبٌؼٍُ ٚاٌزٕجيٗ ٔؾٛ ػًّ اٌالصَ 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس القسم

 (محمد يسرى الشيخ/ د.أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عميد الكلية  / السيد األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد

 لذ ٚافك ػٍٝ 24/9/2013أرششف ثئؽبؽخ عيبدرىُ ػٍّب ثأْ ِغٍظ اٌمغُ ثغٍغزٗ ثزبسيخ 

أزذاة اٌغبدح أػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ اآلرٝ أعّبئُٙ ثؼذ ٌٍزذسيظ ثىٍيخ اٌزشثيخ إٌٛػيخ ثمغُ 

:- االلزظبد إٌّضٌٝ  ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء اٌؼؼٛيخ  ثٛالغ عبػخ أعجٛػيب - ِؾّذ ِؾّذ ػضاَ/ اٌذوزٛس*-  

. ٌطالة اٌفشلخ األٌٚٝ 

ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء غيش اٌؼؼٛيخ  ثٛالغ عبػخ أعجٛػيب - إيّبْ أؽّذ ثىش/ اٌذوزٛسح*-  

 .ٌطالة اٌفشلخ األٌٚٝ 

 عبػخ 2ٌزذسيظ ِمشس اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ  ثٛالغ - ػجذ اٌجبعؾ ِشعٝ شىش/ اٌذوزٛس*-  

. أعجٛػيب ٌطالة اٌفشلخ اٌضبٔيخ 

ِشعً ٌغيبدرىُ ٌٍزفؼً ثبٌؼٍُ ٚاٌزٕجيٗ ٔؾٛ ػًّ اٌالصَ 

 وٍيخ اٌزشثيخ إٌٛػيخإلثالؽ 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس القسم

  

 (محمد يسرى الشيخ/ د.أ)

 

 

 



 

وكيل  الكلية للدراسات العليا والبحوث  / السيد األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد

 لذ ٚافك ػٍٝ 24/9/2013أرششف ثئؽبؽخ عيبدرىُ ػٍّب ثأْ ِغٍظ اٌمغُ ثغٍغزٗ ثزبسيخ 

٘يىً اٌجشاِظ اٌّمزشؽخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ثبٌىٍيخ ِغ رؼذيً ؽفيف ٌجشٔبِغٝ اٌّبعغزيش 

:- ٚاٌذوزٛساٖ ٌيظجؼ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

 عبػخ سعبٌخ 23+  عبػخ ِؼزّذح ِمشساد ٔظشيخ 13ِبعغزيش -  أ

 (عبػخ24-20)اٌشعبٌخ  + ( عبػخ12-16 ) 

:  عبػخ ِمشساد رٛصع وبٌزب56ٌٝاٌذوزٛساٖ - ة

  (فظً دساعٝ أٚي) عبػخ ِمشس خبص 2+  عبػخ عيّٕبس2:  عبػبد ػجبسح ػ8ٓ*-  

  (فظً دساعٝ صبْ) عبػخ ِمشس خبص 2+  عبػخ ؽٍمبد ٔمبشيخ 2+

ٚعبػبد اٌّمشس اٌخبص يؾذد٘ب اٌّششف ػٍٝ اٌشعبٌخ ؽغت ِٛػٛع اٌشعبٌخ 

 .  ( عبػخ48)اٌشعبٌخ *- 

أِب ثبٌٕغجخ ٌٍذثٍَٛ عيزُ رشىيً ٌغٕخ ٌٍٕظش فٝ ِمشساد اٌذثٍَٛ - ط

 

ِشعً ٌغيبدرىُ ٌٍزفؼً ثبٌؼٍُ ٚاٌزٕجيٗ ٔؾٛ ػًّ اٌالصَ 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس القسم

  

 (محمد يسرى الشيخ/ د.أ)

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عميد الكلية  / السيد األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد

 لذ ٚافك ػٍٝ 27/8/2013أرششف ثئؽبؽخ عيبدرىُ ػٍّب ثأْ ِغٍظ اٌمغُ ثغٍغزٗ ثزبسيخ 

 عبػخ ٚرّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِمزشػ اٌىيّيبء اٌفيضيبئيخ 13اإلثمبء ػٍٝ ِمشساد اٌّبعغزيش ثؼذد 

اٌّؼذ ٌطالة اٌّبعغزيش،  أِب ثبٌٕغجخ ٌٍذثٍَٛ عٛف يزُ رشىيً ٌغٕخ ٌٍذساعخ ٚاٌؼشع ػٍٝ 

ِغٍظ اٌمغُ ، وّب يشٜ ِغٍظ اٌمغُ ػذَ اؽزيبط ؽبٌت اٌذوزٛساٖ ٌذساعخ أٜ ِمشساد ٚأْ ِب 

دسعٗ خالي فزشح ؽظٌٛٗ ػٍٝ اٌّبعغزيش يىفٝ ٌزىٍّخ دساعخ اٌذوزٛساٖ ٚوزٌه فئْ اٌطبٌت 

يمَٛ ثزٛعيٗ ِٓ ٘يئخ اإلششاف ثّغٙٛد وجيش ٚشبق فٝ إعشاء اٌزغبسة اٌؼٍّيخ اٌخبطخ 

ثبٌشعبٌخ ِّب يىغجٗ ِٙبساد ِٚؼٍِٛبد ػٍّيخ وجيشح ثبإلػبفخ إٌٝ ػٍّيخ اٌزغّيغ ٚاالؽالع 

. ػٍٝ األثؾبس اٌؼٍّيخ اٌزٝ ٘ٝ فٝ ِغبي ثؾضٗ 

 ِشعً ٌغيبدرىُ ٌٍزفؼً ثبٌؼٍُ ٚاٌزٕجيٗ ٔؾٛ ػًّ اٌالصَ

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 رئيس مجلس القسم

 

(محمد يسرى الشيخ/ د.أ)  



 

 

 


