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 محضر اجتماع
  مجلس الكلية

   7117 - 1 -10بجلسته المنعقدة فى 

  الجلسة الخامسة
  للعام الجامعى 1028/1027 

................................. 

 انًٕافق  سثؼب اال صجبذ ٕٚو  انؼبششحانكهٛخ فٗ رًبو انغبػخ  غ يدهظاخزً

بد الحى عمران عميد جمال عبرئاسة السيد االستاذ الدكتور /  1028 -20-2 
 ٔزضٕس كم يٍ انغبدح :             ، الكلية 

 د وصفً حهًً                   / يبجانعيد اندكتىز  -1

وكيم انكهيخ نشئىٌ اندزاظبد انعهيب و قبئى ثعًم 

 انجحىث 

  اظس اثساهيى فتحً غُيى          / انعيد اندكتىز -2

خديخ انًجتًع قبئى ثتعييس أعًبل وكيم انكهيخ نشئىٌ 

  و انجيئخ.

          اندكتىز / يهب انعيد حعيٍ           االظتبذ 3- 

 قعى انكيًيبء انحيىيخ ثتعييس أعًبلقبئى 

انعيدح اندكتىز/ اييسح ثهتبجً                              -4

 يدزض  قعى انعقبقيس 

 :  كال يٍ  و قد دعً* 

            انعيدح االظتبذ اندكتىز/ هدي دعجيط -

 َبئت زئيط انجبيعخ نهدزاظبد انعهيب و انجحىث 

اظتبذ و     يحًد يحًد عالء قطسي        / اندكتىز -

و انًديس انتُفيري نىحدح تكُىنىجيب    ادويخ وظًىو

  انًعهىيبد 

       انعيد اندكتىز / طبزق يحًىد خهيم عقدح     -

 . انًديس انتُفيري نىحدح ضًبٌ انجىدح ثبنكهيخ

 وقد إعترز كال عٍ انحضىز  :

       اندكتىزح / ظبزح يجدي عجد انحًيد       ةانعيد -

 قعى انًيكسوثيىنىجيب انصيدنيخ   ثتعييس أعًبلقبئى 

                    اندكتىز/ انًعتص ثبهلل عهً انُجبز     -

 عضى يجهط انُىاة 

               اندكتىز/ احًد شعهىك                      -

 َقيت صيبدنخ انجحيسح 

 

 

 

 

ثقٕنّ " ثغى هللا انشزًٍ انشزٛى " ثى ثذأ عٛبدرّ   ػًٛذ انكهٛخاالعزبر انذكزٕس/  ٔقذ افززر انغٛذ

ٔ  ح/ ْذٖ دػجٛظ َبئت سئٛظ اندبيؼخ نهذساعبد انؼهٛب ٔ انجسٕسذكزٕسعزبرح انثبال ثبنزشزٛت
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ثبنغبدح  نؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ، كًب سزتنهكهٛخ يٍ اخم زغٍ عٛش ا عٛبدرٓبشكش عٛبدرّ دػى 

             فٙ يُبقشخ خذٔل األػًبل. عٛبدرّ  ثى ششع ،    ػضب  ْٛئخ انزذسٚظأانسضٕس يٍ انغبدح 

 التصديق واإلعتماد أوال :

 
  . يدهظ انكهٛخ انغبثق انزصذٚق ػهٗ يسضش اخزًبع  أٔال:

 . ابقالس جتماع مجلس الكليةإصدق المجلس على محضر  القرار: 

*** 

 : موضوعات عــامةثالثا
 

(  21ازبطخ انًدهظ ػهًب ثًٕافقخ انًدهظ االػهىٗ نهدبيؼىبد ػهىٗ رؼىذٚم َىا انًىبدح    :أٔال 

 خبيؼخ ديُٕٓس . –يٍ انالئسخ انذاخهٛخ نجشَبيح ثكبنٕسٕٚط انصٛذنخ نكهٛخ انصٛذنخ 

 ب بالجامعة لتطبيقه على احيط المجلس علما ، مع رفع االمر الى شئون التعليم و الطالالقرار: 
 . 1029-1028بالعام الجامعي كل الفرق 

 
*** 

ثبنزؼىذٚم انُٓىبئٗ نالئسىخ انخبصىخ ثجشَىبيح ثكىبنٕسٕٚط انصىٛذنخ   ازبطخ انًدهىظ ػهًىب  : ثبَٛب

 .صٛذنخ اكهُٛٛكٛخ ( انٕاسدح يٍ ندُخ  انقطبع 

 .1029-0281 على أن يتم تطبيقها من العام الجامعي احيط المجلس علماالقرار: 
 

*** 

 
 
 
 
 

ثشىنٌ رؼُٛٛٓىب فبطًخ انضْشا  ػهٗ يسًذ ازًىذ انصٛذالَٛخ / يٍ اعزؼشاض انطهت انًقذو ثبنثب : 

َظىشا نسصىٕنٓب ػهىٗ دسخىخ انًبخغىزٛش فىٗ   يٛكشٔثٕٛنٕخٛىب ٔيُبػىخفٗ ٔظٛفخ يذسط يغبػذ 

ى اػزًىىبد خبيؼىىخ االعىىكُذسٚخ ٔقىىذ رىى –( يىىٍ كهٛىىخ انصىىٛذنخ  يٛكشٔثٕٛنىىٕخٙانؼهىىٕو انصىىٛذنٛخ   

 .  1027-20-18انذسخخ يٍ خبيؼخ االعكُذسٚخ ثزبسٚخ 

(  ميكروبيولوجيىا ومناعىةالموافقة علىى تعيىين سىيادتها فىى و يفىة مىدرس مسىاعد   القرار: 
أنها محمودة السمعه و لم يوقع عليها ايه جزاءات ، علما بأنها على رأس العمل بالكلية ، كما 

 .و رفع االمر الى مجلس الجامعة
 

*** 

نهفصم انذساعٗ انثبَٙ  ٔاَزذاثبد انغبدح انصٛبدنخ خطخ االَزذاثبد انزذسٚغٛخانُظش فٗ :  ساثؼب

 . طجقب  نهًؼشٔض   1028 -1027ثبنؼبو اندبيؼٙ 

مىىع التأكيىىد علىىى ضىىرورة تسىىليم ريسىىاء ومشىىرفي  مىىع رفىىع االمىىر للجامعىىة القىىرار: الموافقىىة
اسىم المحاضىر  -قسم موضحا بها   توصىي  المقىرراالقسام العلمية بالكلية الخطة التدريسية لل

االشىرا  علىى الىدروس  نالمسىئول عى –المسئول عن وضع االمتحانات العملية و الن ريىة  –
 .(  منسق المقرر -العملية
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*** 

، خطخ االَزذاثبد انزذسٚغىٛخ ازبطخ انًدهظ ػهًب ثنٌ يغئٕنٛخ ٔضغ انخطخ انزذسٚغٛخ  :خبيغب

ظ انقغى أٔ انًششف ػهٗ انقغىى ٔػهىٗ خًٛىغ اػضىب  يدهىظ انقغىى نهقغى رقغ ػهٗ ػبرق سئٛ

 االنزضاو ثٓب .

التأيد على ضرورة التزام جميع السادة اعضاء هيئة التدريس بالخطة الموضوعة عن القرار: 
 .  طريق رئيس القسم أو المشر  على القسم

 
*** 

 

 

 

 

و كغبة ثشنٌ اػزشاضٓب ػهٗ انًزكشح انًقذيخ يٍ انذكزٕسح/ شًٛب  ايب انُظش فٗ:   عبدعب

انخطخ انذساعٛخ انًٕضٕػخ يٍ قجم ػًٛذ انكهٛخ ٔ انًششف ػهٗ انقغى ٔ ػًم خطخ رذسٚغٛخ 

 يزدبٔصح زذٔد اخزصبصزٓب .

الموافقة على عدم قبىول المىذكرة المقدمىة شىكال ومضىمونا حيى  أنهىا تحمىل كثيىر مىن القرار: 
، وبناء عليه تفوض لجنة الحكماء بالكلية الن ر  منافية لالعرا  الجامعيةالغير الئقة وااللفا  

 فى االمر ، وان يتم دعوة كال من :
  السىىيدة االسىىتاذ الىىدكتور/ هىىد  دعبىىيس  نائىى ب رئىىيس الجامعىىة للدراسىىات العليىىا و

 .البحو   

  د/ ماجد وصفى حلمى ويصا    وكيل الكلية للدراسات العليا و البحو 

-21-21س الكليىىة السىىابق بجلسىىته الرابعىىة بتىىاري  الىىى لجنىىة الحكمىىاء المشىىكلة بقىىرار مجلىى
1027 

*** 

انزُجّٛ ػهٗ انغبدح سؤعب  انكُزشٔالد عشػخ االَزٓب  يٍ اػًبل انزصسٛر ٔ اػالٌ :  عبثؼب

ٔاػالٌ َزٛدخ ثشَبيح انصٛذنخ االكهُٛٛكٛخ قجم يٕػذ  1028-2-10انُزبئح فٗ يٕػذ اقصبِ 

15-2-1028 . 

  احيط المجلس علما القرار: 
*** 

انخطبة انٕاسد يٍ انُقبثخ انؼبيخ نصٛبدنخ يصش ثشنٌ رذخم كهٛبد انطت انُظش فٗ :  ثبيُب

 انجٛطش٘ فٗ انؼهٕو انصٛذنٛخ ٔ اَشب  ثشَبيح انزصُٛغ انذٔائٙ .

على أن توافي السيد  الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الموضوع ن را ألهميتهالقرار: 
 على النحو التالي : لتقرير المناس باالستاذ الدكتور/ عميد الكلية با

 سئٛظ انهدُخ                            د/ اعش غُٛى   -

 ػضٕا                    د/ يبخذ ٔصفٗ ٔٚصب   -

 ػضٕا                            د/ ْجخ انجذٕٖٚ   -

 ػضٕا                          د/ ْبٚذٖ ػجبط  -

 

*** 
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انخطبة انٕاسد يٍ يشكض انقٛبط ٔ انزقٕٚى ثبندبيؼخ  ثشنٌ رطجٛق يؼبٚٛش  انُظش فٗ:  ربعؼب

 انٕسقخ االيزسبَٛخ ٔ يؼبٚٛش انزصسٛر نزؼًًٛٓب  ػهٗ االقغبو انًخزهفخ ثبنكهٛخ 

   احيط المجلس علما القرار: 
*** 

خ ثشنٌ انطهت انًقذو يٍ االعزبر انذكزٕس/ خًبل ػًشاٌ قبئى ثؼًم ػًٛذ انكهٛ انُظش فٗ:  ػبششا

 نهخبسج .شٕٓس ٚزخههٓب انغفش   1يُسّ اخبصح خبصخ نًذح 

من  شهور  ثالثةاجازة خاصة لمدة الموافقة على منح  االستاذ الدكتور/ جمال عمران القرار: 
 يتخللها السفر للخارج. تاري  القيام باالجازة 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضوعات شئون التعليم والطال ب مو
 

قجيو  العيرز االمتميب     المركسح المقدمخ مه قسم شئون التعليمم و الالي ة ثني ن الىظس في  أوال :

-7102للالبليت / مممييد  جييد الىبدييس  جييد القتييبا  المقميد ثبلقسقييخ االولييي ثبلملمييخ ثبلعييب  ال ييبمعي 

  ه اداء امتمبن مبدح  اللغخ االو لمصيخ . 7102

 القرار : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين .
 

***** 
 7102-7102ثبلعيب  ال يبمعي  الثبو للقصل الدزاسي ا تمبد ال داو  الدزاسمخ  : الىظس في ثبومب 

. 

 : الموافقة و االعتماد . القرار
*** 
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  المسضييقجيو  العيرز  المركسح المقدميخ ميه قسيم شيئون التعليمم و الالي ة ثني ن الىظس في  ثبلثب :

 يه اداء  7102-7102قسقخ االولي ثبلملمخ ثبلعب  ال يبمعي المقمد ثبل  اكس  شمبتخ احمدللالبلت / 

 . مدخل وجبتبد طجمخامتمبن مبدح  

 القرار : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين .
 

*** 

 المسضييقجيو  العيرز  المركسح المقدمخ مه قسم شيئون التعليمم و الالي ة ثني ن الىظس في  زاثعب :

-7102المقمد ثبلقسقيخ االوليي ثبلملميخ ثبلعيب  ال يبمعي  د اللالمف احمد  صب   جللالبلت /  االو  

 .  لم الىجبتبد الالجمخ ه اداء امتمبن مبدح   7102

 القرار : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين .
 

 المسضييقجيو  العيرز  المركسح المقدمخ مه قسم شئون التعلمم و الالي ة ثني ن الىظس في  خبمسب :

-7102ثبلملمييخ ثبلعييب  ال ييبمعي  الثبلثييخالمقمييد ثبلقسقييخ  اسييمبء ميىيي  سييعمد لجييدح /  خالبلجييلل االو  

 . مممسوثمولوممب  ه اداء امتمبن مبدح   7102

 القرار : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين .
*** 

 المسضييرز قجيو  العي المركسح المقدمخ مه قسم شئون التعلمم و الالي ة ثني ن الىظس في  سبدسب :

العييب  ال ييبمعي ) ثييبك ل  ييبدح    ييه  الثبومييخالمقمييد ثبلقسقييخ خبلييد مممييد حسييه مممييود للالبلييت / 

7102-7102 . 

 القرار : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين .
*** 

 المسضييقجيو  العيرز  المركسح المقدمخ مه قسم شيئون التعليمم و الالي ة ثني ن الىظس في  سبثعب :

 يه ميبدح  7102-7102بلعيب  ال يبمعي ث االولييالمقمد ثبلقسقخ أسمبء مممد أممه  المخ /  خللالبلج

 التىممخ الجنسيخ .

 القرار : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين .
*** 

 المسضييقجيو  العيرز  المركسح المقدمخ ميه قسيم شيئون التعليمم و الالي ة ثني ن الىظس في  ثبمىب :

 ه ميبدح  7102-7102بلعب  ال بمعي ث االوليالمقمد ثبلقسقخ شمبتخ الالويل  مممد احمدللالبلت/ 

 التىممخ الجنسيخ .

 : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين القرار
*** 

تغمميس اسيم الالبلجيخ /  الميركسح المقدميخ ميه قسيم شيئون التعليمم و الالي ة ثني ن الىظس في  : تبسعب

 لي سبزح زمضبن  وض  جد الغى  سعديخ زمضبن  وض  جد الغى  ا

 سارة رمضان عوض عبد الغنيعلى تغيير اسم الطالبة إلى : الموافقة  القرار
 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحو 

 
إستعسض د/ مبمد ودقي وكمل الملمخ للدزاسبد العلمب و الجموث ممضيس إمتميبا الل ىيخ  يه   *

 :  بد التبلمخ مىبقنخ الموضو  وتم ،7102  يىبيسشيس 
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 انُظش فٗ خذٔل ايزسبٌ رًٓٛذٖ انًبخغزٛش ، انًبخغزٛش ٔانذكزٕساِ انزخصصٙ .  :أٔال 

  الموافقة واألعتماد: القرار

*** 

انُظىىش فىىٗ أػزًىىبد انخطىىظ انجسثٛىىخ ٔانجشٔرٕكىىٕالد انؼهًٛىىخ نشعىىبئم انًبخغىىزٛش ن قغىىبو  :ثبَٛىىب

 انؼهًٛخ ٔثٛبَٓب كبنزبنٗ:

 قغى األدٔٚخ ٔ انغًٕو  

 )دزمخ مبمستمس    االدويخ و السمو ) قسم  يشٔح يشضٙ يصطفٗ ػجذانال / خالالبلج

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

دزاسخ ت ثمس الوقبيخ الملويخ للدايوشممه  لي السممخ الملويخ الىبت خ  ه  قبز 

 السمسج تمه .

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

Study of the renoprotective effect of diosmin against cisplatin –

induced nephrotoxicity  

 مبمعخ دمىيوز –د/ مبمد ودقي استبذ   ادويخ و سمو  ثملمخ الصمدلخ  لجنة االشراف

 مبمعخ دمىيوز . –استبذ   ادويخ و سمو  ثملمخ الصمدلخ    ء الديه قالسى مممد د/

مبمعخ دمىيوز  –ثملمخ الصمدلخ  د/ مممد مممود  جد المسمت  مدزض ادويخ و سمو 

. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 )دزمخ مبمستمس    االدويخ و السمو ) قسم  أسبمخ مممد الجدزى  جديالالبلت/

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

رقٛٛى رنثٛشاد انٕقبٚخ انكهٕٚخ نؼقبس االٚزبَشٚغٛجذ ػهٗ انغًٛخ انكهٕٚخ انُبردخ ػٍ 

 .دشراٌػقبس انغٛغجالرٍٛ فٗ ركٕس  ان

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

Evaluation of  the potential renoprotective effects of etanercept 

on cisplatin – induced nephrotoxicity in male rats . 
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