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 محضر اجتماع
  مجلس الكلية

   7162 - 12 -14بجلسته المنعقدة فى 

  الجلسة الرابعة
  للعام الجامعى 1028/1027 

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

 اىَىافق  اىخَُص صجبذ َىً  اىؼبشرحاىنيُخ فً تَبً اىطبػخ  غ ٍديصاختَ

بد الحى عمران عميد جمال عبرئاسة السيد االستاذ الدكتور /  1027 -24-21 
 وزعىر مو ٍِ اىطبدح :             ، 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 

       اندكتىزح / ظبزح يجدي عجد انحًيد       ةانعيد -4

 قعى انًيكسوثيىنىجيب انصيدنيخ   ثتعييس أعًبلقبئى 

                          انعيدح اندكتىز/ اييسح ثهتبجً    -5

 يدزض  قعى انعقبقيس 

 :  كال يٍ  و قد دعً* 

               اندكتىز/ احًد شعهىك                      -

 َقيت صيبدنخ انجحيسح 

اظتبذ و     يحًد يحًد عالء قطسي        / اندكتىز -

و انًديس انتُفيري نىحدح تكُىنىجيب    ادويخ وظًىو

  انًعهىيبد 

 وقد إعترز كال عٍ انحضىز  :

انعيد اندكتىز / طبزق يحًىد خهيم عقدح        -

 انًديس انتُفيري نىحدح ضًبٌ انجىدح ثبنكهيخ .

                اندكتىز/ انًعتص ثبهلل عهً انُجبز     -

 عضى يجهط انُىاة 

 

 

 

 

 

 

اىرزَِ اىرزٌُ " ثٌ ثذأ ضُبدته ثقىىه " ثطٌ هللا   ػَُذ اىنيُخاالضتبر اىذمتىر/  وقذ افتتر اىطُذ

ثبىذمتىر/ ازَذ زػيىك ّقُت صُبدىخ اىجسُرح و شنر ضُبدته دػٌ اىْقبثخ ىينيُخ ٍِ  ثبىترزُت
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    ػعبء هُئخ اىتذرَصأثبىطبدح اىسعىر ٍِ اىطبدح  اخو زطِ ضُر اىؼَيُخ اىتؼيَُُخ، مَب رزت

             فٍ ٍْبقشخ خذوه األػَبه. ضُبدته  ثٌ شرع ،

 التصديق واإلعتماد ال :أو

 
  . ٍديص اىنيُخ اىطبثق اىتصذَق ػيً ٍسعر اختَبع  أوال:

 . السابق جتماع مجلس الكليةإصدق المجلس على محضر  القرار: 

*** 

 : موضوعات عــامةثالثا
 

ثشننُ تؼُُْهنب فنً  َبضنَُِ ػطُنخ زطنِ ضنؼُذاىصنُذالُّخ / ٍنِ اضتؼراض اىطيت اىَقذً  :أوال 

ّظرا ىسصىىهب ػيً درخخ اىَبخطتُر فً اىؼيىً اىصُذىُخ  أدوَخ وضَىً ػذ وظُفخ ٍذرش ٍطب

خبٍؼنخ االضننْذرَخ وقنذ تنٌ اػتَنبد اىذرخنخ ٍنِ  –( ٍنِ ميُنخ اىصنُذىخ  ػيٌ االدوَخ و اىطنَىً) 

 .  1027-20-18خبٍؼخ االضنْذرَخ ثتبرَخ 

( حيد  أنهدا  ومأدويدة و سدمالموافقة على تعيين سيادتها فى وظيفة مددرس مسداعد   القرار: 
 .محمودة السمعه و لم يوقع عليها ايه جزاءات ، و رفع االمر الى مجلس الجامعة

*** 

  1027-1021اضتؼراض االػالُ ػِ وظُفخ ٍؼُذ غجقب ىيخطخ اىخَطُخ اىْظر فً ثبُّب : 

  َتٌ تىزَؼهٌ ػيً اىْسى اىتبىً :ٍؼُذ (  8) ػذد 

 ٍؼُذ ثقطٌ اىنَُُبء اىسُىَخ .  2 -2

 ؼُذ ثقطٌ اىنَُُبء اىصُذىُخ .ٍ 2 -1

 ٍؼُذ ثقطٌ اىؼقبقُر . 2 -3

 ٍؼُذ ثقطٌ اىَُنروثُىىىخً . 2 -4

 ٍؼُذ ثقطٌ االدوَخ و اىطَىً . 2 -5

 ٍؼُذ ثقطٌ اىصُذالُّبد . 2 -6

 ٍؼُذ ثقطٌ اىصُذىخ االميُُْنُخ و اىََبرضخ اىصُذىُخ . 2 -7

 اىصُذىُخ . اىتسيُيُخ  ٍؼُذ ثقطٌ اىنَُُبء 2 -8

 . 1027خبٍؼخ دٍْهىر دور َىُّى  –أُ َنىُ اىَتقذً ٍِ خرَدٍ ميُخ اىصُذىخ  ػيً

 .مع رفع االمر للجامعة القرار: الموافقة
*** 

اىتؼيَُنبد اىخبصنخ ثؼَيُنخ ضنُر االٍتسبّنبد ) اىفصنو اىذراضنً اىَديص  رئُص  إضتؼرض :ثبىثب

ىتنننذرَص و اىطنننبدح ىيطنننالة و اىطنننبدح اػعنننبء هُئنننخ ا 1028-1027األوه ( ىيؼنننبً اىدنننبٍؼٍ 

 .اىَالزظُِ  

 أحيط المجلس علما.القرار: 
*** 

ومُو اىنيُخ ىيذراضبد اىؼيُب و  بٍِ د/ ٍبخذ وصفً وَصَقذً اىْظر فً اىطيت اى:   راثؼب

ىيتذرَص ثنيُخ اىصُذىخ ثبالمبدََُخ اىؼرثُخ ىيؼيىً و اىتنْىىىخُب و اىْقو اىجسىث ثشنُ اّتذاثه 

 .  1028-1027ىػُب ثبىفصو اىذراضٍ اىثبٍّ ىيؼبً اىدبٍؼٍ ىَذح َىً وازذ اضجاىجسرٌ 

ه التدريسدية بالقسدم ، مدع رفدع ئدانتداب سيادته بمدا ال يتعدارم مدع اعباالموافقة على القرار: 

 . االمر للجامعة
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*** 

خهبز  2اىتجرع اىَقذً ٍِ ّقبثخ صُبدىخ اىجسُرح  ىينيُخ و اىََثو فً ػذد  اىْظر فٍ:  خبٍطب

 ٍخ اىؼَيُخ اىتؼيَُُخداتب شى ىخذ

 المقدم مع رفع االمر للجامعة للحصول على الموافقة  التبرععلى قبول الموافقة القرار: 
*** 

اىْظر فً اىتجرع اىَقذً ٍِ اىَؼَو االقيًَُ اىَشترك ثبىجسُرح ىينيُخ و اىََثو فً ضبدضب : 

 هب فقػ الغُر .اىف خُْ 50ثقَُخ اخَبىُخ  مَُبوَبد ىخذٍخ اىؼَيُخ اىتؼيَُُخ ورىل 

 مع رفع االمر للجامعة للحصول على الموافقة التبرع المقدم الموافقة على قبول القرار: 
  

 

 
 تشنُو ىدْخ ىيسنَبء ثبىنيُخ ػيً اىْسى اىتبىٍ : اىْظر فً ضبثؼب : 

قبئٌ ثتطُُر أػَبه ومُو                                  د/ اضر اثراهٌُ فتسٍ غٌُْ        -

 ُخ ىشئىُ خذٍخ اىَدتَغ و اىجُئخ. اىني

اىطُذح اىذمتىرح / ضبرح ٍدذي ػجذ اىسَُذ             قبئٌ ثتطُُر أػَبه قطٌ  -

 اىَُنروثُىىىخُب اىصُذىُخ  

 اىطُذ اىذمتىر/ ٍسَذ ٍسَذ ػالء اىذَِ قطري       اضتبر ٍطبػذ أدوَخ و ضَىً  -

  التشكيل المقترح  الموافقة علىالقرار: 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : موضوعات شئون التعليم والطالب ثالثا
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المزكشح المقذمخ مه قسم شئىن التعليم و الطالة ثشأن ايقبف القيدذ الادبوً للطبلجدخ الىظش فً  أوال :

ورلد   7102-7102/ سوان يبسش جبثش الحىبوي المقيدذح ثبلرشقدخ االولدً ثبلةليدخ ثبلعدبا ال دبمعً 

 لظشوف سرشهب مع والذهب ثبلخبسج .

 القرار : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين .
 

***** 
-7102: الىظش فً تشةيل الل بن الشرهيخ و التطجيقيخ للرصل الذساسً االول ثبلعبا ال بمعً ويبثب

7102 . 

 : الموافقة على التشكيل المقترح طبقا للمرفق . القرار
*** 

ثبلاب: الىظش فً االجبصح المشظيخ المقذمخ مه االداسح الطجيخ ثبل بمعخ ثشأن الطبلت / محمدذ هبشدم 

اجبصح   7102-00-71الً  7102-00-00ثبلرشقخ االولً العتمبد الرتشح مه  مىصىس سعذ السقب

 مشظيخ لظشوف صحيخ  .

 : الموافقة على االجازة و تكليف االقسام العلمية لعمل امتحان منتصف الترم للطالب . القرار

  ***  

تمدبعً االول المزكشح المقذمخ مه قسم شئىن التعلديم و الطدالة ثشدأن العدزس االج: الىظش فً ساثعب

المقذا مه الطبلت / وصش الذيه محمذ اثدشاهيم اثدى يىسدل المقيدذ ثبلرشقدخ االولدً ل ثدبة لالعدبدح   

 .  غجقب للمعشوض  7102-7102ثبلعبا ال بمعً 

 القرار : الموافقة بما ال يخالف اللوائح و القوانين .
 

*** 

 
 

 رابعا : موضوعات الدراسات العليا والبحو 
 

مبجذ وصرً وكيل الةليخ للذساسبد العليب و الجحىث محعدش إجتمدبا الل ىدخ عده إستعشض د/   *

 : مىبقشخ المىظىعبد التبليخ   وتم ،7102  ديسمجششهش 

ٍْبقشننخ وأػتَننبد خننذوه أٍتسبّننبد وتشنننُو مْتننروالد واّتننذاثبد شننفىي درخننخ دثيننىً  :أوال 

 1028-1027اىصُذىخ اإلميُُْنُخ ودثيىً اىنَُُبء اىسُىَخ خرَف 

 (2الموافقة واألعتماد  مرفق : القرار

*** 

أػتَبد اىخطػ اىجسثُخ واىجروتىمىالد اىؼيَُخ ىرضبئو اىَبخطتُرواىذمتىراح  اىْظر فً :ثبُّب

 ىألقطبً اىؼيَُخ وثُبّهب مبىتبىً:

 األدوَخ واىطَىًقطٌ  .2

  لدسجخ مبجيستيش  األدوَخ واىطَىً قطٌ لثهبء اىذَِ ّدُت زمً ثغذادي / صيذلًال. 0

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

 اىَسذثخ اىؼنطُخاىىقبئً اإلميُُْنً ىجؼط اىَرمجبد فً ٍىاخهخ األثبر  اىتنثُر

فيىروَىراضُو -5ثجروتىمىه اىؼالج اىنَُبوي اىَستىي ػيً مو ٍِ )

 ٍرظً ضرغبُ اىثذيػيً واىذمطىروثىضُِ واىطُنيىفىضفبٍُذ( 

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

The clinical protective effect of some compounds against 

adverse effects induced by FAC chemotherapy protocol (5-
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 لدسجخ مبجيستيش ( األدوَخ واىطَىًقطٌ ) اضالً ػبغف ٍسَذ ػرقىة/ لصيذلًا. 7

موضوع نقطة البحث 
 عربيةباللغة ال

لذكسىسوثىسددديه ل المصدددب جخال بوجيدددخ  االثدددبسدوس ثعدددط المشكجدددبد فدددً مىاجهدددخ 

 فً مشظً سشغبن الاذي والسيةلىفىسربميذ

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

The role of some compounds on facing Doxorubicin and 

cyclophosphamide associated side-effects in breast cancer 

patients  

 جبمعخ دمىهىس . –د/ اسش غىيم  استبر .ا ادويخ و سمىا ثةليخ الصيذلخ  لجنة االشراف

 جبمعخ دمىهىس –د/ مبجذ وصرً استبر.ا ادويخ و سمىا ثةليخ الصيذلخ 

  جبمعخ دمىهىس –استبر .ا ادويخ و سمىا ثةليخ الصيذلخ  محمذعالء الذيه قطشي د/

 اىَُنروثُىىىخُبقطٌ  .1

 

 الموافقة على التسجيل.: القرار
 

 

 

 

 

 : أػتَبد اىدذوه اىسًٍْ وخطىاد تطدُو اىْقطخ اىجسثُخ ثبىثب  

وأعالنها للسادة أعضاء هيئة  الجدول الزمنى وخطوات تسجيل النقطة البحثيةأعتماد : القرار
 (1التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا  مرفق 

*** 

fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide) on breast 

cancer patients 

 دمىهىس .جبمعخ  –د/ اسش غىيم  استبر .ا ادويخ و سمىا ثةليخ الصيذلخ  لجنة االشراف

 جبمعخ دمىهىس –د/ مبجذ وصرً استبر.ا ادويخ و سمىا ثةليخ الصيذلخ 

جبمعخ  –استبر .ا ادويخ و سمىا ثةليخ الصيذلخ  عالء الذيه قطشيمحمذ محمذ د/

  دمىهىس

 لدسجخ مبجيستيش    اىَُنروثُىىىخُب قطٌ لٍصطفً أضبٍخ زطِ ٍطبرَذ / صيذلًال. 0

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

اىنشننف اىدسَئننً ػننِ اىدُْننبد اىشرضننخ واىَقبوٍننخ ىيَعننبداد اىسُىَننخ فننً ػُْننبد 

 . اىنيجُطُال اىطرَرَخ

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

Molecular detection of virulence and antibiotic resistance genes 

in clinical Klebsiella Isolates 

 جبمعخ دمىهىس . –د/ سبسح م ذي استبر .ا الميةشوثيىلىجً ثةليخ الصيذلخ  لجنة االشراف

 جبمعخ دمىهىس –د/ خلىد ثشكخ مذسس الميةشوثيىلىجً ثةليخ الصيذلخ 

 الطجً القىمً ثذمىهىساستشبسي وسئيس قسم امشاض الذا ثبلمعهذ  هبلخ عجذالعبل د/
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خبٍؼخ  –إغالع اىيدْخ ثَب تٌ فً اىديطخ اىتسعُرَخ ىَشروع اىشرامخ ٍغ ميُخ اىصُذىخ  ب :راثؼ

 + Erasmusفبروش فً ثرّبٍح اه 

 أحيط المجلس علما .: القرار

 

 

*** 

 
رئيس                  مين المجلس                                                       أ     

                                                                                         المجلس   
أ.د/ جمال عمراند/ محمد عالء قطرى                                                                


