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 محضر اجتماع
 لجنة الدراسات العليا

 2112-2-11المنعقدة فى  ابجلسته
 سادسةالجلسة ال
 7211/2211للعام الجامعى 

 

 الدذاصباح يىو  ذاديت ػشزاجخًؼج نجُت انذراساث انؼهيا فً حًاو انساػت ان

انقائى  –ياجذ وصفً دهًً بزئاست انسيذ انذكخىر /  2018– 1 – 10 انًىافق 

ودضىر كم يٍ انسادة أػضاء انهجُت     بؼًم وكيم انكهيت نهذراساث انؼهيا وانبذىد

 : 

 

 شيًاء كساب                                  يذسس انكيًياء انصيذنيح / د .1

 يذسس انكيًياء انحيىيح                     د / أحًذ يحًذ صالح انذيٍ .2

  د/ َهً انخضشي                               يذسس انصيذنح اإلكهيُيكيح .3

  د/ دعاء حثية                                  يذسس انصيذالَياخ .4

  د/ يحًذ عثذ انحسية                            يذسس األدويح وانسًىو .5

 وقذ إعرزس عٍ انحضىس:

 نظشوف انسفش نًهًح عهًيح –انكيًياء انرحهيهيح يذسس  -عد  وائم طهد/  .1

ثى شزع في يب بانسادة انذاضزيٍ، زدبانخ ياجذ وصفًوقذ افخخخ انسيذ انذكخىر/ 

         .يُاقشت جذول األػًال

  

 :الموضوعات
 

  انسابق االجخًاع يذضز ػهً انخصذيق :أوال

 لسابق االجتماع محضر على المجلس صدق:  القرار
 
ذرجت دبهىو انصيذنت نَخذاباث االوانخطت انخذريسيت و يذاضزاثيُاقشت وأػخًاد جذول  :ثاَيا  

 0212-0213 ربيغاإلكهيُيكيت ودبهىو انكيًياء انذيىيت 

 

على أن يكون موعد بدء الدراسة ببرنامجى الدبلوم يوم  (1)مرفق الموافقة واألعتماد : القرار
، كذلك تبدأ الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراة  2/6/2112ويستمر حتى  17/2/2112
   16/6/2112وتنتهى فى  24/2/2112يوم 
انًاجسخيزوانذكخىراة  انؼهًيت نزسائم الثانبزوحىكىانخطظ انبذثيت و وأػخًاد انُظز فً :ثانثا

 وبياَها كانخانً: هًيتنألقساو انؼ
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 انكيًياء انذيىيتقسى  .1

 

 )دسجح ياجيسريش( (انكيًياء انذيىيت قسى ) َىراٌ ػهً ػبذانًجيذ صَىاٌ/ نصيذنًا. 2

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

انثيشتشيٍ انرأثيشاخ انًضادج نألوساو نًزيج يثثظ تشوذيُاخ انصذيح انحشاسيح يع 

 عهً خظ خاليا سشطاٌ انقىنىٌ وانًسرقيى

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

Anti-tumor effects of a heat shock proteins inhibitors and 

berberine combibation on colorectal cancer cell line 

جايعح  –وعًيذ كهيح انصيذنح   انكيًياء انحيىيح ا.د/ جًال عثذانحً عًشاٌ  اسرار  لجنة االشراف

 ديُهىس.

 جايعح ديُهىس –و ادويح و سًىو تكهيح انصيذنح د/ ياجذ وصفً اسرار.

 –كهيح انصيذنح  - انكيًياء انحيىيح اسرار. و  يحًذ صالح انذيٍ عىضد/ أحًذ 

 جايعح ديُهىس .
 

 
 .الموافقة على التسجيل: القرار

 

 : يُاقشت يا حى بصذد حطىيز انخطت انبذثيت نألقساو انؼهًيتا  رابؼ

 (انذكرىساج)دسجح  (انكيًياء انذيىيت قسى ) يذًذ يذًذ صالح انذيٍ ػىض/ انًاجسريش صيذنًان. 1

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

 حأثيز انؼالج انكيًاوي بانزيجىرافيُيب ػهً خظ خاليا سزطاٌ انثذي انبشزيت

البحث باللغة موضوع 
 االنجليزية

Chemptherapeutic effect of regorafenib on human breast cancer 

cell line 

جايعح  –كهيح انصيذنح وعًيذ   انكيًياء انحيىيح ا.د/ جًال عثذانحً عًشاٌ  اسرار  لجنة االشراف

 .ديُهىس

جايعح  –كهيح انصيذنح  - انكيًياء انحيىيح ا.د/ يها انسيذ يحًذ حسيٍ اتشاهيى  اسرار 

 ديُهىس .

 جايعح ديُهىس –د/ ياجذ وصفً اسرار.و ادويح و سًىو تكهيح انصيذنح 

 )دسجح ياجيسريش(( انكيًياء انذيىيت قسى ) ديُا سؼذ يذًذ انخىانقت/ صيذنًان. 1

موضوع نقطة البحث 
 باللغة العربية

انرأثيشاخ انًضادج نألوساو نًزيج يثثظ تشوذيُاخ انصذيح انحشاسيح يع اانهيسثذيىنيٍ 

 عهً خظ خاليا سشطاٌ انخاليا انكثذيح

موضوع البحث باللغة 
 االنجليزية

Anti-tumor effects of a heat shock proteins inhibitors and 

hispidulin combibation on hepatocellular carcinoma cell line 

جايعح  –وعًيذ كهيح انصيذنح   انكيًياء انحيىيح ا.د/ جًال عثذانحً عًشاٌ  اسرار  لجنة االشراف

 ديُهىس.

 جايعح ديُهىس –صيذنح د/ ياجذ وصفً اسرار.و ادويح و سًىو تكهيح ان

 –كهيح انصيذنح  - انكيًياء انحيىيح اسرار. و  يحًذ صالح انذيٍ عىضد/ أحًذ 

 جايعح ديُهىس .
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 الخطة البحثية التنفيذية لألقسام العلميةرسال خطاب إستعجال لألقسام العلمية إلرسال أ: القرار

 

 وضغ حصىر نؼقذ دهقاث انُقاش انبذثيت انخً سخقذيها األقساو انؼهًيت ا :خايس

تم األتفاق على أن يقوم كل قسم بتنظيم مؤتمر علمى يتم فية إستعراض أهم األنشطة : القرار
 البحثية بالقسم وتم تكليف د. محمد حسيب بوضع جدول زمنى لهذة المؤتمرات 

 

 يا يسخجذ يٍ أػًال سادسا :

يُاقشت إيكاَيت ػقذ يؤحًز ػهًً نهكهيت أثُاء األجاسة انصيفيت انقاديت خالل شهزي  .1

 0212أو أغسطس يىنيى 

 من حيث المبدأ مع عرض الموضوع على مجلس الكلية ألخذ الرأىالقرار: الموافقة 

 02/0/0212انيىو انؼهًً بانكهيت وانذي سىف يُؼقذ يىو إداطت انهجُت ػهًا  يخزحيب  .0

ويسخضيف ا.د. أشزف انفقً إسخشاري انذراساث اإلكهيُيكيت بانىالياث انًخذذة 

 األيزيكيت.

 للجنة علما  تم إحاطة ا

 3/2/2211حذزيزا  فً 
 

 

 
 

 رئيس انهجُت

 د. ياجذ وصفً دهًً

 قائى بؼًم وكيم انكهيت نهذراساث انؼهيا وانبذىد


