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 محضـــر اجتماع
 لجنة شئون التعليم والطالب

 5/11/7112 بجلسته المنعقدة فى
 الجلسة الثالثة

 2018 / 2017للعام الجامعى 

 

 

وكيل قائم بعمل عميد الكلية و د/ جمــال عبد الحــي عمــرانأ.اجتمعت لجنة شئون التعليم والطالب برئاسة 
كال من: و حضور ، الكلية لشئون التعليم والطالب  

السيذ االستار الذكتىس/ مها السيذ حسين   قائم بعمل  سئيس  -1

 قسم الكيمياء الحيىيت                    عضىا

استار مساعذ    السيذة الذكتىس/ سانيا سجب ابى صهشة    -2

 و المناعت                عضىا  الميكشوبيىلىجيا 

                                               لصيذالنياث ا مذسس     هبت محمذ مختاس البذيىيد/   -3

 عضىا    
                                           د/ طاسق محمىد خليل عقذة       مذسس كيمياء حيىيت  -4

 عضىا    

             مذسس الكيمياء الصيذليت                                      د/ محمذ محمىد العجىانً  -5

 عضىا 

 وقذ اعتزس عن الحضىس : 

سئيس قسم  قائم بعملالسيذ الذكتىس / ساسة مجذي عبذ الحميذ    -

 عضىا           الميكشوبيىلىجيا الصيذليت

 

 صباحاً بقاعة مجلس الكلية 11الساعة    7112/ 5/11    الثالثاء و ذلك يوم 
لمة شرفم بأعمال السكرتارية اآلنسة / ساو قا  

 
و قد افتتح السيد الدكتور رئيس اللجنة اإلجتماع بقوله " بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم شرع فى مناقشة جدول 

 األعمال .
 
 

 

 

 الموضـــــــوعات
 انمصادلة عهى محضر االجتماع انسابك . أوالً :
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 . على محضر اإلجتماع  المصادقةالقرار : 

***** 
 . 7102-7102نهفرق انذراسية انمختهفة نهفصم انذراسى االول بانعاو انجامعى  اننظر فى تشكيم انكنتروالت ثانيا :

 القرار : الموافقة على التشكيل على النحو األتى :
 اوال : االشراف العام :

) رئيس الكنتروالت  و رئيس عام عميد الكلية  قائم بعمل أ.د / جمال عبد الحى عمران                -1

 االمتحانات (
يا : االشراف الفنى ) وكالء الكلية (ثان   

 عميد الكليةقائم بعمل * أ.د/ جمال عبد الحى عمران        
 * د/ ماجد وصفى حلمى ويصا      قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث 

*** 

 أوال: كنترول الفرقة أولى حديث  :
 يب ويُبعخ                                              رئيطبد .  ضبرح يجذي عجذ انحًيذ   اضزبرو ييكروثيىنىج -1

د. راَيب رجت اثى زهرح  يذرش انًيكروثيىنىجيب  وانًُبعخ                                                َبئت رئيص   -2  

عضىا                               د/ ايًبٌ يحًذ خهف  يذرش انًيكروثيىنىجيب  وانًُبعخ                            -3  

د.خهىد يبهر ثركه يذرش انًيكروثيىنىجيب  وانًُبعخ                                                            عضىا -4  

عضىا          د. وائم طهعذ عجذ انقبدر   يذرش انكيًيبء انزحهيهيخ                                                      -5  

                                                              . يذرش  ثقطى انًيكروثيىنىجيب انصيذنيخ * و .و / ايًبٌ ثذر

 يذرش يطبعذ ثقطى انكيًيبء انزحهيهيخ  و.و / يحًذ يحًذ عجذ انعبل شبهيٍ  *

نصيذنيخ يعيذ ثقطى انًيكروثيىنىجيب ا  * ص/ فبطًخ انسهراء عهً   

 

 

 

 ثانيا: كنترول الفرقة ثانية حديث  :
د . طبرق خهيم عقذح  يذرش انكيًيبء انحيىيخ  ثكهيخ انصيذنخ ثذيُهىر                                 رئيطب -1  

  جبيعخ ديُهىر                    َبئت رئيص      –د/ هجخ يحًذ انجذيىي  يذرش انصيذالَيبد ثكهيخ انصيذنخ  -2

 جبيعخ ديُهىر                          عضىا –د/ دعبء أحًذ حجيت يذرش انصيذالَيبد ثكهيخ انصيذنخ  - 3 

 جبيعخ ديُهىر                      عضىا –ضهً يحًىد انًصري  يذرش انصيذالَيبد ثكهيخ انصيذنخ  د/-4
 يذرش يطبعذ ثقطى انصيذالَيبد* و.و/ يريى زويم 

 يعيذ ثقطى انكيًيبء انصيذنيخ   ونيذ ثذوي* ص/ 

 يعيذ ثقطى انعقبقير * ص / َيهبل انُىيهً 
 ثالثا: كنترول الفرقة الثالثة حديث :

جبيعخ ديُهىر                         رئيطب  –د. اضر اثراهيى غُيى اضزبر يطبعذ االدويخ وانطًىو ثكهيخ انصيذنخ  -1  

جبيعخ ديُهىر                                     َبئت رئيص –انطًىو  كهيخ انصيذنخ  د. يحًذ يحًذ عالء قطري  يذرش ادويخ و -2  
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عضىا         أ.د/ يهب انطيذ حطيٍ  اضزبر ورئيص قطى انكيًيبء انحيىيخ                                                                         -3

  

 عضىا                   جبيعخ ديُهىر                                                –َيبد ثكهيخ انصيذنخ د/ هبيذي عجبش  يذرش انصيذال -4 

                             د/ يحًذ عجذ انحطيت يذرش ادويخ و انطًىو                                                                                        – 5

 عضىا

 يذرش يطبعذ ثقطى انعقبقير * و.و / ريهبو يحًذ عبدل 

 يعيذ ثقطى انفبريبكىنىجً    يبضًيٍ عطيخ * و.و/ 

 يعيذ ثقطى انعقبقير * ص/ يريى يبضر 

 يعيذ ثقطى انعقبقير* ص/ يحًذ يحًذ فبيس 

 

 

 

 رابعا : كنترول الفرقة الرابعة حديث  

 م انكهيخ نهذراضبد انعهيب و انجحىس                                             رئيطبد/ يبجذ وصفً حهًً ويصب    وكي -1 

     َبئت رئيصد . َهً يحًىد انخضري   يذرش انصيذنخ االكهيُيكيخ                                                                         -2

 يُيكيخ                                                                                          عضىاد. رحبة وريذح  يذرش انصيذنخ االكه -3

 عضىا                         د/ اييرح يحًذ  ثهزبجً يذرش انعقبقير  -4

 * و.و ضهيهخ االَطً 
 * و.و يحًىد رجت 

**** 

 الخامسةخامسا : كنترول الفرقة 

حًىد انعجىاًَ   يذرش انكيًيبء انعضىيخ                                                                          رئيطب    د / يحًذ ي  -1  

صد.أحًذ يحًذ صالح انذيٍ عىض  يذرش انكيًيبء انحيىيخ                                                                    َبئت رئي -2  

 .ضًير يرشذي يحًذ يرشذي يذرش انكيًيبء انزحهيهيخ                                                                  عضىاد  -3

 عضىا                      د/ شيًبء ايبو كطبة  يذرش انكيًيبء انصيذنيخ   -4

عضىا                                                                            د/ يُبل انشيخ  يذرش انصيذالَيبد                                -5  

يعيذ ثقطى انكيًيبء انحيىيخ  ص/ هجخ غبَى   

يعيذ ثقطى انكيًيبء انحيىيخص/ نًيبء عبدل خطبة   

يذرش يطبعذ  ثقطى انكيًيبء انصيذنيخ . صالح* و.و / ايًبٌ   

 عذ  ثقطى انكيًيبء انصيذنيخيذرش يطب * و.و / هبيذي أحًذ ضبهر

**** 

 قديم                                               الرابعة: كنترول الفرقة سادسا 
 أ.د/ جًبل عًراٌ  وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة . -1 

 د/ احًذ صالح انذيٍ عىض يذرش انكيًيبء انحيىيخ   . -2

 بء انحيىيخ  د . طبرق خهيم عقذح  يذرش انكيًي -3
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***** 
 رئيس اللجنة                                                        

 د / جمال عبد الحى عمرانأ.                                                                                


