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يعٍ   2017/2018يجهس انكهُت انسببع نهعبو انجب

ٌ عمدَ ىواألربعبء     14/2/2018وانذ

 

األربعاء الموافك  ٌوم ٌة عشر من صباح  ة فً تمام الساعة الثان ٌ بماعة مجلس 14/2/2018إجتمع مجلس الكل

ٌدةاألستاذ الدكتور ٌة برئاسة الســــ ٌة –خديجة أحمد إسماعيل/الكل ٌمٌاء الصٌدل ٌة وأستاذ الك عمٌد الكل

ال من السادة   :وبحضور 

 

 

س ٚأعزبر اٌى١ّ١بء اٌص١ذ١ٌخ . د.أ .1 ٛ اٌجذ ٚ ١ب  ٌعٍ د ا اٌذساعب  ْٛ ١خ ٌشئ ٌىٍ ذ ععٛدٞ         ٚو١ً ا ً عع١  ِٕبي ٴج١

َٛ . د. أ .2 ٌغّ ٠خ ٚا ٚ ُ األد ة ٚأعزبر عٍ ال اٌ ٚ  ُ١ ْ اٌزعٍ ٛ ١خ ٌشئ ٌىٍ ١ذ عّش    ٚو١ً ا اٌذّ جالي عجذ   أًِ

إٌّبعخ. د.أ .3 ٚ ٛج١ب  اٌج١ئخ ٚأعزبر ا١ٌّىشٚث١ٌٛ ٚر١ّٕخ  اٌّجزّع  ذِخ  ْٛ خ ١خ ٌشئ ٌىٍ ١ٓ لبعُ               ٚو١ً ا ذ أِ  ١ِشف

اٌّزفشغ ثمغُ اٌص١ذٌخ إٌصبع١خ. د.أ .4  ٴبصن عجذ اٌٍط١ف اٌجٕذٞ    األعزبر 

َ. د.أ .5 ٛ ٌغّ ٠خ ٚا ٚ ُ األد ُ عٍ اٌّزفشغ ثمغ ٞ األعزبر  اٌصّذ اٌصب  دمحم دمحم عجذ 

١خ. د.أ .6 ذٌ اٌّزفشغ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ ً              األعزبر  ١ ٛض خٍ ١ش ع ٕ ِ 

١خ. د.أ .7 ذٌ ١ٍ١خ اٌص١ اٌّزفشغ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌزذٍ ّذٞ ثشاسٞ    األعزبر  ذ د  ِبجذح أدّ

د. د.أ.  د.أ .8 اٌّزفشغ ثمغُ اٌص١ذالٴ١ب  أعبِخ ٠ٛعف عجذ هللا     األعزبر 

َ. د.أ .9 ٛ ٌغّ ٠خ ٚا ٚ ُ األد ُ عٍ ٍظ لغ اٌّبط       أعزبر ٚسئ١ظ ِج ٛد  ٛد دمحم ِذّ  ِذّ

ُ اٌعمبل١ش. د.أ .10 اٌّزفشغ ثمغ  فىش٠خ عٍٝ دس٠ٚش            األعزبر 

زذ١ٍ١ٍخ اٌص١ذ١ٌخ . د.أ .11 اٌ ِجٍظ لغُ اٌى١ّ١بء  ٓ         أعزبر ٚسئ١ظ  ١  أ١ِّخ عجذ ٌاشصاق أِ

د. د.أ .12 ِجٍظ لغُ اٌص١ذالٴ١ب ٌىبًِ         أعزبر ٚسئ١ظ  اٌغ١ذ ا ً دغٓ   أِ

ُ اٌعمبل١ش. د.أ .13 ٍظ لغ دٖ           أعزبر ٚسئ١ظ ِج ٛ  ٘بٌخ ِصطفٝ دّ

١خ. د.أ .14 ذٌ ِجٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ ٚ سئ١ظ  ٞ           أعزبر  ٌطّجبس عٍٝ ا  الء 

إٌّبعخ. د.أ .15 ٚ ٛج١ب  ِجٍظ لغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛ ـً         أعزبر ٚسئ١ظ  ً دمحم أدّذ خ١ٍـــ  أِ

إٌّبعخ. د.أ .16 ٚ ٛج١ب  عّش  األعزبر  ثمغُ ا١ٌّىشٚث١ٌٛ اٌذ٠ٓ    دمحم جّبي 

اٌّغبعذ ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ذ١ٌخ . د .17 اٌّغبعذ٠ٓ )٘جٗ عط١خ دبِذ                 األعزبر  ٓ األعبرزح   (ع

ِجٍظ لغُ اٌص١ذٌخ إٌصبع١خ. د .18 اٌّغبعذ ٚلبئُ ثأعّبي سئ١ظ  ٛح األعزبر  ٛ اٌف ٛد عبِٟ أث  ٚائً ِذّ

ٛدح  . د .19 اٌج ٚدذح ضّبْ  ٚٴبئت  اٌّذسط ثمغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ذ١ٌخ  ٕبْ دمحم ادّذ سجت              د

ُ اٌعمبل١ش  .  د .20 اٌّذسط لغ ٛط       اٌّذسع١ٓ  )٘بٌخ دٍّٟ ادّذ صعط  (عٓ 

ٌذٚائ١خ . د .21 د ا ٌٍٕصبعب ة ٌششوخ ثشج  إٌّزذ ِجٍظ االداسح ٚاٌعضٛ  د دجش               سئ١ظ  ٚ  ٘شَب ثش

 دمحم أٴغٟ                        ٴم١ت ص١بدٌخ اعىٕذس٠خ                                        .   د .22
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ال ك: أ  يىضىعبث نهتصدَ

 
دط فٟ اٌعبَ اٌجبِعٟ  .1 ٍظ اٌى١ٍخ اٌغب عٍٝ ِذضش إجزّبع ِج َٛ 2017/2018اٌزصذ٠ك  ٌزٞ عمذ ٠  ا

 .16/1/2018اٌالثبء اٌّٛافك 

 :انمـــــــزار

هً هذا انًحضز    .صدق انًجهس ع

 

َُب رَس : ثب هُئت انتد  ٌ  يىضىعبث شئى

ًعُدٍَ عدٍَ وان ٍ انًسب  وانًدرسُ

 

١خ  ثزبس٠خ  .2 ذٌ ِجٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ ٍٝ ِذ االجبصح – 6/2/2018ِذضش إجزّبع  ٛافمخ ع اٌّ أْ  ثش

ٌٍّبجغز١ش ًُس/ اٌذساع١خ  ًُعى خ ًُ دمحم عبد ان ِظ –ي ُ ٌّذح عَب خب اٌّغبعذ ثبٌمغ اٌّذسط  العزىّبي – 

ٛاْ  ساٖ ِٓ جبِعخ عبعىبرش١ ٛ اٌذوز ٕذا –االثذبس اٌخبصخ ٌٍذصٛي عٍٝ دسجخ  ا ِٓ – ثى  اعزجبس

8/2/2018. 

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع

 

د ثزبس٠خ  .3 ِجٍظ لغُ اٌص١ذالٴ١ب اٌّٛافمخ عٍٝ رذ٠ًٛ االجبصح 7/2/2018ِذضش اجزّبع  أْ   ثش

د  اٌجعثب ٌٍّبجغز١ش 2016-2015اٌذساع١خ ٌجعثخ خبسج١خٌ خطخ  ٛد ٴصش /   شِذّ ١ اٌّذسط –عبسح عّ  

 .اٌّغبعذ ثبٌمغُ 

 :انمـــــــزار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع

 

ِجٍظ لغُ اٌعمبل١ش ثزبس٠خ  .4 زٝ 5/2/2018ِذضش إجزّبع  ذ د ٌّّز ٛافمخ 2/2018 /12 ٚا اٌّ أْ    ثش

اٌذساع١خ  ٍٝ ِذ االجبصح  ًد إبزاهُى/ ٌٍّبجغز١ش (ٌٍزذس٠ت اٌعٍّٟ  )ع ًىد أح ندٍَ يح ُُت جًبل ا  –أي

مغُ ِٓ  اٌّغبعذ ثبٌ زٝ 16/3/2018اٌّذسط  ِٛج١ب 16/7/2018 د ٕذا– ِٓ جبِعخ ثش٠زش وٌٛ  . و

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع
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د  .5 ِجٍظ لغُ اٌص١ذالٴ١ب ة فزشح – 7/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع  عٍٝ إدزغب ٛافمخ  اٌّ أْ  ثش

ٌٍص١ذال١ٔٗ  سٍ جببز/ اٌزجبٚص  ًُ يح ٌّع١ذح ثبٌمغُ –نب ٟ اٌفزشح ِٓ – ا زٝ 22/12/2017 ف  د

ًُىحه نسُبدتهب نًدة  ) 30/12/2017 ً االيبراث نشَبرة 6بعد الجبسة العتُبدَت ان انً أَبو نهسفز 

هم د طج١خ  (أل ً فٛذصب ٌعّ ه  رٌ ٚ  .   إِزذاد إلجبصح االعز١بد٠خ 

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع

 

ً عذد  .6 ٓ خش٠جٟ اٌى١ٍخ دفعخ 12ص١ؽخ إعالْ اٌى١ٍخ عٓ دبجخ األلغبَ ٌشؽ ذ ِ لسى  ) ِبعذا 2017 ِع١

زَجٍ  ٌ يٍ خ ،   (طبمب نتىصُبث نجُت انىظبئف ببنجبيعت2017 ، 2016انصُدنت انصُبعُتَ كى

ٌّع١ذ٠ٓ  ٓ ا ٌخّغ١خ ٌزع١١ ٌٍخطخ ا ٍظ اٌجبِعخ فٟ  ( 2018 – 2014 )ٌٚره ٚفمب  ٓ ِج ذح ِ زّ ٌّع ٚا

22/6/2014.  

عهً د ِٚعب٘ذ  :نهعهى تىصُبث نجُت انىظبئف ببنجبيعت تُص  ٌّع١ذ٠ٓ ثى١ٍب عٓ ٚظبئف ا عالْ  ُ ا  ٠ز

ٌٙبٚ ظبئف ثبٌغٕخ اٌغبثمخ زٝ ٌُ ٠ذسج  اٌ ه أللغبَ  رٌ ٚ ٚاٌغبثمخ  ٌٍغٕخ اٌذب١ٌخ   .اٌجبِعخ 

 :القـــــــرار

عهً ُصغت العالٌ  .   وافك انًجهس 

 

١خ   .7 ذٌ ١ٍ١خ اٌص١ ِجٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌزذٍ اٌّٛافمخ عٍٝ – 3/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع  أْ  ثش

اٌغ١ذح أ ٌ. د.رجذ٠ذ إعبسح  ٍ غبس د اٌعشث١خ –األعزبر ثبٌمغُ –عشة عبد انمبدر يزس ٚ  ٌٍعًّ ثجبِعخ ث١ش

ا ِٓ  دط اعزجبس   1/9/2018ٌّذح عبَ عب

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع

 

ُ اٌعمبل١ش .8 ٍظ لغ زٝ 5/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع ِج ذ د ٌّّز ٛافمخ – 12/2/2018 ٚا اٌّ أْ  ثش

اٌغ١ذ أ ٍ. د.عٍٝ رجذ٠ذ إعبسح  ١ذ و١ٍخ اٌص١ذٌخ  –األعزبر ثبٌمغُ –عبدهللا دمحم عبد انزؤف انهمبَ عّ  ً ٍعّ ٌ 

ا ِٓ -  د اٌعشث١خ ٌّذح عبَ اٌخبِظ عشش اعزجبس ٚ   1/9/2018جبِعخ ث١ش

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع
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ُ اٌعمبل١ش .9 ٍظ لغ زٝ 5/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع ِج ذ د ٌّّز ٛافمخ – 12/2/2018 ٚا اٌّ أْ  ثش

اٌغ١ذح أ ال. د.عٍٝ رجذ٠ذ إعبسح  ٛدح –األعزبر ثبٌمغُ –يهب أحًد أبى ان ٌٍج ١ذا  عّ  ً ٍعّ  ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ  – ٌ

د اٌعشث١خ -  ٚ ٍظ  )جبِعخ ث١ش ا ِٓ  (فشع طشاث اٌثبٟٔ عشش اعزجبس  1/9/2018ٌّذح عبَ 

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع

    

 

ِجٍظ لغُ اٌص١ذٌخ إٌصبع١خ.10 اٌّٛافمخ عٍٝ رجذ٠ذ – 6/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع  أْ  ثش

اٌغ١ذح أ ٍ. د.إعبسح  ًزادَ الو ان ًد عبد ان ً ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ  –األعزبر ثبٌمغُ –هدي أح ٍعّ جبِعخ -  ٌ

ا ِٓ  د اٌعشث١خ ٌّذح عبَ ربعع اعزجبس ٚ   1/9/2018ث١ش

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .  وافك انًجهس ع

 

ِجٍظ لغُ اٌص١ذٌخ إٌصبع١خ .11 اٌّٛافمخ عٍٝ رجذ٠ذ إعبسح – 6/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع  أْ  ثش

هُب. اٌغ١ذ د هز دمحم ي اٌّغبعذ ثبٌمغُ –دمحم يب ً ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ  –األعزبر  ٍعّ د اٌعشث١خ -  ٌ ٚ جبِعخ ث١ش

ا ِٓ    1/9/2018ٌّذح عبَ خبِظ اعزجبس

 

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع

 

١خ .12 ذٌ ِجٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌص١ اٌّٛافمخ عٍٝ رجذ٠ذ إعبسح – 8/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع  أْ  ثش

ٍ.اٌغ١ذح د ًد انسُد عُس ً ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ  –اٌّذسط ثبٌمغُ –دعبء أح ٍعّ د اٌعشث١خ -  ٌ ٚ جبِعخ ث١ش

ا ِٓ  ٓ اعزجبس   1/9/2018ٌّذح عبَ ثبِ

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع
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د ثبٌزّش٠ش فٟ  .13 ِجٍظ لغُ اٌص١ذالٴ١ب اٌّٛافمخ عٍٝ رجذ٠ذ – 2/2018 /13ِذضش إجزّبع  أْ  ثش

اٌغ١ذ د يحًىد عُسً.إعبسح  اٌّذسط ثبٌمغُ – دمحم  ً ثى١ٍخ اٌص١ذٌخ  –  ٍعّ د اٌعشث١خ -  ٌ ٚ جبِعخ ث١ش

ا ِٓ    1/9/2018ٌّذح عبَ ربعع اعزجبس

 :القـــــــرار

هً يبجبء بإلتزاح يجهس انمسى  .   وافك انًجهس ع

 

١خ   .14 ذٌ ١ٍ١خ اٌص١ ِجٍظ لغُ اٌى١ّ١بء اٌزذٍ اٌّٛافمخ عٍٝ – 3/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع  أْ  ثش

اٌذوزٛس ٌٍغ١ذ  اٌٍمت اٌعٍّٟ  ٕخ  ِ /ٍ ء عٍٝ  - ك دمحم حبفظعبد انح د اٌمغُ ٕثب ٛظ١فخ أعزبر ِغبعذ ثزا ٌ

١خ ذٌ َٛ اٌص١ ٍعٍ اٌذائّخ ٌ  .لشاس اٌٍجٕخ اٌع١ٍّخ 

 :القـــــــرار

اٌغ١ذ  ٕخ  ِ ٍٝ ِجٍظ اٌمغُ ع ٚلشاس  اٌذائّخ  ء عٍٝ رمش٠ش اٌٍجٕخ اٌع١ٍّخ  ٍظ ٕثب اٌّج   ٚافك 

ٍ/ اٌذوزٛس ٛد –ك دمحم حبفع عبد انح ُ ٚع١بدرٗ  ِذّ د اٌمغ ٛظ١فخ أعزبر ِغبعذ ثزا اٌٍمت اٌعٍّٟ ٌ  

ٓ أدا٘ءب رٗ ِٚذغ ٕز رع١١ٕٗ ثٛاججب ٍىٗ ِ َ فٟ عٍّٗ ِٚغ ٍِٚزض اٌغّعخ  شح دغٓ   .اٌغ١

 

ِجٍظ لغُ اٌص١ذٌخ إٌصبع١خ   .15 ٕخ – 13/2/2018ثزبس٠خ – ِذضش إجزّبع  ِ ٍٝ ٛافمخ ع اٌّ أْ  ثش

اٌذوزٛس ٌٍغ١ذح  ًد انسُد سالو/ اٌٍمت اٌعٍّٟ  ء عٍٝ لشاس  - يزوة أح د اٌمغُ ٕثب ٛظ١فخ أعزبر ِغبعذ ثزا ٌ

١خ ذٌ َٛ اٌص١ ٍعٍ اٌذائّخ ٌ  .اٌٍجٕخ اٌع١ٍّخ 

 :القـــــــرار

اٌغ١ذح  ٕخ  ِ ٍٝ ِجٍظ اٌمغُ ع ٚلشاس  اٌذائّخ  ء عٍٝ رمش٠ش اٌٍجٕخ اٌع١ٍّخ  ٍظ ٕثب اٌّج   ٚافك 

ًد انسُد سالو/ اٌذوزٛس ٛدح –يزوة أح ُ ٚع١بدرٙب ِذّ د اٌمغ ٛظ١فخ أعزبر ِغبعذ ثزا اٌٍمت اٌعٍّٟ ٌ  

رٙب ِٚذغٕخ أدا٘ءب ٕز رع١١ٕٙب ثٛاججب ٍىٙب ِ ٍِٚزضِخ فٟ عٍّٙب ِٚغ اٌغّعخ   .اٌغ١شح دغٕخ 

 

الة: ثبنثبً  ٌ انتعهُى وان  يىضىعبث شئى

 

 . 2018/2019األعجاد السقتخح قبهليا بالعاـ الجامعي . 16

 :القـــــــرار      
 . شالب200قخر السجمذ قبهؿ عجد                 
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 .2017/2018لمعاـ الجامعى  (يشايخ)نتيجة بخنامج الريجلة اإلكميشيكية فرل الخخيف   .17

 :القـــــــرار     
 . أيي السجمذ عمساًا                 

 .  الالئحة السقتخأة لبخنامج البكالهريهس بشظاـ الداعات السعتسجة.18

 :القـــــــرار         
          أيي السجمذ عمساًا بزخورة اإلنتياء من تحجيج السعاييخ القهمية األكاديسية السخجعية لمسقخرات وكحلك  

 .ووض ووص لمسقخرات وتحجيج الستصمبات الدابقة والتشديي مض األقداـ األألخر 

 
 ..Computek لذخكة Qorrect Assessمشظهمة إدارة اإلألتبارات اإللكتخونية لبخنامج . 19

 :القـــــــرار      
 .إقتخح السجمذ بالتعخؼ عمى اإلمكانيات الستاأة لمسشظهمة من ألالؿ ورشة عسل ألعزاء ىيئة التجريذ              

                 
 :تشكيلها كاآلتىإعادة تفعيل لجشة الصالب الستعثخين عمى  ف يكهف . 20

  .األستاذ الستفخغ بقدم الكيسياء الريجلية ورئيذ المجشة-  أسج فخغمى . د. 
  .  (عزه بالمجشة)  ستاذ متفخغ بقدم الكيسياء الريجلية –د مشى ميخاف عبج الخأسن. 

  .(عزه بالمجشة)  ستاذ مداعج وقائم بعسل رئيذ مجمذ قدم الريجلة الرشاعية –وائل محسهد سامى . ـ. 

 (عزه بالمجشة) مجرس بقدم الكيسياء الريجلية –دمحم شمب البديهنى . د. 

 (عزه بالمجشة)مجرس بقدم الكيسياء الريجلية - بخيياف  أسج الدىار. د. 

 :انمـــــــزار
 .              أيي  الملل  للاًا 
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 موضوعات شئون الدراسات العليا والبحوث: رابعا

مشى اأسج عبج السشعم عبج / مشح الريجالنية  –6/2/2018بتاريخ – اقتخاح مجمذ قدم الريجلة الرشاعية .21
 .(ويجلة وشاعية  )درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية – جامعة دمشيهر– الهىاب  السعيجة بكمية الريجلة 

 
 :انمـــــــزار

درجة الساجدتيخ فى العمـه – مشى اأسج عبج السشعم عبج الهىاب  /            وافي السجمذ عمى مشح الريجالنية 
وذلك بشاء عمى اقتخاح لجشة الحكم عمى الخسالة فى تقخيخىا السذتخؾ والتقاريخ الفخدية  (الريجلة الرشاعية  )الريجليػػة 

 . 6/2/2018بتاريخ – واقتخاح مجمذ القدم –  2/1/2018العزاء المجشة بتاريخ 
 

نيخة دمحم عبج الباسي دمحم / مشح الريجالنية  –6/2/2018بتاريخ – اقتخاح مجمذ قدم الريجلة الرشاعية  .22
 .(ويجلة وشاعية  )درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية – ويجلى أخ- كامل 

 
 :انمـــــــزار

درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجليػػة – نيخة دمحم عبج الباسي دمحم كامل /           وافي السجمذ عمى مشح الريجالنية 
وذلك بشاء عمى اقتخاح لجشة الحكم عمى الخسالة فى تقخيخىا السذتخؾ والتقاريخ الفخدية العزاء  (الريجلة الرشاعية  )

 . 13/1/2018بتاريخ – واقتخاح مجمذ القدم –  2/1/2018المجشة بتاريخ 
  

السعيجة -   ابخار سعيج جسعة تخكى / مشح الريجالنية  –7/2/2018بتاريخ – اقتخاح مجمذ قدم الريجالنيات. 23
 .(ويجالنيات  )درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية – بالقدم

 
 :انمـــــــزار

درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجليػػة             – ابخار سعيج جسعة تخكى /            وافي السجمذ عمى مشح الريجالنية 
وذلك بشاء عمى اقتخاح لجشة الحكم عمى الخسالة فى تقخيخىا السذتخؾ والتقاريخ الفخدية العزاء المجشة  (الريجالنيات  )

 . 7/2/2018بتاريخ – واقتخاح مجمذ القدم –  22/1/2018بتاريخ 
 

-  وساـ دمحم الديج بديهنى / مشح الريجلى  –6/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم عمم االدوية والدسهـ.24
 .(عمم االدوية والدسـه  )درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية – السعيج بالقدم
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 :انمـــــــزار
عمم  )درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجليػػة – وساـ دمحم الديج بديهنى / وافي السجمذ عمى مشح الريجلى            

وذلك بشاء عمى اقتخاح لجشة الحكم عمى الخسالة فى تقخيخىا السذتخؾ والتقاريخ الفخدية العزاء المجشة  (االدوية والدسـه 
 . 6/2/2018بتاريخ – واقتخاح مجمذ القدم –  24/1/2018بتاريخ 

 
:-  لكال من  2017/2018 اعتساد نتائج فرل الخخيف الفرل الجراسى االوؿ لمعاـ الجامعى .25

 دبمـه الجراسات العميا فى ويجلة السدتذفيات والريجلة االكميشيكية 
  دبمهـ الجراسات العميا فى التحميل الكيسيائى الحيهر 
 درجة دكتهر فى الريجلة االكميشيكية 
  (مقخرات عامو  وتخررية  )درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية 
  درجة الجكتهراه فى العمـه الريجلية

 :القـــــــرار

 2017/2018لمعاـ الجامعى  ( 2017ألخيف )وافي السجمذ عمى اعتساد نتائج الفرل الجراسى االوؿ               
 

تدجيل بخوتهكهؿ البحث الخاص  – 7/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة.26
لجرجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية                    – السعيجة بالقدم–ىجيخ أسجر بديهنى شعباف/ بالريجالنية 

 .(السيكخوبيهلهجيا والسشاعة )
 

 :انمـــــــزار
ىجيخ أسجر بديهنى شعباف لجرجة / وافي السجمذ عمى تدجيل بخوتهكهؿ البحث الخاص بالريجالنية              

 7/2/2018بتاريخ – وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم  (السيكخوبيهلهجيا والسشاعة  )الساجدتيخ فى العمـه الريجلية 
:-  وعشهاف الخسالة  – 10/2/2018بتاريخ – ولجشة الجراسات العميا والبحهث – 

 
 من الفمهروكيشهلهف وج عتخات اكميشيكية لمدهدومهناس اوريجهنهزا ةالشذاط السزاد لمسيكخوبات لالجياؿ السختمص

معدولو من مدتذفيات جامعة االسكشجرية 
“Antimicrobial activity of different generations of fluoroquinolones against Pseudomonas 

aeruginosa clinical isolates from Alexandria University hospitals  “ 
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 :-  وبحلك تربح لجشة االشخاؼ مكهنو من

  (.مذخفا رئيديا )مرصفى اأسج الشقيب االستاذ بقدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة بالكمية /الديج االستاذ الجكتهر 
 .االء ابه الفتهح يهسص   االستاذ السداعج بقدم السيكخو بيهلهجيا والسشاعة بالكمية /  الديجة الجكتهر 
  .عده دمحم سعيج زكخيا   السجرس بقدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة بالكمية/  الديجة الجكتهر 

 
تدجيل بخوتهكهؿ البحث          – 7/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة .27

لجرجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية                       – ويجلى أخ – امشية مخسى عمى محسهد / الخاص بالريجالنية 
 .(السيكخوبيهلهجيا والسشاعة  )

 
 :انمـــــــزار
امشية مخسى عمى محسهد لجرجة / وافي السجمذ عمى تدجيل بخوتهكهؿ البحث الخاص بالريجالنية             

 7/2/2018بتاريخ – وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم  (السيكخوبيهلهجيا والسشاعة  )الساجدتيخ فى العمـه الريجلية 
:-  وعشهاف الخسالة  – 10/2/2018بتاريخ – ولجشة الجراسات العميا والبحهث – 

 "الكذص عن التيخامين السشتج من البكتخيا السختمفة فى بعس مشتجات االلباف"
“Detection Of Tyramine Produced From Different Bacteria In Some Dairy ProducTs  “ 

 :-  وبحلك تربح لجشة االشخاؼ مكهنو من 
الستاذ بقدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة ووكيل الكمية    اميخفت امين قاسم    / الديجة االستاذ الجكتهر - 

  .(مذخفا رئيديا  )                                                 لذئهف ألجمة السجتسض وتشسية البيئة 
 .نيممى مرصفى دمحم    السجرس بقدم السيكخو بيهلهجيا والسشاعة بالكمية / الديجة الجكتهر - 
معيج اليشجسة  – الستاذ السداعج بقدم التكشهلهجيا الحيهية الصبية امشاؿ عمى شمبى   /  الديجة الجكتهر - 

 .مجيشة االبحاث العمسية والتصبيقات التكشهلهجية–                                                  الهراثية 
 

تدجيل بخوتهكهؿ البحث          – 7/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة .28
لجرجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية                       – معيجة بالقدم – مشى شخيف أدن الفار / الخاص بالريجالنية 

 .(السيكخوبيهلهجيا والسشاعة  )
 

 :انمـــــــزار
مشى شخيف أدن الفار لجرجة / وافي السجمذ عمى تدجيل بخوتهكهؿ البحث الخاص بالريجالنية             

 7/2/2018بتاريخ – وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم  (السيكخوبيهلهجيا والسشاعة  )الساجدتيخ فى العمـه الريجلية 
:-  وعشهاف الخسالة  – 10/2/2018بتاريخ – ولجشة الجراسات العميا والبحهث – 
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دراسة نذاط بعس البخوبيهتكذ السختارة كسزادة لمسيكخوبات ومزادة لاللتيابات "

 " فى السختبخ وفى داألل الجدم الحى
“A study of the antimicrobial and anti-inflammatory activity of some selected Probiotics 

invitro and invivo  “ 
 :-  وبحلك تربح لجشة االشخاؼ مكهنو من 

ميخفت امين قاسم   االستاذ بقدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة ووكيل الكمية لذئهف  /  الديجة االستاذ الجكتهر - 
 .(مذخفا رئيديا  )                                                  ألجمة السجتسض وتشسية البيئة   

 .عدة دمحم سعيج زكخيا   السجرس بقدم السيكخو بيهلهجيا والسشاعة بالكمية /  الديجة الجكتهر - 
 .مجرس بقدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة بالكميةاؿايفا عادؿ ادوارد   /  الديجة الجكتهر -
 

/  تدجيل بخوتهكهؿ البحث الخاص بالريجالنية  – 6/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم عمم االدوية والدسـه .29
 .(عمم االدوية والدسهـ )لجرجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية  – معيجة بالقدم – ىاجخ أسجر ىبديهنى شعباف

 
 :انمـــــــزار

ىاجخ أسجر ىبديهنى شعباف لجرجة / وافي السجمذ عمى تدجيل بخوتهكهؿ البحث الخاص بالريجالنية           
 – 6/2/2018بتاريخ – وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم  (عمم االدوية والدسـه  )الساجدتيخ فى العمـه الريجلية 
:-  وعشهاف الخسالة  – 10/2/2018بتاريخ – ولجشة الجراسات العميا والبحهث 

  دراسة مقارنة لتأثيخ ادوية الدكخر السختمفة عمى مخض الكبج الجىشى غيخ الكحهلى السحجث
 تجخيبيا فى الجخذاف

“A Comparative study for the Effect of Different Anti Diabetic Drugs on Experimently- 
Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease In Rats  “ 

 
 :-  وبحلك تربح لجشة االشخاؼ مكهنو من

 .(مذخفا رئيديا)اأسج ابخاىيم السالح  االستاذ الستفخغ بقدم عمم االدوية والدسـه بالكمية /  الديجة االستاذ الجكتهر  -
 .اأسج وأيج محسهد  االستاذ السداعج بقدم عمم االدوية والدسـه بالكمية/  الديج الجكتهر  -

 
سمسى دمحم رجب والح / تدجيل الريجالنية  – 7/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم السيكخوبيهلهجيا والسشاعة.30

  .(ميكخوبيهلهجيا ومشاعة  )لمسقخرات لجرجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية -  ويجالنية بسدتذفى االوعية الجمهية 
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 :انمـــــــزار
سمسى دمحم رجب والح لمسقخرات لجرجة الساجدتيخ فى العمـه /وافي السجمذ عمى تدجيل الريجالنية                  

ولجشة الجراسات العميا  – 7/2/2018وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم بتاريخ  (ميكخوبيهلهجيا ومشاعة  )الريجلية 
 . 10/2/2018بتاريخ – والبحهث 

السجرس -  مخوة دمحم ابخاىيم الديج / تدجيل الساجدتيخ  – 7/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم الريجالنيات .31
 . (ويجالنيات  )لسقخرات درجة دكتهراة الفمدفة فى العمـه الريجلية -  السداعج بالقدم 

 
 :انمـــــــزار

مخوة دمحم ابخاىيم الديج لسقخرات درجة دكتهراة الفمدفة فى العمـه – وافي السجمذ عمى تدجيل الساجدتيخ                
– ولجشة الجراسات العميا والبحهث  – 7/2/2018وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم بتاريخ  (ويجالنيات  )الريجلية 

  10/2/2018بتاريخ 

ويجالنية -  نيى محسهد بخكات / تدجيل الريجالنية  – 5/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم العقاقيخ .32
 . (عقاقيخ  )لمسقخرات لجرجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية -  بسدتذفى دار اسساعيل 

 

 :انمـــــــزار
           نيى محسهد بخكات لسقخرات درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية /وافي السجمذ عمى تدجيل الريجالنية               

بتاريخ – ولجشة الجراسات العميا والبحهث  – 5/2/2018وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم بتاريخ  (عقاقيخ  )
10/2/2018 . 

ويجالنية -  ماريشا الفى انصهاف فارس / تدجيل الريجالنية  – 5/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم العقاقيخ .33
  .(عقاقيخ  )لسقخرات درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية -  بسدتذفى الخئيدى الجامعى  

 
 :انمـــــــزار

ماريشا الفى انصهاف فارس لسقخرات درجة الساجدتيخ فى العمـه / وافي السجمذ عمى تدجيل الريجالنية                 
– ولجشة الجراسات العميا والبحهث  – 5/2/2018وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم بتاريخ  (عقاقيخ  )الريجلية 

 . 10/2/2018بتاريخ 
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دمحم سسيخ اسساعيل / تدجيل الريجلى  – 5/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم الكيسياء التحميمية الريجلية .34
 . (كيسياء تحميمية ويجلية  )لسقخرات درجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية -  ويجلى أخ  -  عصية 

  
 :انمـــــــزار

دمحم سسيخ اسساعيل عصية لسقخرات درجة الساجدتيخ فى العمـه / وافي السجمذ عمى تدجيل الريجلى                  
ولجشة الجراسات العميا  – 3/2/2018وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم بتاريخ  (كيسياء تحميمية ويجلية  )الريجلية 
 . 10/2/2018بتاريخ – والبحهث 

ماريشا / قبهؿ شمب االغاء التدجيل السقجـ من الريجالنية – 7/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم الريجالنيات .35
. الفى انصهاف فارس فى دبمـه الجراسات العميا فى ويجلة السدتذفيات والريجلة االكميشيكية 

 

 :انمـــــــزار
                                     ماريشا الفى انصهاف/ وافي السجمذ عمى قبهؿ شمب الغاء التدجيل الخاص بالريجالنية        

دبمـه الجراسات فى ويجلة السدتذفيات والريجلة االكميشيكية وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم بتاريخ  من  فارس
 . 10/2/2018بتاريخ –   ولجشة الجراسات العميا والبحهث 7/2/2018

كيخلذ / قبهؿ شمب االندحاب السقجـ من الريجلى – 6/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم عمم االدوية والدسـه .36
 .فهزر عبج الذييج مذخقى من دبمهـ الجراسات العميا فى التحميل الكيسيائى الحيهر وذلك بشاء عمى شمبو لجواعى الدفخ

 
 :انمـــــــزار

كيخلذ فهزر عبج الذييج مذخقى من دبمهـ الجراسات / وافي السجمذ عمى قبهؿ شمب االندحاب الخاص بالريجلى           
  ولجشة الجراسات العميا 6/2/2018العميا فى التحميل الكيسيائى الحيهر وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم بتاريخ 

 . 10/2/2018بتاريخ – والبحهث 

 السدجمين لجرجة الساجدتيخ فى العمـه الريجلية بتحهيل تدجيميم من واالتى اسسائيم   الصمب السقجـ من الريادلة.37
 .قدم الكيسياء الريجلية  الى قدم الريجلة الرشاعية 

سارة مختار أدين مختار / الريجالنية - يسشى دمحم دمحم عمى    / الريجالنية - 
مى والح عبج العاؿ / الريجالنية - 
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 :انمـــــــزار
 السقجـ من الريجلة السحكهرين اعاله  من قدم الكيكياء الريجلية– وافي السجمذ عمى الصمب التحهيل               

 10/2/2018بتاريخ – الى قدم الريجلة الرشاعية وذلك بشاء عمى اقتخاح لجشة الجراسات العميا والبحهث 
  
تذكيل لجاف االمتحاف الذامل لجرجة دكتهره  – 6/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم الكيسياء الريجلية .38

السجرس – ماجج اأسج عبج الديج اأسج الراور / الخاص بالساجدتيخ  (كيسياء ويجلية  )الفمدفة فى العمـه الريجلية 
. جامعة فاروس – السداعج بكمية الريجلة والترشيض الجوائى 

 
 :انمـــــــزار
ماجج اأسج عبج الديج اأسج الراور / وافي السجمذ عمى تذكيل لجشة االمتحاف الذامل الخاوة بالساجدتيخ             

ولجشة الجراسات  – 6/2/2018بتاريخ – لجرجة دكتهراه الفمدفة فى العمـه الريجلية وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم 
 :- وتربح المجة كاالتى 10/2/2018بتاريخ – العميا والبحهث 

مشى دمحم عمى بجيخ / الديجة االستاذ الجكتهر - فخيج سميساف جبخه   / الديج االستاذ الكتهر -
 سعاد عبج الحسيج الحهاش/ الديجة االستاذ الجكتهر  -

 
تذكيل لجاف االمتحاف الذامل لجرجة دكتهره  – 6/2/2018بتاريخ –  اقتخاح مجمذ قدم الكيسياء الريجلية .39

السجرس السداعج – ايساف جسيل عمى العجخودر / الخاص بالساجدتيخ  (كيسياء ويجلية  )الفمدفة فى العمـه الريجلية 
. بالقدم 

 
 :انمـــــــزار
ايساف جسيل عمى العجخودر لجرجة / وافي السجمذ عمى تذكيل لجشة االمتحاف الذامل الخاوة بالساجدتيخ             

ولجشة الجراسات العميا  – 6/2/2018بتاريخ – دكتهراه الفمدفة فى العمـه الريجلية وذلك بشاء عمى اقتخاح مجمذ القدم 
 :- ة كاالتىفوتربح المج 10/2/2018بتاريخ – والبحهث 

 إسساعيلألجيجة اأسج / الديجة االستاذ الجكتهر -نخجذ وسهائيل أبيب  / كتهردالديجة االستاذ اؿ -
ىبو عصية أامج عبج الخازؽ / الديجة االستاذ الجكتهر  -

 
من الالئحة التشفيحيو لقانهف  (102)تقاريخ الستابعة الدشهية لصالب الساجدتيخ والجكتهراه تصبيقا لشز الساده . 40

  .تشظيم الجامعات 
 -: بالسهافقة عمى التقخيخ الجورر الخاص بػػػػػػػ2/2018 /6اقتخاح مجمذ قدم عمم االدوية و الدسـه  بتاريخ- 
وفاء شحاتة عبج السشعم شة                              دكتهراة : الريجالنية- 

 15/12/2016: تاريخ التدجيل
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مخوة يهسص دمحم سالـ                                   دكتهراة : الريجالنية- 
 15/11/2016:تاريخ التدجيل

ماجدتيخ        اسخاء عبج المصيص فتحى      : الريجالنية- 
 12/1/2016:تاريخ التدجيل

 ماجدتيخ                  دمحم عبج الهاأج دمحم         : الريجلى- 
 15/9/2015:تاريخ التدجيل

دمحم عبج هللا المقانى                                         ماجدتيخ : الريجلى- 
 10/11/2015:تاريخ التدجيل

عبج هللا مخسى سعج                                      ماجدتيخ : الريجلى- 
 17/1/2017:تاريخ التدجيل

 :- بالسهافقة عمى التقخيخ الجورر الخاص بػػػػػػػػػػػػ6/2/2018اقتخاح مجمذ قدم الكيسياء الريجلة بتاريخ  -
ايساف جسيل عمى العجخودر      دكتهراة : الريجالنية -

 9/2015 /15:  تاريخ التدجيل
مخيم عمى زكخيا العصار       دكتهراة : الريجالنية -

 9/2015 /15:  تاريخ التدجيل
دمحم جساؿ بخيت               دكتهراة : الريجلى  -

 17/5/2016: تاريخ التدجيل
 اأسج ألميل الكبيدى                دكتهراة : الريجلى  -

 15/11/2016: تاريخ التدجيل
اماؿ عصا دمحم عصا               دكتهراة : الريجالنية  -

 10/10/2016: تاريخ التدجيل
ماجج اأسج عبج الديج                دكتهراة : الريجلى  -

 13/10/2015: تاريخ التدجيل
اميخة ىانئ ابه العـد                        دكتهراة : الريجالنية - 

 19/8/2016: تاريخ التدجيل
جيشا دمحم اأسج تاج الجين                دكتهراة : الريجالنية - 

 13/6/2017: تاريخ التدجيل
مى عيج عبج الفتاح      دكتهراة : الريجالنية  -

 13/6/2017: تاريخ التدجيل
عال سامى عفيفي                 دكتهراة : الريجالنية  -

 17/5/2017: تاريخ التدجيل
بصخس يهسص جاب هللا     دكتهراة : الريجلى  -
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 18/4/2017: تاريخ التدجيل
مرصفى دمحم باكخ               دكتهراة : الريجلى  -

 19/8/2016: تاريخ التدجيل
نيخه وليج عادؿ دمحم      ماجدتيخ : الريجالنية -

  2014  / 10 / 16:    تاريخ التدجيل
إيياب دروير الفاومى        ماجدتيخ : الريجلى -

 13/1/2015: تاريخ التدجيل
إسخاء مرصفى دمحم دمحم فخج               ماجدتيخ : الريجالنية -

 10/2/2014: تاريخ التدجيل
ىايجر أافظ دمحم           ماجدتيخ : الريجالنية -

 15/9/2015: تاريخ التدجيل
مخوه مسجوح دمحم      ماجدتيخ : الريجالنية -

  2015  / 9 / 15:    تاريخ التدجيل
سسيخ مججر يهسص                           ماجدتيخ : الريجلى -

 16/10/2014: تاريخ التدجيل
اأسج جساؿ عبج الحسيج      ماجدتيخ : الريجلى -

 10/10/2016: تاريخ التدجيل
دمحم جابخ بديهنى                                  ماجدتيخ : الريجلى -

 15/11/2016: تاريخ التدجيل
 روواء عبج السشعم        ماجدتيخ: الريجالنية -

 12/4/2016: تاريخ التدجيل
يدخا ىاشم أافظ       ماجدتيخ : الريجالنية -

 15/8/2017: تاريخ التدجيل
ألمهد عبج الدالـ       ماجدتيخ : الريجالنية -

 15/11/2016: تاريخ التدجيل
امشية دمحم محسهد      ماجدتيخ : الريجالنية -

 15/11/2016: تاريخ التدجيل
ىشاء فخج سعيج       ماجدتيخ : الريجالنية -

 14/6/2016: تاريخ التدجيل
 :- بالسهافقة عمى التقخيخ الجورر الخاص بػػػػػػػػػػػػ6/2/2018اقتخاح مجمذ قدم الريجلة الرشاعية بتاريخ  -
سارة عبج هللا دمحم المقاني                            دكتهراة : الريجلى -

 14/2/2017: تاريخ التدجيل
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نيا ألميفة فيسى ابه عاوى                         دكتهراة : الريجلى -
 15/3/2016: تاريخ التدجيل

ىالة محسهد شفيي زكػػػػػػػي                             دكتهراة : الريجلى- 
 14/2/2017: تاريخ التدجيل

سمسي محسهد محي الجين                             دكتهراة : الريجلى
 14/2/2017: تاريخ التدجيل

مرصفى شو الديج دمحم      ماجدتيخ : الريجلى
 17/5/2016: تاريخ التدجيل

عبج الخأسن ياسين دمحم                  ماجدتيخ : الريجلى -
 11/7/2015: تاريخ التدجيل

داليا عمى رمزاف                    ماجدتيخ : الريجالنية -
 15/9/2015: تاريخ التدجيل

 
 :انمـــــــزار
وافي السجمذ عمى اقتخاح مجالذ االقداـ                

 
 .2017/2018 لمعاـ الجامعى الخامذاإلشالع عمى محزخ مكتب العالقات الجولية . 41

 :انمـــــــزار
  أيي السجمذ عمساًا             

 
.   لسانيا وجامعة اإلسكشجرية بسرخSAARLAND UNIVERSITYعخض مقتخح محكخة تفاىم بين .42

 :انمـــــــزار
  لسانيا وجامعة SAARLAND UNIVERSITYمحكخة تفاىم بين السجمذ عمى  وافي               

. اإلسكشجرية بسرخ، وتم مخاشبة الجامعة إلعتسادىا
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 موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: خامسا

ٌراً . د.ضم أ. 43 ٌادتها مد ٌن س ٌ ة للجنة البٌئة وذلن لتع ٌ ٌاء التحلٌل م ٌ ٌوسف األستاذ بمسم الك رشا مصطفى دمحم 

ة  ٌ ٌاً لوحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائ ٌذ  .تنف

 :انمـــــــزار
 . أيي السجمذ عمساًا                 

ٌة . ضم د. 44 دمة المجتمع وتنم ٌادلة فى تشٌكل لجنة شئون خ ٌن صندوق نمابة الص ٌر أم ٌوسف أحمد على بد

ٌادلة فى اللجنة  .البٌئة كممثل لنمابة الص

 :انمـــــــزار
 . أيي السجمذ عمساًا                 

  محاضرات وندوات.45

ٌة بالتعاون مع جامعة -  ٌة الصح ٌة من مؤسسة بٌرسون الدولٌة لنظام ادارة الرعا عمد محاضرة تعٌرف

ٌوم  ٌة    .3/2/2018السكندر

ٌوم المراة -  ٌة  ٌوم  women's dayنظمت الكل  8/2/2018 وذلن 

 International Trends Shaping The future of Pharmacy" الماء محاضرة بعنوان - 

Education " هااالستاذ الدكتور عمٌد معهد عمان للصٌدلة –مصطفى فهمى / والذى الما  سلطنة عمان – 

ٌوم السبت الوافك   .10/2/2018ورئٌس لطاع الصٌدلة وذلن 

ٌنظمها -  ٌوم " Egyption Pharmacy Sceintific"  بعنوان EPSFعمد ندوة بمكز صح االسرة  وذلن 

  .20/2/2018لثالثاء الموافك 

 :القـــــــرار

           أيي  الملل  للاًا 

ٌم. 46 ٌة بالمبنى المد ٌد وعلى الطرلات الخلفٌة لأللسام العلم  .تم عمل مرور على الدور التاسع بالمبنى الجد

 :انمـــــــزار
 .                أيي السجمذ عمساًا 
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ٌة برئاسة أ.47 ٌانة بالكل ٌو الثالثاء الموافك .تم عمد إجتماع للجنة الص  .6/2/2018د منٌر عوض 

 :انمـــــــزار
 . أيي السجمذ عمساًا               

 

ٌومى .48 ٌة البٌئة المزمع عمده  دمة المجتمع وتنم  21 و 19إلتراح موضوعات فعالة للملتمى البٌئى التاسع لخ

 ".الحد من مخاطر الكوارث" وعنوانه 2018إبرٌل 

 :انمـــــــزار
 .              أيي السجمذ عمساًا 

 

ٌات فى كل مبنى من المبانى.49 ٌة وتحدٌد المسئول  .وضع منظومة لنظافة الكل

 :القـــــــرار

               أيي  الملل  للاًا 

 :قوافل طبية.50

-  َٛ ذٖ ثبألعىٕذس٠خ ٠ ١خ شبٍِخ ٌّٕطمخ اٌضٚا٠ ذِ ٌٚٝ) 19/1/2018لبٍفخ خ ّشدٍخ األ  .(اٌ

-  َٛ ١خ ٌّٕطمخ اٌضٚا٠ذح ٠ ذِ اٌثبٴ١خ) 25/1/2018 لبٍفخ خ دٍخ  ٌّش  .(ا

-  َٛ ١ش ثبٌجذ١شح ٠ اٌّطبِ  .26/1/2018 لبفٍخ طج١خ إٌٝ أثٛ 

 :القـــــــرار

           أيي  الملل  للاًا 

 موضوعات ضمان الجودة: سادسا

ٌٌر الجودة .51 ٌن والتعزٌز الخاصة بمعا ٌة للتحس ٌذ  .الخطة التنف

 :انمـــــــزار

ٌن والتعزٌز  أيي السجمذ عمساًا         ٌة للتحس ٌذ  . واعتمدت الخطة التنف
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ٌوس .52 ٌد منسك لبرنامج البكالور  .طلب تحد

 :القـــــــرار 

 . أيي السجمذ عمساًا          

ٌة . 53 ٌة المرجع ٌٌر الموم نً للمعا عالن اإلصدار الثا ٌة  ٌ األلسام العلم ٌه عنا ٌه على  ( NARS )توج والتب

ٌن  ٌها إلنتهاء من عمل مصفوفة التوافك ب الع عل بكل ممررخاصة  وبالمسم ILos أللسام بضرورة اإل

ٌد   . عامة مع اإلصدار الجد

 :انمـــــــزار
 . أيي السجمذ عمساًا          

ة فً تعطٌل الدراسة أثناء آداء .54 ٌ الب برنامج الصٌدل اإلكلٌنٌك الع رأي  ٌان است عرض نتائج استب

راسً    ( .Midterm )امتحانات منتصف الفصل الد

 :انمـــــــزار
 . أيي السجمذ عمساًا         

 

 يىضىعبث عبيــــــــت:سببعبً 

 

  :التبرع الممدم من. 55

عٓ  -1 ٌذٚائ١خ  ٟٚ٘ عجبسح  د ا ٌٍٕصبعب أٌف  ) 19800 وشعٟ ثم١ّخ لذس٘ب 44ششوخ ثشج  رغعخ عشش 

ٴّبئخ ج١ٕٙب    .(ٚثّب

د  ثّجٍػ ل١ّزٗ  -2 اٌزذس٠ظ ثمغُ اٌص١ذالٴ١ب ١ئخ  ١ٙب ) ج١ٕٗ 50000أعضبء ٘ ٕ أٌف ج  .(خّغ١ٓ 

د  د ثمغُ اٌص١ذالٴ١ب ِٛب ّعٍ اٌ ٛج١ب  ٌٕٛ ً رى ه ِغبّ٘خ فٟ رأع١ظ ِعّ رٌ ٚ. 

 

 :القـــــــرار
            ُ ٕٙ ِ ً رمذ٠ش ٌى ٚ ٛج١ٗ شىش  اٌزجشع ِع ر ٛي  ّجٍظ عٍٝ لج اٌ  .ٚافك 
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ذِخ . 56 ٛ ٌزمذ٠ُ خ ٓ"شىش ٌششوخ فبسو اطّئ ٚ  ً ً " دٍ ١ ه ٠ِٛٝ Virus Cٌزذٍ رٌ ٚ  13,12/ 2/2018  

 :القـــــــرار
ة شىش ٌششوخ فبسوٛ  ٛج١ٗ خطب ٍّب ِع ر ٍظ ع اٌّج  .                    اد١ظ 

  

ٌدةاألستاذ الدكتور.57 ٌن الس ٌ ٌة –رشا مصطفى دمحم يوسف/ تع ٌة الصٌدل ٌمٌاء التحلٌل  –األستاذ بمسم الك

ٌة والعامة ٌذي لوحدة الخدمات الصٌدل  .مدٌرتنف

 :القـــــــرار

ٌّجٍظ عٍّب  . اد١ظ ا

 

جٍػ  .58 ِ ً عٓ   (خّغّبئخ ج١ٕٗ مظ ال ؼ١ش) ج١ٕٗ 500الزشاح رذص١ ً عذد٘ب  زٝ ٠م اٌ د  ٌٍمبعب  َٛ ٌه سع ٚر

ٌه  ألؼشاض  100 ٚر ٓ اٌخبسج ) فشد  د ِ ، ِٕبعجب اٖ  اٌذٚس٠خ  (ِبجغز١ش ، دوزٛس َ اعّبي اٌص١بٴخ  ٚ ه ٌض رٌ ٚ

 ْٛ ١خ ٌشئ ٌىٍ ٌه ثّىزت عىشربس٠خ ٚو١ً ا ٚر د  اٌمبعب ق ِخصص ٌص١بٴخ  ٚ ٕذ َٛ ثص ْ رذصً ٌاشع عٍٝ ا ثبٌى١ٍخ 

اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ  اٌّجزّع  ذِخ   .خ

 :القـــــــرار

اٌّمذَ  عٍٝ االلزشاح  ٍظ اٌى١ٍخ   .                  ٚافك ِج

 

هذا وقد إنتهى اإلجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً،،، 

ـة                                                           أميـــــــن المجلس  عمـــيد الكليــــ

 خديجة أحمد عبد العزيز اسماعيل. د.  أ                        هالة حلمى زعطوط .          د

 

 


