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 ( 2رقى ) حمضز اجتًاع جمهس انكهية جبهسته
 2121/2120نهعاو اجلايعً  02/01/2121وبتاريخ  5/01/2121بتاريخ  ادلُعقذة

صباذًا مبكض الكمٗٛ بأبٗػ بضٟاعٛ  العاؽضٚاجتىع زتمػ الكمٗٛ فٜ متاً الغاعٛ 

 الغٗزأ.ر/ أؽضف ستىز ٌاظي ـ عىٗز الكمٗٛ ـ  ٔذضٕص الغارٚ :

 ــــالءانسادة انىكــــــ

 ٔكٗــن الكمٗــٛ  لؾ٠ــُٕ الزصاعـات العمـــٗا ٔالبرٕث أ.ر/  ستىـــز إبضاِٗي عبز العظٖــظ 1

 ٔكـٗــن الكمـــٗٛ  لؾ٠ـــــُٕ التعمــــٗي ٔ الطــــــالب أ.ر/ عاوـــٜ عبز الغــالً خمٗــــن 2

 تىع ٔتٍىٗٛ الب٠ٗـــٛٔكٗن الكمٗٛ لؾ٠ُٕ خزوٛ املد ي ت عبز الضذٗحأ.ر/ ٔاٟن ستىز بّ 3

 رؤســاء األقساو انعهًية

 صٟٗـػ زتمػ قغـــي الضعاٖٛ ٔتٍىٗـٛ الجضٔٚ اذتٕٗاٌٗــٛ أ.ر/ عٍـز طمعـت ععـز عضفـــــــْ 4

 صٟٗـــــــــػ زتمـــــػ قغـــــــــــي الباثٕلٕجٗـــــــــــا أ.ر/ الغٗز الزٖـب وٍّــٜ محــٕرٚ  5

 صٟٗػ زتمػ قغـي  التػشٖٛ ٔالتػشٖٛ اإلكمٍٗٗكـٗٛ ـل عمطـــــاُ أ.ر/ وغعز عبز ارتال 6

 ـاك ـصٟٗػ زتمــػ قغـي  أوــضاض الزٔاجــــَ ٔاألمســـــ أ.ر/ أؽـــضف ستىـــٕر عــــــــٕض  7

 ـــٛـصٟٗــــــــــــــػ زتمــــــػ قغــــــــــي ادتضاذــــــ  ستىٕر ذغني الكىـــــــــاصأ.ر/  8

 صٟٗـــــػ زتمــــــػ قغــــــي  األٌغحـــــٛ ٔارتالٖـــــا  .ر/ رعــاٞ ستىـــــٕر طغمـــــــــٕه  أ 9

 ــــٗا   ـصٟٗـــــػ زتمـــــػ قغــــي الفغٕٗلٕجــــــــــــــ أ.ر/ ؽضَٖ بغٌٕٜٗ ستىز جــــــار  10

 ـــات ــػ قغــــــي الطفٗمٗــــــــــــــصٟٗـــــػ زتمـــــــ ن ــــأ.ر/ مسٗـْ عٗــف عبز الٕكٗــ 11

 ـٛـصٟٗػ زتمػ بكغـــــي التؾضٖــح ٔعمـــــي األجٍــــــ أ.ر/ ستىز الصافٜ ستىز الصافــٜ    12

 صٟٗـــــػ زتمــــــــػ قغـــــــي طــــــــب اذتٗـــــــٕاُ ـٜ ــأ.ر/ ثضٔت عبز المطٗف الؾٗىـــ 13

 ٕاُ ٔاألوـضاض املؾرتكٛ  قغــي صرـٛ اذتٗـصٟٗػ زتمػ   ريٌصـز المطٗف عبٗز ز الغىأ.ر/ ست 14

 صٟٗــػ زتمــػ قغـــي األرٖٔــــــــــــٛ البٗطضٖـــــــٛ أ.ر/ طٍٖـب مخٗـػ صابــض املعزأٝ  15

 صٟٗـــــػ زتمــــــــــػ قغـــي الكٗىٗـــاٞ اذتٕٖٗـــٛ  أ.ر/ ستىـــز عمــٜ ستىــز لبـــزٓ 16

 انسادة األساتذة

 أعتــــــاس وتفــــضغ بكغـــــي املٗكضٔبٕٗجٗـــــــــــــــا أ.ر/ ذمىٜ أمحــز تضكـــــــــــــٜ 17

 أعتــــــاس وتفــــضغ بكغـــي األرٖٔــــٛ البٗطضٖـــــــــــٛ أ.ر / عبز الغـالً فـــٕطٝ الصـــــأٝ 18

 أعتــــــــــاس وتفضغ بكغــــــي طــــــــــب اذتٗـــــــــٕاُ ـز    أ.ر/ ستىـــٕر إمساعٗـــن ستىـــ 19

 أعتـــــاس وتفـــضغ بكغـــــي الكٗىٗـــــاٞ اذتٕٖٗـــــــٛ أ.ر/ ٌبٗــــــن ستـىــــز طـــــــــــْ 20

 غٕٗلٕجٗــــــــــــــــاأعتــــــــاس وتفـــــضغ بكغـــــي الف ــز     ـأ.ر/ عبز الزاٖــــي طكضٖــا ستى 21

 أعتـــــــــاس وتفــــــــضغ بكغـــــــــــي ادتضاذـــــــــــٛ   أ.ر/ مســـــري صاؽـــــــز ٌــــــــــٕح    22

 أعتــــــــــــــاس وتفـــــــــضغ بكغــــــــي  الـــــــــــٕالرٚ   ــضأٝ   ــأ.ر/ مجــــاه أمحز العىــــ 23
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 إعتذار عٍ احلضىر 

 تغيب عٍ احلضىر

 .19/9/2020املصارقٛ عمٜ ستضض ادتمغٛ الغابكٛ بتاصٖذ  أوالً :

 متت املصادقة على حمضر اجللسة السابقة. القرار: 

 أعتـــــاس وتفـــــضغ بكغــــــــي طــــــــب اذتـــــــــٕٗاُ / عمـٜ ستىـــٕر عمـٜ وتـٕلـــٜأ.ر 24

 أعتــــــــــــــــــاس بكغــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــٕالرٚ   أ.ر/ إميــــاُ الغـــٗز البـــــــــٕاب       25

 أعتـــاس بكغــي أوـــــضاض الزٔاجــــــَ ٔاألمســــــــــاك  أ.ر/ طمعت طمعت ععـــز عضفــــــٛ     26

 أعتـــــاس  بكغـــــي األٌغحــــــــــــٛ ٔارتالٖــــــــــــــا أ.ر/ أوـــــريٚ عٗــــز رصبالــــــــــٛ       27

 ــي األجٍــــــــٛأعتـــــاس  بكغـــــي التؾضٖــــــح ٔعمــــ أ.ر/ مسري أمحز عٕض ادتٍــــــزٝ  28

 أعتـــــــــــاس  بكغـــــــــــي الباثٕلٕجٗـــــــــــــــــــــــا أ.ر/ مســــــــاح ؽراتـــْ عــــــٕرٚ   29

 أعتـــاس بكغــي التػشٖــــٛ ٔالتػشٖــــٛ اإلكمٍٗٗكٗٛ  أ.ر/  صوضـــاُ ععـــٗز ؽٕٖتـــــــْ      30

 أعتــاس بكغـــي الضعاٖـــٛ ٔتٍىٗـــٛ الجـضٔٚ اذتٕٗاٌٗــــٛ غــني عطٗٛ    أ.ر/ أميــَ الغـــٗز ذ 31

  األساتذة ادلساعذيٍ

 أعتــــــاس وغاعــــــز  بكغــــي املٗكضٔبٕٗلٕجٗــــــــــا   ر./ جابــــض ععــــز عبز المطٗــــف  32

 ادلذرســـــــــىٌ

 وــــزصؼ بكغــــي  الضقابـــٛ الصرٗــٛ عمـــٜ األغشٖـــٛ  ر./ ِاٌــٜ ستىـــز عٗـز ٖٕعــــــف   33

 أعضاء يٍ اخلارج

وزٖض ؽـضكٛ ثـضٝ إٖـْ فاصوـا ٔصٟـٗػ زتمـػ إراصٚ ٔالعضـٕ         ر./ ستىـز فـــــٕطٝ ستىـــــــٕر رأر 34

 املٍتزب ملصٍع اٖكٕفاك لمصٍاعات الزٔاٟٗٛ 

 أعتــــــاس وتفــــــضغ بكغـــي األٌغحــــــٛ ٔارتالٖــــــا ــــــــــادأ.ر/ عمــــٜ الغـــــٗز رغبـ 1

 أعتـــــــــــاس وتفـــــــــــضغ بكغــــــــي الطفٗمٗــــــــات   أ.ر/ فاطىــٛ أبٕ املعاطـــ٘ ِٗكــن     2

 صرٗٛ عمــٜ األغشٖـٛ أعتـــاس وتفضغ بكغـي الضقابـــٛ ال أ.ر/ إبضاِٗي عبز التٕاب مساذــــٛ    3

 وـــــــــــــــزصؼ بكغــــي األٌغحـــــــــٛ ٔارتالٖــــــــا   ر./ كـــضً صؽـــزٝ عبز اذتىـــــٗز    4

 أ.ر/ رعٕقــــٜ أمحــز عبز اذتمـــٗي  5

 

عىٗز وعّز حبٕث اهلٍزعٛ الٕصاثٗٛ ٔالتكٍٕلٕجٗا اذتٕٖٗٛ 

 تكٍٕلٕجٗٛ مبزٍٖٛ األحباث العمىٗٛ ٔالتطبٗكات ال

 صٟٗـــــػ زتمـــــػ إراصٚ ؽضكـــــــــٛ مســـــض وـــــُٕ ر./ ِاٌــٜ ٌــٕص الزٖـــَ املٍؾـــــــأٝ  6

 أعتـاس وغاعـــز  بكغــي الضعاٖٛ ٔتٍىٗٛ الجضٔٚ اذتٕٗاٌٗٛ  ر./ صاؽــــــــز صجـــــب صاؽــــــــــز      1
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 يىضىعات وحذة ضًاٌ اجلىدة:ثاَيًا : 
 ٌعض اجملمػ وشكضٚ ٔذزٚ ضىاُ ادتٕرٚ بؾأُ اعتىار واٖمٜ : .1

 2020/2021 ٜتٕصٗف بضٌاوخ وضذمٛ البكالٕصٖٕؼ )الربٌاوخ العاً( لمعاً ادتاوع 

 طبكا لالٟرٛ الغاعات املعتىزٚ.

  عتاس ٔصٟٗػ قغي الباثٕلٕجٗا الععٗي ِاؽي ـ أأ.ر/ ستىز عبز تضؽٗح الغٗز

جاوعٛ الظقاطٖل كىضاجع خاصج٘ ـ  كمٗٛ الطب البٗطضٙب كمٍٗٗكٗٛاإل

 .2020/2021 ادتاوعٜ  لمعاً لربٌاوخ البكالٕصٖٕؼ )العاً(

  2020/2021تٕصٗف املكضصات الزصاعٗٛ ملضذمٛ البكالٕصٖٕؼ. 

 ٌٛٗتاٟخ اعتبٗاُ الترمٗن الب٠ٗ٘ لمكم . 

 .ٛٗحتمٗن الفحٕٚ اذتالٗٛ لمكمٗٛ لمٕقٕف عم٘ الٕضع الضاَِ لمكم 

  ٚ2020/2021ارتطٛ التٍفٗشٖٛ لعىن ٔذزٚ ضىاُ ادتٕر. 

 قطاع ؽ٠ُٕ خزوٛ اجملتىع ٔتٍىٗٛ الب٠ٗٛ لمعاوني ٜتكضٖض عَ وامت اصتاطٓ ف            

2018/2019-2019 /2020. 

 زصاعات العمٗا عَ االجضاٞات ٌتاٟخ اعتطالع صأٙ طالب وضذميت البكالٕصٖٕؼ ٔال

 لمعاً ادتاوعٜ  ثٍاٞ فرتٚ االوتراٌات  لمفصن الزصاع٘ الجاٌ٘أطٖٛ املطبكٛ ااالذرت

2019/2020. 

  لمعاً تعظٖظ التكٕٖي الشات٘ لمكمٗٛ عَ وامت تٍفٗشٓ وَ خطٛ الترغني ٔتكاصٖض

 .2019/2020ادتاوعٜ 

  ٜ2019/2020تكاصٖض وكضصات وضذمٛ البكالٕصٖٕؼ لمعاً ادتاوع . 

  ٘2020/  2019ٌتاٟخ إعتبٗاٌات الضضا الٕظٗف٘ لمعاً ادتاوع. 

  ٘2020/  2019ٌتاٟخ اإلعتبٗاُ الؾاون لطالب الزصاعات العمٗا لمعاً ادتاوع. 

  ٌتاٟخ إعتطالع صأٙ طالب الزصاعات العمٗا عَ املكضصات الزصاعٗٛ لفصن الصٗف

2019 /2020. 
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 ٔوكضصات الزصاعات العمٗا بالكمٗٛ  تؾكٗن دتٍٛ املضاجعٛ الزاخمٗٛ لرباوخ

 لتكُٕ عمٜ الٍرٕ التاىل :

 االســــــــــــــــــــــــــــى و االســــــــــــــــــــــــــــى و

 11 اُ ــــب ؽعبـــــــا صجـــــــــر./ رٍٖ 1

1112 

 طٍٖــــب مخٗـــــػ املعــــــــــزأٝأ.ر/ 

 جابـــض ععـــــــز عبـــز المطـــــٗفأ.ر/  12 ضأٝ ــــز العىــــاه أمحـــــأ.ر/ مج 2

 ستىـــز ععـــٗز ٌــــٕح بغـــــــاطأ.ر/  13 ستىــــٕرٜ عبز العظٖظ ـــصبرأ.ر/  3

 ستىــــٕر الغعـــــٗز صزٖـــــــــلأ.ر/  14 ـضـعىـــ عبز املؤوـــــــَ عاوــــأ.ر/  4

 ستىــــــز عمـــــــٜ لبــــــــــــــزٓ أ.ر/  15 ـــــْـأ.ر/ طمعـــــت ععـــــــز عضفـ 5

 ر./ ِٕٖزا ستىـــز عمــٜ أبــٕ أمحــــز 16 ـــْــــــــريٚ عٗـــــــــز رصبالأوـأ.ر/  6

 ر./ أوـــــري ذاوـــز عبـــز الضمحــــــَ 17 ــزٝأ.ر/ مسري أمحز عـــٕض ادتٍــ 7

 ر./ أمساٞ فّىٜ عبز ادتٗــــز خمٗـــــن 18 ـْــــؽٕتٗ صوضــــــاُ ععـــــٗزأ.ر/  8

 ر./ أوٍٗـــــٛ امساعٗـــــن العٌٕٗـــــــٜ 19 ريأ.ر/ ستىز الغـٗز عبز المطـٗف ٌص 9

  ـٛـَ  الغٗز ذغــــني عطٗأ.ر/ أميـــ 10
 

 .وافق اجمللس على اعتماد كل ماسبقالقرار:

 يىضىعات انذراسات انعهيا: رابعًا :

أوالً : ادلىضىعات انعاية:    

اعتىار ٌتٗحٛ الزصاعات العمٗا ات العمٗا بؾأُ ٌعض اجملمػ وشكضٚ قغي الزصاع .1

 .2020)ربمٕوات شتتمفٛ ـ واجغتري ـ ركتٕصآ( فصن الصٗف 

 اجمللس باملوافقة. يوصىالقرار:
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 : : يىضىعات انتىصية مبُح انذرجة ثاَياً 

ٌعض اجملمػ وشكضٚ قغي الزصاعات العمٗا بؾأُ التٕصٗٛ مبٍح رصجٛ املاجغتري فٜ  .2

ط.ب/ صذاب جابض وصطفٜ وضعٜ العكار " ختصص : ٗطضٖٛ العمًٕ الطبٗٛ الب

  الضقابٛ الصرٗٛ عمٜ المرًٕ ٔوٍتحاتّا ".

 .القسماجمللس باملوافقة بناًء على توصية جملس  يوصىالقرار:

ٌعض اجملمػ وشكضٚ قغي الزصاعات العمٗا بؾأُ التٕصٗٛ مبٍح رصجٛ ركتٕص  .3

 تٜ أمساؤِي : الفمغفٛ  فٜ العمًٕ الطبٗٛ البٗطضٖٛ لمغارٚ اآل

 انتخصـــــــــــــــــــــص  االســــــــــــــــــــــــــــى و

  ط.ب/ إعالً ستىٕر ستىٕر وضعٜ وباصك  1

 الضقابٛ الصرٗٛ عمٜ المرًٕ ٔوٍتحاتّا
 ط.ب/ ؽضٖف عبز اذتافغ عمٜ ستىـــــز   2

 اجمللس باملوافقة بناًء على توصية جملس القسم. يوصىالقرار:

نثًا :يىضىعات َتيجة اإليتحاٌ انشايم : ثا  

ٌعض اجملمػ وشكضٚ قغي الزصاعات العمٗا بؾأُ ٌتٗحٛ االوتراُ الؾاون                               .4

الفمغفٛ فٜ العمًٕ  بزصجٛ ركتٕصآ ٛٔاملغحم ط.ب/ مسض وٕعٜ عطْٗ عظ العضب 

 . Sاالختباص  بتكزٖض  ٔقز اجتاطٔا" ختصص : األٌغحٛ ٔارتالٖا" الطبٗٛ البٗطضٖٛ 

 اجمللس باملوافقة بناًء على توصية جملس القسم. يوصىالقرار:

 حبًذ اهلل فً حيُه،واَتهً اجملهس 
 عًيذ انكهية                                                               أيني اجملهس                              

 

 د/ أشزف حمًذ َاظى1أ.د/ مجال أمحذ انعًزاوي                                               أ                   


