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 ا (ـة المنيـجامع  –محضر مجلس كلية اآلداب          
 (11/1/8112)( بتاريخ  1رقم ) الجلسة  

              

 الىاحدة ظهسا  اعزًغ يغهظ كهٛخ اٜداة فٗ رًبو انغبػخ  (  16/1/2018( انضالصبء ٕٚو فٙ نهإ

  :وبعضىية كل هن الوجلسوزئيس  عويد الكلية-أحود فازوق الجهوى/سزبر انذكزــــٕبعـخ انغـٛذ األعثشئ

 انٕظٛفخ االعـــــــى يغهغم

 عمٌد الكلٌة الجهمــًأحمد أ.د.أحمــد فــاروق  1

 وكٌل الكلٌة لشئون لشئون البٌئة وخدمة المجتمع أ.د. محمـد إبراهٌـم الدسوقً 2

 وكٌل الكلٌة لللدراسات العلٌا والبحوث أ.د. محمد نور الدٌن السبعاوي 3

 قسم اللغة اإلنجلٌزٌةب أستاذ متفرغ سالم  محمد لمنعمأ.د. عبد ا 4

 فرنسٌةبقسم اللغة المتفرغ أستاذ  أ.د/ نادٌة كامل صلٌب 5

 استاذ متفرغ بقسم التارٌخ أ.د/ عاصم احمد حسٌن 6

 الجغرافٌاقسم ب أستاذ أ.د/ نارٌمان علً دروٌش 7

 عاستاذ متفرغ بقسم االجتما أ.د/ ملك محمود حسن الطحاوى 8

 أستاذ بقسم اللغة العربٌة صفوت عبد هللا الخطٌبأ.د/  9

 متفرغ بقسم االثار أستاذ  محمود احمد دروٌشأ.د/  10

 رئٌس قسم الدراسات السكانٌة  أ.د / ٌسرى عبد الحمٌد رسالن   11

 قسم اآلثار رئٌس أ.د/ صدقة موسى  على 12

 ة الفلسفرئٌس قسم  دـأ.د. السٌد بهاء جالل السٌ 13

 دراسات اإلسالمٌة رئٌس قسم ال أ.د. وجٌة محمود احمد  14

 رئٌس قسم التارٌخ أ.د/ رئٌس قسم التارٌخ 15

 لغة العربٌةرئٌس قسم ال أ.د. عالء إسماعٌل الحمزاوي 16

 علم النفسرئٌس قسم  أ.د/ بركات حمزة حسن   17

 أستاذ بقسم علم النفس   محمد احمد شلبىأ.د/  18

 للغة العربٌة بقسم ارئٌس  رئٌس قسم اللغة الفرنسٌةأ.د/  19

 استاذ بقسم الفلسفة أ.د/ محمد محى الدٌن احمد 20

 رئٌس قسم اللغة االنجلٌزٌة  ا.م.د/ رضا  على حسن 21
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 اإلجتماعأستاذ بقسم  أ.د/ جمال صالح متولى الزناتى  22

 اللغة الفرنسٌة  استاذ مساعد بقسم أ.م.د/ خلف عبد العزٌز عبد العظٌم  23

 استاذ مساعد قسم االجتماع أ.م.د/ اٌناس حسن على  24

 مدٌر وحدة توكٌد الجودة  السٌد جابر محمد عطاهلل ا.م.د.  25

 رئٌس قسم علوم المسرح  أ.م.د/ دالل إسماعٌل محمد 26

  رئٌس قسم االعالم أ.م.د/ محمود حمدى عبد القوى  27

 رئٌس قسم المكتبات  تفٌدة سمٌر محمود أ.د.  28

 مدرس قسم اللغة االنجلٌزٌة د/ ماجدة حسن توفٌق  29

 مدرس بقسم علم النفس   نشوى عمر الفاروق د/  30

 رئٌس قسم الجغرافٌا أ.د/ رئٌس قسم الجغرافٌا 31
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 وزئيس الوجلــس عويد الكلية – ق الجهمىاحمد فـارو  السيد األستاذ الدكتىز/ ٔلذ ثذأد انغهغخ ثشئبعخ راـه

       لبـعٛبدرّ ػهٗ عذٔل األػً ػشعصى  (،بسن هللا السحون السحين)

 ةــــذيـتنفيال الشئـــون أوالً:

 سازـــالقــــــ ــــــىعــىضـــــالو م

  . (12/12/2017) انزظذٚك ػـهٗ يؾؼـش انغهغـخ انغبثمخ  ثزبسٚـخ - 1
الوصادقـــة 

عـلى 

 ســـــالوحضـ

2

*** 

يزكشح يٍ لغى انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ فؾض ٔ رؼٍٛٛ سعبنخ 

انذكزٕساح نهغٛذح/ نًٛبء ػٛبء انذٍٚ انًذسط انًغبػذ ثبنمغى  فٗ دسعخ يذسط ثزاد 

 انمغى

 ــــةــالوىافق

3** 

كزٕساح يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ فؾض ٔ رؼٍٛٛ سعبنخ انذ

نهغٛذح/ عًبػ دٚبة ػجذ انًًٍٓٛ  انًذسط انًغبػذ ثبنمغى  فٗ دسعخ يذسط ثزاد 

 انمغى

 ــــةقــالوىاف

4** 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ فؾض ٔ رؼٍٛٛ سعبنخ انذكزٕساح 

 نهغٛذح/ دانٛب يؾًذ ػجذ انؾكى   انًذسط انًغبػذ ثبنمغى  فٗ دسعخ يذسط ثزاد انمغى
 ـــةــالوىافقـ

5** 
يزكشح يٍ لغى االػالو ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ رؼٍٛٛ انغٛذ/ اؽًذ ػجذ هللا خهف هللا   

 انًؼٛذ ثبنمغى  فٗ دسعخ يذسط يغبػذ ثزاد انمغى
  ـــةـالوىافقـ

6*** 
رمشٚش انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ نزشلٛخ االعزبرح ٔ االعبرزح انًغبػذٍٚ ثمغى االػالو 

 انًذسط انًغبػذ ثبنمغىعؼذ يؾًذ  / ؽًضح انذكزٕس
 ــــةــالوىافق

7 
رمشٚش انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ نزشلٛخ االعزبرح ٔ االعبرزح انًغبػذٍٚ ثمغى انهغخ انؼشثٛخ 

 انًذسط انًغبػذ ثبنمغى / ػٛف ػجذ انًُؼى ؽبيذ  انفشعبَٗانذكزٕس
 ـةـــالوىافقــ

8** 
زبرح ٔ االعبرزح انًغبػذٍٚ ثمغى انهغخ رمشٚش انهغُخ انؼهًٛخ انذائًخ نزشلٛخ االع

   االعزبر ثبنمغى يؾًذ يؾًذ شؼجبٌ اؽًذاالَغهٛضٚخ االعزبر انذكزٕس / 
 ـةـــالوىافقــ

9 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ االعبصح انًشػٛخ  انخبطخ ثبنذكزٕس/ يؾًذ طبدق 

  2017انكبشف ػهٗ اٌ رجذأ يٍ شٓش اكزٕثش 
 ةــــالوىافقــ

10 
يزكشح يٍ لغى انزبسٚخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ َمم انغٛذ/ يؾًٕد ػجذ انشاصق ػجذ انؼبل 

 انٗ يضم ٔظٛفزخ ثكهٛخ انجُبد عبيؼخ ػٍٛ شًظ 
 ةــــالوىافقــ
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11 
يزكشح يٍ لغى انفهغفخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ انًمزشػ يٍ سئٛظ لغى انفهغفخ ٔانهغخ 

 انؼشثٛخ نزذسٚظ يمشس  فهغفخ انهغخ 
 ةــــالوىافقــ

12 
يزكشح يٍ أ.د/ يؾًذ يؾٛٗ انذٍٚ اؽًذ ثشبٌ يمزشػ ثشبٌ رفؼٛم ٔؽذح االػًبل انًشاعؼخ ٔانزشعًخ 

 ٔانزذلٛك انهغٕٖ يٍ انًزخظظٍٛ يٍ لغى انهغخ االَغهٛضٚخ ٔانؼشثٛخ 

 ةــــالوىافقــ

13 
ى يزكشح يٍ أ.د/ طالػ اؽًذ ػٛذ االعزبر ثمغى انزبسٚخ شؼجخ انزبسٚخ االعاليٗ ثبنمغ

 ثشأٌ رٕصٚغ انًمشساد انذساعٛخ ثبنشؼجخ 
 ةــــالوىافقــ

14 

يزكشح يٍ لغى االػالو ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ إػبسح انذكزٕس/ يؾًٕد ؽًذٖ ػجذ انمٕٖ 

االعزبر انًغبػذ ثبنمغى نهؼًم ثغبيؼخ االيبو يؾًذ ثٍ عؼٕد ثذءا يٍ انزشو انضبَٗ 

2018  

 ةــــالوىافقــ

15 
ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ يُؼ أ.د/ يؾًذ اؽًذ انغٛذ اعبصح نًذح صالصخ  يزكشح يٍ لغى انفهغفخ

 نٕعٕد انزضايبد اكبدًٚٛخ ٔشخظٛخ ثذٔنخ انكٕٚذ  7/2/2018اشٓش رجذاء يٍ 
 ةــــالوىافقــ

16 
يزكشح يٍ أ.د/ طالػ اؽًذ ػٛذ خهٛفخ سئٛظ كُزشٔل انفشلخ انشاثؼخ ثبنفشع ؽٛش رجٍٛ 

 ثؼغ انًالؽظبد نجؼغ انطالة 
 ةــــافقــالوى

17 
يزكشح يٍ لغى انفهغفخ ٔ انذساعبد االعاليٛخ ثشبٌ رغكٍٛ يمشسانزظٕف االعاليٗ 

 انفشلخ انضبنضخ 
 ةــــالوىافقــ

18 
يزكشح يٍ لغى االػالو ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ انالئؾخ ثشَبيظ انهٛغبَظ فٗ االػالو 

 ٔانُشش االنكزشَٔٗ ثُظبو انزؼهٛى انًفزٕػ 
 ةــــالوىافقــ

19 
يزكشح يٍ لغى االصبس ثشبو يهؾك رشكٛم ٔػغ االعئهخ ٔ انزظؾٛؼ ٔاالػًبل انفٛظهٛخ 

  2018نهفظم انذساعٗ االٔل ُٚبٚش 
 ةــــالوىافقــ

20 
يزكشح يٍ لغى انفهغفخ ثشبٌ رشكٛم نغبٌ االخزجبساد انشفٕٖ ٔانزؾشٚشٖ اَزظبو 

  2018ٔاَزغبة انفظم انذساعٗ االٔل ُٚبٚش 
 ةــــالوىافقــ

21 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ يذسعخ 

 2018انزًشٚغ نهفظم انذساعٗ االٔل   
 ةــــالوىافقــ

22 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ كهٛخ 

 2018االنغٍ نهفظم انذساعٗ االٔل 
 ةــــالوىافقــ

23 
زكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ انؾبق ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ ي

 2018كهٛخ االنغٍ نهفظم انذساعٗ االٔل 
 ةــــالوىافقــ

 ةــــالوىافقــيزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ كهٛخ  24
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 2018االداة  نهفظم انذساعٗ االٔل 

 2018كشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ نذٔس َٕفًجش يز 25
 ةــــالوىافقــ

26 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ كهٛخ 

 2018انزشثٛخ )انزشثٛخ انخبطخ ( نهفظم انذساعٗ االٔل 
 ةــــالوىافقــ

27 
ى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ كهٛخ يزكشح يٍ لغ

 2018انفٌُٕ انغًٛهخ  نهفظم انذساعٗ االٔل 
 ةــــالوىافقــ

28 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ كهٛخ 

 2018انزشثٛخ انفُٛخ نهفظم انذساعٗ االٔل 
 ةــــالوىافقــ

29 
كشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ كهٛخ يز

 2018انؾبعجبد ٔانًؼهٕيبد  نهفظم انذساعٗ االٔل 
 ةــــالوىافقــ

30 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ فٗ كهٛخ 

 2018انزشثٛخ انُٕػٛخ  نهفظم انذساعٗ االٔل 
 ةــــفقــالوىا

31 
يزكشح يٍ لغى االػالو  ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ نهفظم انذساعٗ 

 2018االٔل 

 ةــــالوىافقــ

32 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انفشَغٛخ ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ نذٔس 

 2018فجشاٚش 

 ةــــالوىافقــ

33 
غبٌ انغهغبٌ انشفٕٖ نهفظم انذساعٗ االٔل يزكشح يٍ لغى ػهى انُفظ ثشبٌ ثزشكٛم ن

 2018نهؼبو انغبيؼٗ 

 ةــــالوىافقــ

 ةــــالوىافقــ يزكشح يٍ لغى انغكبٌ ثشبٌ انؾبق أ.و.د/ ْبَٗ فٕلٗ انؼشثٗ نًغهظ انمغى نهذٔسح انؾبنٛخ  34

35 
يزكشح يٍ لغى االعزًبع ثشبٌ ثزشكٛم نغبٌ ٔػغ االعئهخ ٔانزظؾٛؼ نهفظم 

 2018ٔل انذساعٗ اال

 ةــــالوىافقــ

36
** 

يزكشح يٍ لغى انهغخ انفشَغٛخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ اَزذاة انذكزٕس/ خهف ػجذ انؼضٚض 

 ػجذ انؼظٛى نهزذسٚظ ٔاالششاف ػهٗ لغى انهغخ انفشَغٛخ  ثغبيؼخ اعٕٛؽ 

 ةــــالوىافقــ

 ةــــالوىافقــ رًُٛخ انًغزًغ يزكشح ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ رشكٛم يغهظ إداسح يشكض انجؾٕس االعزًبػٛخ ٔ 37

 ةــــالوىافقــ ثبنششاكخ يغ عبيؼخ ػٍٛ شًظ  2017يزكشح ثشبٌ اػزًبد َزبئظ انزؼهٛى انًفزٕػ نذٔس عجزًجش  38

 ةــــالوىافقــ ثبنششاكخ يغ عبيؼخ انفٕٛو  2017يزكشح ثشبٌ اػزًبد َزبئظ انزؼهٛى انًفزٕػ نذٔس عجزًجش  39
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 ليا ثانياُ : الدرسات الع

40
** 

 لغى عغشافٛب -يُؼ دسعخ انذكزٕساِ نهطبنت/ كًبل عشٔعٙ دسٔٚش
 ةــــالوىافقــ

41 
**   

 لغى دساعبد إعاليّٛ  -يُؼ دسعّ انذكزٕساِ نهطبنجّ/ انضُٚخ عؼٛذ انغؼٕٛ٘
 ةــــالوىافقــ

 ةـــــالوىافقـ لغى دساعبد إعاليٛخ -يُؼ دسعّ انذكزٕساِ نهطبنجّ/ عؼبد انشبسف إيجبسن *42

43

** 

 لغى انهغخ انفشَغٛخ -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ/ يٙ يؾًذ َٕس انذٍٚ انغجؼبٔ٘ 
 ةــــالوىافقــ

44

** 

 لغى انهغخ اإلَغهٛضٚخ  -/ يشٔح عًبل سيؼبٌ يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ
 ةــــالوىافقــ

 ةــــالوىافقــ انزبسٚخ لغى   -يُؼ دسعخ انذكزٕساِ نهطبنجخ/ عٛٓبٌ فبسٔق ػجذ انؼظٛى **45

 ةــــالوىافقــ لغى دساعبد إعاليٛخ -يُؼ دسعخ انذكزٕساِ نهطبنت/ َبطش سثٛغ ػجذ انكبفٙ   *46

 ةــــالوىافقــ يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ ٔالء ْبشى يؾًذ ػهٙ  لغى دساعبد إعاليٛخ *47

48* 
لغى دساعبد  يؾًذ  ػجذ انشؽًٍ ػجذ انظبنؾٍٛ  يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/

 إعاليٛخ
 ةــــالوىافقــ

 ةــــالوىافقــ لغى دساعبد إعاليٛخ  -الء إعًبػٛم إثشاْٛى  يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ/ آ *49

 ةــــالوىافقــ لغى اإلػالو -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ/ ُْبء عًبل يؾًٕد **50

 ـــةــالوىافقـ لغى انفهغفخ -كٛالَٙ يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ/ ؽٕسٚخ شؼشأ٘ *51

 ـــةــالوىافقـ لغى اٜصبس  -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ ػظبو أؽًذ آدو طبنؼ **52

 ـــةــالوىافقـ لغى انفهغفخ -يُؼ دسعخ انذكزٕساِ نهطبنت/ اعًبػٛم فشٚذ اعًبػٛم  *53

 ـــةــالوىافقـ انهغخ انؼشثٛخ لغى -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ يؾًذ يؾشٔط ػجذ انظجٕس *54

 ـــةــالوىافقـ لغى انهغخ اإلَغهٛضٚخ -بو ؽغُٙ عهٛىيُؼ دسعخ انذكزٕساح نهطبنجخ/ سٚٓ *55

56

** 

 ـــةــالوىافقـ لغى دساعبد إعاليٛخ -هطبنجخ/ َذا ػًش ػجذ انغهٛميُؼ دسعخ انًبعغزٛش ن

57

** 

 ـــةــالوىافقـ ى دساعبد إعاليٛخلغ  -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ اؽًذ خطٛت يؾًذ

58

** 

 ـــةــالوىافقـ لغى دساعبد إعاليٛخ -يُؼ دسعخ انذكزٕساِ نهطبنت/ أؽًذ خهف ػجذ انكشٚى 

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ -رغذٚذ رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ ؽبسق ػهٙ يؾًذ ػجذ انمبدس *59

 ـــةــالوىافقـ دكزٕساِ دساعبد إعاليٛخ  -ػهٙ انغٛذ   رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ عٛذ *60
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61

** 

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ يؾًذ عؼذ كبيم أيٍٛ

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش آصبس  -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ ْجّ أثٕ انؾغبط يؾًذ  *62

 ـــةــالوىافقـ دكزٕساِ إػالو  -ػجذ هللا انًجشٔن ػًش فهٛفم  رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ *63

64

** 

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش إػالو -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ سٚٓبو عًبل أؽًذ ؽغٍ  

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ ػجذ انشؽًٍ ػطب ػجذ انؾًٛذ   *65

 ـــةــالوىافقـ دكزٕساِ دساعبد إعاليٛخ -ُخ يُبلشخ نهطبنت/ ػجذ انٕاؽذ يؾًذ ػهٙ  رشكٛم نغ *66

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش فهغفخ -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ َشيٍٛ يؾًذ عؼذ يؾًذ *67

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش ػهى َفظ -ؼجبٌ ؽّ رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ أؽًذ ش *68

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش نغخ إَغهٛضٚخ   -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ َذٖ ْبشى انشأ٘   *69

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ يؾًٕد يؾًذ فًٓٙ ػهٙ   *70

 ـــةــوىافقـال دكزٕساِ دساعبد إعاليٛخ - نهطبنت/ أؽًذ سأفذ أؽًذ خهٛفّ رشكٛم نغُخ يُبلشخ  71*

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ ؽُبٌ ػهٙ ششف ػجذ انظًذ *72

 ـــةــالوىافقـ دكزٕساِ دساعبد إعاليٛخ -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ إًٚبٌ يًذٔػ شؾبرّ خهٛم *73

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش ػهى َفظ -ػبو عبثغ-يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ ٔالء عبنى عٕدح ػجذ انؼضٚض  *74

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش ػهى َفظ -ػبو عبثغ  -يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ ٔالء عبنى عٕدح  75

 ـــةــالوىافقـ دكزٕساِ إػالو -صالصخ أشٓش  -يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ ػضح يؾًذ يؾًٕد   *76

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش إػالو -صالصخ أشٓش   -ٕد  يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ ُْبء عًبل يؾً *77

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش إػالو -صالصخ أشٓش   -يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ يٓب ػجذ انشؽًٍ أؽًذ  *78

79* 
 دكزٕساِ دساعبد إعاليٛخ  -رؼذٚم يٕػٕع انطبنت/ ػجذ انُبطش يؾًذ يغشثٙ 

 ػهًب ثأٌ انزؼذٚم عْٕش٘.

 ـــةــالوىافقـ

80* 
ػهًب ثأٌ  يبعغزٛش آصبس  -رؼذٚم يٕػٕع انطبنجخ/ ػؾٗ إعًبػٛم كبيم إعًبػٛم  

 انزؼذٚم عْٕش٘.

 ـــةــالوىافقـ

81

** 

ػهًب ثأٌ  يبعغزٛش إػالو -رؼذٚم يٕػٕع انطبنجخ/ يشٔح يؾًذ َٕس انذٍٚ انغجؼبٔ٘  

 انزؼذٚم غٛش عْٕش٘.     

 ـــةــالوىافقـ

82* 
 يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ  -خ يًذٔػ ػجذ هللا رؼذٚم يٕػٕع انطبنجخ/ ػبئش

 ػهًب ثأٌ انزؼذٚم عْٕش٘.

 ـــةــالوىافقـ
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 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش إػالو  -رغًٛذ لٛذ انطبنجخ/ فبؽًخ فبسٔق ػجذ انؼضٚض   83

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش اعزًبع   -إػبفخ يششف نهطبنت/ طبثش خهٛفّ شؾبرّ    84

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش اعزًبع -نجخ/ ْجّ ركش٘ خهٛفّ  إػبفخ يششف نهطب 85

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش اعزًبع   -إػبفخ يششف نهطبنجخ/ ثغًخ ؽًذ٘ أؽًذ   86

 ـــةــالوىافقـ يبعغزٛش اعزًبع    -إػبفخ يششف نهطبنجخ/ شًٛبء ػهٙ ػجذ انؾكٛى  87

88

** 

يبعغزٛش آصبسيٕػٕع: انزؾف انفُّٛ  -رغغٛم انطبنت/ أؽًذ ؽّ ػجذ انْٕبة إثشاْٛى  

فٙ يظش خالل انمشٍَٛ انضبيٍ ػشش ٔانزبعغ ػشش فٙ ػٕء رظبٔٚش ثؼغ 

 انًغزششلٍٛ دساعخ آصبسٚخ فُٛخ.           

 ـــةــالوىافقـ

89* 
يٕػٕع: فهغفخ انؼمم  يبعغزٛش فهغفخ -رغغٛم انطبنت/ أؽًذ يظطفٗ إثشاْٛى  

 ٔانفٍ ػُذ سٚزشبسد ٔنٓبٚى. 
 ـــةــفقـالوىا

90* 
دكزٕساِ ػهى َفظ  -رغغٛم انطبنت/ أؽًذ ٚؼمٕة شبؽٕر )ٔافذ ػشالٙ انغُغٛخ( 

يٕػٕع: انزكبء انٕعذاَٙ ٔػاللزّ ثأعبنٛت يٕاعٓخ انؼغٕؽ ٔفؼبنٛخ انزاد نذٖ 

 ػُٛخ يٍ ؽالة انغبيؼبد انؼشالٛخ.     

 ـــةــالوىافقـ

91* 
يٕػٕع: انًشأح  خ إَغهٛضٚخيبعغزٛش نغ رغغٛم انطبنجخ/ انشًٛبء يؾًٕد سعت

 انًمٕٓسح فٙ سٔاٚبد يخزبسح نخبنذ ؽغُٛٙ َٔبدٚخ ْبشًٛٙ. 
 ـــةــالوىافقـ

92 

رغغٛم انطبنت/ ػجذ هللا انًجشٔن ػًش فهٛفم )ٔافذ نٛجٙ انغُغٛخ( ثظفخ َٓبئٛخ نذسعخ        

 انذكزٕساِ ثمغى اإلػالو يٕػٕع: اإلػالَبد فٙ ثشايظ فؼبئٛبد األؽفبل انؼشثٛخ

 ٔدٔسْب فٙ رشكٛم ارغبْبد األؽفبل دساعخ رؾهٛهٛخ يٛذاَٛخ.

 ـــةــالوىافقـ

93* 
يٕػٕع: رغذٚذ انخطبة  يبعغزٛش إػالو -رغغٛم انطبنجخ/ إًٚبٌ يظطفٗ سيؼبٌ 

انذُٚٙ كًب رؼكغّ انمٕٖ االعاليٛخ ٔانؼهًبَٛخ ٔارغبْبد انشجبة َؾِٕ دساعخ رطجٛمٛخ 

 ػهٗ انمُٕاد انفؼبئٛخ انًظشٚخ

 ـــةــىافقـالو

94* 
يٕػٕع: آنٛبد رٕظٛف  يبعغزٛش اإلػالو -رغغٛم انطبنجخ/ دانٛب َٕثٙ عٛذ خؼش٘ 

انغًٕٛٛنٕعٛب فٙ انزغطٛخ انًظٕسح نجؼغ انمؼبٚب انؼشثٛخ ٔانًظشٚخ انجبسصح فٙ 

 انظؾبفخ انًظشٚخ )دساعخ رؾهٛهخ يمبسَخ(.

 ـــةــالوىافقـ

*95 
يٕػٕع: انمهخ  بعغزٛش دساعبد إعاليٛخ ي  -رغغٛم انطبنجخ/ دػبء ػٛذ ػطٕح   

 ٔانكضشح ٔأصشًْب فٙ األؽكبو انطجٛخ انًؼبطشح دساعخ فمٓٛخ.
 ـــةــالوىافقـ

96* 
يٕػٕع: انخطبة انظؾفٙ  يبعغزٛش إػالو  -رغغٛم انطبنجخ/ أعًبء أؽًذ ػجذ انؾًٛذ

ٛهٛخ اإلنكزشَٔٙ انخبص ثمؼبٚب اإلسْبة انذٔنٙ كًٕعّ نزؼهٛمبد انمشاء دساعخ رؾه

 يمبسَخ نؼُٛخ يٍ انظؾف انًظشٚخ ٔاأليشٚكٛخ ٔانجشٚطبَٛخ.

 ـــةــالوىافقـ

97* 
يٕػٕع: رٕظٛف  دكزٕساِ إػالو -رغغٛم انطبنجخ/ شٛشٍٚ فبسٔق سثٛغ ػجذ انهطٛف

آنٛبد ؽشٔة انغٛم انشاثغ فٙ انفؼبئٛبد انؼشثٛخ ٔانًٕعٓخ، ٔانشجكبد االعزًبػٛخ 
 ـــةــالوىافقـ
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اد انُفغٛخ نذٖ ػُٛخ يٍ انشجبة انًظش٘ االفزشاػٛخ كًُجئبد ثجؼغ انًزغٛش

 شجّ رغشٚجٛخ" –"دساعخ رؾهٛهٛخ 

*98 
يبعغزٛش ربسٚخ يٕػٕع: انًٕلف  -رغغٛم انطبنجخ/ ؽُبٌ ػجذ انؼظٛى ػجذ انشؽًٍ

 )دساعخ ربسٚخٛخ(. 1963-1949انذٔنٙ رغبِ يشكهخ إٚشٚبٌ انغشثٛخ 
 ـــةــالوىافقـ

99* 
 Mيبعغزٛش آصبسيٕػٕع: ؽشف    -يؾًذ سشبد يؾًذ  رغغٛم انطبنجخ/ يٙ 

  -دساعخ خطٛخ نغٕٚخ  –ٔإعزخذايبرّ فٙ انهغخ انًظشٚخ انمذًٚخ 
 ـــةــالوىافقـ

100

* 

يبعغزٛش ربسٚخ يٕػٕع: انًٕلف انذٔنٙ  -رغغٛم انطبنجخ/ ػضح أثٕ صٚذ أثٕ ؽهمخ  

 )دساعخ ربسٚخٛخ(.  1994- 1978يٍ األصيخ انهٛجٛخ انزشبدٚخ 
 ـــةــلوىافقـا

101

***

** 

يزكشح يٍ لغى انزبسٚخ ثؼشٔسح إدساط يغهخ انزبسٚخ ٔانًغزمجم انزٙ طذسْب لغى 

انزبسٚخ ثكهٛخ اٜداة عبيؼّ انًُٛب ػًٍ انذٔسٚبد انؼهًٛخ انًزخظظخ ثمبئًخ 

 انذٔسٚبد ثبنًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد. 

 ـــةــالوىافقـ

 ثالثا : شئون الطالب 

102 
نًمذو يٍ انطبنجخ/ يشٚى يبعذ ػجذهللا عشٚظ  انًمٛذ ثبنفشلخ انشثؼخ  لغى ثشأٌ انطهت ا

نهزمذو يٍ انخبسط )فشطخ أٔنٗ( نهؼبو انغبيؼٗ  بطهت فّٛ يُؾٓٔانزىزاصبس 

2017/2018   

 ـــةــالوىافقـ

103 
ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ/ ػؾٙ فٕاص فكش٘   انًمٛذ ثبنفشلخ انضبنضخ لغى اعزًبع 

   2017/2018نهزمذو يٍ انخبسط )فشطخ أٔنٗ( نهؼبو انغبيؼٗ  بهت فّٛ يُؾٓطٔانزىز
 ـــةــالوىافقـ

104 
انًمٛذ ثبنفشلخ انضبنضخ لغى  يؾًذ عٛذ أؽًذثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت/ 

طهت فّٛ يُؾّ نهزمذو يٍ انخبسط )فشطخ أٔنٗ( نهؼبو انغبيؼٗ يكزجبرٕانزىٛ

2017/2018   

 ـــةــالوىافقـ

105 
لغى  انشاثؼخثبنفشلخ  حانًمٛذ ساَٛب ػبؽف ػجذ انشؽٛى/ خثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنج

نهزمذو يٍ انخبسط )فشطخ أٔنٗ( نهؼبو انغبيؼٗ  بهت فّٛ يُؾٓٔانزىزط انفهغفخ

2017/2018   

 ـــةــالوىافقـ

106 
لغى  خانضبَٛانًمٛذ ثبنفشلخ  يؾًذ ؽًبدح يؾًذ ؽهًٙثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت/ 

( نهؼبو ٔأخٛشح طهت فّٛ يُؾّ نهزمذو يٍ انخبسط )فشطخ أٔنٗانهغخ انؼشثٛخٔانزىٛ

   2017/2018انغبيؼٗ 

 ـــةــالوىافقـ

107 
انًمٛذ ثبنفشلخ  اعًبػٛم يؾًٕد عهًٛبٌ ػجذ انمبدس/ خثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنج

( نهؼبو صبَٛخخ ٚطهت فّٛ يُؾّ نهزمذو يٍ انخبسط )فشط فشَغٙ ٔانزٖلغى  انشاثؼخ

   2017/2018انغبيؼٗ 

 ـــةــالوىافقـ

108 
ذساعبد لغًانشاثؼخ ثبنفشلخ طفبء يؾًذ يبْش انًمٛذحثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / 

ػٍ دخٕل ايزؾبَبد انفظم انذساعٙ األٔنُظشاً  رطهت فّٛ لجٕل ػزسْب إعاليٛخٔانزٗ

  نغفشْب نهخبسط يغ انضٔط

 ـــةــالوىافقـ
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109 
لغى انشاثؼخ ثبنفشلخ عبسِ اثٕ انًغذ صكٙ ػهٗ  انًمٛذحٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / ثشأ

رطهت فّٛ لجٕل ػزسْب )نهًشح األٔنٗ( ػٍ دخٕل  ٔانزٗانذساعبد االعاليٛخ  

  نظشٔفٓب انظؾٛخَظشاً  2017/2018ايزؾبَبد انؼبو انغبيؼٗ 

 ـــةــالوىافقـ

110 
انهغخ  لغىاألٔنٗ ثبنفشلخ بد يظطفٗ أؽًذ  انًمٛذحعٓثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / 

ػٍ دخٕل ايزؾبَبد يبدح } انشؼش { ثزبسٚخ  رطهت فّٛ لجٕل ػزسْب انفشَغٛخٔانزٗ

  َظشاً نزأخش يٕػذ انمطبس2017/2018انغبيؼٗ  نهؼبو10/1/2018

 ـــةــالوىافقـ

111 

ثبنفشلخ انضبَٛخ لغى عبسح ؽشثٙ ػجذ انًغٛذ انًمٛذح / خثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنج

بػٍ دخٕل ايزؾبٌ يبدح ) َظشٚبد االػالو ثزبسٚخ طهت فّٛ لجٕل ػزسْاػالو  ٔانزىز

َظشاً نزٕاعذْب  2017/2018( نهفظم انذساعٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٗ 9/1/2018

 ثًغزشفٗ انًُٛب انغبيؼٙ }ؽبنخ ٔػغ{

 ـــةــالوىافقـ

112 

ٕد ػجذهللا انًمٛذ ثبنفشلخ انضبَٛخ لغى ؽزٚفخ يؾًثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت/ 

ػٍ دخٕل ايزؾبٌ يبدح ) انًظبدس انًشعؼٛخ( طهت فّٛ لجٕل ػزسِ يكزجبد" ٔانزٚٛ

ؽٛش رأخش ثّ انمطبس ػٍ يٕػذ  2017/2018نهفظم انذساعٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٗ 

 االيزؾبٌ 

 ـــةــالوىافقـ

113 
ًمٛذ ثبنفشلخ انشاثؼخ لغى آصبس يؾت أًٍٚ ٔدٚؼبنثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت/  

بد انفظم ( ػٍ دخٕل ايزؾبَاألٔنٗطهت فّٛ لجٕل ػزسِ )نهًشح َٕٚبَٙ" ٔانزٚٛ

 َظشاً نظشٔفّ انًشػٛخ  2017/2018انذساعٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٗ 

 ـــةــالوىافقـ

114 
 يؾًذ عؼذأ٘ أؽًذ طبنؼ انًمٛذ ثبنفشلخ األٔنٗ لغىثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت/ 

( ػٍ دخٕل األٔنٗطهت فّٛ لجٕل ػزسِ )نهًشح ػهى َفظ اَزظبو" ثبق نإلػبدح ٔانزٚٛ

 َظشاً نظشٔفّ انًشػٛخ  2017/2018بد انفظم انذساعٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٗ ايزؾبَ

 ـــةــالوىافقـ

115 

ػجذ انشؽًٍ أؽًذ يؾًذ ػجذ انشؽًٍ انًمٛذ ثبنفشلخ ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت/ 

( ػٍ دخٕل األٔنٗطهت فّٛ لجٕل ػزسِ )نهًشح ٚ ى انهغخ انؼشثٛخ" ٔانز٘األٔنٗ لغ

َظشاً نظشٔف عفشِ  2017/2018بد انفظم انذساعٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٗ ايزؾبَ

 نهخبسط يغ األعشح 

 ـــةــالوىافقـ

116 
يؾًٕد ؽغٍٛ يؾًذ انًمٛذ ثبنفشلخ األٔنٗ لغى ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت/ 

بد انؼبو ( ػٍ دخٕل ايزؾبَاألٔنٗطهت فّٛ لجٕل ػزسِ )نهًشح نزٚٛانغغشافٛب ٔا

 َظشاً نظشٔفّ انظؾٛخ " اعشاء ػًهٛخ لهت يفزٕػ"  2017/2018انغبيؼٗ 

 ـــةــالوىافقـ

117 
اَغٙ ػًبد انذٍٚ خطبة انًمٛذح ثبنفشلخ األٔنٗ لغى /  خثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنج

بد انفظم انذساعٙ ( ػٍ دخٕل ايزؾبَاألٔنًٗشح )نه بطهت فّٛ لجٕل ػزسْآصبس ٔانزٛز

 َظشاً نظشٔف عفشْب نهخبسط يغ األعشح  2017/2018األٔل نهؼبو انغبيؼٗ 

 ـــةــالوىافقـ

118 
ؽغٍ يؾًذ ثبساٌ غالو انًمٛذ ثبنفشلخ األٔنٗ "ثبق" ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت / 

( ػٍ دخٕل انضبَٛخهًشح طهت فّٛ لجٕل ػزسِ )نثؼزس لغى اعزًبع اَزغبة ٔانزىٛ

َظشاً نظشٔف عفشِ  2017/2018بد انفظم انذساعٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٗ ايزؾبَ

 ـــةــالوىافقـ
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 نهخبسط يغ ٔانذرّ يشافمبً نٓب 

119 
انضْشاء َفٛذ أؽًذ َفٛذ انًمٛذح ثبنفشلخ انشاثؼخ لغى /  خثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنج

بد انفظم ( ػٍ دخٕل ايزؾبَانضبَٛخ)نهًشح  بل ػزسْطهت فّٛ لجٕانهغخ انؼشثٛخ" ٔانزٛز

 َظشاً نظشٔف عفشْب نهخبسط يغ انضٔط  2017/2018انذساعٙ األٔل نهؼبو انغبيؼٗ 

 ـــةــالوىافقـ

120 
اػالو لغى  انضبنضخثبنفشلخ ح انًمٛذ فبؽًخ عؼذ ػجذهللا/ خثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنج

ػًم نغُخ خبطخ فٗ ايزؾبَبد فّٛ  زٕؽٕانزٗ رطهتانًغزٕٖ انضبَٙ ثشَبيظ انزؼهٛى انًف

 َظشاً نظشٔفٓب انظؾٛخ  2017/2018دٔس فجشاٚش نهؼبو انغبيؼٙ 

 ـــةــالوىافقـ

121 
اثٕ ثكش ثغذاد ؽغٍٛ اثشاْٛى خشٚغمغى انٕصبئك /انخشٚظ ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ

اؽًذ  إنٗ رظؾٛؼ اعًّ يٍ اثٕ ثكش ثغذاد ؽغٍٛ اثشاْٛىفّٛ ٔانًكزجبد ٔانزىٛطهت 

 ثغذاد ؽغٍٛ اثشاْٛى 

 ـــةــالوىافقـ

122 

ثشأأأٌ انُظأأش فأأٗ رؼأأذٚم َزٛغأأخ انطبنجأأخ/ شأأًٛبء فزؾأأٗ يؾًأأذ عًؼأأخ انًمٛأأذح ثبنفشلأأخ 

( دسعأأخ فأأٗ يأأبدح 11انشاثؼأأخ لغأأى انهغأأخ انفشَغأأٛخ ؽٛأأش أٌ انطبنجأأخ ؽبطأأهخ ػهأأٗ )

خ ثؼأأأذ انًغأأأشػ فأأأٗ انمأأأشٌ انؼشأأأشٍٚ ٔنكأأأٍ انزمأأأذٚش انًؼهأأأٍ )غٛأأأبة( نزُظأأأجؼ انُزٛغأأأ

 ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ: انزؼذٚم
 ثؼذ انزؼذٚم لجم انزؼذٚم

 انزمذٚش انذسعخ انزمذٚش انذسعخ انًبدح

  يمجٕل 11 غٛبة 11 انًغشػ فٗ انمشٌ انؼششٍٚ

 ـــةــالوىافقـ

 ةـد الكليـعميقـائم بعمل                                                                 
    لدين السبعاوىمحمد نور اأ.د. 


