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 ا (ـة المنيـجامع  –محضر مجلس كلية اآلداب          
 (31/2/2132)( بتاريخ  2رقم ) الجلسة  

              

 الىاحدة ظهسا  اخزّغ ِدٍظ و١ٍخ ا٢داة فٝ رّبَ اٌغبػخ  (  13/2/2018( اٌثالثبء ٠َٛ فٟ نهإ

  :وبعضىية كل هن الوجلسوزئيس  عويد الكلية-أحود فازوق الجهوى/سزبر اٌذوزــــٛبعـخ اٌغـ١ذ األعثشئ

 اٌٛظ١فخ االعـــــــُ ِغٍغً

 عمٌد الكلٌة محمد نور الدٌن السبعاوي أ.د. 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 مأ.د. عبد المنع 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

 استاذ متفرغ بقسم االجتماع 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

 الفلسفة رئٌس قسم  دـأ.د. السٌد بهاء جالل السٌ 13

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

 رئٌس قسم التارٌخ رجب عبد المولىأ.د/  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  ن ابو نصر عمرامٌأ.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

 ٌة استاذ مساعد بقسم اللغة الفرنس 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

 تبات رئٌس قسم المك 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 د الكلية عوي– احمد فـاروق الجهمى السيد األستاذ الدكتىز/ ٚلذ ثذأد اٌدٍغخ ثشئبعخ راـه

       يبـع١بدرٗ ػٍٝ خذٚي األػّ ػشعثُ  (،بسن هللا السحون السحين)

 ةــــذيـتنفيال الشئـــون أوالً:

 سازـــالقــــــ ــــــىعــىضـــــالو م

  . (16/1/2018) اٌزظذ٠ك ػـٍٝ ِسؼـش اٌدٍغـخ اٌغبثمخ  ثزبس٠ـخ - 1
الوصادقـــة 

عـلى 

 ســـــالوحضـ

2* 
 –ِزوشح ِٓ لغُ اٌدغشاف١ب ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌدٕخ فسض ٚرؼ١١ٓ اٌذوزٛس/ وّبي عشٚخٝ دس٠ٚش 

 اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ فٝ ٚظ١فخ ِذسط ثزاد اٌمغُ ٚرٌه ثؼذ زظٌٛخ ػٍٝ دسخخ اٌذوزٛساح
 ــــةــالوىافق

3* 
 –ٌذوزٛس/ اعّبػ١ً فش٠ذ ِزٌٛٝ  ِزوشح ِٓ لغُ اٌفٍغفخ ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌدٕخ فسض ٚرؼ١١ٓ ا

 اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ فٝ ٚظ١فخ ِذسط ثزاد اٌمغُ ٚرٌه ثؼذ زظٌٛخ ػٍٝ دسخخ اٌذوزٛساح
 ــــةقــالوىاف

4* 
ِزوشح ِٓ لغُ اٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌدٕخ فسض ٚرؼ١١ٓ اٌذوزٛسح / س٠ٙبَ زغٕٝ ع١ٍُ 

 فٝ ٚظ١فخ ِذسط ثزاد اٌمغُ ٚرٌه ثؼذ زظٌٛخ ػٍٝ دسخخ اٌذوزٛساحاٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ  –ػجٛد 
 ـــةــالوىافقـ

5* 
ِزوشح ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِب خبء ثزمش٠ش اٌٍدٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ ثشبْ رشل١خ اٌذوزٛس/ طبثش اعّبػ١ً ِسّذ 

 ٌذسخخ اعزبر ِغبػذ ثزاد اٌمغُ
  ـــةـالوىافقـ

6 
خ ػٍٝ ِمزشذ اٌّمذَ ِٓ االعزبر اٌذوزٛس/ ثٙبء دس٠ٚش ثزشى١ً ٌدٕخ ِزوشح ِٓ لغُ ٌفٍغفخ ثشأْ اٌّٛافم

 ٌزسذ٠ث ١ِثبق االخاللٝ اٌخبص ثبٌدبِؼخ 
 ــــةــالوىافق

 ـةـــالوىافقــ ِزوشح ِٓ لغُ االػالَ ثشبْ ِسٛ ػمٛثخ اٌدضاء ٌٍغ١ذ اٌذوزٛس/ زّضح عؼذ ِسّذ اٌّذسط ثبٌمغُ  7

8* 
بْ اٌّٛافمخ ػٍٝ أزذاة اٌذوزٛس/ خّبي ِسّذ ٔد١ت اٌزالٜٚ ٌٍزذس٠ظ ِزوشح ِٓ لغُ اٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ ثش

 ثبٌّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍغبد ثب١ٌّٕب ٚرٌه ٠َٛ اٌغجذ ِٓ وً اعجٛع 
 ـةـــالوىافقــ

9* 
ِزوشح ِٓ لغُ اٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ أزذاة اٌذوزٛس/ ِظطفٝ ثبثذ ِسّذ ِغؼٛد  ٌٍزذس٠ظ 

 ثب١ٌّٕب ٚرٌه ٠َٛ اٌغجذ ِٓ وً اعجٛع  ٚاٌّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍغبد  ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب  ثبٌّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍٕٙذعخ
 ةــــالوىافقــ

10
** 

ِزوشح ِٓ لغُ اٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ أزذاة اٌذوزٛس/ ِّذٚذ ِسّٛد اٌس١ٕٝ ٌٍزذس٠ظ ثبٌّؼٙذ 

 ةــــالوىافقــ َٛ اٌغجذ ِٓ وً اعجٛع ثب١ٌّٕب ٚرٌه ٠ٚاٌّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍغبد  اٌؼبٌٝ ٌٍٕٙذعخ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب

*11 
ِزوشح ِٓ لغُ اٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ أزذاة اٌذوزٛس/ ِسّٛد ِسّذ ػجذ اٌّد١ذ ٌٍزذس٠ظ 

 ثبٌّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍٕٙذعخ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب  ثب١ٌّٕب ٚرٌه ٠َٛ اٌغجذ ِٓ وً اعجٛع 
 ةــــالوىافقــ

12* 
٠خ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ أزذاة اٌذوزٛس/ سػب  ػٍٝ زغٓ ِسّٛد  ٌٍزذس٠ظ ِزوشح ِٓ لغُ اٌٍغخ االٔد١ٍض

 ثبٌّؼٙذ اٌؼبٌٝ ٌٍغبد ثب١ٌّٕب ٚرٌه ٠َٛ اٌغجذ ِٓ وً اعجٛع 

 ةــــالوىافقــ

13* 
ِزوشح ِٓ لغُ ػٍُ إٌفظ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ الزشاذ اٌذوزٛس/ ازّذ ع١ذ اٌزالٜٚ اٌّذسط ثبٌمغُ ثإٔشبء 

 بي االزز١بخبد اٌخبطخ دثٍِٛخ ِزخظظخ فٝ ِد
 ةــــالوىافقــ

14* 
و١ٍخ   ِزوشح ِٓ لغُ ػٍُ إٌفظ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ اعٕبد رذس٠ظ ِمشس ػٍُ إٌفظ ٌطالة اٌفشلخ االٌٚٝ

 اٌظ١ذٌخ ثذال ِٓ   و١ٍخ اٌزشث١خ ز١ث اْ ِغّٝ اٌّبدح ٚوٛد٘ب ٠خض لغُ ػٍُ إٌفظ
 ةــــالوىافقــ
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 2017/2018ِزوشح ثمغُ االثبس ثشبْ اػزّبد رشى١ً ٌدبْ ٚػغ اِزسبٔبد اٌشفٜٛ ٌٍفظً اٌذساعٝ االٚي  15
 ةــــالوىافقــ

16 
ِزوشح ِٓ لغُ اٌذساعبد اٌغىب١ٔخ ثشبْ اػزّبد رشى١ً ٌدبْ ٚػغ االعئٍخ ٚاٌزظس١ر ٌٍزخٍفبد دٚس فجشا٠ش 

2018 
 ةــــالوىافقــ

 ثانياُ : الدرسات العليا 

 ةــــالوىافقــ ِٕر دسخخ اٌّبخغز١ش ٌٍطبٌجخ/ ِٙب ػجذ اٌشزّٓ أزّذ                        لغُ إػالَ 17*

 ةــــالوىافقــ ِٕر دسخخ اٌّبخغز١ش ٌٍطبٌجخ/ ٕ٘بء خّبي ِسّٛد ػجذ اٌٍط١ف             لغُ إػالَ *18

 ةــــالوىافقــ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ       ِٕر دسخخ اٌّبخغز١ش ٌٍطبٌت/ ِظطفٝ ػجذ هللا ػجذ اٌجبعؾ       *19

 ةــــالوىافقــ ِٕر دسخخ اٌذوزٛساٖ ٌٍطبٌت/ ػجذٖ لٕبٚٞ ازّذ ػجذ اٌؼض٠ض                لغُ إػالَ 20*

 ةــــالوىافقــ ِٕر دسخخ اٌذوزٛساٖ ٌٍطبٌت/ ٘شبَ ِسّذ إعّبػ١ً                     ٌغخ إٔد١ٍض٠خ *21

22* 
 ٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ أزّذ سأفذ أزّذ خ١ٍفٗ           دوزٛساٖ ٌغخ ػشث١خرؼذ٠ً رشى١ً ٌد

 ةــــالوىافقــ ٚرٌه ٔظشا إلػززاس اٌذوزٛس خّبي ِسّذ ٠ٛعف.

 ةــــالوىافقــ رشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ ٔبد٠خ ٠سٟ ػجذ اٌسف١ع                     ِبخغز١ش آثبس  *23

 ةــــالوىافقــ ػٛع ِظطفٝ ِسّذ                     ِبخغز١ش خغشاف١ب رشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ *24

 ةــــالوىافقــ رشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ ثغّخ ػجذ اٌشزّٓ ػٛع             ِبخغز١ش دساعبد إعال١ِخ *25

 ةــــلوىافقــا رشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ ِفؼً زٍّٟ ِفؼً عٍطبْ           ِبخغز١ش دساعبد إعال١ِخ *26

 ةــــالوىافقــ رشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ اٌجذسٞ اٌغ١ذ ِظطفٝ أزّذ           دوزٛساٖ دساعبد إعال١ِخ *27

 ـــةــالوىافقـ رشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ ِسّذ ِسّذ ٔد١ت صوٟ                ِبخغز١ش دساعبد إعال١ِخ *28

 ـــةــالوىافقـ شؼجبْ زبفع ػٍٟ               ِبخغز١ش دساعبد إعال١ِخرشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ زغ١ٓ  *29

 ـــةــالوىافقـ رشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ سأذا ِسّذ ػجذ اٌدٛاد                 دوزٛساٖ ػٍُ ٔفظ *30

 ـــةــوىافقـال رشى١ً ٌدٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ ِظطفٝ ػجذ اٌغالَ ِسّذ           ِبخغز١ش دساعبد إعال١ِخ *31

 ـــةــالوىافقـ ِذ فزشح رغد١ً اٌطبٌجخ/ ٘ذٜ ِسّذ ِظطفٝ إعّبػ١ً    ِذ ػبَ عبثغ     ِبخغز١ش إٔد١ٍضٞ *32

 ـــةــالوىافقـ رد١ّذ ل١ذ اٌطبٌجخ/ إ٠ّبْ ِسّذ ِظطفٝ       ٌّذ ػبَ ٌشػب٠خ اٌطفً        ِبخغز١ش إٔد١ٍضٞ *33

 ـــةــالوىافقـ ػٍّب ثأْ اٌزؼذ٠ً غ١ش خٛ٘شٞ. ِبخغز١ش إػالَ   سّذ أ١ِٓ ِسّذ ِرؼذ٠ً ِٛػٛع اٌطبٌت/ ؽب٘ش  *34

35* 
 رغد١ً اٌطبٌجخ/ عّش ِسّٛد ِسّذ ػجذ هللا                         ِبخغز١ش آثبس 

 ِٛػٛع: ِٕبظش اٌظ١ذ فٟ ِظش خالي اٌؼظش٠ٓ ا١ٌٛٔبٟٔ ٚاٌشِٚبٟٔ دساعخ ف١ٕخ ِمبسٔخ
 ـــةــالوىافقـ

*36 
 بٌجخ/ طف١خ زغٓ ػجذ اٌزٛاة ِظجبذ                ِبخغز١ش ػٍُ ٔفظ رغد١ً اٌط

 ِٛػٛع: ر١ّٕخ اٌشفمخ ثبٌزاد ٌخفغ اٌشؼٛس ثبألعٝ ٌذٜ ػ١ٕخ ِٓ األساًِ ٚاٌّطٍمبد.
 ـــةــالوىافقـ

37* 
ِٛػٛع: إِبسح ثٕٟ ِغبفش ثإل١ٍّٟ أرسث١دبْ  دوزٛساٖ ربس٠خ  -رغد١ً اٌطبٌت/ ٔبطش ِٕٟٙ ِسّذ زغ١ٓ 

 َ( دساعخ ربس٠خ١خ.          1029 – 941٘ـ/  420 -٘ـ 330اْ )ٚاٌش
 ـــةــالوىافقـ

38* 
ِٛػٛع: فبػ١ٍخ اٌزاد ٚاٌغٍٛن اٌزٛو١ذٞ  دوزٛساٖ ػٍُ ٔفظ  -رغد١ً اٌطبٌت/ ِظطفٝ إعّبػ١ً ِسّٛد 

 ِٚؼٕٝ اٌس١بح وّٕجئبد ثأصِخ ا٠ٌٛٙخ ٌذٜ اٌّٛ٘ٛث١ٓ.    
 ـــةــالوىافقـ



 جـامعـة الـمـنـيـا

 كـلـية اآلداب

                                  وحدة شئون مجلس الكلية

 

Minia University 

Faculty of Arts 

 

 كلية اآلداب، جامعة المنيا، جـمهورية مصر الـعـربـية
 (  2)6862364656/  6862347373تليفون: 

 (2)6862346655فاكـس : 

Faculty of Arts, Minia University, Egypt. 
 

Tel: (2) 0862364656 / 0862347373 
Fax: (2) 0862346655   

 

  ثالثا : شئون الطالب

39 
ِزوشح ثشبْ رؼذ٠ً ٔز١دخ اٌطبٌت / ػّشٚ ازّذ ِسّذ  فٝ ِبدح اٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ  ثٕبء ػٍٝ اٌّمظخ اٌذاخ١ٍخ 

 ثبٌمغُ 
 ـــةــالوىافقـ

 ـــةــالوىافقـ ٌجشٔبِح خبِؼخ ا١ٌّٕب  2017ِزوشح ثشبْ اػزّبد ٔز١دخ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛذ لغُ االػالَ ٌذٚس عجزّجش  40

 ـــةــالوىافقـ ٌجشٔبِح خبِؼخ ثٕٝ ع٠ٛف  2017ّبد ٔز١دخ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛذ لغُ االػالَ ٌذٚس اثش٠ً ِزوشح ثشبْ اػز 41

42 
ِزوشح ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕر اٌطبٌجخ / اطالذ ثذس ثبعُ ػجذ اٌؼظ١ُ فشطخ ٌٍزمذَ ِٓ اٌخبسج ) فشطخ 

 ثب١ٔخ (
 ـــةــالوىافقـ

43 
ٌزشاوّٝ ٌٍطبٌت/ ِب٠ىً زض٠ٓ زج١ت اٌّم١ذ ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ لغُ ِزوشح ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رؼذ٠ً اٌّدّٛع ا

 اٌٍغخ االٔد١ٍض٠خ 
 ـــةــالوىافقـ

44 
ثشأْ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌخش٠دخ/ ِشٚح ِسّذ سػب ػجذ اٌسى١ُ عبٌُ خش٠دخ لغُ اٌزبس٠خ دٚس ِب٠ٛ ػبَ 

سػب ػجذ اٌشز١ُ  َ رطٍت رظس١ر اعّٙب ِٓ ِشٚح ِسّذ سػب ػجذ اٌسى١ُ عبٌُ إٌٝ ِشٚح ِسّذ2015

 عبٌُ

 ـــةــالوىافقـ

45 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ  لغُ األٌٚٝ اٌّم١ذثبٌفشلخ / ػجذ اٌشز١ُ ػّش ػٍٝ ػجذ اٌشز١ُ ثشأْ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت

 رغ١١ش ِسً االلبِخ ِٓ ا١ٌّٕب اٌٝ اٌد١ضحف١ٗ  ٚاٌزى١طٍت
 ـــةــالوىافقـ

46 
اٌذساعبد اإلعال١ِخ  لغُ اٌثب١ٔخ ثبٌفشلخ ح اٌّم١ذػٍٝ  خ/ دػبء زّذٞ ِسّٛدثشأْ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌج

 رغ١١ش ِسً االلبِخ ِٓ ا١ٌّٕب اٌٝ عّبٌٛؽ ـ رجؼبً اللبِخ اٌضٚج ف١ٗ  ٚاٌزىزطٍت
 ـــةــالوىافقـ

47 
 اخزّبع " أزغبة"  ٚاٌزىزطٍتلغُ اٌشاثؼخ اٌّم١ذثبٌفشلخ خ/ ٔٛسا ع١ّش وبًِ ثشأْ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌج

 ِسً االلبِخ ِٓ ثٕٝ ِضاس اٌٝ ا١ٌّٕب ـــ رجؼبً اللبِخ اٌضٚجرغ١١ش ف١ٗ 
 ـــةــالوىافقـ

 ةـد الكليـعميقـائم بعمل  
    محمد نور الدين السبعاوىأ.د. 


