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ا (ـة المنيـجامع  –محضر مجلس كلية اآلداب            
(33/3/8132)( بتاريخ  3رقم ) الجلسة    

              

( انضالصبء ٕٚو فٙ نهإ  الىاحدة ظهسا  اعزًغ يغهظ كهٛخ اٜداة فٗ رًبو انغبػخ  (  13/3/2018

وبعضىيت كل  وزئيس الوجلس عويد الكليت-هحود نىز الدين السبعاوي/سزبر انذكزــــٕبعـخ انغـٛذ األعثشئ

  :هن

 انٕظٛفخ االعـــــــى يغهغم

 عمٌد الكلٌة أ.د. محمد نور الدٌن السبعاوي 1

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

السٌد بهاء دروٌشأ.د.  3  وكٌل الكلٌة لللدراسات العلٌا والبحوث 

مولى ا.د. رجب عبد ال 4  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب 

سالم  محمد أ.د. عبد المنعم 5 قسم اللغة اإلنجلٌزٌةب أستاذ متفرغ   

فرنسٌةبقسم اللغة المتفرغ أستاذ  أ.د/ نادٌة كامل صلٌب 6  

 استاذ متفرغ بقسم التارٌخ أ.د/ عاصم احمد حسٌن 7

الجغرافٌاقسم ب أستاذ أ.د/ نارٌمان علً دروٌش 8  

 استاذ متفرغ بقسم االجتماع أ.د/ ملك محمود حسن الطحاوى 9

صفوت عبد هللا الخطٌبأ.د/  10  أستاذ بقسم اللغة العربٌة 

محمود احمد دروٌشأ.د/  11 متفرغ بقسم االثار أستاذ    

 رئٌس قسم الدراسات السكانٌة    احمد فاروق الجهمىأ.د /  12

ارقسم اآلث رئٌس أ.د/ صدقة موسى  على 13  

احمد محمود الجزارأ.د.  14 الفلسفة رئٌس قسم    

دراسات اإلسالمٌة رئٌس قسم ال أ.د. وجٌة محمود احمد  15  

 رئٌس قسم التارٌخ أ.د/ صالح احمد عٌد 16

لغة العربٌةرئٌس قسم ال أ.د. عالء إسماعٌل الحمزاوي 17  

علم النفسرئٌس قسم  أ.د/ بركات حمزة حسن   18  

 أستاذ بقسم علم النفس   احمد شلبىمحمد أ.د/  19

عمرامٌن ابو نصر أ.د/  20 للغة الفرنسٌة بقسم ارئٌس    
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 استاذ بقسم الفلسفة أ.د/ محمد محى الدٌن احمد 21

 رئٌس قسم اللغة االنجلٌزٌة  ا.م.د/ رضا  على حسن 22

اإلجتماعأستاذ بقسم  أ.د/ جمال صالح متولى الزناتى  23  

العزٌز عبد العظٌم  أ.م.د/ خلف عبد 24  استاذ مساعد بقسم اللغة الفرنسٌة  

 استاذ مساعد قسم االجتماع أ.م.د/ اٌناس حسن على  25

 مدٌر وحدة توكٌد الجودة  السٌد جابر محمد عطاهلل ا.م.د.  26

 رئٌس قسم علوم المسرح  أ.م.د/ دالل إسماعٌل محمد 27

االعالم رئٌس قسم  أ.م.د/ محمود حمدى عبد القوى  28  

تفٌدة سمٌر محمود أ.د.  29  رئٌس قسم المكتبات  

 مدرس قسم اللغة االنجلٌزٌة د/ ماجدة حسن توفٌق  30

 مدرس بقسم علم النفس   نشوى عمر الفاروق د/  31

احمد موسى محمودأ.د/  32  رئٌس قسم الجغرافٌا 
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 وزئيس الوجلــس عويد الكليت – ور الدين السبعاوىمحمد ن السيد األستاذ الدكتىز/ ٔلذ ثذأد انغهغخ ثشئبعخ راـه

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

ةــــذيـتنفيال الشئـــون أوالً:  

ــــــىعــىضـــــالو م سازـــالقــــــ   

  . (13/02/2018) انزصذٚك ػـهٗ يؾعـش انغهغـخ انغبثمخ  ثزبسٚـخ - 1
ــت الوصادقـ

عـلً 

ســـــالوحضـ  

2 
يزكشح  يٍ لغى االصبس ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ رشكٛم نغبٌ ٔظغ االعئهخ ٔانزصؾٛؼ نزخهفبد 

2018انفصم انذساعٗ انضبَٗ فجشاٚش   
ــــتــالوىافق  

3*

* 

يزكشح يٍ لغى انهغخ انفشَغٛخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ َذة االعزبرح انذكزٕسح / َبدٚخ كبيم صهٛت 

شؽ ثبنمغى نهزذسٚظ فٗ انًؼٓذ انؼبنٗ نهفٌُٕ انًغشؽٛخ خالل انفصم انذساعٗ االعزبر انًزف

2017/2018انضبَٗ   

ــــتقــالوىاف  

4* 
يزكشح يٍ لغى انغغشافٛب ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ اَزذاة انذكزٕس / سيعبٌ شؼجبٌ عؼذ نهزذسٚظ 

 ثكهٛخ انزشثٛخ  عبيؼخ انغبداد فٗ انفصم انذساعٗ االٔل 
ـــتــالوىافقـ  

5* 
يزكشح يٍ لغى انهغخ انفشَغٛخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ َذة االعزبرح انذكزٕسح / سشب ٕٚعف ؽهًٗ 

2017/2018انًذسط ثبنمغى نهزذسٚظ فٗ انًؼٓذ انؼبنٗ نهغبد خالل انفصم انذساعٗ انضبَٗ   
ـــتـالوىافقـ  

6 
انذكزٕس/ ػجذ  يزكشح يٍ لغى انذساعبد انغكبَٛخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ سفغ انغضاء انًٕلغ ػهٗ

 انًغٛذ اؽًذ ػجذ انًغٛذ  انًذسط ثبنمغى 
ــــتــالوىافق  

7 
يزكشح يٍ لغى ػهى انُفظ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ سفغ انغضاء انًٕلغ ػهٗ انذكزٕس/ ايٛشح خبنذ 

 يؾًذ ؽغٍُٛ  انًذسط انًغبػذ ثبنمغى 
ـتـــالوىافقــ  

8 
انغٛذح / دػبء ؽغُٗ ػجذ انخبنك  يزكشح يٍ لغى انهغخ انفشَغٛخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ َمم

 انًذسط انًغبػذ ثبنمغى انٗ يضم ٔظٛفزٓب ثكهٛخ االداة ثغبيؼخ اعٕٛغ 
ـتـــالوىافقــ  

9* 
يزكشح يٍ لغى انهغخ االَغهٛضٚخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ رؼٍٛٛ انذكزٕسح/ سٚٓبو ؽغُٗ عهٛى فٗ 

 ٔدسعخ يذسط ثبنمغى ٔرنك ثؼذ ؽصٕنٓب ػهٗ دسعخ انذكزٕساح
تــــفقــالوىا  

*
10 

يزكشح يٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ رشلٛخ انذكزٕسح / غبدح غٕعٌٕ صكٗ يؾًذ 

 انٗ دسعخ اعزبر يغبػذ فٗ راد انمغى 
تــــالوىافقــ  

تــــالوىافقــيزكشح يٍ لغى انغغشافٛب ثشبٌ انًٕافمخػهٗ لٛبو سؽهخ ػهًٛخ نطالة لغى انغغشافٛب نهفشلخ *  
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  5/4/2018ٔؽزٗ  31/3/2018ٗ انفزشح يٍ  انضبَٛخ ػهٗ اٌ ركٌٕ ف 11

12 
 2017يزكشح ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ رؼذٚم ؽبنخ انطبنت/ سٔيبَٗ عؼذ فبٚض خشٚظ دٔس ٕٚنٕٛ 

 لغى االػالو نهزؼهٛى انًفزٕػ  ؽٛش اٌ رى اؽزغبة خطبء فٗ انزشاكًٗ 
تــــالوىافقــ  

شس انهغخ انؼشثٛخ ثبنفشلخ االٔنٗ يكزجبدػشض انًزكشح انًشفٕػخ يٍ نغُخ رصؾٛؼ يم 13 تــــالوىافقــ   

 ثانياُ : الدرسات العليا 

*
14 

لغى إػالو  -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ/ صُٚت ػجذ انْٕبة صبنؼ   
تــــالوىافقــ  

15
* 

لغى إػالو -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ/ رغشٚذ عاليخ يؾًذ    
تــــالوىافقــ  

*
16 

لغى ػهى انُفظ  -ذكزٕساِ نهطبنت/ يؾًذ يؾًٕد يؾًذ ػهٙ يُؼ دسعخ ان  
تــــالوىافقــ  

17
* 

لغى أصبس  -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ َٛبظ يؾًذ ػهٙ    
تــــالوىافقــ  

18
* 

لغى عغشافٛب -يُؼ دسعخ انذكزٕساح نهطبنت/ صبنؼ سعت ػٛغٙ ْالل   
تــــالوىافقــ  

*
19 

لغى فهغفخ-ُبل ػجذانؾًٛذ يؾًذ  يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ/ ي  
تــــالوىافقــ  

*
20 

لغى دساعبد إعاليٛخ-ُؼ دسعخ انذكزٕسح نهطبنجخ/ إًٚبٌ يًذٔػ شؾبرّي  
تــــالوىافقــ  

*
21 

لغى أصبس-يُؼ دسعخ انذكزٕساح نهطبنت/ سظب صالػ ػجذ انغُٙ   
تــــالوىافقــ  

*
22 

دساعبد إعاليٛخ لغى -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ غبسق ػهٙ يؾًذ  
تــــالوىافقــ  

*
23 

لغى دساعبد إعاليٛخ -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ ػجذ انشؽًٍ ػطب ػجذ انؾًٛذ   
تــــالوىافقــ  

*
24 

لغى آصبس  -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ عؼٛذ ػهٙ يؾًذ يؾًذ  
تــــالوىافقــ  

*
25 

ى إػالولغ  -يُؼ دسعخ انذكزٕساح نهطبنت/ ػجذهللا ػًش فهٛفم  
ـــتــالوىافقـ  

*
26 

لغى دساعبد إعاليٛخ-يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنت/ خبنذ يؾًٕد كًبل ػجذ انٓبد٘   
ـــتــالوىافقـ  
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*
27 

لغى نغخ إَغهٛضٚخ  -يُؼ دسعخ انًبعغزٛش نهطبنجخ/ َذٖ ْبشى انشأ٘ ؽغٍ   
ـــتــالوىافقـ  

*
28 

يبعغزٛش نغخ ػشثٛخ               رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ اؽًذ صالػ يؾًذ كبيم   
ـــتــالوىافقـ  

*
29 

 رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ يشٔح ػهٙ ػجذ انٕنٙ             يبعغزٛش آصبس
ـــتــالوىافقـ  

*
30 

 رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ َبدٚخ ٚؾٙ شؾبرّ ػجذ انؾفٛع    يبعغزٛش آصبس
ـــتــالوىافقـ  

جخ/ نًٛظ يبعذ انجغذاد٘             دكزٕساِ إػالورشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبن 31 ـــتــالوىافقـ   

32 

 رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ ػال ػًش ػجذ انؾهٛى                      دكزٕساح ػهى َفظ 

 

 

1 
- 
Using   
Google Page Speed Online 
tool to measure speed 
https://developers.goo 
gle.com/speed/pagespeed/insights 

 

ـــتــالوىافقـ  

*
33 

 رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ إعشاء ػجذ انشؽًٍ يؾًذ يؾًٕد     يبعغزٛش ػهى َفظ

ـــتــالوىافقـ  

*
34 

 رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ يؾًذ ؽًٕدح ػجذ انؼظٛى ؽًٕدح         دكزٕساح أصبس
ـــتــالوىافقـ  

*
35 

ػ يؾًذ انشبرنٙ ثكش           دكزٕساح أصبسرشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/أؽًذ صال  
ـــتــالوىافقـ  

*
36 

 رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ أؽًذ ػشفّ أؽًذ ٕٚعف            دكزٕساِ دساعبد إعاليٛخ 
تــــالوىافقــ  

*
37 

 رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ أيبَٙ عًبل يؾًذ إعًبػٛم        يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ 
تــــالوىافقــ  

تــــالوىافقــ رشكٛم نغخ يُبلشخ نهطبنت/ ػبدل يؾًذ ػبيش انغُٕعٙ          دكزٕساِ دساعبد إعاليٛخ  38  
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 رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ شًٛبء ػهٙ ؽغٍ انششلبٔ٘   يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ 

دكزٕساح أصبس -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ أؽًذ ػطب دسثبنّ عٛف    39 تـــــالوىافقـ   

يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ -رشكٛم نغُخ يُبلشخ نهطبنت/ يصطفٙ ٚؾٙ يؾًذ ٚؾٙ  40 تــــالوىافقــ   

تــــالوىافقــ رؼذٚم يٕظٕع انطبنت/ ثذساٌ ػجذ انَٕٛظ يؾًذ   دكزٕساِ ربسٚخ ػهًب ثأٌ انزؼذٚم غٛش عْٕش٘. 41  

افٛب ػهًب ثأٌ انزؼذٚم غٛش عْٕش٘. رؼذٚم يٕظٕع انطبنجخ/ صيضو سعت دكشٔس٘    دكزٕساِ عغش 42 تــــالوىافقــ   

تــــالوىافقــ يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ ْذٖ يؾًذ يصطفٗ إعًبػٛم    يذ ػبو عبثغ     يبعغزٛش نغخ إَغهٛضٚخ  43  

تــــالوىافقــ يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ سثبة يؾًذ أؽًذ يؾًذ      يذ ػبو عبثغ      يبعغزٛش نغخ إَغهٛضٚخ  44  

يذ ػبو عبدط     يبعغزٛش نغخ ػشثٛخ   -يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ يٓب يؾغٍ ػضًبٌ 45 تــــالوىافقــ   

يذ ػبو ػبشش         يبعغزٛش إػالو -يذ فزشح رغغٛم انطبنجخ/ رغشٚذ عاليخ يؾًذ      46 تــــالوىافقــ   

إَغهٛضٚخيبعغزٛش نغخ  -إنغبء انزغغٛم نهطبنجخ/ يُٙ يؾًذ يشعٙ     47 تــــالوىافقــ   

يبعغزٛش آصبس -إنغبء انزغغٛم نهطبنجخ/ صاْٛخ صبنؼ ػجذانؾًٛذ  48 تــــالوىافقــ   

49 
دكزٕساح دساعبد إعاليٛخ يٕظٕع: يُٓظ اإليبو  -رغغٛم انطبنت/ ػهٙ يصطفٙ ػجذانٓبد٘ 

 انُٛغبثٕس٘ فٙ رفغٛش أٚبد األؽكبو يٍ خالل كزبثّ غشائت انمشآٌ ٔسغبئت انفشلبٌ.
تــــالوىافقــ  

50 
رغغٛم انطبنجخ/ فبغًخ ػجذ انؾهٛى يؾًذ   يبعغزٛش ربسٚخ يٕظٕع: انؼاللبد انزغبسٚخ ثٍٛ 

و( )دساعخ ربسٚخٛخ(.1453 – 1261ثبنٕٛنٕعظ )ثٛضَطخ ٔانًذٌ االٚطبنٛخ فٙ ػٓذ أعشح   
تــــالوىافقــ  

*
51 

يٕظٕع: دساعخ رؾهٛهٛخ نًغًٕػخ  يبعغزٛش آصبس -رغغٛم انطبنجخ/ دػبء ػجذ انفزبػ يؾًٕد

 أٔعزشاكب لجطٛخ غٛش يُشٕسح يٍ انًزؾف انَٕٛبَٙ انشٔيبَٙ ثبإلعكُذسٚخ. 
تــــالوىافقــ  

52 
يٕظٕع: انًؼجٕد ؽٕسعًبربٔ٘  يبعغزٛش آصبس -ٍ يؾًذ رغغٛم انطبنت/ ؽغبو ػطب ؽغ -

 ٔدٔسِ فٙ انذٚبَخ انًصشٚخ. 
تــــالوىافقــ  

53 
يٕظٕع: األثؼبد انغغشافٛخ  يبعغزٛش عغشافٛب -رغغٛم انطبنجخ/ يشٚبَب يبْش ػجذ انًهك ؽُب 

 نًشض انفشم انكهٕ٘ فٙ يؾبفظخ انًُٛب. 
تــــالوىافقــ  

54 
يٕظٕع: انجؾش ػٍ  دكزٕساح فشَغٙ َٕسانذٍٚ إثشاْٛى انغجؼبٔ٘ رغغٛم انطبنجخ/ يٙ يؾًذ

 انٕٓٚخ فٙ سٔاٚخ "صالس عٛذاد لٕٚبد" نهكبرجّ يبس٘ َذٚب٘
تــــالوىافقــ  

55 
 رغغٛم انطبنجخ/ َشٕ٘ ػجذسثّ فزؾٙ                                      يبعغزٛش ربسٚخ

)دساعخ ربسٚخٛخ(. 1989-1979فغبَٛخ يٕظٕع: انًٕلف انذٔنٙ يٍ انؾشة انغٕفٛزٛخ األ  
تــــالوىافقــ  

56 

يٕظٕع: األلٕال  يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ  -رغغٛم انطبنجخ/ ُْذ ػض انذٍٚ أثٕ انؾغٍ  

انفمٓٛخ انزٙ ؽكى ػهٛٓب اإليبو انُٕٔ٘ ثبنشزٔر يٍ خالل كزبثّ سٔظخ انطبنجٍٛ )دساعخ 

 فمٓٛخ(. 

تــــالوىافقــ  

57 
يٕظٕع: أؽكبو  يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ   -آالء خبنذ لُبٔ٘ أثٕ انًغذ  رغغٛم انطبنجخ/ 

 انطبػخ ٔانًؼصٛخ فٙ انفمّ اإلعاليٙ "دساعخ فمٓٛخ رطجٛمٛخ". 
تــــالوىافقــ  
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58 
يٕظٕع: انُٕاصل  يبعغزٛش دساعبد إعاليٛخ   -رغغٛم انطبنجخ/ ْذٖ خهف يٓشاٌ ػًش  

 انًؼبصشح نهطٕٛس )دساعخ فمٓٛخ(. 
تــــافقــالوى  

59 

يٕظٕع: أعبنٛت انًؼبيهخ  يبعغزٛش ػهى َفظ -رغغٛم انطبنجخ/ آالء يؾًذ عجش عٛذ    

انٕانذٚخ ٔثؼط انًزغٛشاد انُفغٛخ ٔاالعزًبػٛخ كًُجئبد نهؼُف األعش٘ دساعخ الَزمبل انؼُف 

 األعش٘ يٍ انٕانذٍٚ نألثُبء

تــــالوىافقــ  

60 
يٕظٕع: انخالف انؾذٔد٘ ثٍٛ  بعغزٛش ربسٚخي -رغغٛم انطبنجخ/ أعًبء يؾًذ شبكش

و دساعخ ربسٚخٛخ.  1974 – 1934انغؼٕدٚخ ٔأثٕ ظجٙ ٔلطش   
تــــالوىافقــ  

61 
دكزٕساِ دساعبد إعاليٛخ  -رغغٛم انطبنت/ يؾًذ يصطفٗ ػجذ انفعٛم عبنى    

ٚخيٕظٕع: انًُبْظ انًُؾشفخ فٙ رفغٛش انمشآٌ انكشٚى ٔأصشْب فٙ ظٕٓس انًزاْت اإلنؾبد  
تــــالوىافقــ  

تــــالوىافقــ يُبلشخ ًَٕرط نهزمشٚش انغًبػٙ ثؼذ انًُبلشخ ٔرؼًًّٛ ػهٗ األلغبو. 62  

تــــالوىافقــ إػالو األلغبو ثمشاس غجبػخ انشعبئم فٙ يطجؼخ انغبيؼّ. 63  

64 
إلزشاػ يٍ لغى اإلػالو ثزغهٛى َغخخ يٍ انشعبنخ نهمغى نؼًم يكزجخ خبصخ ثبنشعبئم نمغى 

 اإلػالو
تــــالوىافقــ  

 ثالثا : شئون الطالب 

65 

ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انخشٚغخ/ دُٔٚض صذلٙ صبثذ عشعظ خشٚغخ لغى اػالو شؼجخ اراػخ 

و رطهت رصؾٛؼ اعًٓب يٍ دُٔٚض صذلٙ صبثذ عشعظ  ثبنكُزشٔل شٛذ إنٗ 2008ػبو 

خ ػهٗ رنك.دَٔٛض صذلٙ صبثذ عشط انمشاس: انًٕافمخ فٗ ظٕء انًغزُذاد انذان  

 

ـــتــالوىافقـ  

66 

ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انخشٚغخ/ يبسعشٚذ َبدٖ ػٛذ ػجذ انشٓٛذ خشٚغخ لغى انهغخاالَغهٛضٚخ 

ٔانزٗ رطهت فّٛ رصؾٛؼ اعًٓب يٍ يبسعشٚذ َبدٖ ػٛذ ػجذ انشٓٛذ إنٗ  2017دٔس يبٕٚ  

نذانخ ػهٗ رنكيبسعشٚذ َبدٖ ػجٛذ ػجذ انشٓٛذ انمشاس: انًٕافمخ فٗ ظٕء انًغزُذاد ا  

ـــتــالوىافقـ  

67 

ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انخشٚظ/ اثٕ ثكش ثغذادٖ ؽغٍٛ اثشاْٛى خشٚظ لغى انٕصبئك ٔانًكزجبد 

و ٔانزٖ ٚطهت فّٛ رغٛٛش اعًّ يٍ اثٕ ثكش ثغذادٖ ؽغٍٛ اثشاْٛى إنٗ اؽًذ 2008ػبو 

ٗ رنك.ثغذادٖ ؽغٍٛ اثشاْٛى انمشاس: انًٕافمخ فٗ ظٕء انًغزُذاد انذانخ ػه  

ـــتــالوىافقـ  

68 

ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انخشٚغخ / رٓبَٗ ػجذ انغالو ػجذ انشؽًٍ خشٚغخ لغى انهغخ انؼشثٛخ  ػبو 

و دٔس يبٕٚ ٔانزٗ رطهت فّٛ رصؾٛؼ اعًٓب يٍ رٓبَٗ ػجذ انغالو ػجذ انشؽًٍ إنٗ رٓبَٗ ػجذ 2007

انذانخ ػهٗ رنك. انغالو ػجذ ػجذ انشؽًٍ انمشاس: انًٕافمخ فٗ ظٕء انًغزُذاد  
ـــتــالوىافقـ  

69 

ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / أيُٛخ َبعٙ كبيم ؽغبط انًمٛذح ثبنفشلخ االٔنٗ لغى 

اَغهٛضٖ" اَزظبو" ٔانزٗ رطهت فّٛ رغٛٛش يؾم االلبيخ يٍ انًُٛب ـــ يغبغبــ انؼجٕس انٗ 

مشاس: انًٕافمخ فٗ ظٕء انًغزُذاد انمبْشح ــ ثذس ــ انؼبشش يٍ سيعبٌ ـــ رجؼبً اللبيخ انغذ ان

ـــتــالوىافقـ  
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 انذانخ ػهٗ رنك.

70 
ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت/ دٚفٛذ أٔعبو فؤاد انًمٛذ ثبنفشلخ انشاثؼخ لغى فشَغٙ ٔانزٖ 

.  2017/2018ٚطهت فّٛ يُؾّ فشصخ نهزمذو يٍ انخبسط )نهًشح األٔنٗ( نهؼبو انغبيؼٗ   
ـــتــالوىافقـ  

71 

طهت انًمذو يٍ انخشٚغخ /صُٚت ػبدل يؾًذ عهٛى ـ لغى ػهى انُفظ شؼجخ يذسعٙ دٔس ثشأٌ ان

دسعخ ْٕٔ 960دسعخ إنٗ  500و ٔانزٗ رطهت فّٛ رؼذٚم انًغًٕع انكهٙ يٍ 2016يبٕٚ 

و. نزا َشعٕ يٍ عٛبدركى انًٕافمخ ػهٗ رؼذٚم 2016انًغًٕع انكهٙ نمغى ػهى انُفظ نذٔس يبٕٚ 

 انًغًٕع انكهٙ نهطبنجخ 

ـــتــالوىافقـ  

72 

ثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ /ْبعش سظب ػجذ انًؾغٍ يؾًٕد خشٚغخ لغى انهغخ انؼشثٛخ 

و ٔانزٗ رطهت فّٛ رؼذٚم انزشاكًٙ انخبص ثٓب َؾٛػ ػهى عٛبدركى ثأٌ 2012دٔس يبٕٚ ػبو 

دسعخ{نهغُٕاد انذساعٛخ 1040و ْٕ}2012انًغًٕع انكهٙ نمغى انهغخ انؼشثٛخ دٔس يبٕٚ 

األسثؼخ ؽٛش رى اؽزغبة خًظ عُٕاد دساعٛخ نهطبنجخ ٔاؽزغبة عُخ انشعٕة نهؼبو األٔل 

ثمغى انذساعبد اإلعاليٛخ ػبو عبيؼٙ ظًُبنغُٕاد انذساعٛخ نزا َشعٕ يٍ عٛبدركى انًٕافمخ 

 ػهٗ رؼذٚم انًغًٕع انكهٙ ٔانزشاكًٙ نهخشٚغخ 

ـــتــالوىافقـ  

73 

خشٚظ لغى انهغخ انؼشثٛخ دٔس يبٕٚ  د أؽًذ يؾًذ أيٍٛثشأٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنت /يؾًٕ

دسعخ .َؾٛػ ػهى عٛبدركى ثأٌ 1280و ٔانزٖ ٚزظهى اؽزغبة انًغًٕع انكهٙ يٍ 2014ػبو 

دسعخ{نهغُٕاد انذساعٛخ 1040و ْٕ}2014انًغًٕع انكهٙ نمغى انهغخ انؼشثٛخ دٔس يبٕٚ 

عُخ انشعٕة نهؼبو األٔل  األسثؼخ ؽٛش رى اؽزغبة خًظ عُٕاد دساعٛخ نهطبنت ٔاؽزغبة

ثمغى انهغخ انفشَغٛخ ػبو اظبفٙ كًب َؾٛػ ػهى عٛبدركى أٌ يغًٕع انغُٕاد انذساعٛخ 

يغًٕع  683(دسعخ ثبعًبنٙ 684483األسثؼخصؾٛؾخ كًب ْٕ يٕظؼ ثشٓبدح انزخشط )

انغُٕاد اظبفخ إنٗ دسعخ انشافخ نزا َشعٕ يٍ عٛبدركى انًٕافمخ ػهٗ رؼذٚم انًغًٕع 

دسعخ ػهًبً ثأٌ انُغجخ انًئٕٚخ صبثزخ 1040دسعخ إنٗ 1280نهخشٚظ يٍ  انزشاكًٙ  

ـــتــالوىافقـ  

74 

ثشأٌ الزشاػ يٕػذ ايزؾبَبد يمشس انزشثٛخ انمٕيٛخ ٔيمشس انهغخ انؼشثٛخ ٔيمشس انهغخ انفشَغٛخ 

و 2018} شٓبداد انًؼبدنخ{ نهطالة انٕافذٍٚ نذٔس اثشٚم    

ُؾٕ انزبنٗ:الزشاػ يٕػذ  االيزؾبَبد ػهٗ ان  

22/4/2018انزشثٛخ انمٕيٛخ           األؽذ انًٕافك   

23/4/2018اإلصٍُٛ انًٕافك   انهغخ انفشَغٛخ  

24/4/2018انهغخ انؼشثٛخ             انضالصبء انًٕافك   

ـــتــالوىافقـ  

75 

ؾم ثشأٌ ؽبنخ انطبنجخ/ شًٛبء يؾًذ غهؼذ ــ انفشلخ األٔنٗ ــ لغى انفهغفخ ثئنغبء يبدح ي

انٕالؼخ " انًُطك انصٕس٘" ٔانًبدح انزٗ رهٛٓب " نغخ أٔسثٛخ ؽذٚضخ" فزصجؼ َزٛغخ انطبنجخ فٗ 

و2016/2017انفصم انذساعٙ األٔل فٗ انؼبو انغبيؼٙ   

ـــتــالوىافقـ  
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76 

ثشأٌ انخشٚظ/ يؾًذ إثشاْٛى ػهٗ أثٕ ثكش ــ لغى اإلػاليــ ـــــ شؼجخ انؼاللبد انؼبيخ  ــ دٔس 

دسعخ فٗ ؽٍٛ أٌ انًغًٕع  940و ؽٛش رى اؽزغبة انًغًٕع انزشاكًٙ نّ يٍ 2017َٕفًجش 

دسعخ 960انصؾٛؼ نشؼجخ انؼاللبد انؼبيخ ْٕ   

ـــتــالوىافقـ  

77 

ثشأٌ انطبنجخ/ عٓٛش فبسط ساعٙ لغى انغغشافٛب شؼجخ ػبيخ " اَزظبو" ٔانزٗ أدد إيزؾبَبد 

( دسعخ ثزمذٚش يمجٕل 12ػهٗ ) صهذو ٔؽ2017آخش يبدح " عفشافٛخ يصش" دٔس َٕفًجش   

و 2017َؾٛػ ػهى عٛبدركى ثأَّ نى ٚزى إدساط اعى انطبنجخ ظًٍ كشٕف انخشٚغٍٛ دٔس َٕفًجش 

و َزبئظ ٔسلٛخ َظبو لذٚى 2011/2012ألٌ عًٛغ َزبئظ انطبنجخ ثذأد يٍ انؼبو انغبيؼٙ 

MISٔيغغهخ ػهٗ َظبو انًُصٕسح ٔغٛش يغغهخ ػهٗ َظبو  زؾبٌ ٔلذ أدد انطبنجخ اي 

 2013/2014ثبنفشلخ انشاثؼخ ــ  2012/2013ثبنفشلخ انضبنضخ ــ  2011/2012األػٕاو 

ـ  2014/2015ثبنفشلخ انشاثؼخ " ثبق نإلػبدح ٔاَمطؼذ ػٍ انذساعخ فٗ األػٕاو 

و ، ٔرنك غجمبً نهًبدح 2016/2017ٔػبدد العزكًبل دساعزٓب فٗ دٔس َٕفًجش  2015/2016

ٛخ ؽك انزمذو ناليزؾبٌ إرا رى اعزٛبص أكضش يٍ َصف انًمشساد ( } نطبنت انغُخ انُٓبئ80)

انذساعٛخ { نزا َشعى يٍ عٛبدركى انًٕافمخ ػهٗ إدساط اعى انطبنجخ فٗ كشٕف انخشٚغٍٛ فٗ 

و .انمشاس: انًٕافمخ فٗ ظٕء انًغزُذاد انذانخ ػهٗ رنك2017دٔس َٕفًجش ػبو   

ـــتــالوىافقـ  

ةـد الكليـعميقـائم بعمل    
 

    محمد نور الدين السبعاوىأ.د. 


