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 ا (ـة المنيـجامع  –محضر مجلس كلية اآلداب          
 (12/6/2112)( بتاريخ  6رقم ) الجلسة  

              

 الىاحدة ظهسا  اجزّغ ِجٍظ و١ٍخ ا٢داة فٝ رّبَ اٌغبػخ  (  23/7/3122( اٌثالثبء ٠َٛ فٟ نهإ

 وزئيس الوجلس يد الكليتعوقائن بعول -هحود نىز الدين السبعاوي/سزبر اٌذوزــــٛبعـخ اٌغـ١ذ األعثشئ

  :وبعضىيت كل هن

 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 السٌد بهاء دروٌشأ.د.  3

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رجب عبد المولى ا.د.  4

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

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

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

 لجغرافٌااقسم ب أستاذ أ.د/ نارٌمان علً دروٌش 8

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

 أستاذ بقسم اللغة العربٌة صفوت عبد هللا الخطٌبأ.د/  11

 متفرغ بقسم االثار أستاذ  محمود احمد دروٌشأ.د/  11

 رئٌس قسم الدراسات السكانٌة    احمد فاروق الجهمىأ.د /  12

 قسم اآلثار سرئٌ أ.د/ صدقة موسى  على 13

 الفلسفة رئٌس قسم  احمد محمود الجزارأ.د.  14

 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   محمد احمد شلبىأ.د/  19

 للغة الفرنسٌة بقسم ارئٌس  عمرامٌن ابو نصر أ.د/  21
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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

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

 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

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

 رئٌس قسم المكتبات  تفٌدة سمٌر محمود أ.د.  29

 مدرس قسم اللغة االنجلٌزٌة د/ ماجدة حسن توفٌق  31

 مدرس بقسم علم النفس   نشوى عمر الفاروق د/  31

 رئٌس قسم الجغرافٌا أ.د/ رئٌس قسم الجغرافٌا 32
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 وزئيس الوجلــس عويد الكليت – محمد نور الدين السبعاوى السيد األستاذ الدكتىز/ اٌجٍغخ ثشئبعخٚلذ ثذأد  راـه

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

 ةــــذيـتنفيال الشئـــون أوالً:

 سازـــالقــــــ ــــــىعــىضـــــالو م

  . (26/6/3122) بثمخ  ثزبس٠ـخاٌزظذ٠ك ػـٍٝ ِذضـش اٌجٍغـخ اٌغ - 2
الوصادقـــت 

عـلً 

 ســـــالوحضـ

3 
رٕج١خ ػٍٝ سؤعبء االلغبَ اػ١ٍّخ ثبٌزٕج١خ ػٍٝ عىشرش٠خ اٌمغُ ثزذش٠ش ج١ّغ اعزّبساد ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ 

 ٚإٌّزذث١ٓ ٌٍزذس٠ظ ثبٌمغُ ٚرغ١ٍّٙب ٌٍّٛظف اٌّخزض 
 ــــتــالوىافق

4 
 –٠خ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ سفغ اٌجضاء اٌّٛلغ ػٍٝ اٌغ١ذح/ عبسح ِذّذ ادّذ شٍمبِٝ ِزوشح ِٓ لغُ اٌٍغخ االٔج١ٍض

 اٌّؼ١ذح ثبٌمغُ 
 ــــتقــالوىاف

5 
ِزوشح ِٓ لغُ اٌجغشاف١ب ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ سفغ اٌجضاء اٌّٛلغ ػٍٝ االعزبر اٌذوزٛس/ ِذّذ اٌجذسٜ ِذّذ ٔج١ٗ 

 االعزبر اٌّزفشؽ ثبٌمغُ 
 ـــتــالوىافقـ

5 
اٌّؼ١ذ ثبٌمغُ فٝ ٚظ١فخ  –شح ِٓ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رؼ١١ٓ اٌغ١ذ/ ادّذ طالح ِذّذ وبًِ ِزو

 ِذسط ِغبػذ ثزاد اٌمغُ 
  ـــتـالوىافقـ

6 
اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ فٝ  –ِزوشح ِٓ لغُ االثبس ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رؼ١١ٓ اٌغ١ذ/ ادّذ طالح ِذّذ اٌشبرٌٝ  

 اد اٌمغُ ٚظ١فخ ِذسط ثز
 ــــتــالوىافق

7 
اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ فٝ ٚظ١فخ  –ِزوشح ِٓ لغُ االثبس ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رؼ١١ٓ اٌغ١ذ/ ادّذ ػطب دسثبٌخ ع١ف  

 ِذسط ثزاد اٌمغُ 
 ـتـــالوىافقــ

8 
ذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ ٚرٌه ِزوشح ِٓ لغُ ػٍُ إٌفظ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌجٕخ فذض ٚرؼ١١ٓ اٌغ١ذح/ ػال ػّش ِٕجٛد اٌّ

 ٌزشل١زٙب اٌٝ ٚظ١فخ ِذسط 
 ـتـــالوىافقــ

9 
ِزوشح ِٓ لغُ االػالَ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌجبْ رظذ١خ ٚٚضغ اِزذبٔبد اٌفظً اٌذساعٝ اٌثبٔٝ ٌٍؼبَ 

  3122/3122اٌجبِؼٝ 
 تــــالوىافقــ

 تــــالوىافقــ  3122اٌشفٜٛ ٌٍفظً اٌذساعٝ اٌثبٔٝ ِزوشح ِٓ لغُ اٌفٍغفخ ثشأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ  ٌجبْ اِزذبٔبد  11

11 
ِزوشح ِٓ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشبْ اٌذبق رشى١ً ٚضغ االعئٍخ ٚاٌزؼذ٠ً الِزذبٔبد اٌذثٍَٛ اٌخبص ٌى١ٍخ اٌزشث١خ 

 3122/3122إٌٛػ١خ 
 تــــالوىافقــ

12 
١خ ٌٍؼبَ ٌٍفظً اٌذساعٝ اٌثبٔٝ ِزوشح ِٓ لغُ اٌزبس٠خ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٚضغ االعئٍخ ٚاٌزظذ

3122/3122  
 تــــالوىافقــ

13 
ِزوشح ِٓ لغُ اٌزبس٠خ ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌجبْ االِزذبٔبد اٌشف٠ٛخ  ٌٍؼبَ ٌٍفظً اٌذساعٝ اٌثبٔٝ 

3122/3122  
 تــــالوىافقــ

 تــــالوىافقــ    ١3122/3122خ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ِزوشح ِٓ لغُ االجزّبع ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌجبْ ٚضغ االعئٍخ ٚاٌزظذ 14

 تــــالوىافقــ 3122/3122ِزوشح ِٓ لغُ االجزّبع ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌجبْ ٚضغ االعئٍخ ٚاٌزظذ١خ ٌّشدٍخ ا١ٌٍغبٔظ  15

16 
بد إٌغ٠ٛخ ٌٍؼبَ ِزوشح ِٓ لغُ االجزّبع ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌجبْ اِزذبٔبد اٌشفٜٛ اٌخبطخ ثذثٍِٛخ اٌذساع

  3122/3122اٌجبِؼٝ 
 تــــالوىافقــ

 ثانياُ : الدرسات العليا 

17 
 ِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ ِذّذ عؼذ وبًِ ا١ِٓ                لغُ اٌذساعبد اإلعال١ِخ

 تــــالوىافقــ
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 تــــالوىافقــ إلعال١ِخِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ ِظطفٝ ػجذ اٌغالَ ِذّذ          لغُ اٌذساعبد ا 18

 تــــالوىافقــ ِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ ػٛع ِظطفٝ ِذّذ ثذ٠ٕٟ        لغُ اٌجغشاف١ب 19

 تــــالوىافقــ ِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ ِذّذ ِذّذ ٔج١ت صوٟ             لغُ اٌذساعبد اإلعال١ِخ 21

 تــــالوىافقــ فع ػٍٟ           لغُ اٌذساعبد اإلعال١ِخِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ دغ١ٓ شؼجبْ دب 21

 تــــالوىافقــ ِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ ٚج١ٗ أدّذ دغب١ٔٓ أدّذ          لغُ اٌذساعبد اإلعال١ِخ 22

 تــــالوىافقــ ِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ ِفضً دٍّٟ ِفضً عٍطبْ        لغُ اٌذساعبد اإلعال١ِخ 23

 تــــالوىافقــ ِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌجخ/ دٕبْ ػٍٟ ششف ػجذ اٌظّذ      لغُ اٌذساعبد اإلعال١ِخ 24

 تــــالوىافقــ ِٕخ دسجٗ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌجٗ/ س٠ٙبَ جّبي ادّذ دغٓ            لغُ اإلػالَ 25

 تــــالوىافقــ ُ ػٍُ إٌفظِٕخ دسجٗ اٌذوزٛساٖ ٌٍطبٌجخ/ سأذٖ ِذّذ ػجذ اٌجٛاد                 لغ 26

 تــــالوىافقــ ِٕخ دسجٗ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ أدّذ شؼجبْ طٗ                         لغُ ػٍُ ٔفظ  27

 ـــتــالوىافقـ ِٕخ دسجٗ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌجخ/ إعشاء ػجذ اٌشدّٓ ِذّٛد           لغُ ػٍُ إٌفظ  28

 ـــتــالوىافقـ ذٟ ِذّذ جبد ِذّذ                   لغُ ا٢ثبسِٕخ دسجخ اٌّبجغز١ش ٌٍطبٌت/ ٠ 29

 ـــتــالوىافقـ ِٕخ دسجٗ اٌّبجغزٟ ٌٍطبٌجخ/ ثغّخ ػجذ اٌشدّٓ ػٛع            لغُ اٌذساعبد اإلعال١ِخ 31

 ـــتــفقـالوىا رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ ٚفبء ِذّذ ِٕٟٙ                            دوزٛساٖ ػٍُ ٔفظ  31

 ـــتــالوىافقـ رجذ٠ذ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ ِذّذ ػٍٟ دغ١ٓ ػٍٟ        ِبجغز١ش دساعبد إعال١ِخ  32

 ـــتــالوىافقـ رجذ٠ذ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ِشٖٚ ػّش أ١ِٓ أثٛ إٌظش        دوزٛساٖ ٌغخ فشٔغ١خ 33

 ـــتــالوىافقـ ػجذ اٌشدّٓ        ِبجغز١ش دساعبد إعال١ِخرشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ ِذّذ أدّذ ػٍٟ   34

 ـــتــالوىافقـ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ جّؼٗ ػجذ اٌذ١ّذ عبٌُ                 دوزٛساٖ دساعبد إعال١ِخ  35

 ـــتــفقـالوىا رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ عّش ػظبَ فزذٟ ِذّذ                دوزٛساٖ دساعبد إعال١ِخ  36

 ـــتــالوىافقـ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ اثزغبَ عؼذاٚٞ ِذّذ ػجذ اٌجٛاد   ِبجغز١ش دساعبد إعال١ِخ 37

 ـــتــالوىافقـ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ ِذّذ دغ١ٓ ػٍٟ دغ١ٓ                    ِبجغز١ش آثبس  38

 تــــالوىافقــ سٚص          ِبجغز١ش آثبسرشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ ِش٠ُ ِب٘ش ٠ٛعف ٔب 39

 تــــالوىافقــ  دوزٛساٖ دساعبد إعال١ِخ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌت/ ػالء ِذّٛد ِذّذ ػجذ اٌمبدس  41

 تــــالوىافقــ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ طفبء شذبرٗ ػٍٟ شذبرٗ      ِبجغز١ش ٌغخ ػشث١خ  41

 تــــالوىافقــ جخ/ عٛصاْ سِضبْ ِذّٛد         دوزٛساٖ ٌغخ ػشث١خ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌ 42

 تــــالوىافقــ رجذ٠ذ رشى١ً ٌجٕخ ِٕبلشخ ٌٍطبٌجخ/ عبسح ِذّذ أدّذ       ِبجغز١ش ٌغخ إٔج١ٍض٠خ 43

 تــــالوىافقــ فزشح رغج١ً اٌطبٌجخ/ عبسح ِذّذ أدّذ شٍمبِٟ    ِذ ػبَ ثبِٓ    ِبجغز١ش ٌغخ إٔج١ٍض٠خ 44

 تــــالوىافقــ ِذ فزشح رغج١ً اٌطبٌت/ ِذٟ ِب٘ش أدّذ ػجذ اٌؼبطٟ   ِذ ػبَ عبثغ   ِبجغز١ش ٌغخ ػشث١خ 45

 تــــالوىافقــ رؼذ٠ً إششاف اٌطبٌجخ/ أًِ ِذّذ سِضبْ            ِبجغز١ش آثبس  46

 تــــالوىافقــ س٠خإضبفخ ِششف ٌٍطبٌجخ/ أ١ِشح فب٠ض                              ِبجغز١ش رب 47

 تــــالوىافقــ دوزٛساٖ إػالَ ػٍّب ثأْ اٌزؼذ٠ً غ١ش جٛ٘شٞ  اٌطبٌجخ/ دػبء ِذّذ فٛصٞ ػ١غٟ   رؼذ٠ً ِٛضٛع  48

 تــــالوىافقــ إاٌغبء رغج١ً اٌطبٌت/ أعّبء طٍؼذ دغٓ ِذّذ    ِبجغز١ش اجزّبع ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش ٌجٕخ اإلششاف.   49

51 
طفبء إعّبػ١ً ٠ٛعف إعّبػ١ً ِبجغز١ش ٌغخ فشٔغ١خ ِٛضٛع: اٌزٛاطً اٌٍفظٟ فٟ ِغشد١خ  رغج١ً اٌطبٌجخ/

 "أٔز١جْٛ" ي جْٛ وٛوزٛ دساعخ ٌغ٠ٛخ. 
 تــــالوىافقــ

51 
رغج١ً اٌطبٌت/ سث١غ ػشفٗ فىشٞ ِذّٛد  ِبجغز١ش ربس٠خ ِٛضٛع: ِٛلف غبٔب ِٓ اٌظشاع اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٟ 

(2562 – 2525 .) 
 تــــالوىافقــ

 تــــالوىافقــ رغج١ً اٌطبٌجخ/ ٚالء إثشا١ُ٘ ػجذ اٌالٖ طبٌذ١ٓ                       ِبجغز١ش إػالَ  -4 52
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ِٛضٛع: إداسح األصِبد اٌذ١ٌٚخ وّب رؼىغٙب ِٛالغ اٌظذف األِش٠ى١خ "دساعخ رطج١م١خ ػٍٟ ػ١ٕخ ِٓ االصِبد اٌزٟ 

 ٚاجٙزٙب اإلداسح األِش٠ى١خ". 

 تــــالوىافقــ أدّذ إِبَ ِظطفٝ      ِبجغز١ش آثبس ِٛضٛع: شجبن اٌظ١ذ ٚسِض٠زٙب فٟ اٌذضبسح اٌّظش٠خ.رغج١ً اٌطبٌت/  53

54 
ِٛضٛع: ِٕبظش اٌّذج١ٓ فٟ رظب٠ٚش ِخطٛطبد ِبجغز١ش آثبس    رغج١ً اٌطبٌجخ/ اٌش١ّبء أثٛ ثىش ِذّذ أدّذ    

 اٌّذسعخ اٌؼثّب١ٔخ )دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ف١ٕخ(. 
 تــــالوىافقــ

55 
ِٛضٛع: دٚس اٌؼاللبد ٚاٌزغ٠ٛك اٌّجبشش فٟ ِبجغز١ش إػالَ    رغج١ً اٌطبٌجخ/ إعالَ ػ١ذ أدّذ أثٛ اٌذجبج    -

 رذم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٌششوبد األد٠ٚخ "دساعخ رطج١م١خ". 
 تــــالوىافقــ

56 
ٚادٞ اٌؼّشأٟ جٕٛثب ٚادٞ  ِٛضٛع: ِٕطمخ ا١ٌّٕب ث١ٓ ُ  ِبجغز١ش جغشاف١برغج١ً اٌطبٌجخ/ إ٠ّبْ عالَ إثشا١٘ -

 طشفب شّبال دساعخ فٟ اٌج١ّٛسفٌٛٛج١خ اٌزطج١م١خ.
 تــــالوىافقــ

57 
رغج١ً اٌطبٌت/ إعّبػ١ً ػّش سِضبْ )ٚافذ ١ٌجٟ اٌجٕغ١خ( ثظفخ ِجذئ١خ ٌذ١ٓ ٚسٚد اٌّٛافمخ األ١ِٕخ ٌذسجخ 

ّبْ ثٓ عٕذ إٌجذٞ اٌف١ٍىبٚٞ ِٛضٛع: اٌغشس فٟ ججٙخ ثٙجخ اٌجظش ٌؼثجغز١ش ثمغُ اٌذساعبد اإلعال١ِخاٌّب

 ٘ـ( دساعخ ٚرذم١ك. 2353اٌجظشٞ )د 

 تــــالوىافقــ

58 
ِٛضٛع: ارجب٘بد اٌخطبة اإلػالِٟ ٌٍؼاللبد بجغز١ش إػالَ ِ ٔذا ػجذ اٌخبٌك ثشٚد ػجذ اٌظجٛسرغج١ً اٌطبٌجخ/ س

 ٛجٙخ.  اٌّظش٠خ اٌشٚع١خ دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ٌٍمٕٛاد اٌفضبئ١خ اٌؼشث١خ ٚاٌمٕٛاد اٌشٚع١خ اٌّ
 تــــالوىافقــ

59 
 َِبجغز١ش إػال  رغج١ً اٌطبٌجخ/ ػبئشخ سث١غ ع١ذ ػٍٟ 

 ِٛضٛع: ِؼبٌجٗ ِٛالغ اٌزٛاطً االجزّبػٟ ٌمضب٠ب اٌالجئ١ٓ ٚارجٙبرُٙ ٔذٛ٘ب دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ١ِٚذا١ٔخ. 
 تــــالوىافقــ

61 
ع: غضٚ ِٛالغ اٌزٛاطً االجزّبػٟ فٟ ِٛضٛ رغج١ً اٌطبٌت/ أدّذ رٛف١ك أ١ِٓ ػٍٟ       ِبجغز١ش ٌغخ إٔج١ٍض٠خ

 ِغشد١بد ِخزبسح ِٓ األدة األِش٠ىٟ اٌّؼبطش
 تــــالوىافقــ

61 
رغج١ً اٌطبٌت/ ػجذٖ طبٌخ فشج اٌغ١ذ    دوزٛساٖ دساعبد إعال١ِخ ِٛضٛع: ِضاػُ األط١١ٌٛٓ ث١ٓ اٌزأ١٠ذ ٚاٌزجذ٠ذ 

 "دساعخ أط١ٌٛخ رذ١ٍ١ٍخ". 
 تــــالوىافقــ

62 
أِبٟٔ ش١ّٟ ٔظش شذبرٗ   ِبجغز١ش آثبس ِٛضٛع: اٌذشف ٚاٌظٕبػبد فٟ إل١ٍُ ِظش اٌٛعطٝ  رغج١ً اٌطبٌجخ/

 خالي اٌؼظش٠ٓ ا١ٌٛٔبٟٔ ٚاٌشِٚبٟٔ.
 تــــالوىافقــ

63 
ِٛضٛع: إداسح اٌٛثبئك ثّجّغ ِذبوُ  رغج١ً اٌطبٌجخ/ سٚف١ذا دّذٞ فٌٟٛ ٠ٛعف     ِبجغز١ش ِىزجبد ِٚؼٍِٛبد

 ذفع اٌىٍٟ. ا١ٌّٕب: دساعخ دبٌخ ٌمٍُ اٌ
 تــــالوىافقــ

64 
رغج١ً اٌطبٌت/ أدّذ ِذّذ دغ١ٓ وبًِ   ِبجغز١ش ٌغخ فشٔغ١خ ِٛضٛع: رم١ٕخ اٌىزبثخ ػٕذاٌىبرجخ أٟٔ إسٔٛ "دساعخ 

 إجزّبػ١خ ٌغ٠ٛخ
 تــــالوىافقــ

 ثالثا : شئون الطالب 

65 
ٚاٌزٜ رُ فظٍخ ِٓ اٌى١ٍخ ُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ اٌطبٌت / اثٛ ثىش ادّذ وبًِ اٌفشلخ اٌثبٌثخ لغ اػبدح ل١ذ ِزوشح ثشبْ 

  العزٕفبرح ِشاد اٌشعٛة 
 ـــتــالوىافقـ

66 
ػٓ دخٛي ِزوشح ثشبْ اٌّٛافمخ ػٍٝ لجٛي ػزس اٌطبٌجخ/ ٕ٘بء ٔبطش ِذّذ جبثش اٌّم١ذح ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ لغُ اٌزبس٠خ 

 االِزذبٔبد 
 ـــتــالوىافقـ

 ةـد الكليـعميقـائم بعمل  
 

    الدين السبعاوى  محمد نورأ.د. 


