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 ا (ـة المنيـجامع  –محضر مجلس كلية اآلداب          
 (01/7/8102)( بتاريخ  7رقم ) الجلسة  

              

 الىاحدة ظهسا  اختًغ يدهظ كهٛخ اٜداة فٗ تًبو انغبػخ  (  01/7/8102( انثالثبء ٕٚو فٙ نهإ

 وزئيس الوجلس يد الكليتعوقائن بعول -هحود نىز الدين السبعاوي/ستبر انذكتــــٕبعـخ انغـٛذ األعثشئ

  :وبعضىيت كل هن

 انٕظٛفخ االعـــــــى يغهغم

 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/ اندهغخ ثشئبعخٔلذ ثذأد  راـه

 لبـعٛبدتّ ػهٗ خذٔل األػً ػشضثى  (،بسن هللا السحون السحين)

 ةــــذيـتنفيال الشئـــون أوالً:

 سازـــالقــــــ ــــــىعــىضـــــالو م

  . (08/6/8102) ثمخ  ثتبسٚـخانتصذٚك ػـهٗ يسعـش اندهغـخ انغب - 0
الوصادقـــت 

عـلً 

 ســـــالوحضـ

8** 

ثشبٌ تمشٚش انهدُخ انؼهًٛخ انذائًخ نتشلٛخ االعبتزح ٔاالعبتزح انًغبػذٍٚ نمغى انتبسٚخ ثتشلٛخ انذكتٕس/ ششٚف 

 يسًذ ازًذ ػجذ اندٕاد انٗ دسخخ اعتبر يغبػذ ثزاد انمغى 
 ــــتــالوىافق

3** 

دغشافٛب ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ تؼٍٛٛ انغٛذ/ ػٕض يصطفٗ يسًذ ثذُٚٗ فٗ ٔظٛفخ يذسط يزكشح يٍ لغى ان

 يغبػذ ثزاد انمغى 
 ــــتقــالوىاف

4 

 8102يزكشح يٍ لغى االختًبع ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ تؼذٚم تشكٛم ٔظغ االعئهخ ٔانتصسٛر نذٔس يبٕٚ 

 نًشزهخ انهٛغبَظ 
 ـــتــالوىافقـ

  ـــتـالوىافقـ 8107/8102نهؼبو اندبيؼٗ  8102ًٛخ ثبنكهٛخ ٔاػتًبد َتٛدخ انهٛغبَظ نذٔس يبٕٚ اػتًبد َتٛدخ انفشق انؼه 5

 ــــتــالوىافق 8107/8102اػتًبد َتٛدخ انذساعبد انؼهٛب ٔانذثهٕيبد نهؼبو اندبيؼٗ  6

7*** 

انًذسط انًغبػذ يزكشح يٍ لغى انهغخ االَدهٛضٚخ ثشبٌ انًٕافمخ ػهٗ تششٛر انغٛذح/ عًش يسًذ اعًبػٛم 

 ثمغى انهغخ االَدهٛضٚخ نهتمذو نجؼثخ االششاف انًشتشن ظًٍ خطخ االداسح انؼبيخ نهجؼثبد 
 ـتـــالوىافقــ

 ثانياُ : الدرسات العليا 

 تــــالوىافقــ لغى دساعبد إعاليّٛ ػهٙ خشاد )ٔافذ نٛجٙ اندُغٛخ(يُر دسخّ انذكتٕساِ نهطبنت/ ػجذ انٕازذ يسًذ  ***8

 تــــالوىافقــ يُر دسخّ انذكتٕساِ نهطبنجّ/ شًٛبء زغٍ ػهٙ يسًذ                   لغى إػالو  **9

 تــــالوىافقــ يُر دسخّ انذكتٕساِ نهطبنجّ/ آالء يبْش خفبخّ                            لغى إػالو  **11

 تــــالوىافقــ لغى دساعبد إعاليّٛ       يُر دسخّ انًبخغتٛش نهطبنجخ/ أيبَٙ خًبل يسًذ إعًبػٛم      **11

 تــــالوىافقــ يُر دسخّ انذكتٕساِ نهطبنت/ ػبدل يسًذ ػبيش )ٔافذ نٛجٙ اندُغٛخ(    لغى دساعبد إعاليّٛ - **12

 تــــالوىافقــ يُر دسخّ انًبخغتٛش نهطبنجّ/ شًٛبء ػهٙ زغٍ انششلبٔ٘          لغى دساعبد إعاليّٛ  **13

 تــــالوىافقــ ر دسخّ انًبخغتٛش نهطبنجّ/ كشعتٍٛ صبنر ثششٖ فشج            لغى ػهى َفظ يُ *14

 تــــالوىافقــ قسن اآلثاز                       يُر دسخّ انًبخغتٛش نهطبنجّ/ ػجٛش خًؼّ شبرنٙ **15

 تــــالوىافقــ ٕساِ إػالوتشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ دػبء يسًذ فٕص٘ ػٛغٗ                  دكت 16*
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 تــــالوىافقــ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ أعًبء يسًذ أزًذ يسًٕد                 دكتٕساِ خغشافٛب **17

 تــــالوىافقــ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ أزًذ يسًذ فًٓٙ                            دكتٕساِ نغخ ػشثٛخ **18

 ـــتــالوىافقـ خ نهطبنت/ زغٍٛ ػهٙ ػجذ انمبدس                     يبخغتٛش نغخ ػشثٛختشكٛم ندُخ يُبلش *19

 ـــتــالوىافقـ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ أزًذ يسًذ ػجذ انؼبل يسًذ               دكتٕساِ آثبس   **21

 ـــتــالوىافقـ دكتٕساِ تبسٚخ   تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ أزًذ يؼشٔف ػجذ هللا                      **21

 ـــتــالوىافقـ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ أعًبء يسًذ يُٓٙ                        يبخغتٛش تبسٚخ  **22

 ـــتــالوىافقـ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ سٚى يصطفٗ ػهٙ زبيذ          يبخغتٛش يكتجبد ٔيؼهٕيبد **23

 ـــتــالوىافقـ خ نهطبنجخ/ ٔفبء زدبج كبشف                    دكتٕساِ نغخ ػشثٛختشكٛم ندُخ يُبلش **24

 ـــتــالوىافقـ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنجخ/ أيٛشح عؼذ يسًذ                     دكتٕساِ تبسٚخ  **25

 ـــتــالوىافقـ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ زًذاٌ زًٛذ أزًذ                     يبخغتٛش تبسٚخ  **26

27
**** 

 ـــتــالوىافقـ تشكٛم ندُخ يُبلشخ/ إنٓبو خهٛفّ ػجذ انشزٛى                         يبخغتٛش آثبس

 ـــتــالوىافقـ خغتٛش دساعبد إعاليّٛ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ ٕٚعف يٛالد ثشٛش               يب 28

 ـــتــالوىافقـ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ ػًشٔ سثٛغ زغٍ                   يبخغتٛش دساعبد إعاليّٛ  29

 تــــالوىافقــ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ يسًذ يسًذ شهمبيٙ               يبخغتٛش ػهى َفظ  31

 تــــالوىافقــ بنجّ/ يبس٘ فبٚك داَٛبل                   دكتٕساِ ػهى َفظ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهط 31

 تــــالوىافقــ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنجّ/ ْبَٙ زغٍٛ ػجذ انْٕبة           دكتٕساِ ػهى َفظ 32

 تــــالوىافقــ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ ػًشٔ يسًٕد يسًذ               يبخغتٛش نغخ ػشثٛخ  33

 تــــالوىافقــ تشكٛم ندُخ انًُبلشخ نهطبنت/ يسى ػًش ػجذ اندهٛم        يبخغتٛش دساعبد إعاليّٛ 34

 تــــالوىافقــ تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ يبْش أزًذ يسًذ               يبخغتٛش دساعبد إعاليّٛ  35

 تــــالوىافقــ يبخغتٛش دساعبد إعاليّٛ  تشكٛم ندُخ يُبلشخ نهطبنت/ انًختبس كشظُّٛ دٔدٔ        - 36

 تــــالوىافقــ تؼذٚم إششاف انطبنجخ/ سشب ػجذ انفعٛم                                  يبخغتٛش آثبس  37

 تــــالوىافقــ تؼذٚم إششاف انطبنجخ/ أيم يسًذ سيعبٌ                                 يبخغتٛش آثبس 38

 تــــالوىافقــ انطبنجخ/ دػبء فٛصم شًظ انذٍٚ                             دكتٕساِ إػالوتدًٛذ لٛذ  39

 تــــالوىافقــ يذ فتشح تغدٛم انطبنجخ/ دػبء يسًذ فٕص٘             ػبو عبدط        دكتٕساِ إػالو   41

41 

ٕظٕع: إسخَٕٕيٛكظ تصًٛى يٕالغ تغدٛم انطبنت/ أزًذ ػجذ هللا خهف هللا ػجذ انغُذ    دكتٕساِ إػالو ي

 انكٕيٛكظ انؼشثٛخ ٔاألخُجٛخ ٔػاللتٓب ثبنتفعٛالد اإلخشاخٛخ نذٖ انمشاء "دساعخ تطجٛمٛخ". 

 تــــالوىافقــ

 تــــالوىافقــيٕظٕع: انًزْجٛخ ثٍٛ  تغدٛم انطبنجخ/ آٚخ انغٛذ ػجذ انغالو ػجذ انسًٛذ     يبخغتٛش دساعبد إعاليٛخ 42
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 هٛهٛخ(.االَتشبس ٔاالَذثبس )دساعخ تس

43 

تغدٛم انطبنجخ/ ساَذا َبصش تمٙ صكٙ     يبخغتٛش آثبس يٕظٕع: األفؼبل انًعبػفخ فٙ انهغخ انًصشٚخ 

 انمذًٚخ "دساعخ نغٕٚخ يؼدًٛخ"

 تــــالوىافقــ

44 

تغدٛم انطبنت/ يسًذ خهف كبيم لُذٚم   دكتٕساِ ػهى َفظ يٕظٕع: ثؼط انًتغٛشاد انُفغٛخ 

 ػٛخ انًُجئخ ثبنتطشف انذُٚٙ نذ٘ ػُٛخ يٍ انطالة اندبيؼٍٛٛ. ٔاالختًب

 تــــالوىافقــ

45 

دكتٕساِ ػهى َفظ يٕظٕع: انًُٕرج انغججٙ فٙ انؼاللخ ثٍٛ   -تغدٛم انطبنت/ كشعتٍٛ شكش٘ شفٛك  

خ يُغصبد انسٛبح انٕٛيٛخ ٔأعبنٛت انًٕاخٓخ ٔانشظب ػٍ انسٛبح نذٖ ػُٛخ يٍ انُغبء انًؼٛالد يغ دساع

 زبنخ اكهُٛٛكٛخ نسبنخ فشدٚخ.

 تــــالوىافقــ

46 

تغدٛم انطبنجخ/ صفبء سخت إثشاْٛى زبيذ      يبخغتٛش ػهى َفظ يٕظٕع: فبػهٛخ ثشَبيح إسشبد٘ لبئى 

 ػهٗ تًُٛخ انتؼبغف فٙ خفط انغهٕن انؼذٔاَٙ نذٖ ػُٛخ يٍ انًشاْمٍٛ اندبَسٍٛ

 تــــالوىافقــ

47 

يبخغتٛش ػهى َفظ يٕظٕع: يكَٕبد انًُبػّ انُفغٛخ ٔػاللتٓب ثًؼُٗ  -ػجبط  تغدٛم انطبنجخ/ اعّٛ سثٛغ 

 انسٛبح نذٖ ػُٛخ يٍ انًتؼبفٍٛ يٍ يشظٗ فٛشٔط عٙ. 

 تــــالوىافقــ

48 

يٕظٕع: أعبنٛت انتفكٛش ٔثؼط انًتغٛشاد  يبخغتٛش ػهى َفظ   -تغدٛم انطبنت/ انطبْش اششف يسًذ   

ٍ ٔانمٕانت انًُطٛخ ٔانتؼصت( ثذٖ انًُتًٍٛ ندًبػبد دُٚٛخ ٔغٛش انًُتًٍٛ انًؼشفخ ٔاالختًبػّٛ )ػذو انتٛم

 ٔػاللتٓب ثبنًٛم نهتطشف: دساعخ يمبسَخ.

 تــــالوىافقــ

 تــــالوىافقــ يزكشح يمذيخ يٍ لغى االثبس ثشأٌ تشكٛم ندُخ نتؼذٚم الئسّ انمغى ثبنشؼت انثالثخ 49

51 

ٚظ ثمغى انذساعبد اإلعاليٛخ ثشأٌ إظبفخ انتخصص فٙ يزكشح يمذيخ يٍ ثؼط أػعبء ْٛئخ انتذس

 شٓبداد انًبخغتٛش ٔانذكتٕساِ نمغى انذساعبد اإلعاليٛخ. 

 تــــالوىافقــ

 تــــالوىافقــ تى اإلتفبق ػهٗ أٌ ٚغتخشج انمغى انًؼُٙ إفبدح ثبنتخصص انًطهٕة ٔاأليش يؼشٔض ػهٗ يدهظ انكهٛخ. 51

52 

ثشأٌ التشازبد نتؼذٚم الئسخ دثهٕو دساعبد انًشأح انُغٕٚخ ٔانُٕع  يزكشح يمذيخ يُمغى االختًبع

 االختًبػٙ. 

 تــــالوىافقــ

53 

ٔاأليش  04ٔافك انًدهظ ػهٗ التشاذ لغى اختًبع ثعغػ يمشساد انذثهٕو إنٙ عتخ يمشساد ثذال يٍ 

 يؼشٔض ػهٗ يدهظ انكهٛخ. 

 تــــالوىافقــ

54 

يٍ دثهٕيبد انكهٛخ ثالثٌٕ األلصٗ نؼذد انطالة انًمجٕنٍٛ فٙ أ٘ دثهٕو ٔافك انًدهظ ػهٗ أال ٚتدبٔص انسذ 

 . غبنجب 

 تــــالوىافقــ

 ثالثا : شئون الطالب 

55 
 ـــتــالوىافقـخشٚدخ لٗ االػالو شؼجخ انؼاللبد انؼبيخ   –يزكشح ثشبٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / اًٚبٌ ٚغٍٛ يسًذ 
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 نُتٛدخ ٔانزٖ تشغت فٗ تصسٛر اعًٓب نٕسٔدح خطب فٗ كشٕف ا

56 

اَتظبو دٔس  ػهى انُفظٗ فخشٚدخ  – صجبذ شٕلٗ ٚبعٍٛ يسًٕديزكشح ثشبٌ انطهت انًمذو يٍ انطبنجخ / 

 ٔانزٖ تشغت فٗ تصسٛر اعًٓب نٕسٔدح خطب فٗ كشٕف انُتٛدخ  8101يبٕٚ 

 ـــتــالوىافقـ

57 

انشاثؼخ لغى انهغخ انفشَغٛخ ثؼذ انغبء لشاس  تؼذٚم زبنخ انطبنت/ كٛشنظ ادٔاس عهًٛبٌ انفشلخيزكشح ثشبٌ 

 يدهظ انتبدٚت االثتذائٗ ٔانزٖ لعٗ ثسشيبٌ انطبنت فٗ انًبدح يسم انٕالؼخ ٔانًبدح انتٗ تهٛٓب 

 ـــتــالوىافقـ

58 

يزكشح ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ لجٕل ػزس انطبنجخ / شًٛبء يسًذ عُٕعٗ انًمٛذح ثبنفشلخ انشاثؼخ لغى االػالو 

  8107/8102ػهًب ثبَخ انفشصخ انشاثؼخ نهؼبو اندبيؼٗ   8102ش دٔس َٕفًج

 ـــتــالوىافقـ

59 

تؼذٚم زبنخ انطبنت/ ازًذ صفٕد غّ فًٓٗ  انفشلخ االٔنٗ  لغى ػهى انُفظ ثؼذ انغبء لشاس يزكشح ثشبٌ 

 بيدهظ انتبدٚت االثتذائٗ ٔانزٖ لعٗ ثسشيبٌ انطبنت فٗ انًبدح يسم انٕالؼخ ٔانًبدح انتٗ تهٛٓ

 ـــتــالوىافقـ

 ةـد الكليـعميقـائم بعمل  
 

    محمد نور الدين السبعاوىأ.د. 


