" بسمميحرلا نمحرلا هللا "

قكس إدتناع فلظ نلٔة الفيٌْ اؾنٔلُ-اؾلطة زقه ()8
امليعكد بتازٓذ 2020/5/13و

-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

إىُ فى ْٓو األزبعاء املْافل 2020/5/13و مت عكد إدتناع فلظ نلٔة الفيٌْ اؾنٔلُ ظلطتة زقه ( )8حٔح ناىت الطاعة
الجاىٔة عػس ظَسًا ؼت زئاضة :
 -1الطٔد أ0د  /قند إبسأٍه ٍاغـــــــــــــــــــه

ّعكْز نل مً الطادِ أعكاء اجمللظ ٍّه:
 -2الطٔد أ0د  /طازم ننال الدًٓ عادلــــــــــــــى

عنٔد الهلٔـــــــــــُ
ّنٔل الهلٔة لػئٌْ الدزاضات العلٔا ّالبخـــــــــــــــــــــــــــــــــْخ

 -3الطٔد أ0د  /ؾاحل عبد زبُ علـــــــــــــــــــــــى

ّنٔل الهلٔة لػئٌْ التعلٔه ّالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 -4الطٔد أ0د /طازم قنْد ىبٔــــــــــــــــــــــــــُ

ّنٔل الهلٔة لػئٌْ خدمة اجملتنع ّتينٔة البٔئـــــــــــــــــــــــــُ

 -5الطٔد أ0د  /أمحد زدب ؾكــــــــــــــــــــــــــــس

أضتاذ ّزئٔظ قطه اؾسافٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 -6الطٔد أ0د  /إَٓاب عبد اهلل ْٓضـــــــــــــــــف

أضت اذ ّزئٔظ قطه اليخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 -7الطٔد أ0د  /أمحد ضلٔه أمحد ضالــــــــــــــه
 -8الطٔدِ أ0د  /فاطنة ؾالح مدنـــــــــــــــــــــْز
 -9الطٔد أ0د  /إمساعٔل أمحد عامــــــــــــــــــــس
 -10الطٔد أ0د  /عبدالسمحً اؾيـــــــــــــــــــــدى
 -11الطٔدِ أ.و.د /مَا لؤي قنْدحطـــــــــــــني
 -12الطٔدِ أ0د ّ /فاء عنس عبد اؿلٔه مطلـــــــه
 -13الطٔد أ0د ّ / /دٔة عبدِ عبد الػيـــــــــــــــى

أضتاذ ّزئٔظ قطه التؿْٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
أضتاذ ّزئٔظ قطه تسمٔه ّؾٔاىة اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
أضتاذ ّزئٔظ قط ه العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِ
أضتاذ ّزئٔظ قطـه السضْو املتخسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
قائه بأعنال زئٔظ قطه الدٓهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْز
أضتاذ متفسغ بكطه الدٓهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْز
أضتاذ متفسغ بكطه اليخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 -14الطٔد أ0د  /فدي ضٔد ضلٔنـــــــــــــــــــــــاٌ

أضتاذ متفسغ بكطه اؾسافٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 -15الطٔدِ أ0د  /دَٔاٌ فآص عبدالعصٓـــــــــــــــص

أضتاذ بكطه التؿْٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 -16الطٔدِ أ0د  /آياع أبْ العيني امــــــــــــــــــني

أضتاذ بكطه تسمٔه ّؾٔاىة اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

 -17الطٔد د ٍ /ػاو عبد العصٓــــــــــــــــــــــــــــص

مدزع بكطه التؿْٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

 -18الطٔد د  /ضٔد قند عبدالععٔــــــــــــــــــــه

املدٓس التيفٔرى لْحدة قناٌ اؾْدة بالهلٔـــــــــــــــــــــــــــــــُ

 -19الطٔد أ0د  /أمحد خلٔل قنـــــــــــــــــــــــــد

أضتاذ متفسغ بكطه التؿْٓس -ذّخربة ّدزآة باملْاد التى تدزع

 -20الطٔد أ0د  /إبسأٍه قند غصالــــــــــــــــــــُ

أضتاذ بكطه التؿْٓس -ذّ خربة ّدزآة باملْاد التى تــــــــــدزع

ّقد إفتتح الطٔد أ0د  /زئٔظ اجمللظ اؾلطُ " بسم
ثه غسع اجمللظ اليعس فى املْقْعات التالُٔ :
 -1املْقــــْع  :التؿدٓل على قكس اؾلطة الطابكة 0

الكـــــــساز  :مت التؿدٓل على قكس اؾلطة الطابكُ 0
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غئٌْ العاملني

 -2املْقـــــْع :

غؿْف إحاطة فلظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه ( )9امليعكد بتازٓذ 2020/5/7و بعيآًّ البخجني
العلنٔني املكدماٌ مً أ0و0د ٍ /ػاو قند حطً اؾباع –األضتاذ املطاعد بالكطه -إىل اللذية
العلنٔة الدائنة إلضتهنال مسحلة الرتقى لدزدة أضتاذ بكطه الدٓهْز ٍّه نالتاىل :
 ؾٔاغات مطسح املطتكبل بني السقنية ّالْضائط التفاعلٔة 0 -زؤٓة مطتكبلٔة لعسّض املطسح املهػْف مبخافعة املئا 0

 -3املْقـــــْع :

الكـــــــساز :

غؿْف إحاطة فلظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه ( )9امليعكد بتازٓذ 2020/5/7و بعيْاٌ البخح
املكدو مً د  /قند ؾابس عبدااؿنٔد  -املدزع بالكطه – إىل اللذية العلنٔة الدائنة إلضتهنال
إدساءات الرتقى إىل دزدة أضتاذ مطاعد بكطه الدٓهْز ٍّْ نالتاىل :
( املعاؾات التؿنٔنٔة فى العنازة الداخلٔة للنباىى ؾفسٓة الطاقة – دزاضُ على املطهً فى ؾعٔد
مؿس ) 0

أحٔط اجمللظ علن ًا 0

املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه التؿْٓس ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/4و على تػهٔل
ؾية الفخـ لسضالة الدنتْزاِ املكدمُ مً الدازع  /مَيى قند ٓاؤد أمحد – املدزع املطاعد بكطه
التؿْٓس على أٌ تػهل اللذية نالتاىل :
 أ0د  /أمحد خلٔل قنـــــــــــــــــد أ0د  /عاؾه عبدالفتاح حطاىٔــً -أ0د  /مدحت ىاؾس عبدالفتاح

الكـــــــساز :
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الكـــــــساز :
 -5املْقـــــْع :
الكـــــــساز :

أحٔط اجمللظ علن ًا 0

املْافكُ 0

غؿْف مْافكة فلظ قطه التؿْٓس ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/4و على التْؾٔة
بتعٔني و0و  /مَيى قند ٓاؤد أمحد  -فى ّظٔفة مدزع بالكطه بياءاً على الطلب املكدو ميُ حٔح
مت ميخُ دزدة الدنتْزاِ فى 2020/4/21و 0

أّؾى اجمللظ باملْافكُ على التعٔني 0

 -6املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه الرتمٔه ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/11و على تعٔني
الباحجُ ٍ /يد قند طلعت على دزدة مدزع مطاعد بكطه الرتمٔه  ،حٔح مت ميخَا دزددة
املادطتري بتازٓذ 2020/4/21و 0

 -7املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه ( )9امليعكد بتازٓذ 2020/5/7و على ػدٓد
إداشة مسافكة الصّدة املنيْحة للطٔد أ0د  /مجال الطنيْدى ّالتى تعنل بدّلة اإلمازات العسبٔة
املتخدِ ّالتى ضْف تيتَى فى 2020/8/30و  ،مع تطبٔل اللْائح ّالكْاىني 0

الكـــــــساز :

الكـــــــساز :

أّؾى اجمللظ باملْافكُ على التعٔني 0

املْافكُ  ،على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبة 0
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 -8املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه اؾسافٔو ظلطتُ زقه ( )18امليعكد بتازٓذ 2020/5/4و على طلب
ػدٓد إداشة اإلعازة املكدو مً أ0د  /أمحد عنس قند للعنل بهلٔة اإلتؿال  -دامعة الػازقة بدّلة
اإلمازات العسبٔة املتخدِ ّذلو ملدة عاو ٓبدأ مً 2020/9/1و ّٓيتَى فى 2021/8/31و ّ ،ذلط طبك ًا
للْائح ّالكْاىني ّتعلٔنات اؾامعُ 0

 -9املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه العنازِ ظلطتُ زقه ( )13لػَس مآْ 2020و على ػدٓد إداشة اإلعازة
املنيْحة للطٔد الدنتْز  /أميً قند مؿطفى – األضتاذ املطاعد بالكطه للعنل ظامعة أو الكسى
باملنلهة العسبٔة الطعْدٓة للعاو اؾامعى 2021/2020و ( العاو الطابع ) 0

 -10املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه السضْو املتخسنة ظلطتُ زقه ( )31امليعكد بتازٓذ 2020/5/11و على
ىكل الطٔد و0و  /قنْد عبداملعطى عبداجملٔد أمحد املدزع املطاعد بالكطه إىل قطه اؾسافٔو
بهلٔة الفيٌْ اؾنٔلة – دامعة أضْٔط على دزدة غاغسة بَا طبك ًا للْائح ّالكْاىني 0

الكـــــــساز :

الكـــــــساز :

الكـــــــساز :
 -11املْقـــــْع :

املْافكُ  ،على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبة 0

املْافكُ  ،على أٌ ٓته إضتهنال األّزام املطلْبة 0

املْافكُ طبكا للْائح ّالكْاىني 0
-

الكـــــــساز :
 -12املْقــــْع :

الكــــــساز :

غئٌْ الطالب

غؿْف مْافكة فلظ قطه التؿْٓس ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/4و على
تػهٔل ؾاٌ ّاقعى األضئلة ّالتؿخٔح إلمتخاٌ الفؿل الدزاضى الجاىى للعاو اؾامعى
2020/2019و 0
نرلو مْافكة فلظ قطه اليخت ظلطتُ زقه ( )223امليعكد بتازٓذ 2020/5/3و على
تػهٔل ؾاٌ ّاقعى األضئلة ّالتؿخٔح إلمتخاٌ الفؿل الدزاضى الجاىى للعاو اؾامعى
2020/2019و 0
نرلو متت مْافكة فلظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه ( )9امليعكد بتازٓذ 2020/5/7و على
تػهٔل ؾاٌ ّاقعى األضئلة ّالتؿخٔح ملسحلة البهالْزْٓع – دّز مآْ 2020/2019و 0
نرلو متت مْافكة فلظ قطه اؾسافٔو ظلطتُ زقه ( )18امليعكد بتازٓذ 2020/5/4و
على تػهٔل ؾاٌ ّاقعى األضئلة ّالتؿخٔح إلمتخاىات دّز مآْ 2020و 0
ننا متت مْافكة فلظ قطه الرتمٔه ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/11و على
تػهٔل ؾاٌ ّاقعى األضئلة ّالتؿخٔح إلمتخاىات الفؿل الدزاضى الجاىى للعاو اؾامعى
2020/2019و 0
نرلو ّافل فلظ قطه السضْو املتخسنة ظلطتُ زقه ( )31امليعكد بتازٓذ 2020/5/11و
على تػهٔل ؾاٌ ّاقعى األضئلة ّالتؿخٔح إلمتخاىات دّز مآْ 2020و 0
ننا متت مْافكة فلظ قطه العنازة ظلطتُ زقه ( )13لػَس مآْ  2020على تػهٔل ؾاٌ
ّاقعى األضئلة ّالتؿخٔح ملسحلة البهالْزْٓع للفؿل الدزاضى الجاىى 2020/2019و 0

املْافكُ 0

غؿْف املرنسة املكدمُ مً الطٔد أ0د ّ /نٔل الهلٔة لػئٌْ الطالب بياءاً على مرنسة د  /شٓيب
لطفى عبداؿهٔه – املدزع بكطه الدٓهْز بالهلُٔ بػأٌ طلب تعدٓل دزدة الطالبُ  /دالٔا مجال
عبدالياؾس – املكٔدِ بالفسقة اإلعدادى – قطه الدٓهْز فى مكسز تػهٔل ّأضظ تؿنٔه بالفؿل
الدزاضى األّل 2020و ّ ،ذلو بطبب زؾدٍا باـطأ مً الهيرتّل 0

املْافكُ على التعدٓل 0
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 -13املْقــــْع :

الكـــــــساز :
 -14املْقــــْع :

الكـــــــساز :
 -15املْقــــْع :

الكـــــــساز :
 -16املْقــــْع :

الدزاضات العلٔـــا

غؿْف مْافكة فلظ قطه اليخت ظلطتُ زقه ( )223امليعكد بتازٓذ 2020/5/3و على تػهٔل
ؾية املياقػة ّاؿهه لسضالة الدنتْزاِ املكدمُ مً الباحجُ  /ضازِ ميؿْز قند على – املدزع
املطاعد بهلٔة الفيٌْ اؾنٔلة – دامعة األقؿس ّمْقْعَا  " :فلطفة التػهٔل باـامات داٍصة
الؿيع ما بني اليخت ّالتػهٔل اجملطه فى فً اليخت املعاؾس " على أٌ تػهل اللذية نالتاىل :
مػسف ًا ّزئٔطاً
 أ0د  /مؿطفى قنْد قند العصبى أضتاذ اليخت بفيٌْ املئا أ0د  /إَٓاب عبداهلل ْٓضـــــــــــــف أضتاذ ّزئٔظ قطه اليخت بفيٌْ املئا مػسفاً مػازناًمياقػــــــــــا
 أ0د  /زأفت الطٔد ميؿـــــــــــــــــــْز أضتاذ اليخت بفيٌْ املئامياقػــــــــــاً
 -أ0د  /ضعٔد ضعد قند بـــــــــــــــدز أضتاذ اليخت بفيٌْ اإلضهيدزُٓ

املْافكُ 0

غؿْف مْافكة فلظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه ( )9امليعكد بتازٓذ 2020/5/7و على تػهٔل
ؾية اؿهه ّاملياقػة على زضالة الدنتْزاِ املكدمُ مً الباحح  /غسٓف الطٔد الطٔد غسٓف بعيْاٌ
( املعاؾات التؿنٔنٔة للنياظس فى أفالو الطٔينا الػامسة – دزاضة تطبٔكٔة )
على أٌ تػهل اللذية نالتاىل :
 أ0د  /عبدامليعه علْاىى قند ميعْزأضتاذ الفيٌْ التعبريٓة بهلٔة اآلداب قطه علْو املطسح – دامعة حلْاٌ مياقػ ًا مً اـازج ّمكسزًا
 أ0د  /قند إبسأٍه ٍاغـــــــــــــــهأضتاذ الفيٌْ التعبريٓة بكطه الدٓهْز ّعنٔد نلٔة الفيٌْ اؾنٔلة – دامعة املئا مػسفا أضاضٔا
 أ0و0د  /ضَري عبدالسحٔه أبْالعٌْٔاألضتاذ املطاعد بكطه الدٓهْز بهلٔة الفيٌْ اؾنٔلة – دامعة املئا مياقػ ًا مً الداخل

املْافكُ 0

غؿْف مْافكة فلظ قطه العنازة ظلطتُ زقه ( )13لػَس مآْ 2020و على تػهٔل ؾية اؿهه
ّاملياقػة على زضالة املادطتري املكدمُ مً الباحجُ  /دٓاىا ؾفْت جنٔب – ّاملطذلُ لدزدة
املادطتري بالكطه على أٌ تهٌْ اللذية نالتاىل :
 أ0د  /إمساعٔل أمحد عامـــــسعً ؾية اإلغساف
أضتاذ بكطه العنازِ بهلٔة الفيٌْ اؾنٔلُ – دامعة املئا
 أ0و0د  /أمحد على أمد دابــسأضتاذ مطاعد بكطه العنازِ بهلٔة الفيٌْ دامعة املئا قهه داخلـــى
 أ0و0د  /إمياٌ أضامُ عبداؾْادأضتاذ مطاعد بكطه العنازِ – نلٔة الفيٌْ اؾنٔلُ دامعة حلْاٌ – قهه خازدى

املْافكُ 0

غؿْف مْافكة فلظ قطه التؿْٓس ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/4و على اـطة
املكدمُ مً الدازضُ  /الػٔناء ىبٔل مؿطفى عبداملعطى ؼت عيْاٌ :
" زؤٓة بؿسٓة معاؾسِ لفً التؿْٓس اإلضالمى ّأثسٍا على إػاٍات فيٌْ مابعد اؿداثُ "
ّذلو للتطذٔل لدزدة الدنتْزاِ – ؽؿـ التؿْٓس  ،مع إضياد اإلغساف إىل نل مً :
مػسفــــــــــــاً
 أ 0د  /قنْد عبداؿلٔه الػآؼمػسفاً مػازناً
 أ0و0د  /أمحد على حٔــــــــــــدم4

الكـــــــساز :
 -17املْقــــْع :

الكـــــــساز :
 -18املْقــــْع :

الكـــــــساز :

املْافكُ 0
غؿْف مْافكة فلظ قطه التؿْٓس ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/4و على اـطة
املكدمُ مً و0و  /الػٔناء ضٔد مشظ –املدزع املطاعد بالكطه ٍّى بعيْاٌ  " :ظاٍسة اإلغرتاب
عيد املؿْزًٓ دى نريٓهْ ٍّْ ،بس -دزاضُ مكازىُ " ّذلو للتطذٔل لدزدة الدنتْزاِ -ؽؿـ
التؿْٓس  ،على أٌ ٓته إضياد اإلغساف للطٔد أ0د  /شنسٓا أمحد حافغ 0

املْافكُ 0

غؿْف مْافكة فلظ قطه الرتمٔه ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/11و على اـطة
املكدمُ مً الباحح ٍ /اىى حامد ٍاغه أبْشٓد إىل الكطه للتطذٔل لدزدة الدنتْزاِ – ٍّى ؼت
عيْاٌ  ( :دزاضة طسم تْثٔل ّإضتهنال اليكْؽ اؿذسٓة األثسٓة بالتكئات السقنٔة – دزاضُ
تطبٔكٔة على إحدى الكطع املدتازة اؿدٓجة مع مكازىتَا بالطسم التكلٔدٓة ) مع إضياد اإلغساف
لهل مً :
 أ0د  /حطني قند على إبسأٍه األضتاذ املتفسغ بكطه تسمٔه بهلٔة الفيٌْ دامعة املئا -د  /مسٓه ىبٔل شنسٓا البـــــــسى املدزع بهلٔة اؿاضبات ّاملعلْمات – دامعة عني مشظ

املْافكُ 0

 -19املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه الدٓهْز ظلطتُ زقه ( )9امليعكد بتازٓذ 2020/5/7و على املد ملدة عاو
لفرتة التطذٔل للدنتْزاِ للباحح  /غسٓف الطٔد الطٔد غسٓف املكٔد بتازٓذ 2020/4/10و بكطه
الدٓهْز – على أٌ ٓبدأ املد مً 2020/4/10و ّٓيتَى فى 2021/4/9و 0

 -20املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه العنازة ظلطتُ زقه ( )13لػَس مآْ 2020و على املد للباحجُ  /دٓاىا
ؾفْت جنٔب – ّاملطذلُ لدزدة املادطتري بالكطه ّ ،ذلو ملدة عاو 0

 -21املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه العنازة ظلطتُ زقه ( )13لػَس مآْ 2020و على املد للباحجُ /مية
اهلل عادل الطٔد – ّاملطذلُ لدزدة املادطتري بالكطه ملدة عاو 0

 -22املْقـــــْع :

غؿْف إحاطة فلظ قطه الرتمٔه ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/11و بأٌ الباحجُ /
ىريِ قنْد عبدالطنٔع ضبل ّأٌ مت تػهٔل ؾية املياقػة ّاؿهه على السضالة املكدمُ ميَا ؼت
عيْاٌ The Consolidation Of Polychrome Decoration In The :
Funeral Houses in Tuna El-Gebel Traditional and Modern
Methods, Acomparative Study 0
 أ0و0د  /زَٓاو عدىل ضاملّذلو ؼت إغساف نل مً  - :أ0د  /حطني قند على
ّقد تعرز مياقػة الطالبُ ىعسًا للعسّف الساٍية ّالتى أدت إىل ؼفغ ؾية اؿهه ّاملياقػُ على
إدساء املياقػة فى الْقت الساًٍ على أٌ ٓته ؼدٓد مْعد آخس فى ّقت الحل 0

 -23املْقـــــْع :

غؿْف مْافكة فلظ قطه العنازة ظلطتُ زقه ( )13لػَس مآْ 2020و على تػهٔل ؾاٌ ّاقعى
األضئلُ ّالتؿخٔح ملسحلة املادطتري للعاو اؾامعى 2020/2019و

الكـــــــساز :
الكـــــــساز :
الكـــــــساز :

الكـــــــساز :
الكـــــــساز :

املْافكُ على املد 0

املْافكُ 0
املْافكُ 0

أحٔط اجمللظ علن ًا 0

املْافكُ 0
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العالقات الجكافُٔ
 -24املْقـــــْع :

الكـــــــساز :

غؿْف مْافكة فلظ قطه التؿْٓس ظلطتُ زقه ( )5امليعكد بتازٓذ 2020/5/4و على طلب
اإلعتصاز املكدو مً الطٔد و0و  /إضالو أمحد قند إمساعٔل -املدزع املطاعد بالكطه عً الطلب
الرى ضبل ّأٌ تكدو بُ غؿْف الطفس إىل تسنٔا خالل الفرتة مً  27 – 19أبسٓل 2020و ّ ،ذلو
بطبب تْقف الطرياٌ فى ظل العسّف التى متس بَا البالد ( إىتػاز فريّع نْزّىا )0

املْافكُ على قبْل اإلعتراز 0

ٍرا ّ 00قد أقفل احملكس على ما تكدو حٔح ناىت الطاعة الجالجُ عؿساً على أٌ ٓعْد لإلىعكاد فى
اؾلطة الكادمة بإذٌ اهلل 0

عنٔد الهلٔة ّزئٔظ اجمللظ
( أ.د  /قند إبسأٍه ٍاغه )
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