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 يحضر

 1010 /1029 انجبيعي نهعبو نثخانثب انجهسخ انكهيخ يجهس

 12/21/1010 حتى انًًتذح و 8/12/1010 انًوافق انثالثبء يوو نًُعقذحا

ثقبعخ  8/21/1010انًوافق  انثالثبء يٍ يوو صجبًحبعشرح نحبديخ خ انكهيخ في تًبو انسبعاجتًع يجهس ا -

قبئى  –  عجذِهبَي خًيس أحًذ / انذكتور األستبرثرئبسخ انسيذ  جراءاد االحترازيخثبنكهيخ يع اتخبر كبفخ اإل انُذواد

 . انكهيخ يجهس أعضبء، وحضور انسبدح  عًيذ انكهيخ أعًبلثتسيير 
 

 20/22/1010 فىيحضر انجهسخ انسبثقـــخ  يب جبء فيأوال: تصذيق 

  -ثبَيًب: انًوضوعبد انعبيخ:

 -ثبنثًب : شئوٌ هيئخ انتذريس:

 األعزبرػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ 7/11/0202اٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ لغُ ػٍُ إٌفظ ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغزٗ فٝ  -1

سئ١ظ لغُ  أػّبياٌذوزٛس/ ِذدذ ػجذ اٌذ١ّذ ػجذ اٌٍط١ف أدّذ اثٛ ص٠ذ أعزبر ػٍُ إٌفظ اإلو١ٕ١ٍىٟ اٌّزفشؽ ٚلبئُ ث

، ٔظشا الٔمضبء ِذح اٌزٕج١ٗ ٟٚ٘ ػبَ ِٕز 3/11/0219ذٛ جضاء اٌزٕج١ٗ اٌظبدس ثذمٗ فٝ ػٍُ إٌفظ ثخظٛص ِ

 طذٚسٖ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

ػٍٝ  1/10/0202ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغزٗ فٟ  اٌزبس٠خ ٚا٢صبس اٌّظش٠خ ٚاإلعال١ِخاٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ لغُ  -0

ثشأْ ِٕخ ع١بدرٗ إجبصح ٌّشافمخ اٌضٚجخ اٌّزؼبلذح ِغ جبِؼخ ط١جخ  اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ أ.د/ دغٓ دمحم ِذٝ اٌذ٠ٓ اٌغؼذٜ

 .0202/0201اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٌٍؼبَ اٌجبِؼٟ 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

ػٍٝ رؼذ٠ً رٛص٠غ  3/11/0202اٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغزٗ فٝ  -3

ٌجٕخ شئْٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس أ.د/ ِبجذح أدّذ   -ػٍٝ إٌذٛ ا٢رٟ: 0202ؼبَ اٌجبِؼٟ اٌٍجبْ اٌف١ٕخ خالي اٌ

 ع١ٍّبْ ثذال ِٓ أ.د/ دغ١ٓ اثشا١ُ٘.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

رشى١ً ػٍٝ  5/11/0202ثجٍغزٗ فٝ  اإلداسحثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ  ِؼٙذ دساعبد اٌجذش اٌّزٛعظاٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ  -4

 .0202/0201بَ اٌجبِؼٟ اٌٍجبْ اٌف١ٕخ ٌٍؼ

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

بريخ يجهس انكهيختسكر  
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ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغزٗ فٟ  اٌزبس٠خ ٚا٢صبس اٌّظش٠خ ٚاإلعال١ِخاٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ لغُ  -5

( ِؼ١ذ )ربس٠خ إعالِٝ( ِٓ خش٠جٝ دٚس 1( ِؼ١ذ ربس٠خ ٚع١ظ، ػذد)1رأج١ً رؼ١١ٓ ػذد)ػٍٝ  1/10/0202

 ثزؼذ٠ً دسجبد أدذ اٌخش٠ج١١ٓ اٌّزمذ١ِٓ.، ٚرٌه ٌظذٚس دىُ لضبئٝ 0219ِب٠ٛ 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 

 -راثعبً: انذراسبد انعهيب:
  -يُح درجخ انذكتوراِ:  -2

ِٛضٛع "  دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢داة فٟ أدّذ أٔٛس دمحم ٠ذ١ٝثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  -1

 ِشاد دغٓ ػجبط. .د" إششاف أ.ٚاثٓ ػشثٝ  ف١ٕخ ِمبسٔخ ث١ٓ اثٓ اٌفبسعجّب١ٌخ اٌشِض فٝ اٌشؼش اٌظٛفٟ: دساعخ 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

ِٛضٛع  دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢داة فٟ دمحم دغٓ جّؼخ دغٓثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  -0

 سا١ٔب فٛصٜ ػ١غٝ. .د" إششاف أ. اٌشؼش اٌظٛفٟ ث١ٓ اإلٔشبء ٚاإلٔشبد: دساعخ طٛر١خ دال١ٌخ" 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢داة فٟ ١ِغشح ػجذ اٌمبدس إثشا١ُ٘/ خثشأْ ِٕخ اٌطبٌج اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  -3

 دمحم صوش٠ب ػٕبٔٝ. .د" إششاف أ.رطٛس إ٠مبع اٌشؼش اٌؼشثٝ فٝ لظ١ذرٝ اٌزفؼ١ٍخ ٚإٌضش " أد١ٔٚظ" ّٔٛرًجبِٛضٛع " 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ  أدّذ ػجذ اٌفزبح ِذّٛد ػٍٟ ع١ذ أدّذثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  -4

االرجبٖ اٌشِٚبٔغٝ فٝ د٠ٛأٝ ) ٚساء اٌغّبَ ( إلثشا١ُ٘ ٔبجٟ ٚ) اٌّالح اٌزبئٗ ( ٌؼٍٟ ِذّٛد طٗ ِٛضٛع "  ا٢داة فٟ

 ٔب٘ذ أدّذ اٌشؼشاٜٚ. .د" إششاف أ. : دساعخ ِٛضٛػ١خ ف١ٕخ

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ  ػّبد عؼ١ذ أدّذ اٌذ١ِبطٟثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  اٌزبس٠خ ٚا٢صبس اٌّظش٠خ ٚاإلعال١ِخوزبة لغُ  -5

اٌذٚس اٌغ١بعٟ ٚاٌذضبسٞ ٌٍمبدح ٚاألِشاء اٌؼغىش١٠ٓ ثّظش فٝ ػظش دٌٚخ اٌّّب١ٌه اٌجشاوغخ ِٛضٛع "  ا٢داة فٟ

عذش اٌغ١ذ ػجذ اٌؼض٠ض عبٌُ، د. أدّذ دمحم  .د" إششاف أ. َ ( دساعخ ربس٠خ١خ أصش٠خ 1517 – 1380٘ـ /  903 – 784) 

 صوٝ أدّذ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  وش٠ُ دمحم ٠بلٛد دمحم خٛسش١ذثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  عال١ِخاٌزبس٠خ ٚا٢صبس اٌّظش٠خ ٚاإلوزبة لغُ  -6

فبسٚق  .د" إششاف أ. 1979 -1948دٚس ِذّٛد س٠بع فٟ اٌغ١بعخ اٌخبسج١خ اٌّظش٠خ ِٛضٛع "  فٟ ا٢داة فٟ

 ػضّبْ أثبظخ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  أعّبء أدّذ ػجذٖ أدّذ دّبد/ خٌطبٌجثشأْ ِٕخ ا ا٢صبس ٚاٌذساعبد ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌشِٚب١ٔخوزبة لغُ  -7

 .:د" إششاف  رظ٠ٛش ِشب٘ذ االٔزمبَ ػٍٝ اٌفخبس األر١ىٝ خالي اٌؼظش٠ٓ األسخٝ ٚاٌىالع١ىِٝٛضٛع "  فٟ ا٢داة فٟ

 عٛصاْ أدّذ اٌىٍضح، د/فزذ١خ جبثش إثشا١ُ٘.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

أصش ِٛضٛع "  دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢داة فٟساِٟ ع١ّش دمحم اٌغٛاح ثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  اٌفٍغفخوزبة لغُ  -8

 .أ.د :" إششاف ١ٔٛ٠ٛ 32ٟ فٝ اٌّجزّغ اٌّظشٞ ثؼذ صٛسح األخالل اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌذذ٠ضخ فٝ إدذاس اٌزذٛي اٌّؼشفٟ ٚ

 .سا٠ٚخ ػجذ إٌّؼُ ػجبط

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
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جالي اٌذ٠ٓ ِٛضٛع "  دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢داة فٟط ػٍٛأٝ عبٌُ أٔٛس فشثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  اٌفٍغفخوزبة لغُ  -9

 .ػجبط دمحم دغٓ ع١ٍّبْ ." إششاف أ.د ٘ـ ( ٚآساؤٖ اٌىال١ِخ ٚاٌفٍغف١خ: دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ٚٔمذ٠خ 927اٌذٚأٝ ) د: 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢داة فٟ ٌغ١ذ ِذّٛدأ١ِٕخ ػجذ إٌّؼُ ا/ خثشأْ ِٕخ اٌطبٌج اٌظٛر١بد ٚاٌٍغب١ٔبد وزبة لغُ -12

 خبٌذ اٌغ١ذ دمحم سفؼذ. .د" إششاف أ. فٌٛٔٛٛج١ب اٌىٍّبد اإلٔج١ٍض٠خ اٌذخ١ٍخ فٝ اٌؼب١ِخ اٌّظش٠خِٛضٛع " 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

اة فٟ ِٛضٛع  دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢د أعّبء أدّذ جٛدح االثش١ٟٙوزبة لغُ ػٍُ االجزّبع ثشأْ ِٕخ اٌطبٌجخ/  -11

ػال١ِخ ػجش ٚعبئً اٌزٛاطً االجزّبػٟ ٚدٚس٘ب فٟ دػُ اٌؼًّ اٌخ١شٞ: دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌذّالد اإل"

 " ثإششاف أ.د/ ِذّٛد ٠ٛعف ِظطفٝ ، د/دمحم ػٍٟ اٌجذٚٞ. اٌذّالد اٌّظش٠خ ػٍٝ ِٛلغ اٌف١ظ ثٛن

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

ثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/ شىشٞ ٠ٛعف شىشٞ و١شٌظ دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ وزبة ِؼٙذ اٌذساعبد ٚاٌجذٛس اٌمجط١خ  -10

ا٢داة فٟ ِٛضٛع  " صخبسف أغٍفخ اٌّخطٛطبد اٌمجط١خ دزٝ اٌمشْ اٌؼبشش ا١ٌّالدٞ: دساعخ أصش٠خ ٌّخطٛطبد 

 .اٌذبٌِٟٛ " ثإششاف أ.د/ ػضد صوٟ دبِذ لبدٚط

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

خ اٌطبٌجخ/ ٔجالء فزذٟ ِظطفٝ أدّذ دمحم دسجخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢داة فٟ وزبة ِؼٙذ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ ثشأْ ِٕ -13

صمبفخ ِٛاجٙخ األصِبد االلزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٌذفغ  ِٛضٛع  " فبػ١ٍخ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد ٌٍزٛػ١خ اٌّجزّؼ١خ فٝ ٔشش

اٌمشاس اٌزبثغ ٌّجٍظ اٌٛصساء " جٙٛد اإلطالح ٔذٛ اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ: دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر 

 ثإششاف أ.د/ دمحم ػجبط إثشا١ُ٘.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

وزبة ِؼٙذ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ ثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/ ٠بعش فّٟٙ عبٌّبْ عبٌُ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٟ ا٢داة فٟ رخظض اٌخذِخ  -14

دساعخ  -إٌّبطك اٌٙبِش١خ اٌذضش٠خ االجزّبػ١خ فٟ ِٛضٛع)رظٛس ِمزشح ٌزفؼ١ً دٚس اٌخذِخ االجزّبػ١خ فٟ ر١ّٕخ

           .ِطجمخ ػٍٝ ِٕطمزٟ ػضثٗ خ١شهللا ٚػشة اٌٛاٌذٖ ثبٌمب٘شح  ( إششاف: أ.د دمحم ػجبط اثشا١ُ٘

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 

 يُح درجخ انًبجستير: -1

دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ ِٛضٛع " ػّشٚ خٍف اٌغ١ذ خٍف ثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  -1

 صوش٠ب شذبرٗ اٌفمٝ. ." ثإششاف أ.داإلرجبع اٌذشوٟ فٝ ِفشداد اٌٍغخ ٚرشاو١جٙب: دساعخ فٝ اٌمشاءاد اٌمشآ١ٔخ 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
طٛس " دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ ِٛضٛع دمحم رٛف١ك ػبشٛس ثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  -0

 ." ثإششاف أ.درؼش٠ف اٌّغٕذ إ١ٌٗ فٟ عٛسح طٗ ِٓ خالي ٔظُ اٌذسس فٝ رٕبعت ا٠٢بد ٚاٌغٛس ٌٍجمبػٝ: دساعخ ثالغ١خ 

 طبثش دمحم ج٠ٍٛٝ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
وزبة لغُ  اٌٍغخ اإلٔج١ٍض٠خ ٚآداثٙب ثشأْ ِٕخ اٌطبٌجخ/ ِب١ٕ٘بص دمحم ِذّٛد دجبصٜ دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ  -3

ضٛع " رغش٠ذاد رشاِت أصٕبء دٍّزٗ االٔزخبث١خ: رذ١ًٍ ٔمذٜ ٌٍخطبة " ثإششاف أ.َ.د.ِشٚح دمحم خ١ّظ اٌضٚوخ، د. ِٛ

 سا١ٔب ػجذ اٌّج١ذ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
دسجخ اٌّبجغز١ش خذ٠جخ دمحم أدّذ دغ١ٓ ػجذ اٌجبسٜ / خثشأْ ِٕخ اٌطبٌج اٌزبس٠خ ٚا٢صبس اٌّظش٠خ اإلعال١ِخوزبة لغُ  -4

٘ـ  903 – 358ظب٘شح اٌز١١ّض فٝ ِظش ِٕز اٌؼظش اٌفبطّٟ ٚدزٝ ٔٙب٠خ اٌؼظش اٌٍّّٛوٟ ة فٟ ِٛضٛع " فٟ ا٢دا

 عذش اٌغ١ذ ػجذ اٌؼض٠ض عبٌُ. ." ثإششاف أ.دَ  1517 – 969/ 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
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دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة آ٠خ ػٍٟ دمحم ع١ٍّبْ ص٠ذاْ / خثشأْ ِٕخ اٌطبٌج اٌزبس٠خ ٚا٢صبس اٌّظش٠خ اإلعال١ِخوزبة لغُ  -5

 فبسٚق ػضّبْ أثبظخ. ." ثإششاف أ.دَ  0211-1959اٌزٕبفظ اٌذٌٟٚ دٛي ٔفظ ١ٌج١ب فٟ ِٛضٛع " 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ٠غشا اٌغ١ذ دمحم دٕفٟ سد١ّخ / خثشأْ ِٕخ اٌطبٌج اٌزبس٠خ ٚا٢صبس اٌّظش٠خ اإلعال١ِخوزبة لغُ  -6

 ." ثإششاف أ.دَ  1386 –َ  1026بداد ٚإٌظُ االجزّبػ١خ ٌٍّغٛي فٝ اٌؼظٛس اٌٛعطٝ اٌؼا٢داة فٟ ِٛضٛع " 

 إثشا١ُ٘ خ١ّظ إثشا١ُ٘ عالِخ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
وزبة لغُ اٌظٛر١بد ٚاٌٍغب١ٔبد ثشأْ ِٕخ اٌطبٌجخ/ ِشٚح ِذّٛد ػٍٝ ِذّٛد دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ ِٛضٛع  -7

ٌٛٔٛٛج١خ اٌزٟ رٛاجٗ األجبٔت ِزؼٍّٟ اٌؼب١ِخ اٌّظش٠خ " ثإششاف: د/ ٕ٘بء ػجذ "اٌظؼٛثبد اٌّٛسفٌٛٛج١خ ٚاٌّٛسف

 اٌفزبح عبٌُ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

وزبة لغُ  اٌظٛر١بد ٚاٌٍغب١ٔبد ثشأْ ِٕخ اٌطبٌجخ/ عٍّٝ إثشا١ُ٘ دمحم خ١ًٍ دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ ِٛضٛع "  -8

 ٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ " ثإششاف: د.ٕ٘بء ػجذ اٌفزبح عبٌُ.إٔزبط ٚإدسان األطٛاد اٌّفخّخ ٌذٜ األجبٔت ِزؼ

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

وزبة لغُ  اٌفٍغفخ ثشأْ ِٕخ اٌطبٌجخ اٌى٠ٛز١خ/ دشث١خ ػٕزش ػٛاد اٌفىش اٌظف١شٜ دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ  -9

ِّضٍخ" ثإششاف أ. د. ِٛضٛع " ِشطذ اٌّشاغخ ٚأصشٖ فٝ رطٛس ػٍُ اٌفٍه فٝ اٌذضبسح اإلعال١ِخ ِٓ خالي ّٔبرط 

 ػجبط دمحم دغٓ ع١ٍّبْ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

وزبة لغُ اٌذساعبد اٌّغشد١خ ثشأْ ِٕخ اٌطبٌت اٌى٠ٛزٟ / جبعُ دمحم طبٌخ أدّذ ػٍٟ خشاث١ظ دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ  -12

١خ اٌضبٌضخ )ّٔبرط ِٓ اٌزغؼ١ٕبد ٌألٌف Sit Comا٢داة فٟ ِٛضٛع " رم١ٕبد رظ١ُّ اٌذ٠ىٛس اٌز١ٍفض٠ٛٔٝ ٌى١ِٛذ٠ب اٌّٛلف 

 ِخزبسح(" ثإششاف: د.عؼبد دبِذ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

وزبة لغُ اٌذساعبد اٌّغشد١خ ثشأْ ِٕخ اٌطبٌت اٌى٠ٛزٟ / ػجذ هللا دمحم طبٌخ أدّذ ػٍٟ خشاث١ظ دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ  -11

 .د. أدّذ طمش، د. عؼبد دبِذ.ا٢داة فٟ ِٛضٛع " رم١ٕبد اٌغ١ٕٛغشاف١ب فٝ اٌألٌف١خ اٌضبٌضخ ثبٌّغشح اٌخ١ٍجٝ" ثإششاف أ

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ ِٛضٛع  اٌجغطٟ أدّذأ١ِٕخ سصق ػٛع وزبة لغُ ػٍُ االجزّبع ثشأْ ِٕخ اٌطبٌجخ/  -10

" ثإششاف د/ دمحم ػٍٟ اٌجذٚٞ،  عىبْ اٌشجبةإِؼبٌجخ اٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّظشٞ ٌٍّششٚػبد اٌم١ِٛخ: دساعخ دبٌخ ٌّششٚػبد "

 د.إ٠ٙبة دّذٞ جّؼخ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

دٚس اٌغخبٚٞ دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ ِٛضٛع " ثشا١ُ٘إدمحم ِخزبس وزبة لغُ ػٍُ االجزّبع ثشأْ ِٕخ اٌطبٌت/  -13

" ثإششاف أ.د/ طٗ الَ اٌىبسرْٛأفالَ اٌىبسرْٛ فٟ غشط اٌم١ُ اٌضمبف١خ اٌّغب٠شح ٌٍطفً اٌّظشٞ: رذ١ًٍ ِضّْٛ ٌؼ١ٕخ ِٓ أف

 .ػجذ اٌؼبطٟ ٔجُ، د/ٍٔٙخ إثشا١ُ٘ عؼٛدٞ

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

فٟ رخظض اٌخذِخ  دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داةٌطبٌجخ/ ٔبد٠خ وّبي ع١ٍُ دساص ا ثشأْ ِٕخِؼٙذ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ وزبة  -14

داسح إػذاد٠خ ثز: دساعخ ِطجمخ ػٍٝ اٌّذاسط اإلاالجزّبػ١خ فٟ ِٛضٛع )دٚس اٌّذسعخ فٟ ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌضمبفٟ ٌٍزال١ِ

 .عّبء دمحم ػجبط أد. ، د. عٍٜٛ اٌغ١ذ ػجذ اٌمبدس، أ.د فزذ١خ دمحم اٌمبضٟإششاف دعٛق اٌزؼ١ّ١ٍخ(رذذ 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
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ض اٌخذِخ /غبدح دمحم ػٍٝ اٌشجبعٟ دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ رخظٌطبٌجخا ثشأْ ِٕخِؼٙذ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ وزبة  -15

االجزّبػ١خ فٟ ِٛضٛع )أصش الزظبد اٌّؼشفخ ػٍٝ االعزضّبس ٚدٚسٖ فٟ رذم١ك اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ فٟ اٌّجزّغ اٌّظشٞ: 

 .فٟ ِذبفظخ اإلعىٕذس٠خ(رذذ إششاف د/ دمحم ػٍٟ اٌجذٚٞ ، د. اعّبء دمحم ػجبط ػّبيدساعخ رطج١م١خ ػٍٝ جّؼ١خ سجبي األ

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

فٟ رخظض  / دٕبْ صوش٠ب دغٓ ٘جشط دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داةٌطبٌجخا ثشأْ ِٕخِؼٙذ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ وزبة  -16

اٌخذِخ االجزّبػ١خ فٟ ِٛضٛع )اٌؼٛاًِ االجزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ اٌّشرجطخ ثؼٕٛعخ اٌفز١بد اٌّزؼٍّبد ٚدٚس اٌخذِخ 

ششاف د. دمحم ػٍٟ دمحم اٌجذٚٞ، د. خبٌذ ِجب٘ذ أدّذ دساعخ ِطجمخ ػٍٝ اٌذضش( رذذ إ –االجزّبػ١خ فٟ اٌزؼبًِ ِؼٙب 

 اٌغ١ذ، د. أعّبء دمحم ػجبط  

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

وزبة ِؼٙذ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ ثشأْ ِٕخ اٌطبٌجخ/ طفبء ػطبهلل ع١ٍّبْ ػٛع دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة فٟ رخظض  -17

ؼٍُ ٌذٜ اٌّزأخش٠ٓ دساع١ًب ثبٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ ٌذػُ اٌخذِخ االجزّبػ١خ فٟ ِٛضٛع )فؼب١ٌخ اٌؼالط اٌجّبػٟ ٌؼجض اٌز

 –دساعخ رجش٠ج١خ ِطجمخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ طالة اٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ ثّذسعخ ِششٚع ٔبطش اإلػذاد٠خ  –اٌزذظ١ً اٌذساعٟ 

ء دمحم اإلعىٕذس٠خ إداسح ششق اٌزؼ١ّ١ٍخ( رذذ إششاف: أ.د/ دمحم ػجذٖ ِذجٛة، د/ دمحم ػٍٟ دمحم اٌجذٚٞ، د. أعّب -أث١ظ

 .ػجبط

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
دسجخ اٌّبجغز١ش فٟ ا٢داة  عٙٝ ػجذ اٌؼض٠ض اثشا١ُ٘ ػجذ اٌؼض٠ض فبضًوزبة ِؼٙذ اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ ثشأْ ِٕخ اٌطبٌجخ/  -18

فٝ رذػ١ُ ل١ُ االٔزّبء ٚاٌّٛاطٕخ :دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ  ػّبيدٚس س٠بدح األفٟ رخظض اٌخذِخ االجزّبػ١خ فٟ ِٛضٛع )

( رذذ إششاف: د/ دمحم ػٍٟ دمحم ثّذبفظخ االعىٕذس٠خ ػّبيجٙبص ر١ّٕخ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚس٠بدح األ

 .اٌجذٚٞ

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
 عذول عٍ انذراسخ -1

ٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ طبٌجخ اٌّبجغز١ش/ غب١ٌخ دغٓ ٚج١ٗ ػٍٟ وزبة لغُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ ٚآداثٙب ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػ .2

 ػٍٟ وبًِ ثشأْ ػذٌٚٙب ػٓ اٌذساعخ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
وزبة لغُ ػٍُ إٌفظ ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ طبٌجخ اٌّبجغز١ش/ ش١ّبء ِظطفٝ وّبي ثشأْ  .1

 ػذٌٚٙب ػٓ اٌذساعخ ٌظشٚف أعش٠خ.

 ِٛافمخ:    اٌمشاس 
وزبة لغُ ػٍُ إٌفظ ثشأْ ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌمغُ ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ طبٌجخ اٌذثٍَٛ/ ٔؼّخ جبثش دمحم ثشأْ ػذٌٚٙب ػٓ  .1

 اٌذساعخ ِٓ دثٍَٛ ػٍُ إٌفظ  اإلو١ٕ١ٍىٟ ٌظشٚف ِشض١خ .

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
ػٍٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ طبٌت اٌّبجغز١ش/ أدّذ وزبة ِؼٙذ اٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزشجّخ ثشأْ ثشأْ ِٛافمخ ِجٍظ اٌّؼٙذ  .4

 ػجذ اٌغالَ عؼذ دمحم ثشأْ ػذٌٚٗ ػٓ اٌذساعخ ٌظشٚف أعش٠خ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
وزبة لغُ اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ثشأْ إٌغبء رغج١ً طبٌجخ اٌّبجغز١ش/ ٠بع١ّٓ ِذّٛد أدّذ اٌّٙذٞ ٚرٌه ٔظًشا ٌؼذٌٚٙب ػٓ  .5

ثشأْ إٌغبء رغج١ً طبٌجخ اٌّبجغز١ش/ ٔٛس٘بْ اٌغ١ذ ١ِٕش دمحم ػٛع رخظض االرظبي اٌذساعخ. وزبة لغُ ػٍُ االجزّبع 

 ٚاإلػالَ ثشأْ ػذٌٚٙب ػٓ اٌذساعخ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
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 شطت قيذ -4

  َوزبة لغُ ػٍُ إٌفظ ثشبْ شطت ل١ذ طبٌجخ اٌّبجغز١ش / د١ِبٔٗ عبِٟ فّٟٙ جبد ٌؼذَ اٌجذ٠خ ٚػذَ اٌظالد١خ ٚػذ

 ٌضالصخ إٔزاساد عبثمخ .االعزجبثخ 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 االيتحبٌ انشبيم -5

  - االيتحبٌ انشبيم: نجبٌ تشكيم 5-2

 سا١ٔب دّذٞ ٌج١ت . اٌذوزٛساٖ/ خثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌج اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  .1

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 أششف شب١٘ٓ . ثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌت اٌذوزٛساٖ/ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  .0

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 إ٠ّبْ خ١ّظ دمحم . اٌذوزٛساٖ/ خثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌج اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙبوزبة لغُ  .3

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

وزبة لغُ ا٢صبس ٚاٌذساعبد ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌشِٚب١ٔخ ثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌجخ اٌذوزٛساٖ/ أِبٟٔ شؼجبْ دمحم  .4

 دمحم  ػجذ اٌؼبي . 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 وزبة لغُ ػٍُ إٌفظ ثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌجخ اٌذوزٛساٖ / ِٟ ِظطفٟ ِٙشاْ . .5

 خ: ِٛافم   اٌمشاس 

 وزبة لغُ ػٍُ إٌفظ ثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌجخ اٌذوزٛساٖ / طٙشح دمحم اٌغ١ذ ػٍٟ . .6

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 وزبة لغُ ػٍُ إٌفظ ثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌجخ اٌذوزٛساٖ / ِٟ جّبي اٌؼضة دمحم ع١ذ أدّذ ػبِش . .7

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 ثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌجخ اٌذوزٛساٖ / دػبء ػجذ اٌٙبدٞ ٠ّٕٟ.وزبة لغُ ػٍُ إٌفظ  .8

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

وزبة لغُ اٌزبس٠خ ٚا٢صبس اٌّظش٠خ ٚاإلعال١ِخ ثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌت اٌذوزٛساٖ / جٛسط  .9

 ٠ٛعف ِزشٞ ١ِخبئ١ً.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

ثشأْ رشى١ً ٌجٕخ االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌجخ اٌذوزٛساٖ اٌى٠ٛز١خ/ ٕ٘بدٞ ٠ٛعف دغ١ٓ وزبة لغُ اٌذساعبد اٌّغشد١خ  .12

 خ١ٍفٗ ثٛسث١غ. 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 اعتًبد َتيجخ االيتحبٌ انشبيم: 5-1

ػزاسٞ ػجذ اٌشدّٓ  / اٌى٠ٛز١خ اٌذوزٛساٖ خاالِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌج ٔز١جخ اػزّبدثشأْ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ آداثٙبوزبة لغُ  .1

 اٌّبٔغ . 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 ِٕخ هللا ػٍٟ ػجذ إٌّؼُ . اٌذوزٛساٖ/ خاالِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌج ٔز١جخ اػزّبدثشأْ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ آداثٙبوزبة لغُ  .0

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 ش٠ف ػبدي ػٍٟ دمحم.ش االِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌت اٌذوزٛساٖ/ ٔز١جخ اػزّبدثشأْ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ آداثٙبوزبة لغُ  .3

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
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 ثغّٗ دغٕٟ ششف   . اٌذوزٛساٖ/ خاالِزذبْ اٌشبًِ ٌطبٌج ٔز١جخ اػزّبدثشأْ وزبة لغُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ ٚآداثٙب  .4

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 :ويُح دثهوو انذراسبد انعهيباعتًبد َتيجخ  -6

  ٝ0202"اٌزشجّخ اٌزذش٠ش٠خ )ٌغخ إٔج١ٍض٠خ(" فظً سث١غ اػزّبد ٔز١جخ ِٕٚخ دثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌزخظظٟ ف  ِٓ

 ِؼٙذ اٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزشجّخ ٌٍطبٌجخ/فبطّخ ِذّٛد ِذّٛد اٌجذسٜ، اٌطبٌجخ /٘جٗ عبِٝ طٍجخ ع١ٍّبْ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 

 ً  -شئوٌ انتعهيى و انطالة: : خبيسب

تحديد موعد إجراء امتحانات المواد الشفهية  الدكتور/وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن األستاذالمذكرة المقدمة من السيد  .1

 .11/10/0202وحتى الخميس  10/10/0202ابتداء من يوم السبت  0202/0201للفصل الدراسى األول من العام الجامعي 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

طلب االلتماس المقدم من الطالبة دميانة الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن الدكتور/وكيل  األستاذالمذكرة المقدمة من السيد  .0

على الفرقة الثانية قسم تاريخ واآلثار المصرية  0212/0202وصفى نظير عبد السيد المحولة من أداب سوهاج العام الجامعى 

 واإلسالمية والتى تم وقف قيدها فى الفرقة الثانية لحين نجاحها فى تسع مواد.

( ِٓ لشاس 1ثزؼذ٠ً اٌّبدح) 0226( ٌغٕخ٠54طجك لشاس ِجٍظ اٌجبِؼخ سلُ):    اٌمشاس 

٠م١ذ اٌطبٌت ثبٌفشلخ األػٍٝ ِغ ػذَ اٌغّبح ٌٗ ثذخٛي اِزذبٔبد ِٛاد  1989( ٌغٕخ 9ِجٍظ اٌجبِؼخ سلُ )

ٌالئذخ اٌذاخ١ٍخ ِٛاد طجمب  4٘زٖ اٌفشلخ االثؼذ إٌجبح فٝ اٌّٛاد اٌّمشسح ػ١ٍٗ ِٓ فشق أدٔٝ ارا صادد ػٓ 

 ٌٍى١ٍخ أٚ اٌّؼٙذ.

طلب قسم المكتبات والمعلومات بخصوص الدكتور/وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن  األستاذالمذكرة المقدمة من السيد  .3

 توزيع طالب الدمج المستجدين بالفرقة األولى.

ٚأٚطٝ اٌّجٍظ أْ اٌطالة اٌزذمٛا ثبأللغبَ اٌّفزٛدخ ثٕبء ػٍٝ سغجزُٙ :    اٌمشاس 

 ٔضغ ِؼب١٠ش ٚضٛاثظ ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌمبدَ ٌزذم١ك ٔٛع ِٓ اٌزٛاصْ ث١ٓ األلغبَ.

فقد كراسات اإلجابة للفرقة الرابعة بناء على  الدكتور/وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن األستاذالمذكرة المقدمة من السيد  .4

 مالحظة اإلمتحانات فى أداء عملهم. أعمالإهمال السادة القائمين ب

 ٠ّٕخ اٌطبٌت ِزٛعظ دسجبد اٌّٛاد:    اٌمشاس 

للطالب /خالد مرعى زهرى مرعى بقسم  0215المذكرة المقدمة من شئون الطالب بشأن منح درجة الليسانس دورسبتمبر .5

 الفلسفة بعد إعفائه من أداء التربية العسكرية.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

منح درجة الليسانس فى اآلداب ألقسام  الدكتور/وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن األستاذة من السيد المذكرة المقدم .6

 )برنامج اللغات التطبيقية(. 0202الساعات المعتمدة لخريجى فصل الصيف 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
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اعتماد نتيجة الفرقة الرابعة دور سبتمبر  الدكتور/وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن األستاذالمذكرة المقدمة من السيد  .1

 .0212/0202للعام الجامعى 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 ً  -شئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ: -:سبدسب

اٌّمذَ ِٓ ِمزشح اٌذوزٛس/ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ثشأْ  األعزبراٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ اٌغ١ذ  -1

CLUB E-LEARNING ALEXANDRIA  ثّؼٙذ اٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزشجّخ ثشأْ ػمذ ِذبضشح ػٓ " سٚا٠خ

 ٚأعزبرش٠خ عج١ً اٌغبسق: لشاءح اٌزبس٠خ ػجش اٌشٚا٠خ" ٠ٚذبضش رٍه اٌّذبضشح د.س٠ُ ثغ١ٛٔٝ اٌىبرجخ ٚاٌشٚائ١خ اٌّظ

 ٚأعزبراٌٍغ٠ٛبد االجزّبػ١خ ثبٌجبِؼخ االِش٠ى١خ، ٚرذ٠ش اٌٍمبء أ.د ١ٔف١ٓ صشٚد ِذ٠ش ِؼٙذ اٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزشجّخ 

 ػجش رطج١ك صَٚٚ. 16/10/0202اٌٍغ٠ٛبد ٚاٌزشجّخ ِٚضِغ ػمذٖ ٠َٛ األسثؼبء اٌّٛافك 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

ِمزشح اٌّمذَ ِٓ أ.د/ دمحم ٛس/ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ثشأْ اٌذوز األعزبراٌّزوشح اٌّمذِخ ِٓ اٌغ١ذ  -0

ِجبسن( ثىبصخبعزبْ ، ٚػضٛ ِجّغ اٌجذٛس  –اٌشذبد اٌجٕذٜ سئ١ظ اٌجبِؼخ اٌّظش٠خ ٌٍضمبفخ اإلعال١ِخ )ٔٛس 

جبِؼخ دٍٛاْ، ثشأْ ػمذ ٔذٚح ثؼٕٛاْ :" طشق  –اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ػ١ّذ و١ٍخ اٌذمٛق األعجك  ٚأعزبراإلعال١ِخ 

 اٌٛلب٠خ ٚاٌؼالط فٝ إٌّظٛس اإلعالِٝ : )وٛسٚٔب فب٠شٚط ّٔٛرجبً( ػجش رطج١ك صَٚٚ.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 -وحذح ضًبٌ انجودح: -سبثعبً:

 6/10/0202قدة بتاريخ بشأن موافقة مجلس قسم المكتبات والمعلومات بجلسته المنعالمذكرة المقدمة من وحدة ضمان الجودة  .1

 .0212/0202دكتوراه(  –على اعتماد تقارير فصل الربيع الدراسات العليا )ماجستير 

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 32/11/0202بشأن موافقة مجلس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بجلسته المنعقدة بتاريخ المذكرة المقدمة من وحدة ضمان الجودة  .0

 -على ما يلى:

لرفع ملفات الجودة على الموقع تمهيدا لزيارة إعادة التقييم  –المدرس بالقسم  –السيدة الدكتورة / ياسمين حجاج ترشيح  -أ

 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 اػزّبد اٌجٛدح. اػزّبد آ١ٌخ ِشاجؼخ اٌشعبٌخ ٚرذذ٠ش اال٘ذاف )اٌّؼ١بس االٚي( ٚرٌه ٚفمب ٌزٛج١ٙبد ٌجٕخ -ب

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

ٚرٌه ٚفمب  0202/0201اػزّبد رمبس٠ش اٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ ٌّمشساد اٌفظً اٌذساعٝ االٚي ٌٍؼبَ اٌجبِؼٝ  -ج

 ٌزٛج١ٙبد ٌجٕخ اػزّبد اٌجٛدح .

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 
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عٕٛاد )اٌّؼ١بس األٚي( ٚرٌه ٚفمًب  3اػزّبد أعجبة صجبد أٚ رٕبلض أػذاد اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ خالي آخش   -د

 ٌزٛج١ٙبد ٌجٕخ اػزّبد اٌجٛدح  .

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

اػزّبد خطخ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌخبطخ ثبٌمغُ ٚاٌزٝ رذزٜٛ ػٍٝ ِمزشح اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٝ ٠ّىٓ رمذ٠ّٙب   -هـ 

 بء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمغُ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة ٚرٌه ٚفمب ٌزٛج١ٙبد ٌجٕخ اػزّبد اٌجٛدح .الػض

 : ِٛافمخ   اٌمشاس 

 

 


