مجلس جامعة أسوان فى جلسته الواحد والعشرون
قرررر مجلررس جامعررة أس روان لرياسررة السرردد ارسررتاص الرردشتور م

ررور شلررا

ريدس الجامعة ولحضور السدد اللروا الروردر م ر يى دسررس السردد

محراف

أسوان لجلسته الم عقدة درو الخمردس الموافر  02فلرادرر 0202الموافقرة للرى
لد الدراسة لقسمي :اللغة الروسدة ر واللغة اللرتغالدة لشلدة اللغرا والترجمرة فري
العا الجامعي .0202 0202

قرر المجلس الموافقة للى لد الدراسة لمرحلرة الدراسرا العلدرا والتسرجدي ل دري

التلار من .0202 2 0
ًا
درجتي الماجستدر والدشتوراه لجمدع أقسا شلدة ال ب
شمرا وافر المجلرس للرى تعدردن السردد المد ردس لرب ألرو الوفرا للرد الجلدري ر
ريرردس مجلررس ةدارة شرررشة م ررر العلدررا لتوردررع الشدرلررا ر شعضررو مررن الخررار
لمجلس شلدة ه دسة ال اقة لمدة س تدن من تاردخ موافقة مجلس الجامعة.
رراق

المجلررس فررى جلسررته الم عقرردة اسررتعداد الجامعررة للي رري الدراسرري ال ررا ي

للعا الجامعي 0202 0202
حدث تلد الدراسة لالي ي الدراسري ال را ي للعرا الجرامعي  0202 0202ر درو

السل

المواف  0202 2 8ل ا ً للى قررار مجلرس الرور ار

ممرا دت لرب ضررورة

اال تدا من ألمراي الت حدح ور د الدرجا إللبن تراي الي ري الدراسري اروي

في أقرب وق ممرش ة و ضرورة اال تدا من الجرداوي الدراسردة للرى وجره السررلة
والرربن الجررداوي لمختلررت شلدررا الجامعررة للررى ال رربب م ررص الدررو اروي للي رري
الدراسي ال ا ي.

وتررروفدر الشتررراب الجرررامعي وتسرررلدمه لل ررربب إلتاحرررة الير رررة للتح ررردي مرررع لدادرررة

الي ي الدراسي
شمررا شرردد المجلررس للررى ضرررورة تشررشدي لجرران لمتالعررة ال رربب المتع ررردن وأخرررس
لرلادة ال بب المتيوقدن والمتمدردن ،مع تقدد خار ة لل بب المتع ردن لشي شلدرة
للسدد أ.د ايب ريدس الجامعة لشيون التعلد وال بب.
وأشررد المجلررس للررى االهتمررا لالسررادة ألضررا هديررة الترردردس الم ترردلدن للجامعررة
ورلادتد وتوفدر سلي اإلقامة المردحة لد .

قرر المجلس الموافقة للى م ح السددة الردشتور سرددر للرد الل درت ألرو العرب ر
اللقب العلمي لو دية أستاص أ وي الترلدة لقس أ وي الترلدة لشلدة الترلدة .

وم ح السدد الدشتور فؤاد للد الوهاب للرد الغ ري ر اللقرب العلمري لو ديرة أسرتاص
لل المواد لقس اليدردا لشلدة العلو .
واف المجلس للى تعددن السردد الردشتور شرردت للرد اليتراا اللرار ر فري و ديرة
مدرس لقس

ب الم ا

الحارة والجدار الدضمي لشلدة ال ب .

و تعددن السدد الدشتور محمود سدد للد الحمدد

للد اهلل ر فري و ديرة مردرس

لقس جراحة التجمدي لشلدة ال ب.
شما قرر المجلس الموافقة للى تعدردن فري و ديرة مردرس لقسر اللغرة اإل جلدردرة
لشلدة اللغا والترجمة والدشتور رضا سرعدد خلدري محمردفى تخ رل اللغودرا
والدشتور حرارس للرد الوهراب فرادر تخ رل اردب والردشتور محمرد م ر يى
شماي الددن فدمي فى تخ ل اردب.
واف المجلس للى م ح ال اللة م ى للد الستار صشري دهرب ر درجرة الماجسرتدر
في الترلدة "

حة يسدة " لتقددر "ممتار" من شلدة الترلدة .

شما قرر المجلس الموافقة للى م ح ال بب ال اجحدن لالس ة ال دايدة دور د رادر
اللرررا  ،شررر قي لالتقرررددر
 0202درجرررة اللشرررالوردوس فررري الد دسرررة  ،ولررردده ً 02
الحا ي للده من شلدة ه دسة ال اقة.

