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 انفنٍح كهٍــح انتشتٍــح
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 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يذافظح   –جًيٌسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

 جدول أعمال   
 ( 12مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 22/9/2112  األحد
 استهالل  -أواًل:

  

 
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 22/8/2112يوم االثنين الموافق  الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -1
 
 
ب انرراا الحالررة ب رر س ال عمرر د مررد ر عرراد اةدارة العامررة ل رر رس /  الرررارد مررس اذسرر ا خطررا  الالنظررر  رر   -2

الراغب س    نقل ق دىد مس كم اا مخ مفرة للرى كم رة ال رب رة الفن رة  ر  العراد ( طال  رطالبة 15لعدد )
مررس الحاصررم س عمررى ال انر ررة العامررة مررس اذعررراد السررابقة   ر لرر   رر  ضررر   2016/2017الجررامع  

 .رالب ر ة  سمح ب ل  القدرة االس  عاب ة لمكم ة راس  كرس االمكاناا الماد ة 
 
 
مق رررر  ب رر س رك ررل الكم ررة ل ررر رس ال عمرر د رالطررر   / الررردك رراذسرر ا  الرررارد مرررس خطرررا  الالنظررر  رر   -3

 د .2016/2017  ك ل لجاس المقاب ا  خص ة لمط   الجدد لمعاد الجامع  
 
 
 
مق ررر  ب رر س عم ررا رالبحررر  رك مررة الكم ررة لمدراسرراا ال/ الرررارد مررس اذسرر ا ة الرردك ررةخطررا  الالنظررر  رر   -4

دك رراه لمعاد رالماجس  ر الم قدم س لدرج   الط   الدراساا العم ا مقاب ا  خص ة ل  ك ل لجاس ال
2016/2017 . 

 
 



                                                  

 جايؼح انًنٍا                                                 

 انفنٍح كهٍــح انتشتٍــح

 أيانح يجهظ انكهٍح
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 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يذافظح   –جًيٌسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

ب رر س عم ررد كم ررة السرر احة رالفنرراد  بجامعررة المن ررا / الرررارد مررس اذسرر ا  الرردك ررخطررا  الالنظررر  رر   -5 
قامة معرض   "  المنطقرة العرب رة رال رر  اذرسرطمس قبل الس احة  ر"ؤ مر عمى ىامش م ن   نظ د را 

 .بال عارس مع م حف اخنا رس بالمن ا 
 
 
مق رر    رك ل لجنرة  ق ر د ب ر س ر ر   قسرد الرسرد رال صرر ر /  الررارد مرس الردك ررخطرا  الالنظر  ر   -6

 . صر رممف الن اط الخاص بالدك رر / حامد سالد جمعة اذس ا  المساعد بقسد الرسد رال
 
 
مق رر    رك ل لجنرة  ق ر د ب ر س ر ر   قسرد الرسرد رال صرر ر / الرارد مس الردك رر خطا  الالنظر     – 7

 ممف الن اط الخاص بالدك رر / محمد عبد ال ه لسماع ل اذس ا  المساعد بقسد الرسد رال صر ر.
 
 
مرا قرة مجمر  القسرد عمرى  س ب رر ر   قسرد الرسرد رال صرر ر / الرارد مس الردك رر خطا  الالنظر     -8

الطمرر  المقرردد مررس الرردك رر / رل ررد احمررد دكرر  عمررى  جد ررد ةجررادة مرا قررة الدرجررة عضررر البع ررة العمم ررة 
 . د 2017/ 14/10ح ى  15/10/2016لممممكة الم حدة اع بارا مس 

 

 

 

مرا ا رررو  ررر س بمرررد ر عررراد اةدارة العامرررة لم ررر رس القانرن رررة / الررررارد مرررس اذسررر ا  خطرررا  الالنظرررر  ررر   -9
 ب  ك ل مجال    د   الط   لمرحمة البكالرر ر  رالدراساا العم ا رمجم  ال  د   اذعمى .

 

 

 

 هحبضن هجبلش األقضبم الزبليخ :الٌظن في  -10

 هجلش قضن الزصويوبد الزخنفيخ . -2هجلش قضن النصن والزصوين .    -1
 هجلش قضن األشغبل الفٌيخ والزناس الشعجي . -3

 
 ستجد من أعمال ما ي
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 انفنٍح كهٍــح انتشتٍــح

 أيانح يجهظ انكهٍح
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 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يذافظح   –جًيٌسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

 جدول أعمال   
 ( 12مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 22/9/2112  األحد
 استهالل  -أواًل:

  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 22/8/2112يوم االثنين الموافق  الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -1
 
ب انرراا الحالررة ب رر س العامررة ل رر رس ال عمرر د  مررد ر عرراد اةدارة/ الرررارد مررس اذسرر ا  خطررا  الالنظررر  رر   -2

الراغب س    نقل ق دىد مس كم اا مخ مفرة للرى كم رة ال رب رة الفن رة  ر  العراد ( طال  رطالبة 15عدد )ل
مررس الحاصررم س عمررى ال انر ررة العامررة مررس اذعررراد السررابقة   ر لرر   رر  ضررر   2016/2017الجررامع  

 كاناا الماد ة رالب ر ة  سمح ب ل  .القدرة االس  عاب ة لمكم ة راس  كرس االم
 
مق رررر  ب رر س رك ررل الكم ررة ل ررر رس ال عمرر د رالطررر   / الررردك رراذسرر ا  الرررارد مرررس خطرررا  الالنظررر  رر   -3

 د .2016/2017  ك ل لجاس المقاب ا  خص ة لمط   الجدد لمعاد الجامع  
 
مق ررر  ب رر س لمدراسرراا العم ررا رالبحررر  رك مررة الكم ررة / الرررارد مررس اذسرر ا ة الرردك ررةخطررا  الالنظررر  رر   -4

ط   الدراساا العم ا الم قدم س لدرج   الماجس  ر رالدك رراه لمعاد س المقاب ا  خص ة ل  ك ل لجا
2016/2017 . 

 
ب رر س عم ررد كم ررة السرر احة رالفنرراد  بجامعررة المن ررا / الرررارد مررس اذسرر ا  الرردك ررخطررا  الالنظررر  رر   -5 

قامة معرض   "العرب رة رال رر  اذرسرطمس قبل الس احة  ر  المنطقرة "عمى ىامش مؤ مر  ن   نظ د را 
 بال عارس مع م حف اخنا رس بالمن ا .

 
مق رر    رك ل لجنرة  ق ر د ب ر س ر ر   قسرد الرسرد رال صرر ر / الررارد مرس الردك رر خطرا  الالنظر  ر   -6

 الرسد رال صر ر.ممف الن اط الخاص بالدك رر / حامد سالد جمعة اذس ا  المساعد بقسد 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يذافظح   –جًيٌسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

مق رر    رك ل لجنرة  ق ر د ب ر س ر ر   قسرد الرسرد رال صرر ر / الرارد مس الردك رر خطا  الالنظر     – 7
 ممف الن اط الخاص بالدك رر / محمد عبد ال ه لسماع ل اذس ا  المساعد بقسد الرسد رال صر ر.

 
مرا قرة مجمر  القسرد عمرى ب ر س ر ر ر ر   قسرد الرسرد رال صر/ الرارد مس الردك رر خطا  الالنظر     -8

الطمرر  المقرردد مررس الرردك رر / رل ررد احمررد دكرر  عمررى  جد ررد ةجررادة مرا قررة الدرجررة عضررر البع ررة العمم ررة 
 . د 2017/ 14/10ح ى  15/10/2016لممممكة الم حدة اع بارا مس 

 

مرا ا رررو ب ررر س  رررة مرررد ر عررراد اةدارة العامرررة لم ررر رس القانرن/ الررررارد مرررس اذسررر ا  خطرررا  الالنظرررر  ررر   -9
 ب  ك ل مجال    د   الط   لمرحمة البكالرر ر  رالدراساا العم ا رمجم  ال  د   اذعمى .

 

 هحبضن هجبلش األقضبم الزبليخ :الٌظن في  -10

 هجلش قضن الزصويوبد الزخنفيخ . -2هجلش قضن النصن والزصوين .    -1
 هجلش قضن األشغبل الفٌيخ والزناس الشعجي . -3

 
 يستجد من أعمال  ما
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يذافظح   –جًيٌسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

 عؼادج األعتار انذكتٌس / ػًٍذ انكهٍح
 تذٍح طٍثح ... ًتؼذ،

 
صييجزوجن وكلييم يييوم األوييق الووافيي  خ مييي شيي ن ن اجزوييبم هجلييش ال ليييه رييصيييبكر ن ملوييبن ث ًيينذييٍظ       

  -4 ظ نان ثحضوم كل هي يخ مشنالضبًم الضبمخ  22/9/2012

 

 انتٌقٍغ انذسجح االعــــــى

  أعتار  ٍة سيهود/دنا دث0أ

   أعتار د/عؼاد دغن ػثذ انشدًن 0أ

   أعتار د/أيم يذًذ يذًٌد أتٌصٌذ0أ

  أعتار و / يذًذ ػثذ اناله إعًاػٍم د0و0أ

   أعتار د/آيال دًذي أعؼذ ػشفاخ0أ

   أعتار د/صانخ أدًذ انششٌف 0أ

   أعتار و د/إتشاىٍى ػٍغى ػثذ انذافظ0و0أ

   أعتار  د/ػصاو ػثذ انؼضٌض ػه0ًأ

  يذسط  د/ػًشً يذًذ ػثذ انغالو 

  يذسط أيٍشج ٌغشي يذًذ قاٌذ د/ 

  أيٍن انًجهظ أ/ أًٌن فٌصي صكً 

 

   

 تشجاء انتكشو تؼًم انالصو نذٌ صشف انًغتذقاخ انخاصح تزنك

 ًتفضهٌا تقثٌل فائق االدتشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍح                

 

 

  سيهو ( د/دنا دثٍة0)أ                
 

 

 

 



                                                  

 جايؼح انًنٍا                                                 

 انفنٍح كهٍــح انتشتٍــح
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 يذضش اجتًاع

  ( ٌٌو األدذ12سقى )يجهظ انكهٍح 

 و2010/ 3/ 25فً 

 
 

م فيي رويبم الضيبمخ 22/9/2012الووافي   ييوم األويق شينميخ ضبًال ليخ جلضزه ال هجلشػقذ      

موييق  دنيا دثٍية سيهيوثقبمخ هجلش ال لييخ ثنابصيخ الضييق األصيزبك اليقكزوم/ ان ظ نيخ مشن الضبً

 4   الوجلش وثحضوم كل هيال ليخ ومايش 
 

 مضــــوان  وكيل ال ليخ للقماصبد العليب   أ.د/عؼاد دغن ػثذ انشدًن 
 امضــــو وكيل ال ليخ لشئوى الجيئخ وخقهخ الوجزوع أ.د/أيم يذًذ يذًٌد أتٌ صٌذ

 مضــــوان  وكيل ال ليخ لشئوى الزعلين والطالة   د/ يذًذ ػثذ اناله إعًاػٍم0و0أ
 مضــــوان  انًششف ػهى قغى األـشغال انفنٍح ًانتشاث انشؼثً ي أعؼذ ػشفاخأ.د/آيال دًذ

 مضــــوان  الوشنف ملى قضن الزصويوبد الزخنفيخ  أ.د/صانخ أدًذ انششٌف 
 مضــــوان  الوشنف ملى قضن النصن والزصوين أ.و.د/إتشاىٍى ػٍغى ػثذ انذافظ

 ــوان مضــ هقين ووقح الجوكح  د/ ػًشً يذًذ ػثذ انغالو 
 مضــــوان  أققم هقمس  قاٌذ يذًذأيٍشج ٌغشي د/

 أهيٌب للوجلش  هقين ه زت األصزبك القكزوم/ مويق ال ليخ أ/ أًٌن فٌصي صكً 

 . ثقضن الزصوين األصزبكمصبم مجق العزيز ملي األصزبك القكزوم / مي الحضوم وقق رغيت 

 

 -4 اعتيالل
 

 وقيقم  ثبلضيبكح الحضيوم ػًٍيذ انكهٍيح ًسئيٍظ انًجهيظ دنا دثٍة سيهود/ أ. موت الجلضخ في ثقايخ

قيقم الز ٌئيخ للجوييع ثوٌبصيجخ ثيقا العيبم القماصيي  كوبل ن الش ن ملى رلجيه القموح لحضوم الوجلش، 

 جبهعخ الوٌيب كوام الزققم والنقي . لو ًب الحجيجخم هزوٌيب لوصن 2012/2012الجقيق 

  ر ن ال ليخ وكلم ملى الٌحو الزبلي : الووضومبد الزي  ث هنالضبكح الحضوم  أوبطكوب 

هوميقا لحفييل اصيزقجبل الطيالة الجيقك ويٌجيه مليى الضييبكح  22/9/2012رحيقك ييوم الضالصيبا الووافي   -

 هلا اللقبا .  واإلكاميييهيئخ الزقميش وال يئخ الوعبوًخ  أمضباالحضوم ثضنومح وضوم جويع 

 إال هي خالل ب . طجبمخ كبفخ الجٌناد يزن  إاليوجق هبكيٌخ طجبمخ ثٌن ثوطجعخ الجبهعخ ويجت  -

ال يوجييق ارحييبك طييالة وبليييب والعوييل هضييزون هييي خييالل الضييبكح العوييقاا والييوكالا وه برييت ممبيييخ  -

 الطالة . 

ميق أ  فعبلييبد قجيل اًعقبكهيب ث صيجوم وضنومح إخطبم هعبلي األصزبك القكزوم/ مايش الجبهعيخ ثو -

 ملى األقل . 

 جٌيه .  200أصجحذ  رن روويق النصوم القماصيخ ثحيش -

رن مول ًظبم هووق إلكامح ال بفيزنيبد ثبلجبهعخ هيي خيالل هعيبلي األصيزبك اليقكزوم / ًبايت ماييش  -

  الجبهعخ لشئوى خقهخ الوجزوع ورٌويخ الجيئخ 
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 -4 ػهى اننذٌ انتانًًناقشح جذًل األػًال نانذضٌس انتقم حى  -
 

 2/ 22 انًٌافق ٌٌو االحنٍن  هحضن الجلضخ الضبثقخ الوٌعققح ملىانًصادقح  4 ٌع األًلــانًٌض

 و  2010/

  .انًصادقح   -4ـــشاســانقــــــــــــ

 

 مييدير عييام اةدارة ال اميية للييلون الت ميييم/  السيييدالرررارد مررس خطررا  الالنظررر  رر   انًٌضييٌع انخانييـً 4
ىد مس كم اا ( طال  رطالبة الراغب س    نقل ق د15ب اناا الحالة لعدد )ب  س 

مرس الحاصرم س  2016/2017مخ مفة للى كم ة ال رب ة الفن ة    العراد الجرامع  
عمررى ال انر ررة العامررة مررس اذعررراد السررابقة   ر لرر   رر  ضررر  القرردرة االسرر  عاب ة 

 الماد ة رالب ر ة  سمح ب ل  . اةمكاناالمكم ة راس  كرس 

  انًٌافقح .  -ـــــــــــــــشاس4انقــ

 

 وكيييل الكمييية للييلون الت ميييم/ األسييتاا الييدكتورالرررارد مررس خطررا  الالنظررر  رر   4ـجــييانخان انًٌضييٌع
مق ررررر    ررررك ل لجرررراس المقرررراب ا  خصرررر ة لمطرررر   الجرررردد لمعرررراد ب رررر س  رالطرررر  
 د .2016/2017الجامع  

 . ( انًشفق) انًٌافقح ػهى انتشكٍم انًقتشح  -انقــــــــــــــــــــشاس4

   

 وكيمية الكميية لمدراسيات ال مييا/ األسيتااة اليدكتورةالررارد مرس خطرا  الالنظر      4ـــغٌع انشاتــانًٌض
طر   الدراسراا العم را ل خص ة المق ر    ك ل لجاس المقاب ا ب  س  والبحوث

  2016/2017الم قدم س لدرج   الماجس  ر رالدك رراه لمعاد 
 . ( انًشفق) ًقتشح انًٌافقح ػهى انتشكٍم ان  -ـــشاس4ــانقــــــــــــ

     

 عميييد كمييية السييياحة والفنييادق/ األسييتاا الييدكتورالرررارد مررس خطررا  الالنظررر  رر   4ظـانًٌضييٌع انخاييي
قامررررة معرررررض  نرررر  عمررررى ىررررامش مررررؤ مر ب رررر س بجامعررررة المن ررررا  "مسرررر قبل  نظرررر د را 

  .بال عارس مع م حف اخنا رس بالمن ا الس احة    المنطقة العرب ة رال ر  اذرسط"

 تشكٍم نجنح إلػذاد انًؼشض ػهى اننذٌ انتانً 4  -4 ـشاســـــــــــــــــــانقــ

 ة.د/ آمال حمدي اسعد عر اا          ر  سا .
 ة.د/ ةمل محمد محمرد ةبر د د         عضرا . 
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 عضرا . ة.د.د/ لبراى د ع سى عبد الحا ظ      
 عضرا .     د/ ربا  عم  نب ل رىبة           

 عضرا .      س س عراق             د/ ماىر ح
 عضرا .     د/ ىند سعد محمد حس س          

 

 رلييس قسيم الرسيم والتريوير/ اليدكتور االسر ا  الررارد مرس خطرا  الالنظرر  ر    :انًٌضٌع انغادط 
تقييييم مميين النليياص الليياو بالييدكتور / حامييد سييالم مق ررر    ررك ل لجنررة ب رر س 
 سد الرسد رال صر ر.اذس ا  المساعد بق عزب جم ة

 -ػهى اننذٌ انتان4ًانًٌافقح ػهى انتشكٍم  -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 أ.ك/ وٌب وجيت مهله -1

 أ.ك/ مصبم مجق العزيز ملى -2

 أ.ك/ صعبك وضي مجق النووي -3
 

 رلييس قسيم الرسيم والترييوير/ اليدكتور االسيتاا الررارد مرس خطرا  الالنظرر  ر     : تغانًٌضيٌع انغيا
تقييييم مميين النليياص الليياو بالييدكتور / محمييد عبييد ر    ررك ل لجنررة مق ررب رر س 

 اذس ا  المساعد بقسد الرسد رال صر ر. الاله إسماعيل
 -انًٌافقح ػهى انتشكٍم ػهى اننذٌ انتان4ً -:ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 أ.ك/ وٌب وجيت مهله -1

 أ.ك/ مصبم مجق العزيز ملى -2

     أ.ك/ صعبك وضي مجق النووي -3
 

ب ر س  رليس قسم الرسم والتريوير/ الدكتوراالستاا الرارد مس خطا  الالنظر      4 انخاينانًٌضٌع 
مرا قة مجم  القسد عمى الطم  المقدد مس الدك رر / رل د احمد دكر  عمرى  جد رد 

را مرررررررس ةجرررررررادة مرا قرررررررة الدرجرررررررة عضرررررررر البع رررررررة العمم رررررررة لممممكرررررررة الم حررررررردة اع برررررررا
 د .2017/ 14/10ح ى  15/10/2016

 انًٌافقح . -:ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ
 

 مييدير عيام اةدارة ال اميية لملييلون القانونييية/ السيييدالررارد مرس خطررا  الالنظررر  ر   4تاعييغان انًٌضيٌع
مرا ا و ب  ك ل مجال    د   الط   لمرحمة البكالرر ر  رالدراسراا العم را ب  س 

 رمجم  ال  د   اذعمى .
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  يشدهح انثكانٌسٌٌط ػهى اننذٌ انتانً 4 انطالب شكم يجهظ تأدٌةٌ -:ـــــــــــــشاســــــــانقـ -

 ة.د/ حنا حب   رممو                عم د الكم ة                              ر  سا 
 ة.د/ محمد عبد ال ه لسماع ل       رك ل الكم ة ل  رس ال عم د رالط        عضرا

 عد د عم          اذس ا  بقسد الرسد رال صر ر            عضرا ة.د/ عصاد عبد ال
 

 يشدهح انذساعاخ انؼهٍا ػهى اننذٌ انتانً 4 طالب شكم يجهظ تأدٌة ٌ

 ة.د/ حنا حب   رممو              عم د الكم ة                                ر  سا
 الدراساا العم ا         عضرا ة.د/ سعاد حسس عبد الرحمس       رك ل الكم ة ل  رس 

 ة.د/ آمال حمدي اسعد عر اا     ر    قسد اذ غال الفن ة رال را  ال عب    عضرا 
  

 هحبضن هجبلش األقضبم الزبليخ :الٌظن في  4ـششاؼاننًٌضٌع ا

 هجلش قضن الزصويوبد الزخنفيخ . -2هجلش قضن النصن والزصوين .    -1                   
 هجلش قضن األشغبل الفٌيخ والزناس الشعجي . -3                   
 أدٍظ انًجهظ ػهًا .  -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 
 -4ًفًٍا ٌغتجذ ين أػًال ناقش انًجهظ انًٌضٌػاخ انتانٍح

مق ررر  ب رر س  كميييةالعميييد / األسييتاا الييدكتورمررس  ةالرررارد المرر كرةالنظررر  رر   :ػشييش نذيياديانًٌضييٌع ا
 عمى النحر ال ال  : اذعمالحدة االب كار رر ادة ر   ك ل 

 الس د الدك رر/ ماىر حس س محمد عراق    المدر  بقسد ال عب ر المجسد      ر  سا. -
 الس دة الدك ررة/ ل ال  عبادة احمد           المدر  بقسد الرسد رال صر ر     عضرا . -
 بقسد ال عب ر المجسد   عضرا . الس د/  اسر  ح ى الس د بكار         المدر  المساعد -

 . انًٌافقح ػهى انتشكٍم انًقتشح  -: ـشاسانقـــــــــــــــــــــ

 

 . عس مجم  الكم ةمق ر    ك ل المجاس المنب قة النظر     4ـشانخانً ػشنًٌضٌع ا
 .) انًشفق (ػهى انتشكٍم انًقتشح  انًٌافقح -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

األسييتااة الييدكتورة / وكيميية الكمييية للييلون المق ررر  المقرردد مررس النظررر  رر   4ـشنييج ػشييانخانًٌضييٌع ا
اخ بررراراا ب رر س مق ررر    ررك ل لجرراس رضررع ر صررح ح  الدراسييات ال ميييا والبحييوث

 د . 2016/2017مدراساا العم ا لمعاد الجامع  القبرل ال  ى م ة ل



                                                  

 جايؼح انًنٍا                                                 

 انفنٍح كهٍــح انتشتٍــح

 أيانح يجهظ انكهٍح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 42311021 هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يذافظح   –جًيٌسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

 .نًقتشح ػهى انتشكٍم ا انًٌافقح -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

 حميد  اسي د عرفيات آميالاألستااة الدكتورة / المق ر  المقدد مرس النظر     4ـشانشاتغ ػشنًٌضٌع ا
  ررة مسرا  ة بنرا  عمرى رغبرة طر   ر  سة لجنة المك براا ب ر س  ر ح مك برة الكم رة 

 .الدراساا العم ا 
فيً انفتيشج  ػنذ تٌافش ين ٌقيٌو تانؼًيم أدٍظ انًجهظ ػهًا ، ًٌتى يشاػاج رنك -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 . انًغائٍح

 

 رليس قسيم األليلال الفنيية والتيراثألستااة الدكتورة / اخطا  النظر     4ـشانخايظ ػشنًٌضٌع ا
 . 2016الجد د لمجم  القسد اع بارا مس  ير ةك ربر   ك ل الب  س  الل بي

 . ( انًشفق) ػهى انتشكٍم  انًٌافقح -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

 األستااة الدكتورة / رليس قسيم األليلال الفنيية والتيراثخطا  النظر     4ـشانغادط ػشنًٌضٌع ا
ب ر س ق راد الردك ررة / ر يراد عرادل ع راد بمعارنرة اذسر ا ة الردك ررة / آمرال  الل بي

 حمدي عر اا     در   مقرر "  خصص ة غال  ن ة " لمرحمة الدك رراه .
 انًٌافقح . -4ـــــشاســـــــانقـــــــــــ

 

 األستااة الدكتورة / وكيمة الكميية لليلون لدمية المجتمي خطا  النظر     4ـشانغاتغ ػشًٌضٌع ان
مق ر    ك ل لجاس المؤ مر العمم  لمكم رة  حرا عنرراس " درر ب  س  وتنمية البيلة

 .الفنرس ال  ك م ة    مراجية الم غ راا العالم ة " 
 انًٌافقح . -4ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

 .و2010/ 25/3انًٌافق  دذٌٌو االانخايغح  ػصشا انًجهظ أػًانو فً تًاو انغاػح  ىًقذ أني          

 ،،، ىزا ًتاهلل انتٌفٍق
 

  هظ ًػًٍذ انكهٍحسئٍظ انًج       أيٍن انًجهظ       
 

         

  ( .د/ دنا دثٍة سيهوأ )                                                                                           


