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يوسالع / لمطالالب  لجنالة اإلشالراع عمالى رسالالة الماجسالتيرتحديالد بالموافقالة عمالى الدراسات العميالا مجمس 
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مجمس الدراسات العميا بالموافقة عمى تحديد لجنة اإلشراع عمى رسالة الدكتوراه لمطالبة / دعاء زكريالا 
 محمد إبراىيم .
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مجمالالالالس الدراسالالالالات العميالالالالا بالموافقالالالالة عمالالالالى تحديالالالالد لجنالالالالة اإلشالالالالراع عمالالالالى رسالالالالالة الطالبالالالالة / حنالالالالان عمالالالالر 
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ريالادة األعمالالال  االبتكالار و وحالالدة عراقيالب مالديرمالالاىر حسالين / الالالوارد مالن الالدكتور مطالاب الالنظالر فالي  -9
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المقترح المقدم مالن لجنالة شالئون مدمالة المجتمالن وتنميالة البيئالة بشالأن مقتالرح البرتوكالول المقالدم النظر في  -3

 من إدارة رعاية الموىوبين بالمنيا .
 
لبيئالالة بشالالأن إقامالالة ميرجالالان بصالالمة المقتالالرح المقالالدم مالالن لجنالالة شالالئون مدمالالة المجتمالالن وتنميالالة االنظالالر فالالي  -4

قامالالالة معالالالرض لمكتالالالاب إلصالالالدارات الييئالالالة القوميالالالة لمكتالالالاب وورش  بالشالالالراكة مالالالن موسسالالالة دوار الونالالالون وا 
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 ية لتحدي اإلعاقة .موتمر الجامعة الدولي بعنوان روية مستقبم
 
المطالالاب الالالوارد مالالن األسالالتا ة الالالدكتورة / وكيمالالة الكميالالة لمدراسالالات العميالالا والبحالالوث بشالالأن قالالرار النظالالر فالالي  -6

مجمس الدراسات العميالا بالموافقالة عمالى تحديالد لجنالة اإلشالراع عمالى رسالالة الماجسالتير لمطالالب / يوسالع 
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الالالوارد مالالن األسالالتا ة الالالدكتورة / وكيمالالة الكميالالة لمدراسالالات العميالالا والبحالالوث بشالالأن قالالرار المطالالاب النظالالر فالالي  – 7
مجمس الدراسات العميا بالموافقة عمى تحديد لجنة اإلشراع عمى رسالة الدكتوراه لمطالبة / دعاء زكريالا 

 .) تمصص نقد وت وق فني ( محمد إبراىيم 
 
ة / وكيمالالة الكميالالة لمدراسالالات العميالالا والبحالالوث بشالالأن قالالرار المطالالاب الالالوارد مالالن األسالالتا ة الالالدكتور النظالالر فالالي  -8

 مجمس الدراسات العميا بالموافقة عمى تحديد لجنة اإلشراع عمى رسالة الطالبة / حنان عمر إسماعيل
 .) تمصص رسم وتصوير ( 

 

مالالاىر حسالين عراقيالب مالدير وحالالدة االبتكالار و ريالادة األعمالالال / الالالوارد مالن الالدكتور مطالاب الالنظالر فالي  -9
 بشأن ضم عدد من السادة أعضاء ىيئة التدريس لموحدة .

 

المطاب الوارد من األستا  الدكتور / نائالب رئاليس الجامعالة لمدراسالات العميالا والبحالوث بشالأن النظر في  -10
رأي مجمالالس القسالالم والكميالالة فالالي أىميالالة البحالالث المقالالدم مالالن السالاليد / قاسالالم محمالالد ربيالالن المالالدرس المسالالاعد 

 بقسم التعبير المجسم .
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 األستا  الدكتور/ وزير التعميم العالي بشأن ما قررتو المجنة الوزارية االقتصادية .
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 األعتار انذكتٕس / ػًٛذ انكهٛتعؼادة   
 تذٛت طٛبت ... ٔبؼذ،

 
ّذلييي يييْم ان ٌيييي الوْافيي  ًييْفوجس خ مييي رييِس ن اجتوييبم هجلييط ال ليييَ مييظيييبكم ن ملوييبن ث ًييَذييٛظ       

  -: ظِسان ثحضْز كل هي يخ مشسالثبًم العبمخ  14/11/2016

 

 انتٕقٛغ انذسجت االعــــــى

  أعتار  د/دُا دبٛب سيه0ّأ

   أعتار عؼاد دغٍ ػبذ انشدًٍ د/0أ

   أعتار د/أيم يذًذ يذًٕد أبٕصٚذ0أ

  أعتار و / يذًذ ػبذ انالِ إعًاػٛم د0و0أ

   أعتار د/آيال دًذ٘ أعؼذ ػشفاث0أ

   أعتار د/صانخ أدًذ انششٚف 0أ

   أعتار و د/إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انذافظ0و0أ

   أعتار د/ػصاو ػبذ انؼضٚض ػهٙ 0أ

  يذسط  ذ ػبذ انغالو د/ػًشٔ يذً

  يذسط أيٛشة ٚغش٘ يذًذ قاٚذ د/ 

  أيٍٛ انًجهظ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 

   

 بشجاء انتكشو بؼًم انالصو َذٕ صشف انًغتذقاث انخاصت بزنك

 ٔتفضهٕا بقبٕل فائق االدتشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛت                

 

 

  د/دُا دبٛب سيهّ (0)أ                
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 تًاعيذضش اج

 ( 14سقى )يجهظ انكهٛت 

 و2010/ 11/ 14 انًٕافق ٕٚو االحٍُٛ
 
 

م فييي موييبم 14/11/2016الوْافيي   يييْم ان ٌيييي شييسمخ ساثعييال ليييخ جلعييتَ ال هجلييطػقييذ      

 دُيا دبٛيب سيهيّثقبمخ هجلط ال ليخ ثسئبظخ العيد األظتبذ اليدكتْز/ ان ظِسخ مشس يالعبمخ الثبً

 :    ضْز كل هيمويد ال ليخ ّزئيط الوجلط ّثح
 

 مضــــْان  ّكيل ال ليخ للدزاظبد العليب   أ.د/عؼاد دغٍ ػبذ انشدًٍ 

 امضــــْ ّكيل ال ليخ لشئْى الجيئخ ّخدهخ الوجتوع أ.د/أيم يذًذ يذًٕد أبٕ صٚذ

 مضــــْان  ّكيل ال ليخ لشئْى التعلين ّالطالة   د/ يذًذ ػبذ انالِ إعًاػٛم0و0أ

 مضــــْان  انًششف ػهٗ قغى األـشغال انفُٛت ٔانتشاث انشؼبٙ اثأ.د/آيال دًذ٘ أعؼذ ػشف

 مضــــْان  الوشسف ملى قعن التصويوبد الصخسفيخ  أ.د/صانخ أدًذ انششٚف 

 مضــــْان  الوشسف ملى قعن السظن ّالتصْيس أ.و.د/إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انذافظ

 مضــــْان  ْيس ثقعن السظن ّالتصوٌبّة الظتبذ األ أ.د/ػصاو ػبذ انؼضٚض ػهٙ 

 مضــــْان  هديس ّحدح الجْكح  د/ ػًشٔ يذًذ ػبذ انغالو 

 مضــــْان  أقدم هدزض  قاٚذ يذًذأيٛشة ٚغش٘ د/

 أهيٌب للوجلط  هديس ه تت األظتبذ الدكتْز/ مويد ال ليخ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 

 -: اعتٓالل -
 

 ثبلعيبكح الحضيْز ّقيدم  انًجهيظ ػًٛيذ انكهٛيت ٔسئيٛظ دُا دبٛب سيهّأ.د/  زحت الجلعخ في ثدايخ

لوصيسًب الحجيجيخ ّلجبهعيخ  هتوٌيب كّام التقدم ّالسقيلِن الش س ملى ملجيَ الدمْح لحضْز الوجلط، 

 .  الوٌيب كل التْفي 

  ّذلي ملى الٌحْ التبلي:  بأْى انًٕضٕػاث انتٙ تٓى انكهٛتكوب أحبط العبكح الحضْز 

طجبميخ الويركساد ثوطجعييخ  ثضيسّزحالدزاظيي القيبكم مين امخيبذ قيساز الجبهعيخ امتجيبزا هيي ال صييل  -

مٌيد مْشييع الويركسح هيي خيال  % 50الجبهعخ ، ّاى الجبهعخ ظْف مدمن مليي الويركساد ثحيْالي 

 . ثش ل زظوي مي طسي  ال ليخ هٌ ر الجيع 

الٌتيبئ  ّقجيْ  الطيالة الجيدك  امتويبكقب يسح مليى م ْى الت ْيضبد الووٌْحيخ للعوييد خب يخ  أى -

  .فقظ

 .م  15/11/2016قيد طالة الوبجعتيس ّالدكتْزاٍ لتلقي هل بد هْمد  أخس -
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أّ  نالسظييْم ، يل ييي قيييدُ ّالوييدح مييبهيي ّليين يعيدك ييأّ الوعيجل ييالوقيييدطيالة الدزاظييبد العليييب  -

 حعت الحبلخ .  نمعجيلِ

مش يالد هجبلط ال لييبد ّ هجيبلط األقعيبم يجيت أى معتويد هيي هعيبلي األظيتبذ اليدكتْز / زئييط  -

 لجبهعخ .ا

وِويخ ّن يعيبفس نثيد هيي معيليوَ لهي يحصل هي العبكح أمضبء ُيئيخ التيدزيط مليى جيْاش ظي س  -

  . جِخ اإل داز –الوصسيخ للخبزجيخ 

بؼيذ ٔال ٚغيًخ بانتؼيذٚم  قبيم االيتذياٌنهطيال  إػالٌ أػًيال انغيُت ٔانشيفٕ٘ ٔانؼًهيٙ ضشٔسة  -

 . أبذاتغهًٛٓا نهكُتشٔل 

ختيبز العبكح زؤظبء الجبهعبد ّموداء ال ليبد هي قجل الوجليط األمليى من امتوبك الٌظبم الجديد ن -

    هسريحيي أظبظييي 3للجبهعبد ، حيث يختبز الوجلط األمليى للجبهعيبد زئييط الجبهعيخ هيي ثييي 

، ّثبلٌعيجخ للعيبكح العويداء يختيبزُن زئييط  ّ ّاحد احتيبطي يتن مسريحِن هي قجل هجليط الجبهعيخ

ريسيطخ أى ي يْى الوتسريحيي للعويبكح قيد ظيج  ميْليِن هٌب يت فيي  هسريحيي 3الجبهعيخ هيي ثييي 

  كليبمِن .

التسثييخ  –التويسي   –التسثييخ الٌْمييخ  –المتويبك ُيي ا ال ٌيْى الجويليخ لال ليبد الوعتعدح للتقيدم  -

 .األلعي (  –السيبضيخ ( ّمْجد كليتبى ملى ّري انظتعداك ُّوب ا العيبحخ ّال ٌبكق 

  ساثع لْحداد ضوبى الجْكح في رِس فجسايس . ظيتن مقد الولتقى ال -

 

 -: ػهٗ انُذٕ انتانًُٙاقشت جذٔل األػًال نانذضٕس اَتقم حى  -
 

 و  2010/ 10/ 11 ٕٚو االحٍُٛ  ملى هحضس الجلعخ العبثقخ الوٌعقدحانًصادقت  : ٕع األٔلــانًٕض

  .انًصادقت   -:ـــشاســانقــــــــــــ
 

بشالالأن  / شئئنون البئئالم المركزيئئة السالاليد مالالدير عالالامالكتالالاب الالالوارد مالالن ي النظالالر فالال انًٕضييٕع انخاَييـٙ : 
 2016قبول الطالب المكووفين من الحاصمين عمى شيادة الدبمومالة األمريكيالة عالام 

 م . 
   .أدٛظ انًجهظ ػهًا    -ـــــــــــــــشاس:انقــ

 

بشالالأن  وتنميئة البينئةلجنئئة شئنون ةدمئة المجتمئئ  المقتالرح المقالدم مالن النظالالر فالي  :ـجــيانًٕضيٕع انخان
 مقترح البرتوكول المقدم من إدارة رعاية الموىوبين بالمنيا .

 .انًٕافقت ػهٗ انًقتشح  -ــــــشاس:انقــــــــــــ
 

بشالأن  لجنئة شئنون ةدمئة المجتمئ  وتنميئة البينئةالمقتالرح المقالدم مالن النظالر فالي   :ـغٕع انشابــانًٕض
قامالالة معالالرض لمكتالالاب بالشالالراكة مالالن موسسالالة دوا بصئئمةإقامالالة ميرجالالان  ر الونالالون وا 

 إلصدارات الييئة القومية لمكتاب وورش ومعرض فني .
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الَتٓيياء يييٍ تٕقٛييغ بشٔتٕكييٕل ػهييٗ انًقتييشح ٔتأجٛييم انًٕػييذ نذييٍٛ ا انًٕافقييت  -ــييـشاس:ــــانقــــــــــــ

 .ششاكتان

بشالأن  البينئة لجنة شئنون ةدمئة المجتمئ  وتنميئةالمقترح المقدم من النظر في  :ظـانًٕضٕع انخاي  
رؤيئئئة مسئئئتلبمية لت ئئئد  مسالالالاىمة الكميالالالة فالالالي مالالالوتمر الجامعالالالة الالالالدولي بعنالالالوان 

  اإلعاقة
 .ػهٗ انًقتشح انًٕافقت  -: ـشاســــــانقــــــــــــــ

 

األستاذة الئدكتورة / وكيمئة الكميئة لمدراسئات ال ميئا المطاب الوارد من النظر في   :انًٕضٕع انغادط 
س الدراسات العميا بالموافقة عمالى تحديالد لجنالة اإلشالراع بشأن قرار مجم والب وث

) تمصالالص  يوسئئغ ابئئاس فنجئئر  موسئئ عمالالى رسالالالة الماجسالالتير لمطالالالب / 
 .بقسم التعبير المجسمنحت ( 

 

 انًٕافقت. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ
 

لمدراسئات ال ميئا  األسئتاذة الئدكتورة / وكيمئة الكميئةالمطاب الالوارد مالن النظر في    : بغانًٕضٕع انغا
بشالأن قالرار مجمالس الدراسالات العميالا بالموافقالة عمالى تحديالد لجنالة اإلشالراع  والب ئوث

) تمصالص نقالد وتال وق  دعاء زكريئا م مئد إبئرا يمعمى رسالة الدكتوراه لمطالبة / 
 .بقسم النقد والت وق الونيفني ( 

 
 انًٕافقت. -:ــــشاســــــــانقــــــــــ

     

األسئتاذة الئدكتورة / وكيمئة الكميئة لمدراسئات ال ميئا المطاب الالوارد مالن النظر في   : ٍــانخايانًٕضٕع 
بشالأن قالرار مجمالس الدراسالات العميالا بالموافقالة عمالى تحديالد لجنالة اإلشالراع  والب ئوث

بقسالالم ) تمصالالص رسالالم وتصالالوير (   نئئان عمئئر إسئئماعيلعمالالى رسالالالة الطالبالالة / 
 .الرسم والتصوير

 

 .انًٕافقت -:شاســــــــــــــــــــانقــــ
 

مالدير وحالدة  مئا ر  سئين عراقيئم/  الالدكتورالساليد الوارد مالن مطاب الالنظر في  :غــــتاعان انًٕضٕع
االبتكالالار و ريالالالادة األعمالالالال بشالالالأن ضالالالم عالالدد مالالالن السالالالادة أعضالالالاء ىيئالالالة التالالالدريس 

 لموحدة .

 انًٕافقت. -:ـــــــــــــــــــــشاسانقـ
 



                                                  

 جايؼت انًُٛا                                                 

 انفُٛت كهٛــت انتشبٛــت

 أياَت يجهظ انكهٛت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٛفاكظت  كهٛت انتشبٛت انفُٛت  -جايؼت انًُٛا   –انًُٛا يذافظت   –جًٕٓسٚت يصش انؼشبٛت 

 

 

 

األسئتاذ الئدكتور / نانئم رنئيس الجام ئة لمدراسئات الالوارد مالن المطالاب النظالر فالي  :ـششياؼاننًٕضٕع ا
بشأن رأي مجمس القسم والكمية في أىمية البحث المقدم مالن الساليد  ال ميا والب وث

 المساعد بقسم التعبير المجسم . قاسم م مد ربي  المدرس/ 
 

 .ػهٗ سأٖ يجهٙ انقغى ٔانكهٛت انًٕافقت -:ـــــشاســــانقــــــــــــ
 

بشأن  م الي األستاذ الدكتور / رنيس الجام ةالمطاب الوارد من النظر في  :ػشش نذاد٘ضٕع اانًٕ
بشالالأن مالالا  / وزيئئر الت مئئيم ال ئئاليمعالالالي األسالالتا  الالالدكتورالكتالالاب الالالوارد مالالن 

 قررتو المجنة الوزارية االقتصادية.
 

 دٛظ انًجهظ ػهًا .أ  -: ـشاســــــانقــــــــــــــــــــ
 

 التالية : مجالس األقسامالنظر في محاضر  :ـشاَٙ ػشانخنًٕضٕع ا
 مجمس قسم التصميمات الزمرفية . -2مجمس قسم الرسم والتصوير .                 -4
 األشغال الونية والتراث الشعبي . مجمس قسم -3
 

 أدٛظ انًجهظ ػهًا. -:ـــــشاســـــــــــــانقــــــــــــ
 
 

 مي هجلط ال ليخ التبليخ : انهجاٌ انًُبخقتفي هحبضس الٌظس  :شانخانج ػشنًٕضٕع ا

 لجٌخ الوختجساد ّالوعبهل .  -2    لجٌخ التعلين ّالطالة . -1                        
 لجٌخ الدزاظبد العليب . -4لجٌخ العالقبد الثقبفيخ .     -3                        
 لجٌخ الو تجبد . -6الوجتوع .      لجٌخ خدهخ  -5                             

 أدٛظ انًجهظ ػهًا. -:ـــــشاســـــــــــــانقــــــــــــ

 

 -:ٔفًٛا ٚغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاث انتانٛت
 

رنئئيس قسئئم التصئئميمات /  األسئئتاذ الئئدكتورالنظالالر فالالي المطالالاب الالالوارد مالالن  :شانشابييغ ػشيينًٕضييٕع ا
السيد األسئتاذ الئدكتور ميمات الزمرفية بترشالي  قرار قسم التصبشأن الزةرفية 

لمعالام   جئانزة التميئز وال بئاء بالجام ئةنيل لاألستا  بالقسم  /  نا  بيم رممه
 . 2016/2017الجامعي 

 

 .ػهٗ انتششٛخ انًٕافقت -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ
 



                                                  

 جايؼت انًُٛا                                                 

 انفُٛت كهٛــت انتشبٛــت

 أياَت يجهظ انكهٛت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٛفاكظت  كهٛت انتشبٛت انفُٛت  -جايؼت انًُٛا   –انًُٛا يذافظت   –جًٕٓسٚت يصش انؼشبٛت 

 

 

 

ترشالي  بشالأن الكميئة مئين أ/  األسئتاذالسئيد النظالر فالي المطالاب الالوارد مالن  :شانخايظ ػشينًٕضٕع ا
 الموظئئئغ المثئئئاليلنيالالالل جالالالائزة  السئئئيد / م مئئئود رمضئئئان م مئئئد إبئئئرا يم

 ال امئل المثئاليلنيالل جالائزة  السيد / عرفئة فرامئي م مئد ا مئدبالجامعالة   
 . 2016/2017لمعام الجامعي بالجامعة 

 .ػهٗ انتششٛخ انًٕافقت -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ 
 

 لجنئة شئنون ةدمئة المجتمئ  وتنميئة البينئةالمقتالرح المقالدم مالن النظالر فالي  :شانغادط ػشنًٕضٕع ا
 .) كميتي جميمة (بشأن إقامة أسبوع 

 انًٕافقت ػهٗ انًقتشح.  -: ـشاسانقــــــــــــــــــــ
 

رنيس قسم األشغال الفنيئة /  ةالدكتور  ةاألستاذالنظر في المطاب الوارد من  :شانغابغ ػشنًٕضٕع ا
موافقة مجمس قسم األشغال الونية والتالراث الشالعبي عمالى بشأن  بي والتراث الش

 2016/2017انتالداب عالدد مالن السالادة أعضالاء ىيئالة التالدريس لمعالام الجالالامعي 
 . و لك طبقا لمقرار المرفق 

 انًٕافقت. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

بشالأن  ة ضئمان الجئودةالئدكتور / رنئيس و ئدالنظالر فالي المطالاب الالوارد مالن  :شانخايٍ ػشينًٕضٕع ا
توزيالالالالن معالالالالايير التقالالالالويم واالعتمالالالالاد الموسسالالالالي عمالالالالى السالالالالادة أعضالالالالاء ىيئالالالالة مقتالالالالرح 
 .التدريس

 انًٕافقت ػهٗ يقتشح انتشكٛم انًشفق . -:ــــشاســــــــــــــــانقــــ

 

الوْاف    ٌيييْم ان ظِسهي ثعد الثبًيخ الوجلط أموبلَ في موبم العبمخ  ىّقد أًِ    

 .م2010/ 14/11

 ،،، ْزا ٔباهلل انتٕفٛق

 

  هظ ٔػًٛذ انكهٛتسئٛظ انًج            أيٍٛ انًجهظ      
 

         
.د/ حنا حبيب أ )                                                                                          

  ( رمله


