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 يحضز اجخًاع

 ( 22رقى )يجهض انكهٍت 

 و2011/ 1/ 10 انًٌافق االرنٍنٌٌو 

 

  فة  ممةب  10/7/2017المىافة   يةى  اثنىةيه ونشة عالويةخ الثبوالكليةخ للضة    مجلشػقذ      

 حنا حبٍب ريههوثقبعخ مجلش الكليخ ث ئبصخ الضيد األص بذ الدك ىر/ ا  ظه خ عش  يالضبعخ الحبد

 :    لمجلش وثحضىر كل مهعميد الكليخ ورئيش ا
 

 عضــــىا   وكيل الكليخ للدراصبد العليب   أ.د/طؼاد حظن ػبذ انزحًن 

 اعضــــى وكيل الكليخ لشئىن الجيئخ وخدمخ المج مع أ.د/أيم يحًذ يحًٌد أبٌ سٌذ

 عضــــىا   وكيل الكليخ لشئىن ال عليم والطالة   د/ يحًذ ػبذ اناله إطًاػٍم0أ

 عضــــىا   انًشزف ػهى قظى األـشغال انفنٍت ًانخزاد انشؼبً طؼذ ػزفاثأ.د/آيال حًذي أ

 عضــــىا   المش ف على قضم ال صميمبد الزخ فيخ  أ.د/صانح أحًذ انشزٌف 

 عضــــىا   المش ف على قضم ال صم وال صىي  أ.و.د/إبزاىٍى ػٍظى ػبذ انحافظ

 عضــــىا   م وال صىي  ثقضم ال صمىبوة الص بذ األ أ.د/ػصاو ػبذ انؼشٌش ػهً 

 عضــــىا   مدي  وحدح الجىدح  د/ ػًزً يحًذ ػبذ انظالو 

 عضــــىا   أقد  مدرس  قاٌذ يحًذأيٍزة ٌظزي د/

 أميىب للمجلش  مدي  مك ت األص بذ الدك ىر/ عميد الكليخ أ/ أًٌن فٌسي سكً 

 -: اطخيالل -
 

 ب لسة د  الحوةور ومةده ليةه ال ةلر ورئةيس الهجلةس  عهيةد اللليةةحنة  حبية  رهلةو أ.د/  رحة  الجلسةة في بداية
، لهة   لهصرن  الحبيبة ولج هعة الهني  لة  التوفية  على تلبيو الدعو  لحوور الهجلس، هتهني  دواه التقده والرمي

ه وأيوة  ىنةمىه بةمل اللليةة هةل أوائة  الللية   2012/2012 نتي ء العة ه الدراسةي للعة ه الجة هعي ىنئ الجهيع ب
 . النت ئج ليذا الع ه  التي أظير 

  ةلجنةة مرة ا الونةول والتربيةة الهوسةيقيالتنويو عل الهستجدا  التةي ررحة  بةمجر جلسة    إلىثه انتق  سي دتو 
 وىي : فيه  يجص اجتب را  القدرا  

سي دتو إلةى أل هجلةس  ىة في إجراء االجتب را  ، ثه نوهووابر لوه ل تل فؤ الورص والنزا ووععلى  التمليد -
مرار بووع ت لي  لنتروال  للقدرا  ليةذا الرةرس سة بقة بيةذا علةى توجيية   لجنةة  ة اتجذالس بق لية بجلستوالل

 . القر ا 
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ووةع هواعيةد علةى هةل السة د  عهةداء الللية    هل جال  الهن م    في لجنة القر ا اعترس سي دتو و عدد -
التي تجري ىذه االجتب را  ، الللي   الهجتصة  ىإلهسبقة الجتب را  القدرا  هل مب  هلت  التنسي  دول الرجوا 

 . وته رفع هذلر  هل لجنة القر ا بجصوص ىذا ال مل إلى هع لي األست ذ الدلتور / وزير التعليه الع لي 
 -: على النحو الت ليهن م ة جدو  األعه   لالحوور انتق  ثه  -
 

 و  2011/ 0/ 12 االرنٍنٌٌو   دحعلى محض  الجلضخ الضبثقخ المىعقانًصادقت  : ٌع األًلــانًٌض

  .انًصادقت  -:ـــزارــانقــــــــــــ

بشرر ن  الج هعةةةاألسةةت ذ الةةدلتور / رئةةيس هعةة لي الخطرر ا الرر اف   ررن النظررف  رر   : انًٌضههٌع انزانههـً 
البلةة لوريوس الترر  تل ررل  ررن طررعا الر  ترر  ل فلمترر   الهصةةروف   الدراسةةية

 . )  ف ق (  والدراس   العلي 
   .أحٍط انًجهض ػهًا  -: ـزارـــــــــــــــانقـــ

رئةيس مسةه التصةهيه   السةيد األسةت ذ الةدلتور /  رن الخط ا ال اف  النظف     : ـذانًٌضٌع انزانــ
عمرر   ه3/2/2012بترر ف    هجلةةس مسةةه التصةةهيه   الزجرفيةةة  ا قرر  بشرر ن  الزجرفيةةة

  .  الس بعال  فس ب لقسم  ذلك لمت م  هحهد لي  ر ل ه  السيد الدلتور / تر    إع فة
 الهوافقة .  -: ـزارــــــــانقــــــــــــ

السةيد / عهةرو احهةد  بتت  ن هجلس مسه التصهيه   الزجرفية النظف    ت      :ـغٌع انزابــانًٌض
تخ رر) )ت رر  م  الهةةدرس ب لقسةةه ال رر فس ال سرر ع  ب لقسررم  رر   ظ  رر  هحهةةد عبةةد اه

 قفاف لرن   ل) فس ل  ال كت فاه . زخف  ( بن ءا عم  
يوصةةي الهجلةةس بتعيةةيل الهةةذلور فةةي وظيوةةة هةةدرس بقسةةه التصةةهيه    -: ــههـزارــــــانقــــــــــــ

 الزجرفية تجصص ) تصهيه زجرفي (  
 الت ل   : هج لس األمس هالنظف     ل ضف  :انًٌضٌع انخايـض
     ت الزخف    . رمس قسم الت  -2 رمس قسم الفسم  الت   ف .     -1
 األشغ ل ال ن    التفاث الشتب .  رمس قسم -3

 أحٍط انًجهض ػهًا.  -: زارانقــــــــــــــــــ

 عن  رمس الكم   الت ل   : اللج ل الهنبثقةالنظف     ل ضف  : انًٌضٌع انظادص
 رت ع .   لرن  خ    ال  -3   لرن  ال فاس ت التم   .   -2     لرن  ال ختبفات  ال ت  ل . -1
   تعق ت الثق    لرن  ال  -5             لرن  ال كتب ت .  -4

 أحير الهجلس عله . -:ـــــزارانقـــــــــــــــ
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 -:ًفًٍا ٌظخجذ ين أػًال ناقش انًجهض انًٌضٌػاث انخانٍت
 

و فئر س ب ر ت األسةت ذ الةدلتور / عهيةد اللليةةهعة لي  النظف    ال قتفح ال قر م  رن : انًٌضٌع انظابغ
تلف رررف ال رمررر  التم  ررر  لمكم ررر  بشررر ن تتررر  ل فسررر م ب رررع النسرررخ  ال فق ررر  لم رمررر  التم  ررر  

 ك لت ل  :
 .جهسول جنيي  ب لنسب  لمنسخ  ال   فة خعل الت م ال  ع ي الل ل    بح الستف -1
     ثالثول جنيي ب لنسب  لمنسخ  لمت م ال  ع ي الذي  ض  عم و ع م أ  أكثف   بح الستف  -2

 الهوافقة . -: ـزارـــــــــــــــــــانقـ
مسه الرسةه والتصةوير األست ذ الدلتور/ رئيس السيد الخط ا ال اف   ن النظف     : انًٌضٌع انزاين

الت  ررر ت قسررم الفسررم  الت رر  ف لتت رر ن عرر    ررن السرر  ة  ترر  ن  أعضرر ء بشرر ن 
 .  ى ئ  الت ف س )  ت   ن (

شو انًجهض باألػذاد انخً ًردث يهن األقظهاو انًخخهفهت ًحهى ادراجيها ضهًن ٌهخ -: ــزارـــانقــــــــــــــــ

 .انخطت انخًظٍت نهخؼٍٍناث انخً ارطهج انى ادارة انجايؼت ين قبم 

 . 2011/ 10/1المىاف   يى  اثنىيه ظه مه ثعد  الىاحدحالمجلش أعمبل  ف  ممب  الضبعخ  ىوقد أوه

 ،،، ىذا ًباهلل انخٌفٍق
  رئٍض انًجهض ًػًٍذ انكهٍت                    ضأيٍن انًجه      

         
أ.د/ حنا حبيب  )       أًٌن فٌسي سكً                                              أ/   

  ( رمله


