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 جدول أعمال 
 ( 25مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 21/11/2017  الثالثاء
 استيالل  -أواًل:
  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 24/10/2017الموافق   الثالثاءيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
 
بشرر ي اخر ررار ممالرر  الال ررة  الخةرراا الرر ارد مرري معررال  ادسرررا/ الرردار ر / ر رر س الجامعررةالنتررر  رر   -2

 بلجنة اخر ار عم د الال ة .
  
 
بشرر ي لشرر  ي الرعلرر ل  الةرر ا الال ررة  ا رر  / ادسرررا/ الرردار ر  السرر دمرري  الخةرراا الرر اردالنتررر  رر   -3

 . ل 2017/2018رحد د م عد الرحلة العلم ة للفرقة الاالاة عي العال الجامع  
 
 
 183نررا المررادة بشرر ي مررد ر عررال اةدارة القان ن ررة بالجامعررة /  السرر دمرري  الخةرراا الرر اردالنتررر  رر   -4

 الفرق لمرحلر  الباال ر  س  الدراسات العل ا .مجالس ر د ا رشا   ح   
 
 
بش ي لجاي اةشراف  د ر عض  ه  ة رؤساء ادقسال / ادسار/ة  الخةاا ال ارد مي السادةالنتر     -5

 الردر س    اةشراف . 
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علرررى رال اللجنرررة  ل بالم ا قرررة12/11/2017قررررار مجلرررس قسرررل الرسرررل  الرصررر  ر بررررار   النترررر  ررر   -6
السررر دة ترقيةةةة العلم رررة الدا مرررة لررق رررة ادسرررار/ة  ادسرررار/ة المسررراعد ي رخصرررا   ررب رررة  ن رررة   بشررر ي 

برر/ات  اسرررا/ مسرراعدالمرردرس بالقسررل دلررى درجررة  شرر ماء عبررد العترر ل مصررةفى شررمس الررد يالرردار رة/ 
 القسل.

 
 
النتررر  رر  اةهررداء المقرردل مرري السرر د ادسرررا/ الرردار ر / مح رر  الررد ي سرر د احمررد ةراب ررة ادسرررا/ بال ررة  -7

الررب رررة الفن رررة جامعرررة حلررر اي  المرمالرررة  ررر  نسرررخة مررري اررر  مررري رسرررالة الماجسرررر ر  رسرررالة الررردار را  
 الخاصر ي بس ادره  مر ق .

 
 
 
دبرررراه ل   سرررف بالفرقرررة الرابعرررة بشررر ي الشرررا    الخةررراا الررر ارد مررري الةالبرررة / دعررراء علررر النترررر  ررر   -8

 المقدمة منها ح   عدل مةابقة نر جرها بمادة اشغا  المعادي لل اقع .  مر ق 
 
 
 
االسرعجا  ال ارد مي معال  ادسرا/ الدار ر / نا ا ر ر س الجامعرة لشر  ي الدراسرات العل را النتر     -9

   مر ق   .  البح ث بش ي الررش ح لج ا ز الن   للمبدع ي 
 
 
 
الخةاا ال ارد مي السادة ادسار/ة / رؤساء ادقسال بش ي المقررات الر  ل س لها محر   النتر     -10

 علم  . 
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 هحبضز هجبلش األلضبم التبليت :الٌظز في  -11
 التصويوبث الزخزفيت . هجلش لضن -2هجلش لضن الزصن والتصويز .    -1
  التزاث الشعبياألشغبل الفٌيت وهجلش لضن  -3

 
 
 
 النتر    محاضر اللجاي المنباقة الرال ة : -12
 خدمة المجرمع لجنة  -2لجنة الماربات .                    -1     
 لجنة المخربرات  المعام   -4الدراسات العل ا              لجنة  -3     
 لجنة -6ش  ي الرعل ل  الة ا      لجنة  -5     
 

 أعمال  ما يستجد من
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 جدول أعمال
 ( 25مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 21/11/2017  الثالثاء
 استيالل  -أواًل:
  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 24/10/2017الموافق   الثالثاءالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
لجامعة بشأن اختيار ممثمي الكمية بمجنة اختيةار عميةد الخطاب الوارد من معالي األستاذ الدكتور / رئيس االنظر في  -2

 الكمية .
  
الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بشأن تحديةد موعةد الرحمةة النظر في  -3

  م . 2017/2018العممية لمفرقة الثالثة عن العام الجامعي 
 
حةةول تشةةكيل  183السةةيد / مةةدير عةةام اادارة القانونيةةة بالجامعةةة بشةةأن نةة  المةةادة الخطةةاب الةةوارد مةةن النظةةر فةةي  -4

 مجالس تأديب الفرق لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا .
 
الخطاب الوارد من السادة األساتذة / رؤساء األقسام بشأن لجان ااشراف ودور عضو ىيئةة التةدريس فةي النظر في  -5

 ااشراف . 
 
م بالموافقةةة عمةةى رأل المجنةةة العمميةةة الدائمةةة 12/11/2017قةةرار مجمةةس قسةةم الرسةةم والتصةةوير بتةةاري  فةةي النظةةر  -6

لترقيةةة األسةةاتذة واألسةةاتذة المسةةاعدين تخصةة  ) تربيةةة فنيةةة ( بشةةأن ترقيةةة السةةيدة الةةدكتورة/ شةةيماء عبةةد العظةةيم 
 مصطفى شمس الدين المدرس بالقسم إلى درجة أستاذ مساعد بذات القسم.

 
النظر في ااىداء المقدم من السةيد األسةتاذ الةدكتور / محيةي الةدين سةيد احمةد طرابيةة األسةتاذ بكميةة التربيةة الفنيةة  -7

 جامعة حموان والمتمثمة في نسخة من كل من رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه الخاصتين بسيادتو )مرفق(.
 
إبراىيم يوسف بالفرقةة الرابعةة بشةأن الشةكوم المقدمةة منيةا حةول  الخطاب الوارد من الطالبة / دعاء عميالنظر في  -8

 عدم مطابقة نتيجتيا بمادة أشغال المعادن لمواقع . )مرفق(
 
االستعجال الوارد من معالي األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحةوث بشةأن النظر في  -9

 مرفق ( . الترشيح لجوائز النيل لممبدعين ) 
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 الخطاب الوارد من السادة األساتذة / رؤساء األقسام بشأن المقررات التي ليس ليا محتوم عممي . النظر في  -10
 

 محاضر مجالس األقسام .النظر في  -11
 

 في محاضر المجان المنبثقة .النظر  -12
 

  ما يستجد من أعمال
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 عؼادج األعرار انذكرٕس / ػًٛذ انكهٛح     
 ثح ... ٔتؼذ،ذذٛح طٛ

 
الووافييك  الثالثييب وذلييي يييوم  ًييوفوبزت مييي شيي ز ن اجتوييبم هجلييش ال ليييه مييصيييبكم ن ملوييبن   ًييَذييٛظ       

  -:  حضور كل هي ظ زان  12 م الضبمت  21/11/2017

 

 انرٕقٛغ انذسجح االعــــــى

  أعرار  انغٛذ األعرار انذكرٕس/ يذًذ ػثذ انالِ إعًاػٛم

   أعرار رٕسج/ عؼاد دغٍ ػثذ انشدًٍ انغٛذج األعرارج انذك

   أعرار انغٛذج األعرارج انذكرٕسج/ أيم يذًذ يذًٕد أتٕ صٚذ 

  أعرار  انغٛذج األعرارج انذكرٕسج/ آيال دًذ٘ اعؼذ ػشفاخ 

   أعرار انغٛذ األعرار انذكرٕس / دُا دثٛة سيهّ 

   أعرار انغٛذج انذكرٕسج/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ

   أعرار و س/ إتشاْٛى ػٛغٗ ػثذ انذافع انغٛذ انذكرٕ

   أعرار انغٛذ األعرار انذكرٕس/ ػصاو ػثذ انؼضٚض ػهٙ 

  أعرار انغٛذ األعرار انذكرٕس/ صانخ ادًذ انششٚف 

  أعرار انغٛذ األعرار انذكرٕس/ يُٛش يذًذ عًٛش

  يذسط  انغٛذ انذكرٕس/ ػًشٔ يذًذ ػثذ انغالو سجة 

  يذسط َٙ َاجٙ ػثذ انؼضٚض انغٛذج انذكرٕسج/ أيا

  أيٍٛ انًجهظ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 

   

 تشجاء انركشو تؼًم انالصو َذٕ صشف انًغرذقاخ انخاصح تزنك

 ٔذفضهٕا تقثٕل فائق االدرشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛح                

 

 

  (يذًذ ػثذ انالِ اعًاػٛمد/0)أ          
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 يذضش اجرًاع

  (25سقى )يجهظ انكهٛح 

 و2017/ 11/ 21 انًٕافق انصالشاءٕٚو 
 

م فيي مويبم 21/11/2017الووافك  يوم الثالثب  وىشزعالو الخبهضتال ليت جلضته  هجلشػقذ   

جًيال انيذٍٚ األصيتبذ اليتكتور/هعيبلي  مبميت هجليش ال لييت  زةبصيت ظ يزا  ثبًييت مشيزالضبمت ال

  يذًييذ ػثييذ انييالِ إعييًاػٛم/  راألصييتبذ الييتكتوالضيييت ، وػهييٙ أتييٕ انًجييذ سئييٛظ جايؼييح انًُٛييا

   : مويت ال ليت ورةيش الوجلش و حضور كل هي
 

 مضــــوان  وكيل ال ليت للتراصبث العليب   أ.د/عؼاد دغٍ ػثذ انشدًٍ 

 امضــــو وكيل ال ليت لشئوى البيئت وختهت الوجتوع أ.د/أيم يذًذ يذًٕد أتٕ صٚذ

 امضــــو ألشغبل الفٌيت والتزاث الشعبي الوشزف ملى لضن ا أ.د/ آيال دًذ٘ اعؼذ ػشفاخ 

 مضــــوان  الوشزف ملى لضن الٌمت والتذوق الفٌي  دُا دثٛة سيهّ د/ 0أ

 امضــــو المبةن   موبل رةيش لضن التصويوبث الزخزفيت  .د/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ .وأ

 اــــومض لضن الزصن والتصويزرةيش  المبةن   موبل أ.و.د/إتشاْٛى ػٛغٗ ػثذ انذافع

 مضــــوان  الوتفزغ  مضن الزصن والتصويز  األصتبذ أ.د/ ػصاو ػثذ انؼضٚض 

 مضــــوان  الوتفزغ  مضن التصويوبث الزخزفيت  األصتبذ أ.د/صانخ أدًذ انششٚف

 امضــــو انفُٛح ٔانرشاز انشؼثٙ األشغالانًرفشؽ تقغى  األعرار أ.د/ يُٛش يذًذ عًٛش 

 مضــــوان  هتيز وحتة الجوكة   د/ ػًشٔ يذًذ ػثذ انغالو

 مضــــوان  ألتم هترس  أياَٙ َاجٙ ػثذ انؼضٚض د/

 أهيٌب للوجلش  هتيز ه تب األصتبذ التكتور/ مويت ال ليت أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 -: اعرٓالل
 

 بمعةالي عميد الكمية ورئيس المجمةس  إسماعيلمحمد عبد الاله أ.د/  رحب الجمسة في بداية
بالسةادة الحضةور رئةيس الجامعةة و  جمال الدين علي أبو المجد الةدكتور /السيد األسةتاذ 
الةةدعوة لحضةةور تمبيةةو رئاسةةتو لمجمسةةة و عمةةى لمعةةالي األسةةتاذ الةةدكتور / رئةةيس الجامعةةة وقةةدم الشةةكر 

 .و عمى دعمو الدائم لمكمية خالل الفترة الماضية ، المجمس
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  وأتشةرفلممجمةس قةائال ) سةعيد بوجةودل معكةم، الدكتور / رئيس الجامعة حديثةو  األستاذثم وجو معالي 
أن ىنةاك عةدة أسةباب معاليةو  وأكةدعةن سةعادتو بكميةة التربيةة الفنيةة، معاليةو عبر كما بحضورل معكم ( 

 .لحضوره عمى رأسيا موضوع ترشيحات لجنة اختيار العميد 
  / لكميةة وكيةل اأمل محمد محمود محمد أبوزيدد كما توجو بالشكر إلى األستاذة الةدكتورة

 –ارسةم  –لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لما بذلتو سيادتيا من جيود مشةكورة فةي مبةادرة ) احمةم 
 لعالج سرطان األطفال .  57357لون ( التي نظمتيا مؤسسة مستشفى 

  مةن خةالل دورىةا فةي المجتمةع، ثةم توجةو معاليةو نحةو زيةادة الجيةد المبةذول مةن الكميةة معاليةو  حةثكما
لةةى األسةةتاذة الةةدكتورة / وكيمةةة الكميةةة لشةةئون خدمةةة المجتمةةع وتنميةةة البيئةةة حةةول حةةث الكميةةة بالحةةديث إ

 عمى إنشاء وحدات إنتاجية خدمية تقدم مواردىا لمكمية وجيدىا لمجامعة . 
 كةل مةا قدمةو عمةى السةابق الكمية عميد حنا حبيب رملو الدكتور /  كما توجو بالشكر إلى األستاذ

 .ة من جيود لصالح الكمي
  إلى أن المجمس األعمى لمجامعات فوض السادة رؤساء الجامعات في تشكيل لجةان اختيةار ثم نوه معاليو

العمداء بناء عمى قرار المجمس ، مشيرا إلى أن لجنة االختيار تتكون من خمسة أعضةاء يكةون ثالثةة   
مةن اختيةار الكميةة بنةاء احتياطي منيم من اختيةار األسةتاذ الةدكتور رئةيس الجامعةة و اثنةان   احتيةاطي 

عمى االقتراع داخل مجمس الكمية، لذا طمب معاليو سرعة االنتقال إلى جدول األعمةال ليبةدأ االقتةراع عمةى 
 .تشكيل لجنة اختيار العميد في حضور معاليو 

 -: عمى النحو التاليمناقشة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 

 و  2017/ 10/ 24 انصالشاءٕٚو   ملى هحضز الجلضت الضب مت الوٌعمتةانًصادقح  : ٕع األٔلــانًٕض

  .انًصادقح  -:ـــشاســانقــــــــــــ

بشرر ي  معةةالي األسةةتاذ الةةدكتور / رئةةيس الجامعةةةالخةرراا الرر ارد مرري النتررر  رر   : انًٕضييٕع انصاَييـٙ 
 اخر ار ممال  الال ة بلجنة اخر ار عم د الال ة .

األعرار / انذكرٕس سئيٛظ انجايؼيح، ٔتؼيذ اٌ االقرشاع تذضٕس يؼانٙ  إجشاءتؼذ  -: ـشاســانقــــــــــــــــ

قيياو يؼانٛييّ تُفغييّ تفييشص األصييٕاخ ٔادرغيياتٓا  تييٍٛ انًششييذٍٛ كاَييد َرٛجييح 

 االقرشاع انرٙ أػهُٓا يؼانّٛ كانرانٙ : 

 .األعرار انذكرٕس / دُا دثٛة سيهّ                       يششذا أعاعٛا  -
 األستاذة الدكتورة / أمال حمدل عرفات             مرشحا أساسيا . -
   األستاذ الدكتور / صالح احمد الشريف           مرشحا أساسيا .  -
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  طات بالنشةةاثةةم اختةةتم معاليةةو حديثةةو بتمنياتةةو بةةالتوفيق لمكميةةة وركبتةةو بتواجةةد الكميةةة الفعمةةي داخةةل الجامعةةة
  . دتو في تفعيل النشاطات التي تدر ربح عمى الكميةالمختمفة والتأكيد عمى ركبة سيا

الةةدكتور /  ذبعةةد انصةراف معةةالي األسةتاالحضةةور مناقشةة جةةدول األعمةال  واصةلثةم  -
 -: عمى النحو التاليرئيس الجامعة 

السةةيد األسةةتاذ الةةدكتور / وكيةةل الكميةةة لشةةئون الخةرراا الرر ارد مرري النتررر  رر   : ـسانًٕضييٕع انصانــيي
عررري العرررال  لمفرقةةةة الثالثةةةةبشررر ي رحد رررد م عرررد الرحلرررة العلم رررة  التعمةةةيم والطةةةالب

   . م2017/2018الجامع  
َصيف  إجياصجانصياَٙ تؼيذ  األعيثٕعٚكيٌٕ يٕػيذ انشدهيح فيٙ  أٌانًٕافقح ػهيٗ  -: ـشاســــــــانقــــــــــــ

   .انرشكٛم انًشفق دغة  اإلششافٚكٌٕ ذشكٛم نجاٌ  أٌانؼاو ػهٗ 
 مدير عةام اادارة العامةة لمشةئون القانونيةة/ السيدال ارد مري خةاا النتر    ال  :ـغٕع انشاتــانًٕض

مجةةةةةالس تأديةةةةةب الفةةةةةرق لمرحمتةةةةةي حررررر   رشرررررا    183المةةةةةادة نرررررا بشررررر ي 
 . البكالوريوس والدراسات العميا

  يشدهح انثكانٕسٕٚط ػهٗ انُذٕ انرانٙ : انطالب شكم يجهظ ذأدٚةٚ -: ـــشاســــــانقــــــــــــ

 ر  سا                      عم د الال ة          بد ال   دسماع       حمد عا.د/ م
 عض ا      ا   الال ة لش  ي الرعل ل  الة اا.د/ محمد عبد ال   دسماع       

 عض ا الرصم مات الزخر  ة       ادسرا/ بقسل           صالح احمد الشر فا.د/ 
 
 ساعاخ انؼهٛا ػهٗ انُذٕ انرانٙ : يشدهح انذطالب شكم يجهظ ذأدٚة ٚ

 ر  سا                      عم د الال ة          بد ال   دسماع       ا.د/ محمد ع
 عض االدراسات العل ا      ا.د/ سعاد حسي عبد الرحمي        ا   الال ة لش  ي 

 عض ا      الرصم مات الزخر  ة  ادسرا/ بقسل         ا.د/ حنا حب ا رمله        
لجرراي بشرر ي  السةةادة األسةةاتذة / رؤسةةاء األقسةةامالخةرراا الرر ارد مرري النتررر  رر   :انًٕضييٕع انخايييـظ

  . مر ق  اةشراف  د ر عض  ه  ة الردر س    اةشراف
 الووافمت ملى همتزحبث األلضبم .  -: انقــــــــــــــــــشاس

ل بالم ا قررة 12/11/2017صرر  ر برررار   قرررار مجلررس قسررل الرسررل  الرالنتررر  رر   : انًٕضييٕع انغييادط
على رال اللجنة العلم ة الدا مرة لررق رة ادسرار/ة  ادسرار/ة المسراعد ي رخصرا   
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السةيدة الةدكتورة/ شةيماء عبةد العظةيم مصةطفى شةمس ررب ة  ن رة   بشر ي ررق رة 
   مر ق   .  دلى درجة اسرا/ مساعد ب/ات القسلالمدرس بالقسل  الدين

   .انًٕافقح  -:ـــــــشاسانقـــــــــــــ
محيةةي الةةدين سةةيد احمةةد طرابيةةة الةةدكتور/  األسةةتاذالنتررر  رر  اةهررداء المقرردل مرري  : انًٕضييٕع انغيياتغ

  نسرخة مري ار  مري 1ادسرا/ بال رة الررب رة الفن رة جامعرة حلر اي  المرمار   ر  عردد  
    الخاصر ي بس ادره  مر ق   .)رسالة الماجستير و رسالة الدكتوراه

 شكش نغٛادذّ  .قثٕل اإلْذاء يغ ذٕجّٛ خطاب  -: ــشاســـــــــــــــــــانق

بشرر ي  بالفرقرة الرابعررة الطالبةةة / دعةةاء عمةةي إبةةراىيم يوسةةفالخةراا الرر ارد مرري النتررر  رر   : انًٕضييٕع انصييايٍ
 الشا   المقدمة منها ح   عدل مةابقة نر جرها بمادة اشغا  المعادي لل اقع .  مر ق 

 .لجنة شئون التعميم والطالب لمفح   إلىيحال  -: ـشاســــــــــــانقــــــــ
معةةالي األسةةتاذ الةةدكتور / نائةةب رئةةيس الجامعةةة االسرررعجا  الرر ارد مرري النتررر  رر   :غراعييانًٕضييٕع ان

  بش ي الررش ح لج ا ز الن   للمبدع ي   مر ق   . لشئون الدراسات العميا والبحوث
شةيح األسةتاذ الةدكتور / حنةا حبيةب رممةو األسةتاذ بقسةم التصةميمات الزخرفيةة لجةائزة تر  -: ـــــــشاسانقــــــــــ

 .  النيل لممبدعين 

بشر ي المقرررات الرر   السةادة األسةاتذة / رؤسةاء األقسةامالخةاا ال ارد مي النتر     :اشش انًٕضٕع انؼ
 ل س لها محر   علم  . 

 .ف مختصر صويمزم القائمين بالتدريس بعمل و  أحيط المجمس عمماً  -: ـــــــشاســانقــــــــــــ
 الرال ة : مجالس األقسامالنتر    محاضر  :ذاد٘ ػشش انًٕضٕع ان

 مجلس قسل الرصم مات الزخر  ة . -2مجلس قسل الرسل  الرص  ر .     -1
 ادشغا  الفن ة  الرراث الشعب . مجلس قسل -3

  .أدٛظ انًجهظ ػهًا  -: شاسانقــــــــــــــــــ
 عي مجلس الال ة الرال ة : المجان المنبثقةالنتر    محاضر  : صاَٙ ػششانًٕضٕع ان

 لجنة خدمة المجرمع .    -3   لجنة الدراسات العل ا .   -2     لجنة المخربرات  المعام  . -1
 لجنة الرعل ل  الة ا   -6 لجنة الع قات الاقا  ة  -5             لجنة الماربات .  -4
 أحيط المجمس عمما. -:ـــــشاســـــــــــــانقــ
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 انفُٛح كهٛــح انرشتٛــح
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 -:ٔفًٛا ٚغرجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاخ انرانٛح

وكيمةة الكميةة لمدراسةات العميةا / الةدكتورة األسةتاذ النتر    الخةاا ال ارد مي  :صانس ػششانًٕضٕع ان
بعررررب ةرررر ا الدراسررررات العل ررررا الرررر/ ي اسرررررنف/ ا مرررررات م قررررف بشرررر ي والبحةةةةوث 

  مر ق .   س االر 
انُريائ   إظٓياسييغ انرٕصيٛح ترؼيذٚم َظياو ( دياالخ 4)قٛيذ  إنغياءانًٕافقيح ػهيٗ  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 ٔتٛآَى كانرانٙ : نثٛاٌ دانح يفصٕل 

 .ػضخ        دتهٕو ذكًٛهٙ  إعًاػٛم أيُٛح -1

 . دتهٕو ذكًٛهٙ               سشا دغٍ يذًذ -2

 .شاَٛح ياجغرٛش              يشٚى جًال يذًذ -3

   سضٕٖ دًذ٘ دغٍ          شاَٛح ياجغرٛش . -4

وكيمة الكمية لمدراسةات العميةا / الدكتورة األستاذ النتر    الخةاا ال ارد مري  : شاتغ ػششانًٕضٕع ان
لمباحثةة /  مقررح رشا   لجنة دشراف مرابعة دعداد خةرة البحرث بش يوالبحوث 

 . مر ق  ىناء فتحي عبد الرحمن ) دكتوراه (
 .انًٕافقح  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

وكيمةةة الكميةةة لمدراسةةات / الةةدكتورة األسةةتاذ النتررر  رر  الخةرراا الرر ارد مرري  : خييايظ ػشييشانًٕضييٕع ان
 مقررررح رشررا   لجنررة دشررراف مرابعررة دعررداد خةررة البحررث بشرر يالعميةةا والبحةةوث 

 . مر ق  ) دكتوراه (دعاء احمد عز لمباحثة / 
 .انًٕافقح  -: ــشاســــــــــــــانقـــــ

وكيمةةة الكميةةة لمدراسةةات / الةةدكتورة األسةةتاذ النتررر  رر  الخةرراا الر ارد مرري  : غييادط ػشييشانًٕضييٕع ان
 مقررررح رشررا   لجنررة دشررراف مرابعررة دعررداد خةررة البحررث بشرر يالعميةةا والبحةةوث 

 . مر ق  ) دكتوراه (ىايدل يحى عبده لمباحثة / 
 .انًٕافقح  -: ـشاســــانقــــــــــــــــ

وكيمة الكمية لمدراسات العميةا / الدكتورة األستاذ النتر    الخةاا ال ارد مي  : غاتغ ػششانًٕضٕع ان
لمباحثةة /  مقررح رشا   لجنة دشراف مرابعة دعداد خةرة البحرث بش يوالبحوث 

 . مر ق  (ماجستير ) مروه طو زكي 
 .انًٕافقح  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ
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وكيمةةة الكميةةة لمدراسةةات / الةةدكتورة األسةةتاذ النتررر  رر  الخةرراا الرر ارد مرري  : يٍ ػشييشانًٕضييٕع انصييا
 مقررررح رشررا   لجنررة دشررراف مرابعررة دعررداد خةررة البحررث بشرر يالعميةةا والبحةةوث 

 . مر ق  ( ماجستير) أمنية ناصر محمد لمباحثة / 
 .انًٕافقح  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ 

رئيس قسم األشغال الفنية / الدكتورة األستاذ النتر    الخةاا ال ارد مري  : اعغ ػششرانًٕضٕع ان
 مقرررح رشرا   لجنرة دشرراف مرابعرة دعرداد خةرة البحرث بشر يوالتراث الشةعبي 

 . مر ق  ( ماجستير) أماني حسن كامل لمباحثة / 

 . انًٕافقح  -: شاسانقــــــــــــــــــ

بش ي مدير وحدة الجودة بالكمية السيد الدكتور / الخةاا ال ارد مي  النتر    : نؼششٌٔانًٕضٕع ا
 مرفق . مقترح تشكيل وحدة التقويم بالكمية

 .ػهٗ انرشكٛم انًقرشح انًٕافقح   -: شاسانقــــــــــــــــــ

رئةيس قسةةم /  ةالةدكتور األسةتاذة  ةالسةيدالنترر  ر  الخةراا الر ارد مري  : نؼشيشٌٔاانذياد٘ ٔانًٕضيٕع 
 موافقةةة القسةةم عمةةى طمةةب إجةةازة رعايةةة الطفةةلبشرر ي ميمات الزخرفيةةة التصةة

المرردرس بالقسررل لمرردة  السةةيدة الةةدكتورة / ىنةةد سةةعد محمةةد حسةةينالمقرردل مرري 
 .م 1/11/2017 ميربدا  ستة أشير

 انًٕافقح .  -: شاسانقــــــــــــــــــ

 

 .م2017/ 21/11الووافك  الثالثب  يوم مصز هي  عت الثبلثت الوجلش أموبله في موبم الضبمت  ىولت أً 

 ،،، ْزا ٔتاهلل انرٕفٛق
  سئٛظ انًجهظ ٔػًٛذ انكهٛح                    أيٍٛ انًجهظ      

 
         

محمد عبد الاله أ.د/  )أًٍٚ فٕص٘ صكٙ                                              أ/   

 (إسماعيل

 


