
                                                  

 جايؼح انًُٛا                                                 

 انفُٛح كهٛــح انتشتٛــح

 أياَح يجهظ انكهٛح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٛفاكظت  كهٛح انتشتٛح انفُٛح  -جايؼح انًُٛا   –انًُٛا يحافظح   –جًٕٓسٚح يصش انؼشتٛح 

 

 

 

 جدول أعمال 
 ( 30مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 16/4/2018  االثنين
 استهالل  -أواًل:
  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 12/3/2018الموافق   االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
لشررئ ن الدراسرراع العللررا  نائررا رئررلس الجامعررةالرردوذ ر /  األسررذا معررال  مررن الخطرراا الرر ارد النظررر  رر   -2

م علرررى ذرللرررر ق اعرررد البررررام  27/3/2018 البحررر ش بشرررفن م ا قرررة مجلرررس الجامعرررة بجلسرررذ  بذرررارل  
 .الذنفل لة 

 
الم ضرر ع الملجررل مررن الجلسررة السررابقة بشررفن الطلررا المقرردم مررن الرردوذ ر / مررا ر حسرررلن النظررر  رر   -3

ة ذخصص  خارج أسر ار الجامعرة  ر   لرر عراقلا المدرس بقسم الذعبلر المجسم بالوللة بشفن ممارس
 أ قاع العمل الرسملة .

 
الخطاا ال ارد من األسذا  الدوذ ر /  ولل الوللة لشئ ن خدمة المجذمع  ذنملة البلئة بشفن النظر     -4

 الذشولل المقذرح لمجلس إدارة ) مروز الخدماع الفنلة لذنملة المجذمع ( .
 
 
قاعررة عررر  لاسررم قذررراح عررال  األسررذا  الرردوذ ر / عملررد الوللررة بشررفن إالمقذرررح المقرردم مررن مالنظررر  رر   -5

بالوللرررة ذ وررر لك أن لوررر ن أ ل عرررر  بيرررا معرررر  جمررراع  ألعضرررا   لئرررة  المسرررذحد ة الفنررر ن الذشرررولللة
  الذدرلس  اليلئة المعا نة ذ  و لك ذشولل لجنة ل ضع الالئحة الماللة للعر  بالقاعة  .
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مررن معررال  األسررذا  الرردوذ ر / نائررا رئررلس الجامعررة لشررئ ن الدراسرراع العللررا  الخطرراا الرر اردالنظررر  رر   -6
 م . 2017/2018 البح ش بشفن علد العلم للعام الجامع  

 
 
الخطاا ال ارد من السلد األسذا  / مدلر عام اإلدارة العامة الشئ ن القان نلة بالجامعة بشفن النظر     -7

 البند الخامس من شر ط  ض ابط صرف األجر اإلضا    قرار مجلس الجامعة بالم ا قة على ح ف
 
 
مقذررح  وللرة الوللرة للدراسراع العللرا  البحر ش بشرفن /  ةالردوذ ر  األسرذا ةالنظر    الخطراا الر ارد مرن  -8

 سارة محمد  ار ق عبد الحللم .للباح ة / ذسجلل الماجسذلر ذشولل لجنة 
 
 
رئررلس قسررم األشرررال الفنلررة  الذررراش الشررعب  بشررفن /  ةوذ ر الررد األسررذا ةالنظررر  رر  الخطرراا الرر ارد مررن  -9

 ذشولل مجلس قسم األشرال الفنلة  الذراش الشعب  .مقذرح 
 
 
 محبضز مجبلش األلضبم التبليخ :النظز في   -10
 مجلس قسم الذصملماع الزخر لة . -2مجلس قسم األشرال الفنلة  الذراش الشعب .  -1     
                      . الذص لرمجلس قسم الرسم    -3     
 
 

 النظر    محاضر اللجان المنب قة الذاللة : -11
 شئ ن الطالا لجنة  -2الموذباع                            لجنة  -1     
 لجنة العالقاع ال قا لة -4خدمة المجذمع                       لجنة -3     
    .                  لجنة الدراساع العللا -6            المخذبراع  المعامل     لجنة -5     
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 جدول أعمال
 ( 30مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 16/4/2018  االثنين
 استهالل  -أواًل:
  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 12/3/2018الموافق   االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
الخطاب الوارد من معالي األستاذ الددكتور / نابدب ربديس الجامعدة ل دبون الدراسدات العميدا والبحدوث ب د ن النظر في  -2

 م عمى تغيير قواعد البرامج التنفيذية .27/3/2018موافقة مجمس الجامعة بجمسته بتاريخ 
 
دم مدن الددكتور / مداحر حسدين عراقيدب المددرس الموضوع المؤجل من الجمسة السدابقة ب د ن الطمدب المقدالنظر في  -3

 بقسم التعبير المجسم بالكمية ب  ن ممارسة تخصصه خارج أسوار الجامعة في غير أوقات العمل الرسمية .
 
ب د ن تعدديل ت دكيل تصدحي  التعمديم والطدالب الخطاب الوارد من األستاذة الدكتورة / وكيمة الكميدة ل دبون النظر في  -4

 بعض المواد .
 
الخطداب الدوارد مدن األسدتاذ الددكتور / وكيدل الكميدة ل دبون خدمدة المجتمدل وتنميدة البيبدة ب د ن الت دكيل النظر فدي  -5

 المقترح لمجمس إدارة ) مركز الخدمات الفنية لتنمية المجتمل ( .
 
رض الفنون الت دكيمية المقترح المقدم من معالي األستاذ الدكتور / عميد الكمية ب  ن إقتراح اسم لقاعة عالنظر في  -6

المستحدثة بالكمية ، كذلك أن يكون أول عدرض بهدا معدرض جمداعي ألعضداة حيبدة التددريس والهيبدة المعاوندة ، وكدذلك 
  ت كيل لجنة لوضل الالبحة المالية لمعرض بالقاعة  .

 
ت العميدا والبحدوث ب د ن الخطاب الوارد من معالي األستاذ الددكتور / نابدب ربديس الجامعدة ل دبون الدراسداالنظر في  -7

 م . 2017/2018عيد العمم لمعام الجامعي 
 
الخطاب الوارد من السيد األستاذ / مدير عام اإلدارة العامة ال بون القانونية بالجامعدة ب د ن قدرار مجمدس النظر في  -8

 الجامعة بالموافقة عمى حذف البند الخامس من  روط وضوابط صرف األجر اإلضافي 
 
الخطاب الدوارد مدن األسدتاذة الددكتورة / وكيمدة الكميدة لمدراسدات العميدا والبحدوث ب د ن مقتدرح ت دكيل لجندة  النظر في -9

 تسجيل الماجستير لمباحثة / سارة محمد فاروق عبد الحميم .
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يل النظر في الخطاب الوارد من األستاذة الدكتورة / ربديس قسدم األ دغال الفنيدة والتدراث ال دعبي ب د ن مقتدرح ت دك -10
 مجمس قسم األ غال الفنية والتراث ال عبي .

   
  محاضر مجالس األقسام .النظر في  -11
 

 محاضر المجان المنبثقة . النظر في -12
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 عؼادج األعتار انذكتٕس / ػًٛذ انكهٛح
 تحٛح طٛثح ... ٔتؼذ،

 
الًىافييك  االثنيييشوذلييي يييىم  أثزييي هز خ مييش  ييع اجتًييبم مجاييش ال ايييه مييصيييبكم ع ماًييبن ث  ييَحييٛظ       

  -: ثحضىر ك  مشان ظهز 12 م الضبمخ  11/4/2018

 

 انتٕقٛغ انذسجح االعــــــى

  أعتار  انغٛذ األعتار انذكتٕس/ يحًذ ػثذ انالِ إعًاػٛم

   أعتار انغٛذج األعتارج انذكتٕسج/ عؼاد حغٍ ػثذ انشحًٍ 

   أعتار ًٕد أتٕ صٚذ انغٛذج األعتارج انذكتٕسج/ أيم يحًذ يح

  أعتار  انذكتٕس/ إتشاْٛى ػٛغٗ ػثذ انحافظ األعتار انغٛذ 

  أعتار  انغٛذج األعتارج انذكتٕسج/ آيال حًذ٘ اعؼذ ػشفاخ 

   أعتار انغٛذ األعتار انذكتٕس / حُا حثٛة سيهّ 

   أعتار انغٛذ األعتار انذكتٕس/ ػصاو ػثذ انؼضٚض ػهٙ 

  أعتار ٕس/ صانح احًذ انششٚف انغٛذ األعتار انذكت

  أعتار انغٛذ األعتار انذكتٕس/ يُٛش يحًذ عًٛش

  و أعتار انغٛذج انذكتٕسج/ َجٕٖ ػهٙ يحًذ ػهٙ

  أعتار و يحًذ كايم ػهٙ انغٛذ انذكتٕس/ 

  يذسط  انغٛذ انذكتٕس/ ػًشٔ يحًذ ػثذ انغالو سجة 

  يذسط ْانح يحًذ خهٛم انغٛذج انذكتٕسج/ 

 

   

 جاء انتكشو تؼًم انالصو َحٕ صشف انًغتحقاخ انخاصح تزنكتش

 ٔتفضهٕا تقثٕل فائق االحتشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛح                

 

 

  (يحًذ ػثذ انالِ اعًاػٛمد/0)أ          
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 يحضش اجتًاع

 ( 30سقى )يجهظ انكهٛح 

 و2012/ 4/ 10 انًٕافق االثٍُٕٛٚو 
 

م فييي مًييبم الضييبمخ 11/4/2018الًىافييك  االثنيييشيييىم  ثييى الثالال ايييخ جاضييته  مجاييشػقييذ   

يحًييذ ػثييذ انييالِ /  األصييتبذ اليي كتىرثمبمييخ مجاييش ال ايييخ ثز بصييخ  مييش ث يي  الظهييز ىاحيي حال

   : مًي  ال ايخ ور يش الًجاش وثحضىر ك  مش  إعًاػٛم
 

 مضــــىان  وكي  ال ايخ لا راصبد ال ايب   أ.د/عؼاد حغٍ ػثذ انشحًٍ 

 امضــــى الت ايع والطالة وكي  ال ايخ لشئى   حًذ يحًٕد أتٕ صٚذأ.د/أيم ي

 امضــــى وكي  ال ايخ لشئى  خ مخ الًجتًع ومنًيخ الجيئخ  إتشاْٛى ػٛغٗ ػثذ انحافظ .د/أ

 امضــــى الًشزف ماى لضع األ غبل الفنيخ والتزاث الش جي  أ.د/ آيال حًذ٘ اعؼذ ػشفاخ 

 مضــــىان  ف ماى لضع النم  والتذوق الفني الًشز حُا حثٛة سيهّ د/ 0أ

 امضــــى المب ع ث مًبل ر يش لضع التصًيًبد الزخزفيخ  أ.و.د/ َجٕٖ ػهٙ يحًذ ػهٙ 

 مضــــىان  األصتبذ الًتفزغ ثمضع الزصع والتصىيز  أ.د/ ػصاو ػثذ انؼضٚض 

 ــــىان مض األصتبذ الًتفزغ ثمضع التصًيًبد الزخزفيخ  صانح أحًذ انششٚف أ.د/

 مضــــىان  م يز وح ح الجىكح  د/ ػًشٔ يحًذ ػثذ انغالو 

 مضــــىان  أل م م رس   ْانح يحًذ خهٛم  د/

 أمينب لاًجاش م يز م تت األصتبذ ال كتىر/ مًي  ال ايخ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

  مير أ.م.د/ محمد كامل عمي لظروف طاربة ، كما تغيب أ.د/ منير محمد سعن الحضور  اعتذر وقد
 -: اعتٓالل

 

 عميدد الكميدة وربديس المجمدس  إسممععل محمد عبد الاله أ.د/  رحدب الجمسدة فدي بدايدة
لحضورحا المجمس بصدفتها  هعلة محمد خلل الدكتورة / بسيادته  رحب، كما  ادة الحضوربالس

 .ك قدم مدرس 
 -: عمى النحو التاليمناق ة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -

 و  2012/ 3/ 12 االثٍُٕٛٚو محضز الجاضخ الضبثمخ الًن م ح   المصادقة على انًٕضــٕع األٔل :

 انًصادقح.   -انقـــــــــــــــــشاس:
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معالي األستاذ الدكتور / نابب ربيس الجامعدة ل دبون الخطاا ال ارد مرن النظر     انًٕضٕع انثاَـٙ : 
 م27/3/2018جلرس الجامعرة بجلسرذ  بذرارل  م ا قة مبشفن  الدراسات العميا والبحوث

 . تغيير قواعد البرامج التنفيذيةعلى 
 . أحٛظ انًجهظ ػهًاً يغ انتؼًٛى ػهٗ األقغاو  -: ـشاســانقــــــــــــــــ

الددكتور / الم ض ع الملجل مرن الجلسرة السرابقة بشرفن الطلرا المقردم مرن النظر     : ـثانًٕضٕع انثانــ
ممارسرة ذخصصر  المدرس بقسم الذعبلرر المجسرم بالوللرة بشرفن  ماحر حسين عراقيب

 . خارج أس ار الجامعة     لر أ قاع العمل الرسملة
انؼًييم  أٔقيياخيضأنييح انُشيياط انفُييٙ فييٙ يجييال انخييضف فييٙ  ٛييش انًٕافقييح ػهييٗ  -: ـشاســـييـــــانقــــــــــــ

 .زٚح ٔالئحتّ انتُفٛانشعًٛح ٔفًٛا ال ٚخانف قإٌَ تُظٛى انجايؼاخ 
األستاذ الدكتور / وكيل الكمية ل بون خدمة المجتمل الخطاا ال ارد من النظر      ـغ:ٕع انشاتــانًٕض

) مركددز الخدددمات الفنيددة لتنميددة بشررفن الذشررولل المقذرررح لمجلررس إدارة وتنميددة البيبددة 
 . المجتمل (

 تشكم نجُح ثالثٛح يٍ :  -: ـــشاســــــانقــــــــــــ

 ػٛغٗ ػثذ انحافظ              سئٛغا أ.د/ إتشاْٛى 

 أ.د/ حُا حثٛة سيهّ                            ػضٕا 

  ػضٕا                   آيال حًذ٘ ػشفاخ/ أ.د 
داخييم انكهٛييح  اإلػييالٌانًشكييض يييغ  إداسجانًتقييذيٍٛ نتشييكٛم يجهييظ ٔرنييك الختٛيياس     

 . نهتششح نهًشكض
اقذراح اسرم لقاعرة بشفن  األستاذ الدكتور / عميد الكميةرح المقدم من معال  المقذالنظر     :انًٕضٕع انخايـظ

أ ل عرررر  بيرررا معرررر  المسرررذحد ة بالوللرررة ذ وررر لك أن لوررر ن  عرررر  الفنررر ن الذشرررولللة
ذشررولل لجنررة ل ضررع الالئحررة ذ  ورر لك  جمرراع  ألعضررا   لئررة الذرردرلس  اليلئررة المعا نررة

   .  الماللة للعر  بالقاعة
، ٔانًٕافقييح ػهييٗ انًٕافقييح ػهييٗ تغييًٛح انقاػييح تاعييى انفُيياٌ انييذكتٕس / حُييا حثٛيية  -: ـشاســـييـــــــانقــــــــــ

انًؼييشا انجًيياػٙ ، ٔتفييٕٚا األعييتار انييذكتٕس / ٔكٛييم انكهٛييح نشيي ٌٕ خذيييح انًجتًييغ 

ٔتًُٛح انثٛ ح نٕضغ انالئحح انًانٛح نقاػح انؼيشا ، ييغ تحفيظ أ.د/ آييال حًيذ٘ ػشفياخ 

 .ػح ػهٗ إَشاء انقا
الخطراا الر ارد مرن معرال  األسرذا  الردوذ ر / نائرا رئرلس الجامعرة لشرئ ن النظر  ر   انًٕضٕع انغادط:

 م . 2017/2018الدراساع العللا  البح ش بشفن علد العلم للعام الجامع  
 .أحٛظ انًجهظ ػهًاً  -: ـشاســانقــــــــــــــــ
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اإلدارة العامددة ال ددبون  سدديد األسددتاذ / مدددير عددامالالخطرراا الرر ارد مررن النظررر  رر   : انًٕضييٕع انغيياتغ
 البندد الخدامسعلرى حر ف  قرار مجلس الجامعرة بالم ا قرةبالجامعة بشفن  القانونية

 . شر ط  ض ابط صرف األجر اإلضا  من 
 . يغ صٕسج نألقغاو  أحٛظ انًجهظ ػهًاً  -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 األسددتاذة الدددكتورة / وكيمددة الكميددة لمدراسددات العميددا والبحددوث ارد مررن النظررر  رر  الخطرراا الرر : ثييايٍانًٕضييٕع ان
 .  سارة محمد فاروق عبد الحميم لمباحثة /  الماجسذلر ذسجلللجنة بشفن مقذرح ذشولل 

 انًٕافقح . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

األ دغال الفنيدة والتدراث  األستاذة الدكتورة / ربديس قسدمالنظر    الخطاا ال ارد من  :غتاعانًٕضٕع ان
 . مقذرح ذشولل مجلس قسم األشرال الفنلة  الذراش الشعب بشفن  ال عبي

 انًٕافقح . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

 الذاللة : مجالس األقسامالنظر    محاضر  :اشش انًٕضٕع انؼ
 لماع الزخر لة .مجلس قسم الذصم -2مجلس قسم الرسم  الذص لر .               -1          
 مجلس قسم األشرال الفنلة  الذراش الشعب . -3        

 أحٛظ انًجهظ ػهًا. -: انقـــــــــــــــــشاس

 عن مجلس الوللة الذاللة : المجان المنبثقةالنظر    محاضر  :حاد٘ ػشش انًٕضٕع ان
 خدمة المجذمع .    لجنة -3   لجنة الدراساع العللا .   -2     لجنة المخذبراع  المعامل . -1
 لجنة الموذباع  -6   لجنة الذعللم  الطالا   -5         لجنة العالقاع ال قا لة  -4

 أحيط المجمس عمما. -: ـــــــشاســانقــــــــــــ

 

 -:ٔفًٛا ٚغتجذ يٍ أػًال َاقش انًجهظ انًٕضٕػاخ انتانٛح
 

بشررفن الكميددة عميددد /  ي األسددتاذ الدددكتورمعددالالمقذرررح المقرردم مررن النظررر  رر   :ػشييش  ثيياَٙانًٕضييٕع ان
  لك نظرًا لحد ش بع  الذعللنراع الجدلردة   ر  مناصرا الونذر الع  ذشوللإعادة 
 ) مر ق ( . أعضا   لئة الذدرلس السادة 

   .انًقتشحح خ انًٕافقح ػهٗ انتشكٛال -: ـشاســانقــــــــــــــــ
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األسددتاذة الدددكتورة / وكيمددة الكميددة ل ددبون مررن الخطرراا الرر ارد النظررر  رر   :ػشييش  ثانييثانًٕضييٕع ان
مقذررررح م عرررد  جررردا ل امذحانررراع نيالرررة العرررام بشرررفن الدراسدددات العميدددا والبحدددوث 

 م لمرحلة الدراساع العللا .2017/2018الجامع  

 . انًٕافقح -ــــــشاس:ـــنقـــــــا

 الدراسديللفصرل  انداتت كيالت لجان وضل وتصدحي  االمتحمقذررح النظر     :ػشش  شاتغانًٕضٕع ان
والدراسددددات  البكددددالوريوسم لمرحلذرررر  2017/2018للعررررام الجررررامع   الثدددداني
 ) مر ق ( .  العميا

   .تشكٛالخ انًقتشحح انًٕافقح ػهٗ ان -:انقــــــــــــــــــــشاس

/ ربدديس قسددم األ ددغال الفنيددة  ةالدددكتور  ةاألسددتاذالنظررر  رر  الخطرراا الرر ارد مررن  :ػشييش  انخييايظانًٕضييٕع 
 م ا قة مجلس القسم على طلا إجرازة رعالرة الطفرل المقردم مرنبشفن  والتراث ال عبي

القسررم ذخصررغ أشرررال  اع المرردرس برر ربدداب محمددد احمددد حسددن/ الدددكتورة السدديدة 
 .م 10/4/2018  لك لمدة شيرلن اعذبارًا من  نسل 

 ٕافقح .ًان -:انقــــــــــــــــــــشاس

التصدددميمات / ربدديس قسدددم  ةالددددكتور  ةاألسدددتاذالخطرراا الررر ارد مررن النظرررر  رر   :ػشيييش  انغيييادطانًٕضييٕع 
مقذرررح إقامررة نراد   نرر  بقسررم الذصررملماع م ا قررة مجلررس القسرم علررى بشرفن الزخرفيددة 
 .الزخر لة 

ٚحييال انًٕضيٕع إنييٗ عيؼادج ٔكٛييم انكهٛيح نشيي ٌٕ خذييح انًجتًييغ ٔتًُٛيح انثٛ ييح  -:انقـــــــــــــــــــيـشاس

 . يجال أَشطح انٕحذج راخ انطاتغ انخاص نهذساعح ٔانًقاسَح يغ

األسددتاذة الدددكتورة / وكيمددة الكميددة ل ددبون الخطرراا الرر ارد مررن النظررر  رر    :شييش غيياتغ ػانًٕضييٕع ان
اجذمرراع لحضرر ر   اسرفر  رئررلس قسررم علر م الذربلررة الفنلرة بشررفن  التعمديم والطددالب

  الفذررررة مرررن  رررالسررر دان بد لرررة الجمعلرررة العم ملرررة الذحررراد قلررراداع المررررأة العربلرررة 
 .م  2018مال  10-11

 .عٛادتٓا ػهٗ َفقتٓا انخاصح ػهٗ عفش  انًٕافقح -ــــــشاس:ـــنقـــــــا

األسدتاذة الدددكتورة / وكيمدة الكميدة ل دبون الدراسددات الخطراا الر ارد مرن النظررر  ر   :ػشيش ثيايٍ انًٕضيٕع ان
سربة الرلراا المقرررة بشفن بع  طالا الدراساع العللا ال لن ذجا ز ا نالعميا والبحوث 

   م .)مر ق(2017/2018   بع  المقرراع   لك عن العام الجامع  

انًٕافقح ػهٗ حشياٌ طالب انذساعياخ انؼهٛيا انيٕاسد ركيشْى فيٙ انًيزكشج انًشفقيح ييٍ  -انقــــــــــــــــشاس:

 االيتحاَاخ .



                                                  

 جايؼح انًُٛا                                                 

 انفُٛح كهٛــح انتشتٛــح

 أياَح يجهظ انكهٛح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٛفاكظت  كهٛح انتشتٛح انفُٛح  -جايؼح انًُٛا   –انًُٛا يحافظح   –جًٕٓسٚح يصش انؼشتٛح 

 

 

 

التعميم وكيمة الكمية ل بون  األستاذة الدكتورة /الخطاا ال ارد مرن النظر     :ػشش  تاعغانًٕضٕع ان
لعرررام الفصرررل الدراسررر  ال ررران  لمقذررررح م عرررد  جررردا ل امذحانررراع بشرررفن والطدددالب 
 . لبوال رل سم لمرحلة 2017/2018الجامع  

 . انًٕافقح -ــــــشاس:ـــنقـــــــا

 .م10/4/2012الًىافك االثنيش يىم   ظهز مش ث    الزاث خالًجاش أمًبله في مًبم الضبمخ  ىل  أ ههذا و 

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

 
         

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

 (إسمععل 


