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 جدول أعمال 
 (36مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 12/11/2018 االثنين
 استهالل  -أواًل:
  
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 21/10/2018الموافق  األحديوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
 
ائج الادرر الاااني د درر الخطاا  الارارد مان ااساااد الاد/ارر / عمكاد ال/لكاة بمادن اعامااد نااالنظر في  -2

 م .2017/2018نرفمبر ( لمرحلة الب/الرركرس للعام الجامعي 
 
 
قاارار لجنااة بماادن رئااكس قساام الاصاامكمار ال خرفكااة / الااد/اررة  ةالنظاار فااي الخطااا  الاارارد ماان ااسااااد-3

 فحاااس رساااالة الاااد/اررا  للباحااااة / ساااارة ربكاااس قناااار  المااادرس المسااااعد بقسااام الاصااامكمار ال خرفكاااة 
 . باعككنها في رظكفة المدرس بدار القسم 

 
 
مقاار  إقاماة  النظار فاي الخطاا  الارارد مان ااسااادة الاد/اررة / رئاكس قسام الاصامكمار ال خرفكاة بمادن-4

 . بررار/رل اعارن بكن ال/لكة ر الالف كرن بمدكنة المنكا بمناسبة االحافال بالكرم العالمي للالف كرن 
 
 
رال/لكااااة  ااقسااااممقارحاااار بمااادن ال/لكااااة  ةعمكاااد/  ةالاااد/ارر  ةارد ماااان ااسااااادالخطاااا  الااار النظااار فاااي  -5

 .م 2018/2019للعام الجامعي  اارلالاعلكمكة خالل الفصل الدراسي  اانمطةبخصرس خطة 
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احدكاد مرعاد سافر طاال  الفرقاة ال/لكاة بمادن  ة/ عمكاد ةالاد/ارر  ةالخطا  الرارد من ااسااادالنظر في  -6
 إلجراء الدراسار المكدانكة لمدة أسبرع رفقا لنس الالئحة الداخلكة .األقصر مدكنة  الاالاة إلى

 
 
ال/لكاة بمادن مقاار  اعادكل بعاد بنارد الئحاة  ة/ عمكاد ةالاد/ارر  ةالخطاا  الارارد مان ااسااادالنظر فاي  -7

مردينت  األقصرر ليصرب  الب/الرركرس بخصرس م/ان الرحلة العلمكة لطال  الفرقة الاالاة مان مدكناة 
 إلجراء الدراسار المكدانكة لمدة أسبرع رفقا لنس الالئحة الداخلكة . وأسوان األقصر

 

 
ال/لكة بمدن مقار  ام/كل لجان الفرق لمرحلاة  ة/ عمكد ةالد/ارر  ةالخطا  الرارد من ااساادالنظر في  -8

 م .2018/2019الب/الرركرس للعام الجامعي 
 
 
اسااادة الاد/اررة / ر/كلاة ال/لكاة للدراساار العلكاا رالبحارم بمادن مقاار  الخطاا  الارارد مان االنظر في  -9

 اساحدام قاعة لمناقمة رسائل الد/اررا  رالماجساكر بال/لكة .
 
  

الخطا  الرارد من ااساادة الد/اررة / ر/كلة ال/لكة للدراساار العلكاا رالبحارم بمادن مقاار  النظر في  -10
طااااة البحاااام للماجساااااكر للباحااااة / رالء عاااااط  عبااااد الاااارحمن خ إعااادادعلااااى  اإلماااارا امااا/كل لجنااااة 

 .اخصس د اصمكم ( 
 
 

الخطا  الرارد من ااسااادة الاد/اررة / ر/كلاة ال/لكاة للدراساار العلكاا رالبحارم بمادن مقاار  النظر في  -11
امااا/كل لجناااة اإلمااارا  علاااى إعاااداد خطاااة البحااام للماجسااااكر للباحااااة / رقكاااة محماااد فااار   اخصاااس 

 داصمكم( .
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الخطا  الرارد من ااساادة الد/اررة / ر/كلة ال/لكة للدراساار العلكاا رالبحارم بمادن مقاار  النظر في  -12
امااا/كل لجناااة اإلمااارا  علاااى إعاااداد خطاااة البحااام للماجسااااكر للباحااام / مصاااطفى أماااكن عباااد الفااااا  

 أمغال خم  ( . اخصس د
 
 

لة ال/لكة للدراساار العلكاا رالبحارم بمادن مقاار  الخطا  الرارد من ااساادة الد/اررة / ر/كالنظر في  -13
ام/كل لجناة اإلمارا  علاى إعاداد خطاة البحام للماجسااكر للباحام / ماك/ال ساامي إبارا كم اخصاس 

 دأمغال خم  ( .
 
 
 

الخطا  الرارد من ااساادة الد/اررة / ر/كلة ال/لكة للدراسار العلكا رالبحرم بمدن اسجكل النظر في  -14
 احاة / إحسان رمضان محمرد بقسم الاعبكر المجسم .الماجساكر للب

 
 
 
 

 هحبضس هجبلش األلضبم التبليخ :الٌظس في  -15
 مجلس قسم اامغال الفنكة رالارام المعبي  -2. الرسم رالاصركرمجلس قسم  -1     
 الاصمكمار ال خرفكة  -3     

 
 

  هحبضس اللجبى الوٌجثمخ التبليخ :الٌظس في  -16
 لجنة   -3 .لجنة الدراسار العلكا رالبحرم  -2. رن خدمة المجامس لجنة مئ -1
 لجنة   -6 .لجنة                             -5لجنة                        .  -4
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال 
 (36مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 12/11/2018 االثنين
 استهالل  -أواًل:
  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 21/10/2018الموافق  األحدالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1
 
نتررا ا الرردور الثرران  ) دور الخطرراا الرروارد مررن األسررتار الرردكتور / عميررد الكميررة ب رر ن اعتمرراد النظررر فرر   -2

 م .2017/2018( لمرحمة البكالوريوس لمعام الجامع  نوفمبر
 
الوارد مرن األسرتارة الردكتورة / ر ريس قسرم التصرميمات ال خرفيرة ب ر ن قررار لجنرة فحر   النظر ف  الخطاا-3

رسررالة الرردكتوراب لمباحثررة / سررارة ربيررم قنرراوس المرردرس المسرراعد بقسررم التصررميمات ال خرفيررة  بتعيينهررا فرر  
 وظيفة المدرس برات القسم . 

 
التصررميمات ال خرفيررة ب رر ن مقترررح إقامررة  النظررر فرر  الخطرراا الرروارد مررن األسررتارة الرردكتورة / ر رريس قسررم-4

 بروتوكول تعاون بين الكمية و التمف يون بمدينة المنيا بمناسبة االحتفال باليوم العالم  لمتمف يون . 
 
الخطاا الوارد مرن األسرتارة الردكتورة / عميردة الكميرة ب ر ن مقترحرات األقسرام والكميرة بخصرو  النظر ف   -5

 م .2018/2019ل الفصل الدراس  األول لمعام الجامع  خطة األن طة التعميمية خال 
 
الخطاا الوارد من األستارة الدكتورة / عميدة الكمية ب  ن تحديد موعد سفر طرالا الفرقرة الثالثرة النظر ف   -6

 إلى مدينة األقصر إلجراء الدراسات الميدانية لمدة أسبوع وفقا لن  الال حة الداخمية .
 
لرروارد مررن األسررتارة الرردكتورة / عميرردة الكميررة ب رر ن مقترررح تعررديل بعرر  بنررود ال حررة الخطرراا االنظررر فرر   -7

البكررالوريوس بخصررو  مكرران الرحمررة العمميررة لطررالا الفرقررة الثالثررة مررن مدينررة األقصررر ليصررب  مرردينت  
 األقصر وأسوان إلجراء الدراسات الميدانية لمدة أسبوع وفقا لن  الال حة الداخمية .
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لخطراا الروارد مرن األسرتارة الردكتورة / عميردة الكميرة ب ر ن مقتررح ت ركيل لجران الفررق لمرحمرة االنظر فر   -8
 م .2018/2019البكالوريوس لمعام الجامع  

 
الخطرراا الرروارد مررن األسررتارة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث ب رر ن مقترررح النظررر فرر   -9

 ب والماجستير بالكمية .استحداث قاعة لمناق ة رسا ل الدكتورا
 

الخطاا الوارد من األستارة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميرا والبحروث ب ر ن مقتررح ت ركيل لجنرة النظر ف   -10
 اإل راف عمى إعداد خطة البحث لمماجستير لمباحثة / آالء عاطف عبد الرحمن تخص  )تصميم( .

 
الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث ب رر ن مقترررح  الخطرراا الرروارد مررن األسررتارةالنظررر فرر   -11

 ت كيل لجنة اإل راف عمى إعداد خطة البحث لمماجستير لمباحثة / رقية محمد فرج  تخص  )تصميم( .
 

نرة الخطاا الوارد من األستارة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميرا والبحروث ب ر ن مقتررح ت ركيل لجالنظر ف   -12
 اإل راف عمى إعداد خطة البحث لمماجستير لمباحث / مصطفى أمين عبد الفتاح تخص  )أ غال خ ا( .

 
الخطاا الوارد من األستارة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميرا والبحروث ب ر ن مقتررح ت ركيل لجنرة النظر ف   -13

 م  إبراهيم تخص  )أ غال خ ا( .اإل راف عمى إعداد خطة البحث لمماجستير لمباحث / مايكل سا
 

الخطرراا الرروارد مررن األسررتارة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث ب رر ن تسررجيل النظررر فرر   -14
 الماجستير لمباحثة / إحسان رمضان محمود بقسم التعبير المجسم .

 
 محاضر مجالس األقسام .النظر ف   -15
 

 . بثقةالنظر ف  محاضر المجان المن -16
 

 ما يستجد من أعمال 
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 عؼبدة األعتبر انذكتىس / ػًُذ انكهُت
 تحُت طُبت ... وبؼذ،

 
الومافييك االثٌيييي وذلييي مييمم  ًييمفوجس خ مييي ريي س ن اجتوييبم هجلييش ال ليييه مييصيييبكم ن ملوييبن ث ًييَحييُظ       

  -4 ثحضمز كل هي ان ظ س 12 م الضبمخ  11/11/2018

 

 انتىقُغ انذسجت االعــــــى

  أعتبر  أبى صَذيحًىد يحًذ يحًذ أيم / ةانذكتىس ةاألعتبر ةُذانغ

   أعتبر انغُذة األعتبرة انذكتىسة/ عؼبد حغٍ ػبذ انشحًٍ 

   أعتبر انذكتىس/ إبشاهُى ػُغً ػبذ انحبفظاألعتبر انغُذ 

  أعتبر  انغُذ األعتبر انذكتىس/ ػصبو ػبذ انؼضَض ػهٍ

  أعتبر  سيهه  انغُذ األعتبر انذكتىس / حُب حبُب

   أعتبر انغُذة األعتبرة انذكتىسة/ آيبل حًذٌ اعؼذ ػشفبث

   و أعتبر انغُذة انذكتىسة/ َجىي ػهٍ يحًذ ػهٍ

  أعتبر و يحًذ كبيم ػهٍ انغُذ انذكتىس/ 

  و أعتبر أيبٍَ َبجٍ ػبذ انؼضَض انغُذة انذكتىسة/ 

  و أعتبر أيُشة َغشٌ يحًذ انغُذة انذكتىسة/ 

  يذسط   يحًىد يحًذ فشج ذ انذكتىس/ انغُ

  يذسط كىثش ػهٍ يحًذ انغُذة انذكتىسة/ 

 

   

 بشجبء انتكشو بؼًم انالصو َحى صشف انًغتحقبث انخبصت بزنك

 وتفضهىا بقبىل فبئق االحتشاو 

 

 

 ػًُذ انكهُت                

 

 

  (أيم يحًذ يحًىد يحًذ د/0)أ          
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 يحضش اجتًبع

 ( 30سقى )نكهُت يجهظ ا

 و12/11/2012 انًىافق االثٍَُُىو 
 

م في مويبم الضيبمخ 12/11/2018الومافك  االثٌييممم  الثالثمىو خالضبكصال ليخ جلضته  هجلشػقذ   

يحًىد يحًذ أبيى صَيذ يحًذ أيم /  حالدكتمز حاألصتبذثمبمخ هجلش ال ليخ ثسئبصخ  ان الثبًيخ مشس ظ س

   4 وثحضمز كل هيوكيلخ ال ليخ لشئمى التعلين والطالة وال ليخ وزئيش الوجلش  حمويد
 

 مضــــمان  وكيل ال ليخ للدزاصبد العليب   أ.د/عؼبد حغٍ ػبذ انشحًٍ 

 امضــــم وكيل ال ليخ لشئمى خدهخ الوجتوع ومٌويخ الجيئخ  إبشاهُى ػُغً ػبذ انحبفظ .د/أ

 امضــــم صويوبد الزخسفيخ المبئن ث موبل زئيش لضن الت أ.و.د/ َجىي ػهٍ يحًذ ػهٍ 

 امضــــم التعجيس الوجضنلضن زئيش  المبئن ث موبل يحًذ كبيم ػهٍ  أ.و.د/

 امضــــم زئيش لضن األرغبل الفٌيخ والتساث الشعجي المبئن ث موبل ا.و.د/ أيبٍَ َبجٍ ػبذ انؼضَض 

 مان مضــــ الوشسف ملى لضن الٌمد والتروق الفٌي  أ.و.د/ أيُشة َغشٌ يحًذ 

 مضــــمان  األصتبذ الوتفسغ ثمضن السصن والتصممس  أ.د/ ػصبو ػبذ انؼضَض 

 مضــــمان  األصتبذ الوتفسغ ثمضن التصويوبد الزخسفيخ  حُب حبُب سيههد/ 0أ

 مضــــمان  األصتبذ الوتفسغ ثمضن األرغبل الفٌيخ والتساث الشعجي أ.د/ آيبل حًذٌ اعؼذ ػشفبث

 مضــــمان  م هدزس ألد كىثش ػهٍ يحًذ   د/

 مضــــمان  هدمس وحدح الجمكح  يحًىد يحًذ فشج د/ 

 أهيٌب للوجلش هدمس ه تت األصتبذ الدكتمز/ مويد ال ليخ أ/ أًٍَ فىصٌ صكٍ 
 

 -4 اعتهالل
 

 الكمية ور يس المجمس ة عميدمحمود محمذ أبو زيذ محمذ أمل أ.د/  ترحب الجمسة ف  بداية
 .ادة الحضوربالس

 معاال  بتعيرين  فخامة رئيس الجمهوريةأهمهرا قررار يادتها ألخر المسرتجدات التر  ثم نوهت س

 لجامعاةا لرئيسمصطفى عبذ النب  عبذ الرحمن األستار الذكتور / 
 .متمنيتا لمعاليه دوام الرق  والتوفيق 

  الكميرة   وأ رارت اعترار الدكتورة / ريهام عادل عياد عن ر اسة وحدة القياس والتقويم بأيضا نوهت سيادتها إلى
 .سيادتها إلى ضرورة اختيار ر يس لموحدة عمى وجه السرعة 

  لجميررم الجامعررة التوجرره التصررحي  االلكترونرر  أخررر المسررتجدات عمررى صررعيد أنرره مررن أيضررا نوهررت سرريادتها إلررى
 .المقررات النظرية 

  إلى ضرورة تسرميم نمرارج مرن أوراق أسر مة امتحانرات الفصرل الدراسر  األول بعرد انتهراءب  اسيادته وضحتأيضا
 .  رؤساء الكنتروالت إلى السيد ر يس وحدة القياس والتقويم من السادة
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 -: عمى النحو التال مناق ة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
 و  2012/ 10/ 21 األحذَىو مدح  هحضس الجلضخ الضبثمخ الوٌع المصادقة على انًىضــىع األول 4

 انًصبدقت.   -انقـــــــــــــــــشاس4

اعامااد ناااائج بماادن  األسرتار الرردكتور / عميررد الكميرةماان  الماد/رة المقدماةالنظار فااي  انًىضيىع انابَييـٍ 4 
 . م2017/2018الدرر الااني د درر نرفمبر( لمرحلة الب/الرركرس للعام الجامعي 

انًىافقت ػهً اػتًبد َتُجت انفشقت انخبيغت "تخصي  تشبُيت فُُيت" دوس َيىفًبش  -4 ـشاســانقــــــــــــــــ

 و .2012

 األستارة الدكتورة / ر يس قسرم التصرميمات ال خرفيرةالنظر في الخطا  الرارد مان  4 ـثانًىضىع انابنــ
د المادرس المسااع لمباحثة / سارة ربيم قناوس قرار لجنة فحس رسالة الد/اررا بمدن 

  . باعككنها في رظكفة المدرس بدار القسم بقسم الاصمكمار ال خرفكة 
انتىصييُت بتؼُييٍُ عييُبدتهب فييٍ وسُفييت يييذسط بييزاث انقغييى وفقييب  نتىصييُت نجُييت  -ـشاس4ـــييـــــانقــــــــــــ

 انفح  . 
 ال خرفيرةاألسرتارة الردكتورة / ر ريس قسرم التصرميمات النظر في الخطا  الارارد مان   ـغ4ىع انشابــانًىض

مقاااار  إقاماااة بررار/ااارل اعاااارن باااكن ال/لكاااة ر الالف كااارن بمدكناااة المنكاااا بمناسااابة بمااادن 
 .  االحافال بالكرم العالمي للالف كرن

األعيتبرة انيذكتىسة / َجيىي ػهيٍ يحًيذ بتؾيكُم فشَيق تكهُي  انًىافقت ػهيً انًقتيشم ييغ  -4 ـــشاســــــانقــــــــــــ

  .نهضَبسة 
 ل ر ون التعمريم والطرالا الكميرة وكيمرةاألسرتارة الردكتورة /  مان المد/رة المقدماةالنظر في  4انًىضىع انخبيـظ

بخصاارس خطاااة اانمااطة الاعلكمكااة خاااالل الاصااامكمار ال خرفكااة م مقااار  قساابماادن 
 .م 2018/2019الفصل الدراسي اارل للعام الجامعي 

 .أحُظ انًجهظ ػهًب   -4 ـشاســـانقـــــــــــــــــ

احدكاد مرعاد بمادن  األسرتارة الردكتورة / عميردة الكميرةمان  الماد/رة المقدماةالنظار فاي  ع انغيبدط4انًىضى
سفر طال  الفرقة الاالاة إلى مدكنة ااقصر إلجراء الدراسار المكدانكة لمدة أسبرع رفقا لنس الالئحة 

 . الداخلكة
ىٌ خيالل األعيبىع األول أو األعيبىع انايبٍَ قُبو انشحهيت ػهيً أٌ تكيانًىافقت ػهً  -4 ـشاســانقــــــــــــــــ

يٍ بذاَت انفصم انذساعيٍ انايبٍَ ، ػهيً أٌ َقيىو ببفؽيشاف ػهيً انفيىج األول أ.د/ 

 ػصبو ػبذ انؼضَض ػهٍ ، وانفىج انابٍَ أ.د/ آيبل حًذٌ اعؼذ ػشفبث . 
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مقاار  اعاادكل بمادن  ةاألسررتارة الردكتورة / عميرردة الكميررمان  المااد/رة المقدماةالنظار فاي  : انًىضيىع انغييببغ
لطااال  الفرقااة الاالاااة  بعااد بناارد الئحااة الب/ااالرركرس بخصاارس م/ااان الرحلااة العلمكااة

ماان مدكنااة ااقصاار لكصااب  ماادكناي ااقصاار رأسااران إلجااراء الدراسااار المكدانكااة لماادة 
 أسبرع رفقا لنس الالئحة الداخلكة .

 . انًىافقت ػهً انًقتشم -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

مقار  اما/كل لجاان بمدن  األستارة الدكتورة / عميدة الكميةمن  المد/رة المقدمةالنظر في  : نًىضىع انابيٍا
 . م2018/2019الفرق لمرحلة الب/الرركرس للعام الجامعي 

 انًىافقت ػهً انتؾكُم انًقتشم .  -4 ـشاســانقــــــــــــــــ

سررتارة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث األ الخطااا  الاارارد ماانالنظاار فااي  :غتبعييانًىضييىع ان
 . مقار  اساحدام قاعة لمناقمة رسائل الد/اررا  رالماجساكر بال/لكة بمدن

اعيييتحذاا قبػيييت يُبقؾيييبث نهكهُيييت وَحيييبل انًىضيييىع إنيييً نجُيييت انًىافقيييت ػهيييً  -4 ـشاســيييانقــــــــــــــــ

 . ففبدة ببنًقتشمانًختبشاث وانًؼبيم نتحذَذ يقش نهقبػت وا

األسررتارة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا الخطااا  الاارارد ماان النظاار فااي  4بؽييشىع انؼضييانًى
 مقاااار  امااا/كل لجناااة اإلمااارا  علاااى إعاااداد خطاااة البحااام للماجسااااكربمااادن  والبحررروث

 . اخصس داصمكم( لمباحثة / آالء عاطف عبد الرحمن
 . انتؾكُمػهً ًىافقت ان -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

األستارة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسرات العميرا الخطا  الرارد من النظر في  :حبدٌ ػؾش انًىضىع ان
 مقاااار  امااا/كل لجناااة اإلمااارا  علاااى إعاااداد خطاااة البحااام للماجسااااكربمااادن  والبحررروث

 . اخصس داصمكم(  لمباحثة / رقية محمد فرج
 انًىافقت ػهً انتؾكُم . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

األستارة الردكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا الخطا  الرارد مان النظر في  :ابٍَ ػؾش انًىضىع ان
 مقاااار  امااا/كل لجناااة اإلمااارا  علاااى إعاااداد خطاااة البحااام للماجسااااكربمااادن  والبحررروث

 . اخصس دأمغال خم ( لمباحث / مصطفى أمين عبد الفتاح
 انًىافقت ػهً انتؾكُم . -: ــشاســـانقــــــــــــــــ

األستارة الدكتورة / وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا الخطا  الرارد مان النظر في  4ابنث ػؾش انًىضىع ان
 مقاااار  امااا/كل لجناااة اإلمااارا  علاااى إعاااداد خطاااة البحااام للماجسااااكربمااادن  والبحررروث

 . اخصس دأمغال خم ( لمباحث / مايكل سام  إبراهيم
  انًىافقت ػهً انتؾكُم . -4 ـشاســـــــــــانقـــــــ
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األستارة الدكتورة / وكيمة الكمية لمدراسات العميا الخطا  الرارد مان النظر في  :ػؾش  شابغانًىضىع ان
بقساام  لمباحثررة / إحسرران رمضرران محمررود اسااجكل الماجساااكربماادن  والبحرروث

 . الاعبكر المجسم
  ً انتؾكُم .انًىافقت ػه -: انقـــــــــــــــــشاس

 الاالكة : مجالس األقسامالنظر في محاضر  :ػؾش  خبيظانًىضىع ان
 مجلس قسم اامغال الفنكة رالارام المعبي. -2مجلس قسم الرسم رالاصركر .               -1
  مجلس قسم الاصمكمار ال خرفكة . -3

 أحُظ انًجهظ ػهًب. -: انقـــــــــــــــــشاس

 الاالكة : المجان المنبثقةالنظر في محاضر  :ػؾش  غبدطانًىضىع ان
 لجنة المخابرار رالمعامل . -3لجنة الدراسار العلكا .   -2لجنة مئرن خدمة المجامس .   -1
  لجنة الم/ابار .   -6لجنة العالقار الاقافكة . -5لجنة مئرن الاعلكم رالطال  .  -4

 أحُظ انًجهظ ػهًب. -: انقـــــــــــــــــشاس

 -4ًب َغتجذ يٍ أػًبل َبقؼ انًجهظ انًىضىػبث انتبنُتوفُ

  األعمررالمرردير وحرردة االبتكررار وريررادة الرردكتور /  النظاار فااي الخطااا  الاارارد ماان :ػؾييش  غييببغانًىضييىع ان
 .م 2018/2019للعام الجامعي إدارة الرحدة ام/كل مجلس مقار  بمدن بال/لكة 

  .انًقتشم  تؾكُمػهً ان انًىافقت -:انقــــــــــــــــــــشاس

األسررتارة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات الخطااا  الاارارد ماان النظاار فااي  :ػؾييش  اييبيٍانًىضييىع ان
  ر/دلك  كئة احركر المجلة العلمكة لل/لكة مقار  ام/كل بمدن  العميا والبحوث

 دمرفق( . إعادة اسعكر المجلة رأكضا اعدكل مالكار فئة المح/مكن 
 .انتؾكُم انًقتشم وتغؼُش انًجهت انًقتشم ػهً  ىافقتًان -:ـــــــشاسانقـــــــــــــ

ور رريس الكميررة عميرردة /  األسررتارة الرردكتورةماان  المااد/رة المقدمااةالنظاار فااي  :ػؾييش  تبعييغانًىضييىع ان
مسااائرلي ارصاااك  مقاااار  امااا/كل بمااادن بال/لكاااة مجمرررس إدارة وحررردة ضرررمان الجرررودة 

   دمرفق(. البرامج الدراسكة
  .انًقتشم  ػهً انتؾكُم انًىافقت -:ـــــــــــــشاسانقـــــــ
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األسرتارة الردكتورة / عميردة الكميرة ور ريس النظر في الماد/رة المقدماة مان  : وٌؼؾشانًىضىع ان
راالعاماااد مقااار  اماا/كل منسااقي معاااككر الجااردة بال/لكااة بماادن مجمررس إدارة وحرردة ضررمان الجررودة 

  .دمرفق(
 انًىافقت ػهً انتؾكُم انًقتشم .  -:انقــــــــــــــــــــشاس

األستارة الدكتورة / عميدة الكميرة النظر في المد/رة المقدمة مان  :ؼؾشوٌ انانحبدٌ وانًىضىع 
مقااار  اماا/كل اللجنااة بال/لكااة بماادن ور رريس مجمررس إدارة وحرردة ضررمان الجررودة 

  .دمرفق(الانفكدكة لرحدة ضمان الجردة 
 ىافقت ػهً انتؾكُم انًقتشم .انً -:انقــــــــــــــــــــشاس

األسرتارة الردكتورة / عميردة الكميرة النظر في المد/رة المقدماة مان  :ؼؾشوٌ انانابٍَ وانًىضىع 
اطبكااق اسااابكان  رلكااةبال/لكااة بماادن ور رريس مجمررس إدارة وحرردة ضررمان الجررودة 

  .دمرفق(اقركم المقرر الدراسي 
 انتطبُق انخبصت ببعتبُبٌ تقىَى انًقشس . تآنُانًىافقت ػهً  -:انقــــــــــــــــــــشاس

األسرتارة الردكتورة / عميردة الكميرة النظر في المد/رة المقدمة مان  :ؼؾشوٌ انانابنث وانًىضىع 
مقااار  اسااابكان اقااركم بال/لكااة بماادن ور رريس مجمررس إدارة وحرردة ضررمان الجررودة 

  .دمرفق(رؤكة ررسالة ال/لكة 
افقت ػهً يقتشم اعتبُبٌ تقىَى انشؤَيت وانشعيبنت نهكهُيت وػهيً وحيذة انًى -:انقــــــــــــــــــــشاس

انجىدة انبيذء فيٍ ػقيذ وسػ نهتقيىَى انخبصيت ببنشؤَيت وانشعيبنت بجيذول صيُيٍ 

 نهفئبث انًغتهذفت .

األسرتارة الردكتورة / عميردة الكميرة النظر في المد/رة المقدمة مان  :انشابغ وانؼؾشوٌ انًىضىع 
الخطاة الانفكدكاة لرحادة بال/لكاة بمادن ضرمان الجرودة  ور يس مجمرس إدارة وحردة

  .دمرفق(ضمان الجردة 
انًىافقييت ػهييً انخطييت انتُفُزَييت نىحييذة ضييًبٌ انجييىدة نهفصييم انذساعييٍ  -:انقـــــــــــــــــــييـشاس

 و  .2012/2013األول يٍ انؼبو انجبيؼٍ 
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ر رريس لجنررة التعمرريم /  ةالرردكتور  ةاألسررتار النظار فااي الخطاا  الاارارد مان : وٌؼؾييشانخييبيظ وانانًىضييىع 
باخاكاااار السااااكد الااااد/ارر / محماااد مصااااطفى عبااااد السااااالم قاااارار اللجنااااة بمااادن والطررررالا 

المااادرس بقسااام ااماااغال الفنكاااة رالاااارام الماااعبي لمنصااا  مااادكر رحااادة القكااااس رالاقاااركم 
 بال/لكة .  

صيطفً ػبيذ انغيالو كًيذَش نىحيذة ػهيً تؼُيٍُ انغيُذ انيذكتىس/ يحًيذ ي ىافقيتًان -:انقــــــــــــــــــــشاس

 انقُبط وانتقىَى يٍ تبسَخه ونًذة ػبو . 

 
 .م12/11/2012الومافك  االثٌييممم   ظ س هي ثعد  خالثبلثالوجلش أموبله في موبم الضبمخ  ىلد أً هرا و 

 هزا وببهلل انتىفُق ،،،
  سئُظ انًجهظ وػًُذ انكهُت                    أيٍُ انًجهظ      
 

         

أمل محمذ محمود أ.د/  )أًٍَ فىصٌ صكٍ                                              أ/   

 (محمذ

 


