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 جدول أعمال 
 (38مجمس كمية التربية الفنية رقم )

 21/1/2019 االثنين
 استهالل  -أواًل:
  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 10/12/2018الموافق  االثنينيوم الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
ترشأي  بشأنن نية بالجامعة مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانو / السيد من الخطاب الوارد النظر في  -2

 .أستاذ لعضوية مجلس التنديب األعلى 
 
المقتأأرح تشأأوي  ال بشأأننالرسأأم والتصأأوير رئأأيس قسأأم /  الأأدوتورالنظأأر فأأي الخطأأاب الأأوارد مأأن األسأأتاذ  -3

 . نظرا لعودة الدوتور / وليد احمد ذوي من اإلعارة مجلس القسم ل
 
ور / رئأأأيس قسأأأم الرسأأأم والتصأأأوير بشأأأنن مقتأأأرح الر يأأأة النظأأأر فأأأي الخطأأأاب الأأأوارد مأأأن األسأأأتاذ الأأأدوت -4

 والرسالة الخاصة بالقسم . 
 
 . مقترح تشوي  الونترو  بشنن ونترو  الفرقة الثالثة النظر في الخطاب الوارد من الدوتورة / رئيس  -5
 
بشنن البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنمية الولية ووي  الخطاب الوارد من األستاذ الدوتور / النظر في  -6

دراسأأأة تشأأأوي  لجنأأأة اختيأأأار المتقأأأدمين لعضأأأوية موتأأأب مقتأأأرح لجنأأأة خدمأأأة المجتمأأأع وتنميأأأة البيئأأأة ب
 المشوالت المجتمعية داخ  وخارج الولية .

 
تسأجي  الخطاب الأوارد مأن األسأتاذة الأدوتورة / وويلأة الوليأة للدراسأات العليأا والبحأوث بشأنن النظر في  -7

أ.د/ أمأأأا  إشأأأرا  نأأأب عبأأأد الحوأأأيم شأأأعبان تخصأأأص ت أشأأأ ا  فنيأأأة   تحأأأت الماجسأأأتير للباحثأأأة / زي
 .حمدي اسعد عرفات 
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الخطاب الوارد من األستاذة الدوتورة / وويلأة الوليأة للدراسأات العليأا والبحأوث بشأنن تسأجي  النظر في  -8
أمأا  الماجستير للباحثأة / وء  عبأد الناصأر جأاد الملأص تخصأص ت أشأ ا  فنيأة   تحأت إشأرا  أ.د/ 

 حمدي اسعد عرفات، د/ عمرو محمد عبد السالم .
 
الخطأاب الأوارد مأن األسأتاذة الأدوتورة / وويلأة الوليأة للدراسأات العليأا والبحأوث بشأنن تحديأد النظر في  -9

 التخصصات بقسم الرسم والتصوير .

 
 

ا والبحأوث بشأنن تحديأد الخطاب الوارد من األسأتاذة الأدوتورة / وويلأة الوليأة للدراسأات العليأالنظر في  -10
 التخصصات بقسم التصميمات الزخرفية .

 
 

 هحبضز هجبلش األلضبم التبليخ :الٌظز في  -11
 مجلس قسم  -2 الرسم والتصوير.مجلس قسم  -1     
     3-   

 

  هحبضز اللجبى الوٌجثمخ التبليخ :الٌظز في  -12
 لجنة الدراسات العليا  -3 .مع وتنمية البيئة لجنة خدمة المجت -2     .  المختبرات والمعام لجنة  -1
 لجنة   -6 .لجنة                             -5                             لجنة -4
 

 ما يستجد من أعمال 
 

 لمناقشة الموضوع التالي :  األساتذةثم ينعقد المجمس بعد ذلك عمى مستوى 
علأى رأي اللجنأة العلميأة  بالموافقأةم 8/1/2019ير بتأاري  قأرار مجلأس قسأم الرسأم والتصأو النظر في  -  

السأأيدة الأأدوتورة/  ترقيأأةالدائمأأة لترقيأأة األسأأاتذة واألسأأاتذة المسأأاعدين تخصأأص ت تربيأأة فنيأأة   بشأأنن 
 ليالي عبادة احمد المدرس بالقسم إلى درجة األستاذ المساعد بذات القسم.
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 جدول أعمال
 (38)مجمس كمية التربية الفنية رقم 

 21/1/2019 االثنين
 استهالل  -أواًل:

 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 10/12/2018الموافق  االثنينالجمسة السابقة المنعقدة يوم محضر المصادقة عمى  -1

 

الخطرراا الرروارد مررن السرريد / مرردير عررام ا دارة العامررة لمشررلون القانونيررة بالجامعررة بشرر ن ترشرري  النظررر فرري  -2
 الت ديا األعمى .أستاذ لعضوية مجمس 

 

النظر في الخطاا الوارد من األستاذ الدكتور / رليس قسم الرسم والتصوير بش ن التشكيل المقتررح لمجمرس  -3
 القسم نظرا لعودة الدكتور / وليد احمد ذكي من ا عارة . 

 

رؤيرة والرسرالة النظر في الخطاا الوارد من األستاذ الردكتور / رلريس قسرم الرسرم والتصروير بشر ن مقتررح ال -4
 الخاصة بالقسم . 

 

 النظر في الخطاا الوارد من الدكتورة / رليس كنترول الفرقة الثالثة بش ن مقترح تشكيل الكنترول .  -5
 

الخطراا الروارد مررن األسرتاذ الردكتور / وكيرل الكميرة لشررلون خدمرة المجتمري وتنميرة البيلرة بشرر ن النظرر فري  -6
البيلة بتشكيل لجنة اختيار المتقدمين لعضروية مكترا دراسرة المشركالت  مقترح لجنة خدمة المجتمي وتنمية
 المجتمعية داخل وخارج الكمية .

 

الخطرراا الرروارد مررن األسررتاذة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث بشرر ن تسررجيل النظررر فرري  -7
ت إشررراأ أ.د/ أمررال حمرردي الماجسررتير لمباحثررة / زينررا عبررد الحكرريم شررعبان تخصررص ) أشرر ال فنيررة ( تحرر

 اسعد عرفات .
 

الخطرراا الرروارد مررن األسررتاذة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث بشرر ن تسررجيل النظررر فرري  -8
الماجستير لمباحثة / والء عبد الناصر جاد الممك تخصص ) أشر ال فنيرة ( تحرت إشرراأ أ.د/ أمرال حمردي 

 سالم .اسعد عرفات، د/ عمرو محمد عبد ال
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الخطرراا الرروارد مررن األسررتاذة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث بشرر ن تحديررد النظررر فرري  -9
 التخصصات بقسم الرسم والتصوير .

 

الخطرراا الرروارد مررن األسررتاذة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث بشرر ن تحديررد النظررر فرري  -10
 ات الزخرفية .التخصصات بقسم التصميم

 

 محاضر مجالس األقسام .النظر في  -11
 

 . النظر في محاضر المجان المنبثقة -12
 

 ما يستجد من أعمال 
 

 ثم ينعقد المجمس بعد ذلك عمى مستوى األساتذة لمناقشة الموضوع التالي : 
لمجنررة العمميررة م بالموافقررة عمررى رأي ا8/1/2019قرررار مجمررس قسررم الرسررم والتصرروير بترراري  النظررر فرري  -  

الدالمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين تخصص ) تربيرة فنيرة ( بشر ن ترقيرة السريدة الردكتورة/ ليرالي 
 عبادة احمد المدرس بالقسم إلى درجة األستاذ المساعد بذات القسم.
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 عؼادة األعتار انذكتٕس / ػًٛذ انكهٛت
 تذٛت طٛبت ... ٔبؼذ،

 
الو افييك االثٌيييي وذلييي ييي م  يٌييبيزخ مييي ريي ز ن اجتوييبم هجلييش ال ليييه مييثأًيي صيييبكم ن ملوييب  َذييٛظ       

  -: ثحض ر كل هي ا  ظ ز 12 م الضبمخ  21/1/2019

 

 انتٕلٛغ انذسجت االعــــــى

  أعتار  أبٕ صٚذيذًٕد يذًذ يذًذ أيم / ةانذكتٕس ةاألعتار ةانغٛذ

   أعتار انغٛذة األعتارة انذكتٕسة/ عؼاد دغٍ ػبذ انشدًٍ 

   أعتار انذكتٕس/ إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انذافعاألعتار انغٛذ 

  أعتار  انغٛذ األعتار انذكتٕس/ ػصاو ػبذ انؼضٚض ػهٙ

  أعتار  انغٛذ األعتار انذكتٕس / دُا دبٛب سيهّ 

   أعتار انغٛذة األعتارة انذكتٕسة/ آيال دًذ٘ اعؼذ ػشفاث

   و أعتار انغٛذة انذكتٕسة/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ

  أعتار و يذًذ كايم ػهٙ انغٛذ انذكتٕس/ 

  و أعتار أياَٙ َاجٙ ػبذ انؼضٚض انغٛذة انذكتٕسة/ 

  و أعتار أيٛشة ٚغش٘ يذًذ انغٛذة انذكتٕسة/ 

  و أعتار إًٚاٌ فشغهٙ عٛذ  انغٛذة انذكتٕسة/ 

  يذسط   يذًٕد يذًذ فشد انغٛذ انذكتٕس/ 

  يذسط كٕحش ػهٙ يذًذ انغٛذة انذكتٕسة/ 

 

   

 بشجاء انتكشو بؼًم انالصو َذٕ صشف انًغتذماث انخاصت بزنك

 ٔتفضهٕا بمبٕل فائك االدتشاو 

 

 

 ػًٛذ انكهٛت                

 

 

  (أيم يذًذ يذًٕد يذًذ د/0)أ          
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 يذضش اجتًاع

 ( 38سلى )يجهظ انكهٛت 

 و21/1/2019 انًٕافك االحٍُٕٛٚو 
 

م فيي مويبم الضيبمخ 21/1/2019الو افيك  االثٌييييي م  الثالثي ىو خالثبهٌيلضيته ال لييخ ج هجلشػمذ   

يذًيٕد يذًيذ أبيٕ يذًيذ أييم /  حاليككت ر حاألصيتبذثمبمخ هجلش ال لييخ ثزابصيخ  ب  يخ مشز صجبحالثبً

   : وثحض ر كل هيووكيلخ ال ليخ لشئ ى التعلين والطالة ال ليخ ورايش الوجلش  حمويكصٚذ 
 

 مضــــ ا   وكيل ال ليخ للكراصبد العليب   ذ انشدًٍ أ.د/عؼاد دغٍ ػب

 امضــــ  وكيل ال ليخ لشئ ى خكهخ الوجتوع ومٌويخ الجيئخ  إبشاْٛى ػٛغٗ ػبذ انذافع .د/أ

 امضــــ  رايش لضن األرغبل الفٌيخ والتزاث الشعجي المبان ثأموبل ا.و.د/ أياَٙ َاجٙ ػبذ انؼضٚض 

 مضــــ ا   شزف ملى لضن الٌمك والتذوق الفٌي الو أ.و.د/ أيٛشة ٚغش٘ يذًذ 

 امضــــ  المبان ثأموبل رايش لضن التصويوبد الزخزفيخ  أ.و.د/ َجٕٖ ػهٙ يذًذ ػهٙ 

 امضــــ  التعجيز الوجضنلضن رايش  المبان ثأموبل يذًذ كايم ػهٙ  أ.و.د/

 ــ ا  مضــ األصتبذ الوتفزغ ثمضن الزصن والتص يز  أ.د/ ػصاو ػبذ انؼضٚض 

 مضــــ ا   األصتبذ الوتفزغ ثمضن التصويوبد الزخزفيخ  دُا دبٛب سيهّد/ 0أ

 مضــــ ا   األصتبذ الوتفزغ ثمضن األرغبل الفٌيخ والتزاث الشعجي أ.د/ آيال دًذ٘ اعؼذ ػشفاث

 مضــــ ا   األصتبذ الوضبمك ثمضن األرغبل الفٌيخ والتزاث الشعجي ا.و.د/ إًٚاٌ فشغهٙ عٛذ فًٓٙ 

 مضــــ ا   هكيز وحكح الج كح  يذًٕد يذًذ فشد د/ 

 مضــــ ا   ألكم هكرس  كٕحش ػهٙ يذًذ   د/

 أهيٌب للوجلش هكيز ه تت األصتبذ الككت ر/ مويك ال ليخ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 
 

 -: اعتٓالل
 

 الكميرة ة عميردمحمود محمد أبو زيد محمد أمل أ.د/  ترحب الجمسة في بداية
، كمرررا رحبرررت بانضرررمام أ.م.د/ إيمررران فرةمررري إلرررى عضررروية ادة الحضرررورلسرررباورلررريس المجمرررس 

 .المجمس ك قدم أستاذ مساعد 
  بمناسرربة اعتمرراد الترررقيم الرردولي لممجمررة العمميررة تقرردمت سرريادتها بالتهنلررة ألعضرراء المجمررس ثررم

 . المحكمة لمكمية 
  معااي ا ستاااايد س ااد اوي   ي اا   إلررى توجيهرراتنوهررت سرريادتها كمررا 

عقد ورش تدريبية عمى الحرأ والتي سوأ تبدأ خالل شهر مارس عمى أن بش ن   جيمعةس
 يكون الشهر الحالي لمدعاية عنها .
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 أسرربوعخررالل  األقسرامبوضري خطررط  األقسررامبضرررورة قيرام السررادة رؤسراء هررت سريادتها أيضرا نب  ،
 في المجتمي ودورها بعمل تصور مقترح لتطوير الكمية  األقسامبضرورة قيام السادة رؤساء  أيضا

 -: عمى النحو التاليمناقشة جدول األعمال لالحضور انتقل ثم  -
  10/12/2018انًٕافك  االحٍُٕٛٚو  هحضز الجلضخ الضبثمخ الوٌعمكح المصادقة على انًٕضــٕع األٔل :

 انًصادلت.   -انمـــــــــــــــــشاس:

/ مرردير عررام ا دارة العامررة لمشررلون القانونيررة السرريد الخطأأاب الأأوارد مأأن النظأأر فأأي  انًٕضييٕع انخاَييـٙ :
 . ترشي  أستاذ لعضوية مجلس التنديب األعلىبشنن  بالجامعة

 

تشؽٛخ األعتار انذكتٕس / يذًذ ػبذ انالِ إعيًاػٛم نؼضيٕٚت يجهيظ انًٕافمت ػهٗ  -: ـشاســانمــــــــــــــــ

 .انتأدٚب األػهٗ كألذو أعتار ػايم 

 بشأأنناألسررتاذ الرردكتور / رلرريس قسررم الرسررم والتصرروير  نظأأر فأأي الخطأأاب الأأوارد مأأنال : ـجانًٕضييٕع انخانــيي
  من اإلعارة .الدكتور / وليد احمد ذكي  نظرا لعودة التشوي  المقترح لمجلس القسم

 . انتؾكٛم انًمتشح يٍ يجهظ انمغى انًٕافمت ػهٗ  -ـشاس:ــــــــانمــــــــــــ
بشأأنن  األسررتاذ الرردكتور / رلرريس قسررم الرسررم والتصرروير طأأاب الأأوارد مأأنالنظأأر فأأي الخ  ـغ:ٕع انشابــييانًٕضيي

  مقترح الر ية والرسالة الخاصة بالقسم .
أدٛظ انًجهظ ػهًاً يغ انتٕصٛت بشفغ سؤٚت ٔسعانت انمغى ٔاأللغاو األخيشٖ إنيٗ  -: ـــشاســــــانمــــــــــــ

  . يشكض انتخطٛظ االعتشاتٛجٙ بانجايؼت نهًشاجؼت ٔاالػتًاد
مقتأرح  بشأنن الدكتورة / رلريس كنتررول الفرقرة الثالثرة النظر في الخطاب الوارد مأن :انًٕضٕع انخايـظ

 . تشوي  الونترو  
 . انًٕافمت ػهٗ انتؾكٛم -: ـشاســـانمـــــــــــــــــ

مري األستاذ الدكتور / وكيل الكمية لشرلون خدمرة المجتالخطاب الوارد من النظر في   انًٕضٕع انغادط:
مقتأرح لجنأأة خدمأأة المجتمأأع وتنميأة البيئأأة بتشأأوي  لجنأأة اختيأأار بشأأنن  وتنميررة البيلررة

 المتقدمين لعضوية موتب دراسة المشوالت المجتمعية داخ  وخارج الولية .
  انًٕافمت ػهٗ انهجُت انًمتشدت . -: ـشاســانمــــــــــــــــ

تاذة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا األسرر الخطأأاب الأأوارد مأأنالنظأأر فأأي   -: انًٕضييٕع انغييابغ
تخصأأص لمباحثررة / زينررا عبررد الحكرريم شررعبان  تسأأجي  الماجسأأتير بشأأنن والبحرروث

 أ.د/ أمال حمدي اسعد عرفات .   تحت إشرا تأش ا  فنية
 .انتؾكٛم انًٕافمت ػهٗ  -: ــشاســـانمــــــــــــــــ
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األسرررتاذة الررردكتورة / وكيمرررة الكميرررة لمدراسرررات العميرررا  مأأأنالخطأأأاب الأأأوارد النظأأأر فأأأي  : انًٕضيييٕع انخيييايٍ
تخصأأص والء عبررد الناصررر جرراد الممررك لمباحثررة /  تسأأجي  الماجسأأتير بشأأنن والبحرروث

، و د/ عمرررو محمررد عبررد أ.د/ أمررال حمرردي اسررعد عرفررات   تحأأت إشأأرا تأشأأ ا  فنيأأة
 . السالم

  انًٕافمت ػهٗ انتؾكٛم . -: ـشاســانمــــــــــــــــ

األسررتاذة الرردكتورة / وكيمررة الكميررة لمدراسررات العميررا والبحرروث  الخطأأاب الأأوارد مأأنالنظأأر فأأي  :غتاعييٕضييٕع انانً
 . تحديد التخصصات باألقسام العلمية بالولية بشنن

 انًٕافمت ػهٗ يمتشداث األلغاو . -: ـشاســانمــــــــــــــــ

 :التالية  مجالس األقسامالنظر في محاضر  :اؽشٕع انؼضانًٕ
 مجلس قسم األش ا  الفنية والتراث الشعبي. -2مجلس قسم الرسم والتصوير .               -1
  مجلس قسم التصميمات الزخرفية . -3

 أدٛظ انًجهظ ػهًا. -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

 التالية : المجان المنبثقةالنظر في محاضر  :ذاد٘ ػؾش انًٕضٕع ان
 لجنة المختبرات والمعام  . -3لجنة الدراسات العليا .   -2ع .  لجنة شئون خدمة المجتم -1
 لجنة الموتبات . -5لجنة شئون التعليم والطالب .  -4

 أدٛظ انًجهظ ػهًا. -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

 -:ٔفًٛا ٚغتجذ يٍ أػًال َالؼ انًجهظ انًٕضٕػاث انتانٛت

الطالبأة / رحمأة عأال  بشنن مسجل الكمية / السيد من  ةدالوار  المذورةالنظر في  :خاَٙ ػؾش انًٕضٕع ان
بشأأدادة مرضأأية صأأادرة مأأن مستشأأأفى التأأأي تقأأدمت  األولأأىاحمأأد صأأالح الأأدين بالفرقأأة 

مأن السأاعة التاسأعة صأباحا  م 10/1/2019جامعة المنيا تفيد بتواجدها بالمستشفى يأوم 
 تمرفق  .لتدا الصحية وحتى الساعة الثانية عصرا  أثنا  اءمتحانات وذلص نظرا  لحا

لبٕل ػيزس انطانبيت ٔإبيالؽ انكُتيشٔل بؼيذ يٕافميت يجهيظ ؽيلٌٕ انتؼهيٛى ٔانطيال   -: ــشاســـانمــــــــــــــــ

 .باػتباس غٛا  انطانبت غٛا  بؼزس 

وكيمرة الكميرة لمدراسرات العميرا /  ةالدكتور  ةاألستاذالخطاب الوارد مأن النظر في  :خانج ػؾش انًٕضٕع ان
 . ، وهيئة المراجعين 3اختيار هيئة المحررين المشاروين ت عدد بشنن وث والبح

أ.د/ دُا دبٛيب سيهيّ كيشئٛظ نٓٛليت انًذيشسٍٚ ٔػضيٕٚت كيم  تكهٛفانًٕافمت ػهٗ  -: ـشاســانمــــــــــــــــ

يٍ د/ ػًشٔ ادًذ يذًذ ، ٔ د/ ٔنٛذ ادًذ ركٙ ، ٔ تكٌٕ ْٛلت انًشاجؼٍٛ ييٍ جًٛيغ 

 .أعاتزة انكهٛت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٛفاكظت  كهٛت انتشبٛت انفُٛت  -جايؼت انًُٛا   –انًُٛا يذافظت   –جًٕٓسٚت يصش انؼشبٛت 

 

 

 

إضأافة بشأنن عميردة الكميرة /  ةالردكتور  ةاألسرتاذمأن  المأذورة المقدمأةالنظر فأي  :ػؾش  شابغًٕضٕع انان
 .أعضا  من الخارج إلى تشوي  مجلس الولية 

 انًٕافمت ػهٗ إضافت كم يٍ : -: انمـــــــــــــــــشاس

 ث انتطٕٚش بانجايؼت .أ.د/ صفٛت ادًذ يذًذ عالو          انًذٚش انتُفٛز٘ نٕدذة إداسة يؾشٔػا -1

 .انزكٙ بًذٚشٚت انتشبٛت ٔانتؼهٛىد/ يجذ٘ َاد٘ بؾشٖ ػادل              يذٚش إداسة انًْٕٕبٍٛ ٔانتؼهى  -2

 

رلريس مجمرس إدارة الجرودة /  ةالدكتور  ةاألستاذمأن  الخطاب الواردالنظر في  :خايظ ػؾش انًٕضٕع ان
 .  أعضا  الجداز اإلداري بالولية مقترح تشوي  لجنة لدراسة نتائج تقييم أدابشنن 

 انًٕافمت ػهٗ انتؾكٛم . -: انمـــــــــــــــــشاس

رلريس مجمرس إدارة الجرودة /  ةالدكتور  ةاألستاذمأن  الخطاب الواردالنظر في  :غادط ػؾش انًٕضٕع ان
 .تطبيق استبيان التحلي  البيئي الخاص بنعضا  الجداز اإلداري بالولية بشنن 

  تطبٛك االعتبٛاٌ .انًٕافمت ػهٗ  -: ـــــــــشاسانمــــــــ

الفنيرة والترراث  األش الرليس قسم /  ةالدكتور السيدة  مأن النظر في الخطاب الوارد :ػؾش  غابغانًٕضٕع ان
 األساسأيتسوين مقرر ت المدارات اليدوية والفنية   لشعبة التعلأيم بشنن بالولية  الشعبي

 . بولية التربية
 : األلغاونهتانٙ بتشتٛب تذسٚظ انًمشس ٔفماً ػهٗ  انًٕافمت -ــــــــــشاس:انمــــــــــ

  .و  2019 -2018لغى انشعى ٔانتصٕٚش  (1 

 و. 2020 -2019( لغى ػهٕو انتشبٛت انفُٛت 2 

 و .2021 -2020( لغى انُمذ ٔانتزٔق انفُٙ 3 

 و .2022 -2021( لغى انتؼبٛش انًجغى 4 

 و. 2023-2022ٛت ( لغى انتصًًٛاث انضخشف5 

 و. 2024 -2023( لغى األؽغال انفُٛت ٔانتشاث انؾؼبٙ 6 

انمغيى انيز٘ انًذصيم نصيانخ  أسبادٓياَصف ٚكٌٕ  يزكشة نهًادةٔ فٙ دانت ٔجٕدة 

 بانكهٛت . ٔدذة انجٕدةنصانخ  انُصف األخشٔ ٚمٕو بانتذسٚظ

وكيل الكمية لشلون خدمة المجتمي / الدكتور  األستاذ مأن النظر في الخطاب الوارد :ػؾش  خايٍانًٕضٕع ان
الخامأأات واألدوات الفنيأأة الالزمأأة بيأأع لمقتأأرح وجأأود منفأأذ بشأأنن  وتنميررة البيلررة

 .للطالب 
األعتار انذكتٕس/ ٔكٛم انكهٛت نؾلٌٕ خذيت انًجتًغ  ، ٔٚكهفًمتشحانًٕافمت ػهٗ ان -انمــــــــــــــــــــشاس:

 .ٛز ٔتًُٛت انبٛلت تمذٚى كٛفٛت ٔانٛت انتُف



                                                  

 جايؼت انًُٛا                                                 

 انفُٛت كهٛــت انتشبٛــت

 أياَت يجهظ انكهٛت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٛفاكظت  كهٛت انتشبٛت انفُٛت  -جايؼت انًُٛا   –انًُٛا يذافظت   –جًٕٓسٚت يصش انؼشبٛت 

 

 

 

وكيررل الكميررة لشررلون خدمررة الرردكتور / األسررتاذ  مأأن النظأأر فأأي الخطأأاب الأأوارد :ػؾييش  تاعييغانًٕضييٕع ان
 .عقد ورش عم  في عدة مجاءت بشنن المجتمي وتنمية البيلة 

انًٕافميييت ػهيييٗ انيييٕسػ ييييغ عيييشػت ػميييذ يجهيييظ إداسة نتذذٚيييذ انًٕػيييذ ٔاٜنٛيييت  -انمـــــــــــــــــــيييـشاس:

  . ت انًانٛتٔانًذتٕٖ ٔانمًٛ

وكيرل الكميرة لشرلون خدمرة المجتمري الردكتور / األسرتاذ  مأن النظر في الخطاب الأوارد : ٌٔؼؾشانًٕضٕع ان
إضافة السيد / مخلو  ربيعي عبد العاطي لتشوي  مجلأس بشنن وتنمية البيلة 

 .إدارة مروز الخدمات الفنية 
  .انتؾكٛم / يخهٕف سبٛؼٙ ػبذ انؼاطٙ إنٗ إضافت انغٛذ انًٕافمت ػهٗ  -انمــــــــــــــــــــشاس:

 حى التصش انًجهظ فٙ أػًانّ ػهٗ يغتٕٖ  األعاتزة َٔالؼ انًٕضٕع انتانٙ : 

 8/1/2019بتأأأاري   مجمرررس قسرررم الرسرررم والتصرررويرقأأأرار النظأأأر فأأأي  :ؼؾيييشٌٔ انانذييياد٘ ٔانًٕضيييٕع 
المسأأأاعدين  علأأأى رأي اللجنأأأة العلميأأأة الدائمأأأة لترقيأأأة األسأأأاتذة واألسأأأاتذة بالموافقأأأة

 السرريدة الرردكتورة/ ليررالي عبررادة احمررد عبررادة ترقيأأةتخصأأص ت تربيأأة فنيأأة   بشأأنن 
 بذات القسم. المساعدستاذ األبالقسم إلى درجة  المدرس

بٕظٛفت أعتار  اانتٕصٛت بتؼٍٛٛ عٛادتٓيا جاء بمشاس يجهظ انمغى بانًٕافمت ػهٗ  -: ـشاســانمــــــــــــــــ

 .تخصص ) سعى ( تصٕٚش بمغى انشعى ٔانيغاػذ 

الو افك  االثٌييي م   ظ ز هي ثعك  الزاثعخ الوجلش أموبله في موبم الضبمخ  ىلك أً هذا و 

 .م21/1/2019

 ْزا ٔباهلل انتٕفٛك ،،،
  سئٛظ انًجهظ ٔػًٛذ انكهٛت                    أيٍٛ انًجهظ      

 
         

أمل محمد محمود أ.د   )                      أًٍٚ فٕص٘ صكٙ                        أ/   

 (محمد

 


