
                                                  

 خبيعخ انًُٛب                                                 

 انفُٛخ كهٛــخ انتشثٛــخ

 أيبَخ يدهظ انكهٛخ
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 (086) 2317087: هٛفبكظت  كهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ  -خبيعخ انًُٛب   –انًُٛب يسبفظخ   –خًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ 

 

 

 

 جدول أعمال   
 ( 8مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 6166/ 66/5االثنين  
 

 استهالل  -أواًل:
  

 
 

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 68/4/6166يوم االثنين الموافق  الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -6
 
 
مقترررح حرمرران الأرر   بشرر ن لشررنون الدراسرراع العميررا والبحررو   وكيمررة الكميررةالنظررر  ررا  أررا    د   -2

 األتا  سماءهم من د ول امتحاناع مرحمة الدراساع العميا لتجاوزهم النسبة المقررة لمغيا  :
 

 انًبدح انًشزهخ االعى و

 )انتشكٛم ثخبيبد يختهفخ(،)ٔسشخ انفٌُٕ(،)انفٍ ٔانجٛئخ( دثهٕو تكًٛهٙ آيُخ زغُٛٙ يسًذ زغٍ  1

 )انتشكٛم ثخبيبد يختهفخ( ، )انفٍ ٔانجٛئخ( ٙ دثهٕو تكًٛه سشب زغٍ يسًذ زغٍ  2

 )انتشكٛم ثخبيبد يختهفخ( ، )انفٍ ٔانجٛئخ( دثهٕو تكًٛهٙ  ٔالء فبسٔق إَٔس 3

 ) َغٛح ( أٔنٗ يبخغتٛش يشٔح عٕاد فشغهٙ  4

 ) َغٛح ( أٔنٗ يبخغتٛش سٚى يبْش ازًذ صْشاٌ  5

 ) انتصًٛى (  أٔنٗ يبخغتٛش  عًشٔ يصطفٗ ازًذ زغٍ  6

 ) أشغبل فُٛخ ( ثبَٛخ يبخغتٛش سضٕٖ زًذ٘ زغٍ  7

 ) أشغبل فُٛخ ( ثبَٛخ يبخغتٛش  يشٚى خًبل يسًذ زغٍٛ  8

 
 
 



                                                  

 خبيعخ انًُٛب                                                 

 انفُٛخ كهٛــخ انتشثٛــخ

 أيبَخ يدهظ انكهٛخ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٛفبكظت  كهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ  -خبيعخ انًُٛب   –انًُٛب يسبفظخ   –خًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ 

 

 

 

قرار مجمس الدراساع العميا لشنون الدراساع العميا والبحو  بش ن  وكيمة الكميةالنظر  ا  أا    د   -3
لنبهانا المردرس المسراعد بقسرم الرسرم بضرورة قيد السيدة   عبير احمد م تار ا 2106 5 01بتاريخ 

  م     2107 – 2106والتصوير لمرحمة تمهيدي الدكتوراه بالكمية  ا بداية العام الجامعا 
 
 
 
مقتررح تشركيل مكتر  التربيرة ال نيرة بشر ن التعميم والأر   لشنون  وكيمة الكميةالنظر  ا  أا    د   - 4

  الميدانية    
 
 
 

مقتررح تشركيل لجنرة اعرداد الجردول بشر ن التعمريم والأر   لشنون  وكيمة الكميةالنظر  ا  أا    د   - 5
   2107 2106الدراسا لمعام الجامعا 

 
 
النظرررر  رررا قرررراراع مجرررالس األقسرررام الم تم رررة بشررر ن مقترحررراع توزيرررا مقررررراع الجررردول الدراسرررا لمعرررام  -6

 الجامعا القادم ال اص بكل منها  
 
 غبو انتبنٍخ :يحبضش يجبنظ األلانُظش فً  -7

 يجهظ لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ . -2يجهظ لغى انشعى وانتصىٌش .    -1
 يجهظ لغى األشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً . -3

 
 
 يحبضش يجبنظ انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهظ انكهٍخ و هً: انُظش فً  – 8

 ُخ انًكتجبد .نج -2نجُخ انًختجشاد وانًعبيم .              -1                       

 نجُخ شئىٌ انتعهٍى وانطالة .  -4                  نجُخ انذساعبد انعهٍب .  -3                       

    نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ . -6   نجُخ خذيخ انًجتًع وتًٍُخ انجٍئخ .  -5                       
 

 ما يستجد من  عمال 



                                                  

 خبيعخ انًُٛب                                                 

 انفُٛخ كهٛــخ انتشثٛــخ

 أيبَخ يدهظ انكهٛخ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٛفبكظت  كهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ  -خبيعخ انًُٛب   –انًُٛب يسبفظخ   –خًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ 

 

 

 

 جدول أعمال
 ( 8الفنية رقم )  مجمس كمية التربية

 6166/ 66/5االثنين  
 

 استهالل  -أواًل:
  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 68/4/6166يوم االثنين الموافق  الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -6
 
مقترررح حرمرران الأرر   لشررنون الدراسرراع العميررا والبحررو  بشرر ن  وكيمررة الكميررةالنظررر  ررا  أررا    د   -2

 :النسبة المقررة لمغيا   اع مرحمة الدراساع العميا لتجاوزهممتحانءهم من د ول ااألتا  سما
 

 انًبدح انًشزهخ االعى و

 )انتشكٛم ثخبيبد يختهفخ(،)ٔسشخ انفٌُٕ(،)انفٍ ٔانجٛئخ( دثهٕو تكًٛهٙ آيُخ زغُٛٙ يسًذ زغٍ  1

 ٔانجٛئخ( )انتشكٛم ثخبيبد يختهفخ( ، )انفٍ دثهٕو تكًٛهٙ  سشب زغٍ يسًذ زغٍ  2

 )انتشكٛم ثخبيبد يختهفخ( ، )انفٍ ٔانجٛئخ( دثهٕو تكًٛهٙ  ٔالء فبسٔق إَٔس 3

 ) َغٛح ( أٔنٗ يبخغتٛش يشٔح عٕاد فشغهٙ  4

 ) َغٛح ( أٔنٗ يبخغتٛش سٚى يبْش ازًذ صْشاٌ  5

 ) انتصًٛى (  أٔنٗ يبخغتٛش  عًشٔ يصطفٗ ازًذ زغٍ  6

 أشغبل فُٛخ ( ) ثبَٛخ يبخغتٛش سضٕٖ زًذ٘ زغٍ  7

 ) أشغبل فُٛخ ( ثبَٛخ يبخغتٛش  يشٚى خًبل يسًذ زغٍٛ  8

 
قرار مجمس الدراساع العميا لشنون الدراساع العميا والبحو  بش ن  وكيمة الكميةالنظر  ا  أا    د   -3

بضرورة قيد السيدة   عبير احمد م تار النبهانا المردرس المسراعد بقسرم الرسرم  2106 5 01بتاريخ 
  م     2107 – 2106لتصوير لمرحمة تمهيدي الدكتوراه بالكمية  ا بداية العام الجامعا وا

 
مقتررح تشركيل مكتر  التربيرة ال نيرة بشر ن التعميم والأر   لشنون  وكيمة الكميةالنظر  ا  أا    د   - 4

  الميدانية    
 
 



                                                  

 خبيعخ انًُٛب                                                 

 انفُٛخ كهٛــخ انتشثٛــخ

 أيبَخ يدهظ انكهٛخ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (086) 2317087: هٛفبكظت  كهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ  -خبيعخ انًُٛب   –انًُٛب يسبفظخ   –خًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ 

 

 

 

مقتررح تشركيل لجنرة اعرداد الجردول  بشر نالتعمريم والأر   لشنون  وكيمة الكميةالنظر  ا  أا    د   - 5
   2107 2106الدراسا لمعام الجامعا 

 
النظرررر  رررا قرررراراع مجرررالس األقسرررام الم تم رررة بشررر ن مقترحررراع توزيرررا مقررررراع الجررردول الدراسرررا لمعرررام  -6

 الجامعا القادم ال اص بكل منها  
 
 يحبضش يجبنظ األلغبو انتبنٍخ :انُظش فً  -7

 يجهظ لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ . -2.    يجهظ لغى انشعى وانتصىٌش -1
 يجهظ لغى األشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً . -3

 
 
 يحبضش يجبنظ انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهظ انكهٍخ و هً: انُظش فً  – 8

 نجُخ انًكتجبد . -2نجُخ انًختجشاد وانًعبيم .              -1                       

 نجُخ شئىٌ انتعهٍى وانطالة .  -4                  نجُخ انذساعبد انعهٍب .  -3                       

    نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ . -6   نجُخ خذيخ انًجتًع وتًٍُخ انجٍئخ .  -5                       
 
 

 ما يستجد من  عمال 
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 انفُٛخ كهٛــخ انتشثٛــخ

 أيبَخ يدهظ انكهٛخ
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 (086) 2317087: هٛفبكظت  كهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ  -خبيعخ انًُٛب   –انًُٛب يسبفظخ   –خًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ 

 

 

 

 ععبدح األعتبر انذكتٕس / عًٛذ انكهٛخ

 انغالو عهٛكى ٔسزًخ هللا ٔثشكبتّ
ٔرنييي ٚييٕو االثُييٍٛ انًٕافييك  ّ تييى اختًييبل يدهييظ انكهٛييخ عييٍ شييٓش يييبَٕٚسييٛظ عييٛبدتكى عهًييب  ث َيي      

  -ظٓشا  ثسضٕس كم يٍ : انٕازذحو انغبعخ  16/5/2016

 

 انتٕلٛع انذسخخ االعــــــى

  أعتبر  د/زُب زجٛت سيه0ّأ

   أعتبر د/ععبد زغٍ عجذ انشزًٍ 0أ

   عتبرأ د/أيم يسًذ يسًٕد أثٕصٚذ0أ

   أعتبر و د/إثشاْٛى عٛغٗ عجذ انسبفع0و0أ

   أعتبر د/عصبو عجذ انعضٚض عهٙ 0أ

   أعتبر د/آيبل زًذ٘ أععذ عشفبد0أ

   أعتبر د/صبنر أزًذ انششٚف 0أ

   يذسط د/سٚٓبو عبدل عٛبد 

  يذسط  د/عًشٔ يسًذ عجذ انغالو 

  عضٕا يٍ انخبسج د/ عهٙ عجذ انغالو سخت

  عضٕا يٍ انخبسج ف فتسٙ زغٍٛ يُٓذط/ اشش

  أيٍٛ انًدهظ أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 

   

 ثشخبء انتكشو ثعًم انالصو َسٕ صشف انًغتسمبد انخبصخ ثزني

 ٔتفضهٕا ثمجٕل فبئك االزتشاو 

 

 

 عًٛذ انكهٛخ                

 

 

  د/زُب زجٛت سيهّ (0)أ                
 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 خبيعخ انًُٛب                                                 

 انفُٛخ كهٛــخ انتشثٛــخ

 أيبَخ يدهظ انكهٛخ
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 انًستشو     انًدذ       نذٍٚ عهٗ أثٕ / خًبل ايعبنً األعتبر انذكتىس

 سئٍظ انجبيعخ

                                              

 تحٍخ طٍجخ..... وثعذ،،،،،

 

 خثعيحضللش انجهغللخ انغللبصللىسح يللٍ بدتكى سفللك هللزا أٌ أسعللم نغللع ٚغييعذَٙ     

يجهلظ و وانزي صذق عهٍه 2016/ 18/4نًجهظ كهٍخ انتشثٍخ انفٍُخ انًُعمذ ثتبسٌخ 

 و . 2016/ 16/5انكهٍخ ثجهغته انًُعمذح ثتبسٌخ 
 

 

 يشعم نهعهى ٔاإلزبطخ ٔانتفضم ثتٕخّٛ يب ٚهضو.

 

 ٔنغعبدتكى خضٚم انشكش ٔانتمذٚش ٔاالزتشاو.
 

 

 

 

 

 

 عًٛذ انكهٛخ              

 

 

 

 أ.د/ زُب زجٛت سيهّ                                                                                                     
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 يسضش اختًبل

 ( ٕٚو االثٍُٛ 8سلى )يدهظ انكهٛخ 

 و2016/ 5/ 16فٙ 
 

و فللً تًللبو انغللبعخ 2016/ 5/ 16يجهللظ انكهٍللخ ههغللته انثبيُللخ ٌللىو اافُللٍٍ انًىافللك عمييذ      

كتىس/حُب حجٍلت سيهله عًٍلذ ثمبعخ يجهظ انكهٍلخ ثشئبعلخ انغلٍذ األعلتبر انلذ انىاحذح ثعذ انظهش

 :   انكهٍخ وسئٍظ انًجهظ وثحضىس كم يٍ
 

 عضــــىا   وكٍم انكهٍخ نهذساعبد انعهٍب   أ.د/ععبد زغٍ عجذ انشزًٍ 

 عضــــىا   وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى وانطالة   صٚذ أ.د/أيم يسًذ يسًٕد أثٕ

 عضــــىا   وخذيخ انًجتًع  وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انجٍئخ أ.و.د/إثشاْٛى عٛغٗ عجذ انسبفع

 عضــــىا   انًششف عهى لغى انشعى وانتصىٌش  أ.د/عصبو عجذ انعضٚض عهٙ 

 عضــــىا   انًششف عهى لغى األـشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً أ.د/آيبل زًذ٘ أععذ عشفبد

 عضــــىا    نًششف عهى لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخا أ.د/صبنر أزًذ انششٚف 

 عضــــىا    يُبوة ألذو يذسط عٛبد  د/سٚٓبو عبدل

 عضــــىا   يذٌش وحذح انجىدح  د/ عًشٔ يسًذ عجذ انغالو 

 عضىا يٍ انخبسج يذٌش إداسح انًتبثعخ ثًذٌشٌخ انتشثٍخ وانتعهٍى د/ عهٙ عجذ انغالو سخت

 أيٍُب نهًجهظ  عًٍذ انكهٍخ /يذٌش يكتت األعتبر انذكتىس أ/ أًٍٚ فٕص٘ صكٙ 

 

  نظشٔف خبصخ.اششف فتسٙ زغٍٛ / انًُٓذطاعتزس عٍ عذو انسضٕس انغٛذ  ٔلذ
 

 -: اعتٓالل -
 

ثبنغللبدح  عًٛييذ انكهٛييخ ٔسئييٛظ انًدهييظحُللب حجٍللت سيهلله د/ أ. سحللت انجهغللخ فللً ثذاٌللخ      

فلى للبو ثلمعالو انحضلىس ثل خش ولذو نهى انشكش عهى تهجٍه انذعىح نحضلىس انًجهلظ،  انحضىس

 -وانًتًثهخ فً :ٍهب ثًجهظ انجبيعخ األخٍش ، انًغتجذاد انتً اتفك عه

لجم اايتحبٌ وأٌضلب انت كٍلذ عهلى ضلشوسح  ضشٔسح إعالٌ دسخبد أعًبل انغُخ نهطالة      

عذو تشغٍم اإلداسٌٍٍ ثبنكُتشول يلع يُلع عًلم أي تعلذٌم ثلذسهبد أعًلبل انغلُخ ثعلذ تغلهًٍهب 

 6ألهبصاد و ااعلبساد لجلم شلهشنهكُتشول ، وأٌضب إعالو انحضىس ثعذو سفع أوساق تجذٌذ ا

عُللذ تمٍللٍى انمغللى نهًتمللذو  20/20و إعطللبا األلغللبو انذسهللخ انُهبئٍللخ ذ، كًللب أكللذ أٌضللب عهللى علل

  .   نجىائض انجبيعخ نعذو يُطمٍتهب
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 -: عهى انُحى انتبنًًُبلشخ هذول األعًبل نانحضىس اَتمم فى  -

 

 4/ 18 انًىافك ٌىو اافٍٍُ  ُعمذحانًصبدلخ عهٗ يسضش اندهغخ انغبثمخ انً : ٕل األٔلــانًٕض

 و  2016/

  انًصبدلخ   -:ـــشاســانمــــــــــــ

 

مقتررح لشرنون الدراسراع العميرا والبحرو  بشر ن  وكيمرة الكميرةالنظر  را  أرا    د   انًٕضٕل انثبَـٙ : 
حرمرررران الأرررر   األتررررا  سررررماءهم مررررن د ررررول امتحانرررراع مرحمررررة الدراسرررراع العميررررا 

 لمقررة لمغيا  :لتجاوزهم النسبة ا
 انًبدح انًشزهخ االعى و

)انتشكٛم ثخبيبد يختهفخ(،)ٔسشخ انفٌُٕ(،)انفٍ  دثهٕو تكًٛهٙ آيُخ زغُٛٙ يسًذ زغٍ  1

 ٔانجٛئخ(

 )انتشكٛم ثخبيبد يختهفخ( ، )انفٍ ٔانجٛئخ( دثهٕو تكًٛهٙ  سشب زغٍ يسًذ زغٍ  2

 تهفخ( ، )انفٍ ٔانجٛئخ()انتشكٛم ثخبيبد يخ دثهٕو تكًٛهٙ  ٔالء فبسٔق إَٔس 3

 ) َغٛح ( أٔنٗ يبخغتٛش يشٔح عٕاد فشغهٙ  4

 ) َغٛح ( أٔنٗ يبخغتٛش سٚى يبْش ازًذ صْشاٌ  5

 ) انتصًٛى (  أٔنٗ يبخغتٛش  عًشٔ يصطفٗ ازًذ زغٍ  6

 ) أشغبل فُٛخ ( ثبَٛخ يبخغتٛش سضٕٖ زًذ٘ زغٍ  7

 فُٛخ () أشغبل  ثبَٛخ يبخغتٛش  يشٚى خًبل يسًذ زغٍٛ  8

 

  انًٕافمخ عهٗ زشيبٌ انطالة انغبثك ركشْى يٍ  دخٕل االيتسبَبد .  -ـــــــــــــــشاس:انمــ

 

قرررار لشررنون الدراسرراع العميررا والبحررو  بشرر ن  وكيمررة الكميررةالنظررر  ررا  أررا    د   :ـثــييانًٕضييٕل انثبن
د بضرررورة قيررد السرريدة   عبيررر احمرر 2106 5 01مجمررس الدراسرراع العميررا بترراريخ 

م تار النبهانا المدرس المساعد بقسم الرسم والتصروير لمرحمرة تمهيردي الردكتوراه 
  م     2107 – 2106بالكمية  ا بداية العام الجامعا 

عٍٛ شًظ ٚمتشذ انًدهظ إنغبء لٛذ انًزكٕسح ثًعٓذ انذساعبد انجٛئٛخ ثدبيعخ   -انمــــــــــــــــــــشاس:

اعتجيبسا ييٍ انعيبو انديبيعٙ  ثبنكهٛيخ  كتٕساِخ انيذثًشزهئانغًبذ نٓب نهتمذو نهمٛذ 

     و . 16/2017
 

مقتررح تشركيل بشر ن التعمريم والأر   لشرنون  وكيمة الكميةالنظر  ا  أا    د    :ٕل انشاثـــــعانًٕض
  مكت  التربية ال نية الميدانية    

 . ًمتشذانتشكٛم انانًٕافمخ عهٗ   -ـــشاس:ــانمــــــــــــ
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مقتررح تشركيل بشر ن التعمريم والأر   لشرنون  وكيمرة الكميرةالنظرر  را  أرا    د   :ظـضٕل انخبيانًٕ
   2107 2106لجنة اعداد الجدول الدراسا لمعام الجامعا 

 انًٕافمخ عهٗ انتشكٛم انًمتشذ . -: ـشاسانمـــــــــــــــــــــ
 

بش ن مقترحاع توزيرا مقررراع الجردول النظر  ا قراراع مجالس األقسام الم تم ة  :انًٕضٕل انغبدط 
 الدراسا لمعام الجامعا القادم ال اص بكل منها  

 . انًٕافمخ عهٙ يمتشزبد األلغبو ٔتخطش ندُخ إعذاد اندذٔل انذساعٙ ثزني -:ـــــشاســــــانمــــــــــــ
 

 يحبضش يجبنظ األلغبو انتبنٍخ :انُظش فً  انًٕضٕل انغبثــع :

 يجهظ لغى انتصًًٍبد انضخشفٍخ . -2نشعى وانتصىٌش .   يجهظ لغى ا -1     
 يجهظ لغى األشغبل انفٍُخ وانتشاث انشعجً .   -3     

   أزٛظ انًدهظ عهًب .   : ــــشاســــــــــــانمـــــــــــــ
     

 يحبضش يجبنظ انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهظ انكهٍخ و هً: انُظش فً   : انًٕضٕل انثبيٍ

 نجُخ انًكتجبد . -2نجُخ انًختجشاد وانًعبيم .              -1                            

 نجُخ شئىٌ انتعهٍى وانطالة .  -4               نجُخ انذساعبد انعهٍب .  -3                            

 لبد انثمبفٍخ . نجُخ انعال -6   نجُخ خذيخ انًجتًع وتًٍُخ انجٍئخ .  -5                            
 

 أزٛظ انًدهظ عهًب .   : ــــشاســــــــــــانمـــــــــــــ

 

  -:ٚغتدذ يٍ أعًبل  يب
 

 -ٔفًٛب ٚغتدذ يٍ أعًبل َبلش انًدهظ انًٕضٕعبد انتبنٛخ:
 

النظر  ا ال أرا  الروارد مرن السريد   مردير عرام شرنون الأر   المركزيرة بشر ن  ع :ــــانًٕضٕل انتبع
    م  2107 2106ترح قبولها   ل العام الجامعا األعداد المق

 

 انتبنٛخ يٍ طالة انثبَٕٚخ انعبيخ : األعذادلجٕل انًٕافمخ عهٗ   :ـــــــــــــــــــــشاسانمـ

 

 و 2016/2017انعبو اندبيعٙ  انثبَٕٚخ انعبيخ

 أدثٙ عهًٙ سٚبضخ عهًٙ عهٕو انشعجخ

 60 20 20 انعذد
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 (086) 2317087: هٛفبكظت  كهٛخ انتشثٛخ انفُٛخ  -خبيعخ انًُٛب   –انًُٛب يسبفظخ   –خًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ 

 

 

 

قسم األشغال ال نية بش ن انتدا  عدد من  عضاء هينة مجمس لنظر  ا قرار ا نًٕضٕل انعبشـــــش:ا  
 التدريس

 انًٕافمخ. انمــــــــــــــــــــــــشاس:
 

بشرر ن الدراسرراع العميررا والبحرر  لشررنون  وكيمررة الكميررةالنظررر  ررا  أررا    د   انًٕضييٕل انسييبد٘ عشييش:
راسررررررررا متحانرررررررراع نهايررررررررة العررررررررام الداتصررررررررحي  وضررررررررا و مقترررررررررح تشرررررررركيل لجرررررررران 

 دكتوراه (   –ماجستير  –لمرحمة الدراساع العميا ) دبموم تكميما  2106 2105
 انًٕافمخ عهٗ انتشكٛم انًمتشذ .  -: ـشاسانمـــــــــــــــــــــ

 
مقترررح بشرر ن التعمرريم والأرر   لشررنون  وكيمررة الكميررةالنظررر  ررا  أررا    د   انًٕضييٕل انثييبَٙ عشييش:

 2106 2105ع نهايررررة العررررام الدراسررررا تصررررحي  امتحانرررراوضررررا و تشرررركيل لجرررران 
، وكراا مواعيرد بكميرة التربيرة ال نيرة ثالثرة (  –ثانيرة  –لمرحمة البكالوريوس )  ولرى 

  الجمساع العممية 
 15ًهٛيخ فيٙ انفتيشح ييٍ ٔتعميذ اندهغيبد انع انًٕافمخ عهٗ انتشيكٛم انًمتيشذ  -: ـشاسانمـــــــــــــــــــــ

 . 2016 َٕٕٚٛ 2يبٕٚ إنٗ 
 
مقترررح بشرر ن التعمرريم والأرر   لشررنون  وكيمررة الكميررةالنظررر  ررا  أررا    د   ًٕضييٕل انثبنييث عشييش:ان

 2106 2105تشرررركيل لجرررران وضررررا وتصررررحي  امتحانرررراع نهايررررة العررررام الدراسررررا 
 رابعة ( بقسم تعميم ال نون بكمية التربية   -لم رقتين ) ثالثة 

 ٛم انًمتشذ .انًٕافمخ عهٗ انتشك  -: ـشاسانمـــــــــــــــــــــ
 

مقتررح تشركيل لجران السرير والنظرام نمتحانراع نهايرة العرام الدراسرا النظر  ا  عشش: شاثعانًٕضٕل ان
 لكل من مرحمتا البكالوريوس والدراساع العميا   2106 2105

 انًٕافمخ عهٗ انتشكٛم انًمتشذ .  -: ـشاسانمـــــــــــــــــــــ
 

 .و2016/ 16/5ٕٚو االثٍُٛ انًٕافك  شعصانشاثعخ ٙ تًبو انغبعخ انًدهظ أعًبنّ ف ٗٔلذ أَٓ        

 ،،، ْزا ٔثبهلل انتٕفٛك
 

  هظ ٔعًٛذ انكهٛخسئٛظ انًد       أيٍٛ انًدهظ   
 

         

  ( .د/ زُب زجٛت سيهّأ )                                                                                          


