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 "" بسم الله الرحمن الرحيم                                                  
 (3رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م 81/3/1089المنعقد بتاريخ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          

 حيث( 3تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م 81/3/1089 الموافق اإلثنينإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً كانت الساعة 

وبحضور كل من الساده أعضاء محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــم         عميد الكليه   د  /0أ السيد -8

 المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا          د / طارق محمود نبيــــــــــــــــــــه0م0السيد أ  -1

 والبحــــــــــــــــــــــــــــوث 
والمدير التنفيذى                                                                                                 

 لوحدة  الجودة بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
د / صالح عبد ربه 0السيد أ  -3

 علـــــــــــــــــــــــى

د/ رأفت السيد 0السيد أ -4

 منصـــــــــــــــــــــــــور
د / أحمد رجب 0السيد أ  -5

 صقــــــــــــــــــــــــــــر
د الله د / إيهــاب عب0السيد أ -6

 ف             ــيوســــــــــــــ
د / أحمد سليم أحمد 0السيد  أ  -7

 سالــــــــــــــم
د / هشام محمد حسن  0م0السيد أ -8

 الجبـــــاس
د / عبير غريب 0م0السيده أ -9

 عبـــــــــــــد اللـه
د / إسماعيل أحمد 0م0سيد أال -00

 عامـــــــــــــــر
د / عبدالرحمن 0م0السيد أ -00

 الجنـــــــــــــــدى
حمد إسماعيل د / م0السيد أ -01

 نجاهيـــــــــــــــ
د / حسين محمد 0السيد أ -03

 علــــــــــــــــــــــــــى
د / محمد على محمود 0السيد أ -04

 خاطــــــــــــــر
أبو  د / سامى محمد0السيد أ -05

 طالــــــــــــــــــب
د / إبراهيم محمد 0السيد أ -06

 غزالـــــــــــــــــــه
د /  جرجس سعيد 0م0السيد أ -07

 ميخائيـــــــــــل
السيد د / يحيى عثمان  -08

وكيل الكلية لشئون التعليم    

 والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية و   

        البيئــــــــــــــــــــه

أستاذ ورئيــس قســـم    
 الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

أستاذ ورئيس قســـم   
        تــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قســم  أستاذ ورئيس   
        التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ ورئيس قســم    
 الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

أستاذ ورئيس قســـم ترميم وصيانة    

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــار
قســـم  أستاذ مساعد والمشرف على   

 العمـــــــــــــــــــــــــــــــاره
أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسـم الرسـوم    

 المتحركـــه

أستاذ متفرغ بقسم    

 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

أستاذ متفرغ بقسم ترميم وصيانة    

 ـاراآلثـــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم    

 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

أستاذ متفرغ بقسم    

 ـورـالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ بقسم    

 ـــــــــــــــــــرـــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم    

 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

مدرس  بقسم ترميم وصيانة    

 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
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    محمـــــــــــــــــــــــــود

 :  عن الحضور توتغيب      
عن  ممثلة –مدير قصر الثقافه بالمنيا            ـوهالسيده الدكتوره / رانيـــــــا عليــــــــــــــــــــــــ           

   ى  المجتمع المدنــــــــــــ
 

د / رئيس المجلس الجلسه " بسم الله الرحمن الرحيم " مرحباً 0وقد إفتتح السيد أ 00هذا        
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه : 00سيادته بالسادة األعضاء 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : ـوعالموضـــ      -0

0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ         

 نـــــعامليالشئون 

 الموضــــــــوع -1

: 

م 22/3/1029المنعقد بتاريخ (122)النحت بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة  ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من على

 السيده أ.م.د/واألساتذة المساعدين والمتضمن  فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من 
للترقية إلى والمتقدمه  - األستاذ المساعد بالقسم إيمان محمد صالح الدين البحيرى

 .  درجة أستاذ بنفس القسم والكلية
 

/ الدكتوره " أن السيدهه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى  : الموافق رار :القـــــــ 
 -النحت البارز إيمان محمد صالح الدين البحيرى ترقى لشغل وظيفة أستاذ 

  0بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا " 

 الموضــــــــوع -3

: 

 م21/3/1029 المنعقد بتاريخ( 2)العماره  بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
ما ورد بالتقرير العلمى النهائى الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة  على

د/   السيدهواألساتذة المساعدين والمتضمن  فحص اإلنتاج العلمى والفنى المقدم من 
 مساعد للترقية إلى درجة أستاذ - المدرس بالقسم  - لبنى عبد العزيز أحمد مصطفى

 .سم والكليةبنفس الق
 

الدكتوره/  الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى  : " أن السيده رار :القـــــــ 
بقسم  - مساعد ترقى لشغل وظيفة أستاذ لبنى عبد العزيز أحمد مصطفى

 0بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا "  عمارهال

 الموضــــــــوع -4

: 

م 4/3/1029المنعقد بتاريخ  (7) بجلسته رقم الجرافيكمجلس قسم  موافقة صبخصو
بشأن  أستاذ مساعد بالقسم –أ.م.د/ أشرف عباس حسين الطلب المقدم من  على

إلى درجة للترقى اللجنة العلمية الدائمة تشكيل لجنه لتحكيم ملف النشاط المقدم منه إلى 
 .أستاذ بنفس القسم والكلية

 الموافقــــه. رار :القـــــــ 

 موضــــــــوعال -5

: 

م 4/3/1029المنعقد بتاريخ ( 6)الديكور بجلسته رقم مجلس قسم  موافقة صبخصو
بشأن  أستاذ مساعد بالقسم  – هشام محمد حسن الجباسأ.م.د/ الطلب المقدم من  على

إلى درجة للترقى اللجنة العلمية الدائمة ملف النشاط المقدم منه إلى  تقييمتشكيل لجنه ل
 .والكلية أستاذ بنفس القسم

 الموافقــــه. رار :القـــــــ 
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 الموضــــــــوع -6

: 

م 22/3/1029المنعقد بتاريخ (3)التصوير بجلسته رقممجلس قسم بخصوص موافقة 

أحمد على د / 0م0أ المقدم من السيد تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى على 
ل يشكقد تم تو التصويرم للترقى لدرجة أستاذ بقس األستاذ المساعد بالقسم- حيدق 

 اللجنه على النحو اآلتى:
 أستاذ متفرغ بقسم التصوير        دـــــــــــــأ.د/ أحمد خليل محمالسيد  -1
 رـأستاذ بقسم التصويــــــــــ         ظــــــــــــزكريا أحمد حافأ.د/ السيد  -2
 رـــــــــــأستاذ بقسم التصوي        هـــــــإبراهيم محمد غزالأ.د/ السيد  -3
 رـأستاذ بقسم التصويــــــــــ        سمير محمود عبد الفضيلأ.د/ السيد  -4

 الموافقــــه. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -7

: 

م 4/3/9102( المنعقد بتاريخ 7بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم )
إيمان ممدوح عبد /  دلسيده المقدم من اتشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى على 
، وقد قام السادة  بقسم الجرافيك مساعد للترقى لدرجة أستاذ  بالقسم المدرس-الله 

 1األساتذة بالقسم بعمل التقييم 

 الموافقــــه. رار :القـــــــ 
 

 الموضــــــــوع -1

: 

م 4/3/9102المنعقد بتاريخ (7جلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)بخصوص إحاطة م
 المدرس- إيمان ممدوح عبد الله /  د السيدهمل األبحاث  العلمية المقدمه من بمج

 1للترقى لدرجة أستاذ مساعد بقسم الجرافيك   – بالقسم

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -9

: 

م 22/3/1029المنعقد بتاريخ (3)التصوير بجلسته رقممجلس قسم بخصوص إحاطة 

األستاذ - أحمد على حيدق د / 0م0أ السيد حاث  العلمية المقدمه من بمجمل األب
 1والمتقدم للترقى لدرجة أستاذ بقسم التصوير  – المساعد بالقسم

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -80

: 

(المنعقد بتاريخ 29مجلس قسم الرسوم المتحركه بجلسته رقم)بخصوص موافقة 

 درجة  لمنحها   على تشكيل لجنة فحص  للباحثه/  نهى جمعه امبارك م4/3/1029

 رسوم المتحركه على أن تشكل اللجنه على النحو اآلتى:الدكتوراه فى الفلسفه لل
س قسم ــر         أستاذ ورئيـــــــــب صقــأ.د/ أحمد رج -8

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافي
يم بقسم أستاذ الرسم والتصم         أ.د/ متولى محمد على عصب  -1

 كالجرافيــــــــــــــ
قسم الرسوم المشرف على و بد الرحمن الجندى        أستاذ مساعدأ.م.د/ ع -3

 المتحركـه
 الموافقه على التشكيل. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -88

: 

  

 

بتاريخ  (المنعقد29مجلس قسم الرسوم المتحركه بجلسته رقم)بخصوص موافقة 

على درجة مدرس   للباحثه/  نهى جمعه امبارك توصيه بالتعيين على  م4/3/1029

بقسم الرسوم المتحركه بناءاً على منحها درجة الدكتوراه وذلك بناءاً على تقرير 
 لجنة الفحص.

 أوصى المجلس بالموافقه على التعيين. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -81

: 

 

 م22/3/1029(المنعقد بتاريخ 3قسم التصوير بجلسته رقم) مجلسبخصوص موافقة 
ساعد بالقسم المدرس الم -المقدم من السيده م.م/ منة الله عماد حافظالنقل طلب  على

 .جامعة المنصوره –إلى كلية الفنون الجميلة 

يعاد للقسم العلمى لدراسة الموضوع وفق الضوابط التى أقرها مجلس  رار :القـــــــ 
 ة مع إحضار موافقة الجهه األخرى.الكلي

 اإلنتدابــــات  

 الموضــــــــوع -83

: 

 

 

على إنتداب بشأن الموافقه  السيد أ.م.د/ المشرف على قسم العماره خطاب  صبخصو
 كل من:
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بالقسم بواقع   المدرس ىياسر محمد صالح الدين المغرب/ السيد د -8
ً والخميس (  )السبتيومين  0 أسبوعيا

المــــدرس بالقســــم بواقــــع  يــــوم  –يــــده محــــى الــــدين العطــــار الســــيده  د/ رف -1
 )الخميس(من كل أسبوع

 

إلى المعهد العالى للهندسه بالمنيا الجديده  للتدريس خالل الفصل الدراسى الثانى 
السيد أ.د/ عميد المعهد العالى  خطابوذلك بناءاً على  م1081/1089للعام الجامعى 

 0فى هذا الشأن  للهندسه

 الموافقه على أن يكون اإلنتداب خارج جدول سيادتهما. رار :القـــــــ 
 
 

 الموضــــــــوع 84

: 

 

على إنتداب بشأن الموافقه  السيد أ.م.د/ المشرف على قسم العمارهخطاب  صبخصو
األكاديمية الحديثه للهندسه إلى المدرس بالقسم  –السيد د/ أيمن زكريا محمد 

بواقع يوم )األربعاء(   بقسم الهندسه المعمارية دريسللت والتكنولوجيا بالمعادى
وذلك بناءاً على م ، 1081/1089خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى أسبوعياً 
 0فى هذا الشأن األكاديمية الوارد من السيد أ.د/ عميد  الخطاب 

 الموافقه على أن يكون اإلنتداب خارج جدول سيادته. رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -85

: 

جامعة  –كلية الفنون الجميلة د / عميد 0السيد أ الخطاب الوارد من  صبخصو

لتدريس أعضاء هيئة تدريس  ترشيح الموافقه على طلب  والمتضمن  أسيوط
تخصص ديكور )عماره  -رحلة الماجستير بنظام الساعات المعتمده مقررات م

  م.1081/1089خالل الفصل الدراسى الثانى  داخليه(
 م4/3/1029(المنعقد بتاريخ 6قسم الديكور بجلسته رقم)على مجلس  األمروبعرض 

 تم الموافقه وترشيح كل من:
 المقرر أعضاء هيئة التدريس

 تصميم مواقع داخلية -1 د/ مجدى ضيــــاء الديـــــن
 تجهيزات فنية -1 د/ محمد صابر عبد الحميد

 اإلضاءه والصوت للتخصص -2
للبحث فى  الحديثةاإلتجاهات  -1 ؤىــــــــــــــ/ مــها لـــــــد

 مجال التخصص
  للتخصص مجسمةنماذج  -2

 الموافقه على أن يكون اإلنتداب خارج جدول سيادتهم. رار :القـــــــ 

 عالقات الثقافيهال  

 الموضــــــــوع -86

: 

 

م 22/3/1029المنعقد بتاريخ (3)التصوير بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
بشأن مشاركة بالقسم األستاذ  –سمير محمود عبد الفضيل د/ أ.لمقدم من اطلب الىعل

تابع لمؤسسة )مرسين السيادته فى فاعليات كرنفال )إرسم للسالم(بمدينة دهب و
أ.د/ زكريا على أن يقوم ( 15/3/1089 – 10)    للفنون والثقافه( خالل الفتره من 

 1لتدريسيه الخاصه بسيادتهبالمهام ا ستاذ بالقسماأل –أحمد حافظ 

ً لقرار   القــــــرار :  عدم الموافقه لعدم توفر معلومات كافيه عن الجهه المنظمه وفقا
 مجلس الكليه سابقاً.

 الموضــــــــوع -87

: 

 م22/3/1029المنعقد بتاريخ (122)النحت بجلسته رقممجلس قسم  موافقة صبخصو
لعمل معرض  أستاذ مساعد بالقسم –قى أ.م.د/ جمال يحيى صدعلى الطلب المقدم من 

خاص بسيادته ضمن أبحاث الترقيه لدرجة أستاذ خالل شهر أبريل القادم ضمن 
 فاعليات مؤتمر الكلية.

 أحيط المجلس علماً. القــــــرار : 

 الموضــــــــوع -81

: 

أستاذ بكلية الفنون  –أ.د/ أحمد عبد الوهاب السيد اإلهداء المقدم من  صبخصو
إلى متحف الفن الحديث بالكلية والذى يتمثل فى عدد ثالثة  جامعة األسكندريه-لة الجمي

بالكلية  الخاص بأعمال سيادته والذى تم عقده لوحات وذلك خالل فاعليات المعرض 
 م.00/3/9102يوم األثنين الموافق 

 القــــــرار : 
 

 قبول اإلهداء ، مع توجيه خطاب شكر لسيادته.الموافقه على 
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 الموضــــــــوع -89

: 

 

أستاذ بقسم التصوير   –من السيد أ.د/ عاصم عبد الفتاح اإلهداء المقدم  صبخصو
إلى مكتبة الكلية والذى يتمثل فى كتاب " ترانيم الماء " الذى صدر عن مؤسسة 

 )أراك( للناقد/ محمد كمال.
 القــــــرار : 

 

 سيادته.، مع توجيه خطاب شكر لعلى قبول اإلهداء  هالموافق
 الموضــــــــوع -10

: 

 

 د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة0خطاب السيد أبخصوص 
، والذى تقوم الجامعة باإلحتفاء به  " اليوم العربى للمكتبه "والمتضمن أنه بمناسبة 

السيدة الدكتوره / زينب لطفى قامت  –والتشجيع على إحيائه ، وفى هذا اإلطار 
بالتبرع بمجموعة من بدعم أبنائنا الطالب  – المدرس بقسم الديكور –م عبدالحكي

وذلك تحت عنوان :    ( كتاب فى كافة المجاالت  1000 الكتب يقدر عددها بألف كتاب )
والتى تستهدف الطالب المهتمين بالقراءة واإلطالع تكافل معرفى (  –) التبرع بالكتب 

 1فق بالخطاب قائمة بالكتب ، ومر ، على أن يقتنى الطالب الكتب 

 القــــــرار : 
 

الموافقه على قبول التبرع مع توجيه خطاب شكر لسيادتها ويسند التنظيم 
 للسيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه.

 الموضــــــــوع -18

: 

 

 أستاذ بكلية الفنون - أحمد عبد الوهابالسيد أ.د/  الطلب المقدم من صبخصو
الموافقه على عمل قالب للقطعه الخاصه بسيادته بشأن  جامعة األسكندريه-الجميلة 

وإعطائه نسخه من خالل قسم النحت )المسله(بمتحف الفن الحديث التابع للكلية 
 منها.

 القــــــرار : 
 

الموافقه على أن يتم عمل عدد إثنين نسخه واحده مهداه لسيادته واألخرى 
 يتم ضمها للمتحف.

 الموضــــــــوع -11

: 

 

خدمة المجتمع وتنمية السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون  الخطاب الوارد من بخصوص 
الموافقه على إقامة ورشة لتدريب الطالب بمقر الكليه والمقدمه من بشأن  البيئه

م 22/3/2012 -22يومى  ويقترح ذلك وشركة )السراج لإلضاءه( (ecgشركتى )
 .والتعليم المستمر ضمن فاعليات مكتب التدريب

 القــــــرار : 
 

 .هــالموافق
 الداراسات العليا  

 الموضــــــــوع -13

: 

بشأن طلب بخصوص مذكرة السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 
الموافقه على تشكيل كنترول الدراسات العليا إلمتحان تمهيدى ماجستير للعام 

م حتى 11/1/2012ذى سوف يعقد فى الفتره من م وال2012/ 2012الجامعى 
رسوم –ترميم –نحت –تصوير  -جرافيك–م بأقسام الكليه "ديكور 2/5/2012

م الذى سوف 2012/2012متحركه" وكذلك إمتحان دبلومة الجرافيك للعام الجامعى 
 م.22/1/2012م حتى 11/1/2012يعقد فى الفتره من 

 الموافقـــه. رار :القــــــ 

 ون طــالبشئـ  
 الموضــــــــوع -14

: 

تشكيل لجان بشأن  السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبخطاب  صبخصو
 م وهى كاآلتى :9102/9102لإلمتحانات للعام الجامعى الفرق 

 أ.د/ محمد إبراهيم هاشم -0 الفرقه اإلعدادى
 أ.د/ أحمد سليم أحمد -9
 أ.م.د/ هشام محمد حسن الجباس -3

 أ.د/ محمد إبراهيم هاشم -0 ى الفرقه األول
 أ.د/ حسين محمد على  -9
 أ.د/ رأفت السيد منصور -3

 أ.د/ محمد إبراهيم هاشم -0 الفرقه الثانيه
 أ.د/ صالح عبد ربه على  -9
 أ.م.د/ إسماعيل محمد أحمد -3
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 أ.د/ محمد إبراهيم هاشم -0 الفرقه الثالثه 
 أ.د/ محمد على خاطر  -9
أ.م.د/ عبد الرحمن عبد الحميد  -3

 الجندى
 أ.د/ محمد إبراهيم هاشم -0 قه الرابعهالفر

 أ.د/ طارق محمود نبيه -9
  أ.د/ زكريا أحمد حافظ -3

 الموافقـــه. رار :القــــــ  

 الموضــــــــوع -15

: 

بشأن ترشيح الكليه لكل  سيد أ.د/ رئيس لجنة قطاع الفنونللالكلية   مخاطبةبخصوص 
ك األسئله الخاص بإختبارات مشاركه فى بنللمن الساده األساتذه اآلتيه أسمائهم بعد 

 م وهم كالتالى :9102/9102قدرات الفنون لطالب الثانويه العامه للعام الدراسى 
 أ.د/ وفاء عمــــر مسلـــــــــم        األستاذ المتفرغ بقسم الديكــور -0
 أ.د/ محمد إسماعيل جاهين         األستاذ المتفرغ بقسم الديكــور  -9
 األستاذ المتفرغ بقسم التصويرمــــد         حمد خليـــــل محأ.د/ أ -3

 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 

 الجــــــــوده  

 الموضــــــــوع -16

: 

 

(المنعقد بتاريخ 29مجلس قسم الرسوم المتحركه بجلسته رقم)بخصوص موافقة 

م إعتماد المحتوى العلمى للمقررات الدراسيه الخاصه بقسم الرسو على م4/3/1029

 لآلئحه.المتحركه 
 الموافقـــه. رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -17

: 

بشأن  السيد أ.د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بالكليهة مذكر بخصوص
( على مجلس  1010-1029) للعام  عرض خطة عمل وحدة ضمان الجوده بالكليه

 .ه والتطوير بالوحدهعتمادها طبقاً لمتطلب معيار إدارة الجودإلالكليه وذلك 

 الموافقـــه. رار :القــــــ 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه  

 

 الموضــــــــوع -11

: 

 

 0م 3/1029/ 22محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ    

  0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــــ 

 وعـالموضـــــــ -19

: 

 

 م 5/3/1089   المكتبات بجلستها المنعقده بتاريخ ضر لجنة مح

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــ    

 الموضــــــــوع -30

: 

 

 ( المنعقده بتاريخ5 بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )

 م 21/3/1029

 0لوارده باللجنه الموافقه على الموضوعات ا رار :القـــــ 
الموضــــوع  -38

: 
 م 22/3/1029لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده  بتاريخ بخصوص لجنة 

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 

الموضــــوع  -31

: 

  ( المنعقده بتاريخ 5 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه رقم )بخصوص محضر

 0م88/3/1089
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 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 
 

على عصراً  الثالثه المحضر على ما تقدم حيث كانت الساعةهذا وقد أقفل      
   0أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله 

                                                                                                                                          

                                                                   أمين المجلس                            
 ة عميد الكلي

                                                                                                                        
 ورئيس المجلس  

                                                
  

                                                                                                  

محمد إبراهيم  / ) أ.د                       ) أ.م.د / جرجس سعيد ميخائيل  (  
                                                                               ( هاشم 

                                                                                                                                                                              
 


