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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                  
 (25رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م  15/11/2021المنعقد بتاريخ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

رقم   تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة م   2021/ 11/ 15الموافق   اإلثنين إنه فى يوم                
 تحت رئاسة :     ظهرا  عشر  الثانية  كانت الساعة  حيث ( 25)

قائم بأعمال  ال                                                اســهشام محمد حسن الجب   د  /0السيد أ -1
 عميد الكليه  

 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 
 وث ـــــــــيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحــوك            اســــالسيد أ.د/ هشام محمد حسن الجبـ -2
وكيل الكلية لشئون التعليم  محمد أبو الفتوح غنيــــــــــم                 د /  0السيد  أ  -3

 والطــــــــــــــــــــــــالب
جتمع وتنمية  وكيل الكلية لشئون خدمة الم                ه   ـــــــــــــــــد / طارق محمود نبيــ0السيد أ  -4

 ه ـــالبيئ
أحمد رجب صقــــــــــــــــــــــر                أستاذ ورئيس قسم  د / 0السيد أ  -5

 الجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
أستاذ ورئيس قسم                   لــــــجرجس سعيد ميخائيــــد / 0السيد أ  -6

    ـــــتــ ــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدهللا    إسماعيل أحمد السيد أ.د/  -7

 ر عام
  عبدالرحمن/د0أ  السيد -8

 دى ــــــــــــــــنالج
عبد الرحيم  السيده أ.د/ سهير  -9

   أبوالعيون
د / عبير غريب عبد  0سيده أال -10

 ه اللـــــــــــ
السيده أ.د /هناء حسن   -11

 عبدالرحمــــــــن 
د / حسين محمد  0السيد أ  -12

    ىــــــــــــــعلـــــ
د / طارق كمال الدين  0السيد أ  -13

 عادلــــــى
على أحمد    السيد أ.م.د/ -14

 ـان ــــــــــشعبــ
السيد  د / أيمن محمد   -15

ــ ــــــــــــزكريـ  ا ـــــ
السيد د/ سيد محمد عبد   -16

 العظيــــــــــــم 
وقد إعتذر عن عدم الحضور كل      
 من : 

د / محمد جالل  0لسيد أ ا -
 حســــــــــــــــــن 

  مد / آمال عبدالحلي0لسيده أ ا -
 محمـــــــد

 :     وقد تغيب عن الحضور كل من      
سمير محمود  د / 0السيدأ -

 عبدالفضيـــــــل 
أحمد سليم أحمد  د / 0السيد أ  -

 سالـــــــــم 

ــ    ارهــ ــــــأستاذ ورئيس قسم العمـــــــــــــــــــــــــــــ
 هـــــــــــــــــالرسوم المتحركـــــ أستاذ ورئيس قسـم 
 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستاذ ورئيس قسم الديكـ 

 

ــ ـترميم وصيانة اآلثــــــــ قسمورئيس  أستاذ   ارــــــ
 أستاذ بقسم الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  
 ــارأستاذ متفرغ  بقسم ترميم وصيانة اآلثـــــــــــــ 
 أستاذ متفرغ بقسم الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  
 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــك أستاذ مساعد بقسـم  
 مدرس بقسم العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره 

 ة ـــــــــــالمدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بالكلي
 
 

 ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنحــــــستاذ متفرغ بقسم أ
 أستاذ متفرغ بقسم العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

 
 

 التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بقسـمأستاذ 
 ـــرأستاذ ورئيس قسم التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أو      السيد  إفتتح  الجلسه  0قد  المجلس  رئيس   / الرحيم  " د  الرحمن  هللا  بالسادة    "بسم  سيادته  مرحباً 

 األعضاء 
    ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     :  وعالموضـ  -1
ر الجلسة السابقه لتصديق على محضتم ا   رار :ـــــالقـ                 

 ن ـــون العامليــــشئ
 

( المنعقد بتاريخ 49بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة  بجلسته رقم ) :  وعالموضـــ  -2

المقـدم مـن م.م/ محمـود عبـد المعطـي عبـد المجيـد   الطلـبعلي  م  8/11/2021
 -ي :وتتكون اللجنة كاالتالمقدمه منه   دكتوراةالرسالة لتشكيل لجنة فحص بشأن 

ــ أ.د/ هشام محمد حسن الجب عميد  القائم بأعمال                    اس  ــــــــــ
  ةـــــــــــــالكلي

ستاذ ورئيس قسم  أ                ر    ـــــــــــــــــــــــــــــأ.د/ أحمد رجب صق
   كـــــــــــالجرافي

أستاذ ورئيس قسم الرسوم                  أ.د/ عبد الرحمن عبد الحميد الجندي   
   المتحركة 

 0الموافقه على التشكيل   رار :القـــــ 
( المنعقد بتاريخ 49بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة  بجلسته رقم ) :  وعالموضـــ  -3

م.م/ محمــود عبــد المعطــي عبــد المجيــد التوصــيه بتعيــين   علــيم 8/11/2021
بقسم الرسوم المتحركـة بنـاءاً علـى   فى وظيفة مدرس  المدرس المساعد بالقسم

) دور المقدمه منه تحت عنوان    دكتوراة  ال رسالة  الفحص الخاص بلجنة  تقرير  
في إثراء فيلم تحريك ثالثـي األبعـاد " pop Artسمات أعمال الفن الجماهيري " 

  ).   

 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين   رار :القـــــ 
ــم )  صــيةتوبخصــوص  :  وعالموضـــ  -4 ــته رق ــارت بجلس ــم العم ــس قس ــاريخ 30مجل ــد بت ( المنعق

ين المعيد /أحمد عماد حبشي مصلحي علي درجة مدرس يتععلى    م2/11/2021

 346)لــس األعلــي للجامعــات رقــم مســاعد بالقســم بنــاءعلي قــرار رئــيس المج

ــاريخ  ــة )  31/10/2021(بت ــون الجميل ــي الفن ــة درجــة الماجســتير ف م بمعادل
 عمارة ( .

 0أوصى المجلس بالموافقه على التعيين   رار :القـــــ 
الممنوحة األجازة    فىبشأن طلب إبداء الرأى    شئون العاملين    مذكرة    بخصوص :  وعالموضـــ  -5

 ةمرافقـلللسيد الدكتور / المعتـز بـاك كمـال محـروس المـدرس بقسـم التصـوير  
م حتـى 2/7/2020  إعتبـاراً مـنالسـعودية  العربيـة  بالمملكة  التى تعمل  لزوجة  ا

م تاريخ نهاية التعاقد ، وبناءاً على طلب سيادته فقد وافق مجلس 21/6/2021

م على تجديد اإلجـازه الخاصـه بسـيادته لمـدة 7/6/2021بتاريخ  قسم التصوير  

، وعليـه فقـد تـم   م  مع عـدم السـماح لـه بالعمـل22/6/2021عام إعتباراً من  
حتى يتسنى العـر      بتجديد اإلجازه  مخاطبة سيادته إلستكمال األوراق الخاصه

، وقد حضر بالفعـل وقـام بتسـتكمال  جـزء مـن األوراق ولـم على مجلس الكليه  
بالـداخل والخـار   يستكمل البـاقى  ، تـم إرسـال عـدة إنـذارات لـه علـى عنوانـه  

 00م  ولم يتم الرد 28/9/2021آخرها بتاريخ 
( مــن قــانون تنظــيم 117إبــداء الــرأى فــى تطبيــق  نــص المــاده ) والمطلــوب 

المنعقـد بتـاريخ مجلس قسم التصوير  الجامعات من عدمه ، وبعر  األمر على  
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م فقد وافق المجلس على عر  األمر على مجلس الكليـه إلتبـاع 1/11/2021

  0اللوائح والقوانين المنظمه 
 0( فى حالة إستمرار الغياب  117الموافقه على تطبيق نص الماده ) رار :القـــــ 
بشأن الخطة الخمسية الخاصة بتكليف المعـدين بخصوص مذكرت شئون العاملين   :  وعلموضـــا  -6

 2025-2024حتـي    2021-  2020باالقسام العلمية بالكلية اعتبارا مـن عـام  

 م .29/12/2020والمعتمدت من مجلس الجامعة بجلستة بتاريخ 
 
 

ا العام من خريجـي حق في التكليف هذ الذين لهم  لوطبقا للخطة الخمسية وجد أن ال
 -م هم :2021م دور مايو 2021-2020العام الجامعي 

 قسم العمارة                ه     ـالخريجة/ جوستين رجائي عدلي رزق الل -1
قسم الديكور)    د                 ــــــــــــــــالخريجة / زينب محمد وائل سي -2

 شعبةعمارة داخلية( 
قسم التصوير )شعبة                    س ـــوانالخريجة / ساندرا بهجت توفيق سل -3

 تصوير جداري( 
 قسم الرسوم المتحركة            ن         ـــــــتار محمود حسيخالخريج / محمود م -4
قسم الترميم وصيانة         م            ـــــــــــالخريجة / أميرة أشرف حامد هاش -5

 اآلثار 
قسم الجرافيك ) شعبة فن                مان    الخريج / مصطفي محمود عبدهللا سلي -6

 كتاب ( 
 لــة( المعد137قسم النحت )شعبة النحت البارز ( ال يوجد وذلك طبقا لــنص المــادة )ل  بالنسبة  

( لســنة 49م من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم )  2019( لسنة  152من القانون رقم )

 م.1972

 0اء الرأى واألمر معرو  على المجلس للنظر وإبد
 0الموافقه على تطبيق الخطة الخمسية   رار :القـــــ 
ــم ) :  وعالموضـــ  -7 ــته رق ــرميم بجلس ــم الت ــس قس ــة مجل ــاريخ 72بخصــوص موافق ــد بت ( المنعق

علي التوصية بتعين الخريجة / أميرة أشرف حامد هاشم خريجة م  1/11/2021
ــرميم  ــم التـ ــة لك –قسـ ــون الجميلـ ــة الفنـ ــا–يـ ــا للعـ ــة المنيـ ــامعي جامعـ م الجـ

ــاخ لمشــروع التخــر   2020/2021 ــدير امتي ــدا وتق ــد ج ــي جي ــدير تراكم م بتق
واألولي علي االدفعة لذا يوصي بتعينها بناء علـي الخطـة الخمسـية لقسـم التـرميم 

 طبقا للوائح والقوانين.

 0تطبق الخطة الخمسية  رار :القـــــ 
ــته :  وعالموضـــ  -8 ــرميم بجلس ــم الت ــس قس ــة مجل ــم ) بخصــوص موافق ــاريخ 72رق ــد بت ( المنعق

ــار حامــد م 1/11/2021 ــدم مــن الســيده م.م / القــدس مخت ــب المق ــى الطل  –عل

 م .16/6/2019بتاريخ عليها قع لمولرفع الجزاء االمدرس المساعد بالقسم 

 أوصى المجلس بالموافقه   رار :القـــــ 
ــم ) :  وعالموضـــ  -9 ــته رق ــديكور بجلس ــم ال ــس قس ــة مجل ــاريخ ( ا27بخصــوص موافق ــد بت لمنعق

زو  الـمرافقـة  لالمعيدة /مارنيال يسري زاخـر إجـازة    منح  على  م  1/11/2021

السماح مع عدم    1/12/2021عتبارا من  إالذي يعمل بدولة الكويت للعام األول  
 بالعمل أثناء فترة األجازة .

 0الموافقه   رار :القـــــ 
 اإلنتدابات   
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قسم :  وعالموضـــ  -10 مجلس  موافقة  )  بخصوص  رقم  بجلسته  بتاريخ  10التصوير  المنعقد   )

خليل    م2021/ 11/ 8 العزيز  عبد  هشام  الدكتور/  السيد  من  المقدم  الطلب  علي 
بالقسم   للتدريس بقسم    هنتداب ال المدرس  الفنون الجميلة جامعة أسيوط  الي كلية 

للعام  الدراسين  الفصلين  اسبوع خالل  كل  والخميس من  السبت  يومي  التصوير 
تصوير    2022/ 2021الجامعي   الثالثة  للفرقة  وكروكي  حية  طبيعة   ( لمادتي 

 وتاريخ التصوير للفرقة الرابعة تصوير (. 

 0الموافقه  رار :القـــــ 
)  :  وعالموضـــ  -11 رقم  بجلسته  الترميم  قسم  مجلس  موافقة  بتاريخ  72بخصوص  المنعقد   )

)علي  م  2021/ 11/ 1 مقرر  لتدريس  الوهاب  عبد  ثابت  رحاب  د/  ترميم    أنتداب 
المخطوطات   مركز  في  للماجستير  التمهيدية  للسنة  وصيانتها(  المخطوطات 

مالم يتعار  مع    2021/2022والبرديات العربية وتحقيق التراث للعام الجامعي  
 . جدول سيادتها وذلك بناء علي الخطاب الوارد من كلية دار علوم  

   0الموافقه بما اليتعار  مع جدول سيادتها  رار :القـــــ 
 

)  :  وعالموضـــ  -12 رقم  بجلسته  المتحركة  الرسوم  قسم  مجلس  موافقة  بتاريخ  49بخصوص  المنعقد   )

اسماعيل  علي  م  2021/ 11/ 8 محمد  اسماعيل   / الدكتور  السيد  من  المقدم  الطلب 
فاروس   بجامعة  والتصميم  الفنون  كلية  الي  بانتدابة  والخاص  بالقسم  المدرس 

من واالحد  السبت  يومي  الجامعي    باالسكندرية  للعام  اسبوع  م    2021/2022كل 
 وبما ال يتعار  جدولة الدراسي . 

 0الموافقه  رار :القـــــ 
)  :  وعالموضـــ  -13 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاريخ  27بخصوص  المنعقد   )

إنتداب  د / وائل كمال الدين شعبان للتدريس بالمعهد  على طلب  م  2021/ 11/ 1
وبما  يا بالعاشر من رمضان ، وذلك يوم السبت من كل أسبوع  العالى والتكنولوج

 0اليتعار  مع جدول سيادته 
الموافقه بما اليتعار  مع جدول سيادته ، وعلى أن يستكمل األوراق   رار :القـــــ 

 0المطلوبه 
)  :  وعالموضـــ  -14 رقم  بجلسته  الديكور  قسم  مجلس  موافقة  بتاريخ  27بخصوص  المنعقد   )

لشئون  م  2021/ 11/ 1 أسيوط  جامعة  رئيس  نائب   / أ.د  المقدم من  الطلب  على 
تدريس   هيئة  أعضاء  لترشيح  الكلية  علي  والمشرف  والبحوث  العليا  الدراسات 

جامعة المنيا لبع  المقررات خالل الفصل    –قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة  
 -م وهم علي النحو التالي :2021/2022الدراسي االول للعام الجامعي  

أ.د / سهير عبد الرحيم أبو العيون لتدريس )مقرر هندسة مناظر الفرقة الثالثة    -
 .) 
الرابعة    - الفرقة  أتصال  ونظرية  اعمال  ادارة  مقرر)  لتدريس  د/ شيماء صدقي 

        –عمارة داخلية 
 عمارة داخلية (.  –ومقرر نظريات ديكور الفرقة الثالثة    
لتدريس مقرر)    - تاثيث   أ.م.د/ زينب لطفي  داخلية  -طرز  الثالثة عمارة  الفرقة 

   والفرقة رابعة 
 فنون تعبيرية (.      
الفرقة الرابعة عمارة    -د/ ياسر عبد الجواد لتدريس مقرر ) دراسة مرئيات    - 

 داخلية والفرقة  
 الرابعة فنون تعبرية (.      
مواصفات      - ومقرر  تصميمات   ( مقرر  لتدريس  العظيم  عبد  محمد  سيد  د/ 
 الفرقة   -ميات وك
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 الرابعة عمارة داخلية (.     
 د/ رفيق رضا زارع لتدريس مقرر ) تصميمات وعمارة داخلية الفرقة الثانية  (.  -

الموافقه على أن تستكمل اإلجراءات مع تحديد األيام وبما اليتعار  مع   رار :القـــــ 
 0جداول سيادتهم 

الدي :  وعالموضـــ  -15 قسم  مجلس  موافقة  ) بخصوص  رقم  بجلسته  بتاريخ  27كور  المنعقد   )

بالموافقة    م2021/ 11/ 1 والخاص  العيون  أبو  سهير  أ.د/  من  المقدم  الطلب  على 
بالمنيا   الصناعية  بالمنطقة  والتكنولوجيا  للهندسة  العالي  بالمعهد  االنتداب  علي 
الجديدة وذلك يوم السبت من كل أسبوع خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  

 .   م 2021/2022
 0الموافقه  رار :القـــــ 

( المنعقد بتاريخ  30مجلس قسم العمارت بجلسته رقم )    بخصوص اإلعتذار المقدم من :  وعالموضـــ  -16

المقدم من    م2021/ 11/ 2 الطلب  انتداب  جزئي  على  بشان  االقصر  جامعة  رئيس 
أعضاء   العمارة  من  بقسم  التدريس  مقررا  –هيئة  لتدريس  المنيا  بقسم  جامعة  ت 

 .   جامعة األقصر –الديكور بكلية الفنون 
 0أحيط المجلس علماً   رار :القـــــ 

 
 الدراسات العليا  

بخصوص الخطاب الوارد من السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الدراسات   :  وعالموضـــ  -17
ش في  انعقاده  تم  الذي  الدكتوراه  تأهيلي  نتيجة  بانتهاء  والبحوث  أكتوبر  العليا  هر 

م للعر  علي مجلس الكلية  2021/2022م للعام الجامعي    19/10/2021الموافق  
 و االعتماد. 

 0الموافقه  رار :القـــــ 
 شئون الطالب  

أ  :  وعالموضـــ -18 السيد  من  الوارد  الخطاب  التعليم  0بخصوص  لشئون  الجامعه  رئيس  نائب   / د 
قسم الديكور     -بالفرقة اإلعدادى    والطالب بشأن الطالب / حسن حاخم حسن المقيد 

للعام   حلوان  جامعة  الجميلة   الفنون  فى    –م  2021/ 2020بكلية  يرغب  والذى 
الجميلة   الفنون  كلية  إلى  الجامعى    –التحويل  العام  فى  المنيا  جامعة 

بنسبة  2022/ 2021  ) جيد   ( عام  بتقدير  األولى  الفرقة  إلى  منقول  والطالب  م 

الثانو  67,6 العامة عام  %  وحاصل على    364,5م بمجموع درجات  2019ية 
علوم    –درجه   العلمية  اللجنة  و  -الشعبة  تقرير  على  اإلطالع  لعمل  بعد  المشكلة 

د /  0د / صالح عبدربه على وعضوية كل من أ 0المقاصة العلمية  برئاسة السيد أ

أ   ، أبوالعيون  0جال أحمد عبدالرحمن  / سهير عبدالرحيم  والذى تضمن  "    -  د 
اللجنة  بناءا   بمعرفة  التى أجريت  العلمية  المقاصة  المواد    – على إجراء  أن  تبين 

بالقسم   الخاصه  للمواد  مطابقة  الطالب  يدرسها  العربى    –التى  الخط  مادت  ماعدا 
   0وبناءا  عليه يتم الموافقه على تحويل الطالب على أن يحمل هذه الماده " 

األورا رار :القـــــ  النظر فى إستكمال  المطلوبه قرر المجلس الموافقة على  بعد  ق 
 0التحويل 

مذكرت   :  وعالموضـــ -19 أ بخصوص  الطالب0السيد  لشئون  الكلية  وكيل   / طلب     د  والمتضمنه 

أ السيد  برئاسة  لجنة  الوكالء  0تشكيل  السادت  من  كل  وعضوية  الكلية  عميد   / د 
المعتمد  الساعات  الئحة  لمراجعة  العلمية  األقسام  رؤساء  من  والسادت  المقترحة  ت 

واألهداف   والرسالة  الرؤية   : ومنها  بها  الخاصه  المواد  ووضع  العلمية  األقسام 
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  ، واإلنسحاب  واإلضافة  والحذف  والقيد  والتسجيل  الدراسة  ونظام  القبول  ونظام 
 وغيرها من مواد الالئحة ، على أن تبدأ اللجنة أعمالها فى شكل إجتماعات دورية  

 جنة من كل من : تشكل الل رار :القـــــ 
 د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 0السيد أ -
 السيد د / المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجــوده  -
 السادة األساتذة / رؤساء األقسام العلميــــــــة   -

 خدمة المجتمع وتنمية البيئه   

)بخصوص   :  وعالموضـــ -20 رقم  بجلسته  الترميم  قسم  مجلس  المن72موافقة  بتاريخ  (  عقد 

رحاب ثابت عبد  د/    يحيي عثمانأ.م.د/    من :علي التقرير المقدم م  2021/ 11/ 1
 الوهاب
اإلنتهاء  قد  بان   عدد    تم  وترميم  وصيانة  لوحات  قطعه    26)من عال   بين  ما   )

التابع لكلية  متحف الفن الحديث  فنية معارة ب من مقتنيات  ورقية ومنحوتات خشبية  
  ميع فرق العمل التي تم تكليفها لترميم وصيانة المقتنيات الفنون الجميلة حيث أن ج
أما المجموعتان الثانية    ،    وقد سبق أخطار سيادتكم بها  ا عملهقد إنتهت من إتمام  

المقنيات   وصيانة  بعال   قامت  فقد  من  والثالثة  لة  تعرضت  مما  العضوية  الفنية 
للوجة   انخالق   ( تلف  بالبرويخ    –مظاهر  تصدعا  –تلف  بالمنحوتات تشققات  ت 

الشقوق  –الخشبية من  أستكمال  تلوينها....وغيرها  واعادت  للبروايبخ  والتصدعات 
وطرق  القطع  تلك  حاالت  عن  مفصل  تقرير  طيه  ومرفق   ،) ترميمها    أصالحات 

 0 وصيانتها 
 رار :القـــــ 

 
   0أحيط المجلس علماً ، وتعد خطابات شكر لفريق العمل 

 
 العالقات الثقافية

أح :  وعـــالموض -21  / الفنان  السيد  من  المقدم  اإلهداء  شيحا  مبخصوص  الجميله  د  الفنون  كلية  إلى 
 0إصداراته الفنية تحت عنوان " أحمد شيحا "  والممثل فى كتابين من 

 0الموافقه على قبول اإلهداء ، مع توجيه الشكر لسيادته  رار :القـــــ 
الت :  وعـــالموض -22 قسم  مجلس  موافقة  )بخصوص  رقم  بجلسته  بتاريخ  72رميم  المنعقد   )

االهداءعلي  م  2021/ 11/ 1 أبراهيم      قبول  أ.د/ عبير غريب عبدهللا  المقدم من 
فى   والممثل  الجميلة   الفنون  كلية  مكتبة  )  كتاب  الي  تشكيل  بعنوان   فن 

 المشغوالت والحلي المعدنية وطرق عالجها من التاكل والصداء (. 
 0 اافقه على قبول اإلهداء ، مع توجيه الشكر لسيادتهالمو      رار :القـــــ 
 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه  

 م  11/2021/ 9المنعقده بتاريخ  ر لجنة الدراسات العليا والبحوث بخصوص محض :  وعـــالموض -23

 . الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــ 

 م 11/2021/ 9لتعليم والطالب المنعقده بتاريخ  جنة شئون ابخصوص محضر ل :  وعـــالموض -24
 . الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــ 

خدمة المجتمع وتنمية البيئه المنعقده بتاريخ  بخصوص محضر لجنة شئون  :  وعـــالموض -25

 م 11/2021/ 9
 . الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :القـــــ 
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 م 2021/ 14/11   وص محضر لجنة العالقات الثقافية المنعقده بتاريخبخص :  وعـــالموض -26

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القـــــ 
 م  2021/ 9/11بخصوص محضر لجنة المكتبات المنعقد بتاريخ  :  وعـــالموض -27

   0باللجنه  الموافقه على الموضوعات الوارده  رار :القـــــ 
 

الساعة  00هذا           كانت  حيث  تقدم  ما  على  المحضر  أقفل  أن   عصراً   وقد  على 
                                           اد فى الجلسة القادمة بتذن هللا. يعود لإلنعق

                     أمين المجلس                                                                           
   عميد الكليه القائم بأعمال 

                                                                                                                                        
   ورئيس المجلس

            د / على أحمد شعبان (                            0م 0) أ      
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     هشام محمد حسن الجباس (أ.د /  )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   
 
 


