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 "" بسم الله الرحمن الرحيم                                                

 (4رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م 02/1/0202 المنعقد بتاريخ 

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

( 4تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) م 0202/ 02/1  الموافق اإلثنينإنه فى يوم        

 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً كانت الساعة  ثحي
                                                         م         د إبراهيم هاشــــــــــــــــــمحم  د  /2السيد أ -1

 ه ـــــــــــعميد الكلي
 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ــــــــــــــى          د / طارق كمال الدين عادل2السيد أ -0

 ـوث ـــــوالبحـــــــــــــــــــــــــــ
د / صالح عبد ربه 2السيد أ  -3

 علـــــــــــــــــــــــى

طارق محمود د/ 2السيد أ -4

 نبيــــــــــــــــــــــــــه
د / أحمد رجب 2السيد أ -5

 ــر               صقــــــــــــــــــــــــــ
د / إيهاب عبد الله 2السيد أ -6

 يوســــــــــــــــــف   
د / أحمد سليم أحمد 2السيد  أ  -7

 سالــــــــــــــم
د / فاطمة صالح 2السيده أ -8

 مدكـــــــــــــــــــــور
د / إسماعيل أحمد 2السيد أ -9

 عامــــــــــــــــــــر
د / عبدالرحمن 2السيد أ -12

 ــــــدىــــــالجنـــــــــ
السيده  أ.م.د/ مها لؤي   -11

 محمودحســـــــــــــين
/ وجية عبده عبد د / 2السيد أ -10

 ـىالغنــــــــــــــ
مجدي سيد د / 2السيد أ -13

 سليمـــــــــــــــــــــــان
د / ايناس أبو العنين 2أ هالسيد -14

 ــينــامــــــــــــــ
د / حاتم محمد أحمد 2م 2السيد أ -15

 ـه جاد اللــــ
رحاب محمد عبد د /  هالسيد -16

 المنعــــــــــــــــــم
السيد د / سيد محمد  -17

 عبدالعظيــــــــــــــــــــم
د / أحمد خليل 2السيد أ -18

 محمـــــــــــــــــــــــــد

وكيل الكلية لشئون التعليم    

 ـالبـــــوالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية    

 هـــــالبيئــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم    

                     كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافي

أستاذ ورئيس قسم    
 تـــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ ورئيس قسم    
 رـــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ترميم وصيانة أستاذ ورئيس قس   

 ـارــــــــــــــــاآلثــــــــــــــــــــــ
م أستاذ ورئيس قس   

 ـارهـــــــــالعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وم أستاذ ورئيس قسـم الرس   

 هــــــــــالمتحركــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م بأعمال  رئيس قسم قائ   

 ورـــــــالديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ متفرغ بقسم    

 تـــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم    

 كــــــــــــــــــالجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقسم ترميم وصيانة  ذأستا  

    ارــــــــــــــــــــــاآلثــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم   

     كـــــــــــــــــــــــــــالجرافيـــــــــــــــــــــــــــــ

مدرس بقسم   

    رــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير التنفيذى لوحدة  ضمان الجودة  

 بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــه         
ذو خبرة ودراية بالمواد  -أستاذ متفرغ بقسم التصوير

 درســالتى ت

ذو خبرة ودراية بالمواد التى  –أستاذ بقسم التصوير 
  درســتــــــــــ
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د / إبراهيم محمد 2السيد أ -11
 غزالــــــــــــــــــــه
 وقد تغيب عن الحضور كالً من:

عبد الحليم  د / وفاء عمر2السيده أ  -1
 مسلـــــــم

د / جيهان فايز عبد 2السيده  أ -0
 العزيــــــــــــــز

 
أستاذ متفرغ بقسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورالديكــــــــــــــ

أستاذ بقسم 
 التصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ً سيادته  " الرحيم الرحمن الله بسم" د / رئيس المجلس الجلسه 2وقد إفتتح السيد أ 22هذا         مرحبا
 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :            22بالسادة األعضاء 

 2التصديق على محضر الجلسة السابقة     : الموضــــوع -1

 2تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ                   

  عاملينالشئون 

ــــوع  -0  الموضـــ
: 

م  02/10/0211نعقد بتاريخ ( الم5بجلسته رقم ) الديكوربخصوص إحاطة مجلس قسم 
 – سهير عبد الرحيم أبو العيوند/ أ.م. بمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من السيده 

والمتقدمه به إلى اللجنة العلمية  –)شعبة الفنون التعبيريه( بالقسم مساعدال  ستاذاأل
 .نفس القسم والكليهدرجة أستاذ بإلى للترقى الدائمه للفنون الجميله  

 أحيط المجلس علماً. رار :ــــــالقـ 
ــــوع  -3  الموضـــ

: 
( المنعقد بتاريخ 5بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم الديكوربخصوص 

 تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى المقدم من السيده على م  02/10/0211
)شعبة الفنون  مساعد بالقسمالستاذ األ -أ.م.د/ سهير عبد الرحيم أبو العيون 

درجة إلى للترقى والمتقدمه به إلى اللجنة العلمية الدائمه للفنون الجميله   يريه(التعب
 أستاذ  بقسم الديكور، و يتم تشكيل اللجنه من الساده أساتذة القسم.

 الموافقــه. رار :القــــــ 
ــــوع  -4  الموضـــ

: 
  م5/1/0202( المنعقد بتاريخ 1بجلسته رقم )  إحاطة مجلس قسم العمارهبخصوص 

ستاذ األ - أيمن محمد مصطفىأ.م.د/  السيدبمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من 
للترقى لدرجة إلى اللجنه العلميه الدائمه للعماره والتخطيط العمرانى –مساعد بالقسمال

 .  العماره أستاذ بقسم
 أحيط المجلس علماً. رار :القــــــ 
5-  
 
 

ــــوع  الموضـــ
:   

( المنعقد بتاريخ 02بجلسته رقم ) رسوم المتحركةإحاطة مجلس قسم البخصوص 
د/ إعتماد ياسين عبد  بمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من السيده م  02/10/0211

للترقى لدرجة إلى اللجنة العلمية الدائمه للفنون الجميله  المدرس بالقسم-الرحمن 
 أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركه.

 مجلس علماً.أحيط ال رار :القـــــــ 

ــــوع  -6  الموضـــ
:   

( المنعقد بتاريخ 02بجلسته رقم) موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركهبخصوص 
د/  السيده  تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى المقدم منعلى م  02/10/0211

إلى اللجنة العلمية الدائمه للفنون  المدرس بالقسم  –إعتماد ياسين عبد الرحمن 
أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركه، و يتم تشكيل اللجنه  درجةإلى لترقى لالجميله 

 على النحو اآلتى:
ر      أستاذ ورئبس قسم ـــــــأ.د/ أحمد رجب صقــــــ -1

ً  -ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــالجرافي  رئيسا
جتمع وتنمية أ.د/طـــــــارق نبيــــــــــــــــه      وكيل الكلية لشئون خدمة الم -0

 عضواً   -البيئه
أستاذ ورئيس قسم الرسوم  دى     ـــــأ.د/ عبد الرحمن الجن -3

 عضواً  -ركهــــــــــــــــــــــالمتح
 الموافقــه. رار :القـــــــ 
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ــــوع  -7  الموضـــ
:   

م  5/1/0202( المنعقد بتاريخ 1بجلسته رقم ) إحاطة مجلس قسم العمارهبخصوص 
 مدرسال – وليد عبد الهادى شورىد/  السيدعلمية المقدمه من بمجمل األبحاث  ال

درجة إلى للترقى إلى اللجنه العلميه الدائمه للعماره والتخطيط العمرانى   –بالقسم
 .  العماره بقسم مساعد أستاذ

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 
ــــوع  -8  الموضـــ

:   

م  5/1/0202( المنعقد بتاريخ 1)بجلسته رقم  إحاطة مجلس قسم العمارهبخصوص 
إلى -بالقسم مدرسال- أيمن محمد زكرياد/  السيد بمجمل األبحاث  العلمية المقدمه من

 مساعد درجة أستاذإلى للترقى الدائمه للعماره والتخطيط العمرانى  ةالعلمي ةاللجن
 .  العماره بقسم

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 
 
 

ــــوع  -9  الموضـــ
:   

المدرس المساعد بقسم –/ تغريد عمر أحمد ثهالباحبخصوص الطلب المقدم من 
وذلك بناءاً على قرار مجلس القسم  بنفس  تعيينها فى وظيفة مدرس بشأن  الديكور

وبعرض  -بمنحها درجة  الدكتوراه م 01/10/0211الجامعة المنعقد بتاريخ 
عقد بتاريخ ( المن5مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )الموضوع على 

على تعيين سيادتها فى وظيفة الموافقه التوصيه بم  قرر المجلس 32/10/0219
 مدرس بالقسم.

 أوصى المجلس بالموافقـه. رار :القـــــــ 

ــــوع  -12  الموضـــ
:   

(المنعقد بتاريخ 011بجلسته رقم) موافقة مجلس قسم النحتبخصوص 
أجازه ستاذ بالقسم األ –ر السيد أ.د/ رأفت السيد منصو منح  علىم 10/1/0202

الفصل الدراسى من بالمملكه العربية السعودية بداية عمل لل بدون مرتب لإلعاره
نهاية العام الدراسى الحالى وذلك طبقاً م  حتى 0202-0219م الجامعى الثانى للعا

 للوائح والقوانين.
 الموافقـه على أن يستكمل األوراق المطلوبه. رار :القـــــــ 

ــــوعالم  -11  وضـــ
:   

( المنعقد بتاريخ 011بجلسته رقم ) النحتموافقة مجلس قسم بخصوص 
أجازه بدون مرتب السيد أ.د/ مصطفى محمود العزبى منح  علىم 10/1/0202

م بداية الفصل الدراسى الثانى للعا لعمل كمحاضر بدولة اليابان وذلك منل ة لإلعار
 .م0202أغسطس  31حتى م 0202-0219الجامعى 

 الموافقــه. رار :لقـــــــا 

10-  
 

ــــوع  الموضـــ
:   

 م5/1/0202( المنعقد بتاريخ 1بجلسته رقم ) موافقة مجلس قسم العمارهبخصوص 
مساعد بالقسم ال ستاذ اال –السيد أ.م.د/ أحمد على أحمد جابر  من على الطلب المقدم

 خارج أوقات العمل الرسميه. المهنةبشأن ممارسة 

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

 اتاإلنتداب  
ــــوع  -13  الموضـــ

: 
م 5/1/0202( المنعقد بتاريخ 51بجلسته رقم) موافقة مجلس قسم الترميمبخصوص 

األستاذ المتفرغ بالقسم إلى قسم النحت  –إنتداب السيد أ.د / حسين محمد على  على
انيه والثالثه جامعة حلوان لتدريس مادة التكنولوجيا للفرقه الث–بكلية الفنون الجميلة 

ساعه أسبوعياً وذلك خالل الفصل  16والرابعه بشعبتيها لمرحلة البكالوريوس بواقع 
 م.0202 -0219الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 الموافقـه على أال يتعارض مع جدول سيادته. رار :القـــــــ 

ــــوع  -14  الموضـــ
: 

  

إنتداب أحد األساتذه والمتضمن طلب  كلية التربيه الفنيهالخطاب الوارد من  بخصوص
م 0202-0219( خالل الفصل الدراسى الثانى  لتدريس مقرر )الرسم الهندسى

وذلك فى المواعيد المتاحه لجدول الفرقه الثانيه بواقع ساعتين أسبوعياً  ةلطالب الفرق
( المنعقد بتاريخ 5مجلس قسم الديكور بجلسته رقم)على األمر وبعرض  - الثانيه

 قد قرر المجلس الموافقه على ترشيح كل من : م32/10/0219
 د/ سيد محمد عبد العظيم -1
 لسنبــــــــــ د/ نادر بدوى -0

 الموافقـه على أال يتعارض مع جدول سيادتهما. رار :القـــــــ 
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 عالقات الثقافيهال  

ــــوع  -15  الموضـــ
: 

الكلية بشأن  المقدم من مجلس مقترح البه المذكره المعروضه والخاص بخصوص
" البيئة الطبيعية لنهر النيل " لفاعليات الورشة الفنية تحت عنوان  تنظيم الكلية

 م.0202مارس  15-7وذلك خالل الفترة من 

 وقد أقر المجلس تنظيم الورشة على النحو التالى :  الموافقه رار :القـــــــ 

أستاذ  –د / إيهاب عبدالله يوسف 2إسناد مهمة تنظيم الورشة إلى أ -1
 2ورئيس قسم النحت 

تقام الورشة بمشاركة طالب الكلية والهيئة المعاونة ، وذلك بالتنسيق  -0
 منظم الورشه العلمية والسيد األستاذ الدكتور/ بين األقسام

يقدم  تشكل لجنة إلعداد تقرير عن الورشة وتسجيل وتقييم األعمال -3
 على أن تشكل الجنة كما يلى :لمجلس الكليه 

 / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه د2السيد أ -
رئيس قسم      د / إيهاب عبدالله يوسف             2السيد أ  -

 النحـــــت
 د / أحمد سليم أحمد سالــم             رئيس قسم التصويــر2السيد أ -

وافق المجلس على إهداء جميع األعمال الفنية للورشه إلى الجامعه  -4
 2اعى الرئيسى للورشه بإعتبارها الر

على أن يتفضل السيد األستاذ  –تنظم الكلية معرضاً فنياً لنتاج الورشة  -5
الدكتور / رئيس الجامعه بإفتتاح المعرض والذى سيتم تحديد موعده 

 2الحقاً 
تقدر القيمة المادية لمستلزمات إقامة الورشة من خامات ووجبات  -6

 2جنيه  32222للمشاركين فى حدود 
ــــوعالموضـ  -16  ــ

: 
( المنعقد بتاريخ 011بجلسته رقم) نحتمجلس قسم الموافقة  بخصوص

إلى الكلية  مصطفى محمود العزبىاإلهداء المقدم من السيد أ.د/ على  م10/1/0211
ريباً تق (سم 92 ) بإرتفاعمن خامة البوليستر  تمثال لوجه إخناتون وهو والمتضمن 

ًً مصري خمسة عشر ألف150222)وقيمته  ً ً جنيها  2( فقط الغير ا

 الموافقـه على قبول اإلهداء مع توجيه خطاب شكر لسيادته. رار :القـــــــ 

ــــوع  -17  الموضـــ
: 

اإلهداء المقدم من السفير/ يسرى القويضى إلى مكتبة الكلية والمتضمن بخصوص 
عدد أربع مجموعات من كتاب "لقاءاتى مع األستاذ ربيع" حيث تتكون كل مجموعه 

أجزاء( ويتناول الكتاب موضوعات ومناقشات حول الفنون التشكيليه من )أربعة 
 المعاصره.

 الموافقـه على قبول اإلهداء مع توجيه خطاب شكر لسيادته. رار :القـــــــ 
 
 
 
 
 
 
 

ــــوع  -18  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 5بجلسته رقم) موافقة مجلس قسم الديكوربخصوص 
السيده أ.م.د/ سهير عبد الرحيم أبو العيون  الطلب المقدم من على  م02/10/0211

المعرض المقام  باألستاذ المساعد بالقسم لتشكيل لجنه إلعداد التقرير الخاص  –
وتم رؤيه تشكيليه -أطياف البهنسا: تحت عنوان م 32/10/0219 بتاريخ  بالكلية
 على النحو اآلتى:اللجنه تشكيل 
 مــأ.د/ محمد إبراهيم هاشــ -1
 ى ــد ربه علـــــأ.د/ صالح عب -0
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 دلى اأ.د/ طارق كمال الدين ع -0

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

ــــوع  -19  الموضـــ
: 

 م02/10/0211( المنعقد بتاريخ 5بجلسته رقم) إحاطة مجلس قسم الديكوربخصوص 
األستاذ المساعد -السيده أ.م.د/ سهير عبد الرحيم أبو العيون  بأنه قد تم ترشيح 

التصميم واإلشراف على تنفيذ الديكور والمالبس الخاصه بالعرض ام ببالقسم للقي
فى غير أوقات العمل  وذلك ،   بنى مزار بقصر ثقافة المسرحى )أطياف البهنسا( 

  2 الرسميه

 أحيط المجلس علماً. رار :القـــــــ 

 الدراسـات العليـا  

ــــوع  -02  الموضـــ
: 

( المنعقد بتاريخ 14ه رقم)بجلست جرافيكمجلس قسم ال موافقةبخصوص 
 التقرير الوارد من اللجنه المشكله من كالً من :على  م6/1/0211

 السيد أ.د/ مجدى سيد سليمان -1
 هــأ.د/ طارق محمود نبيالسيد  -0

 –لعمل مقاصه لفحص األوراق الخاصه بالدارس / مهند داود راضى الساعدى 
قوم الدارس بدراستها فى عراقى الجنسيه لتحديد المقررات الدراسيه التى سوف ي

مرحلة الماجستير بنفس القسم وذلك لمعادلة درجة الماجستير الحاصل عليها من 
جامعة الشرق األوسط بالمملكه األردنيه الهاشميه بدرجة الماجستير الممنوحه من 

 الجامعات المصرية من خالل المجلس األعلى للجامعات.

 الموافقــه. رار :القـــــــ 

ــــوعالموضــ  -01  ـ
: 

مذكرة السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والتى بخصوص 
 م6/1/0211( المنعقد بتاريخ 14موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم)تتضمن 

لدارسه / مريم محمد عبد الفتاح لمدة عام لفترة التسجيل لدرجة الماجستير لالمد على 
(م وينتهى 8/12/0219على أن يبدأ المد من ) (م8/12/0213والمقيده بتاريخ )

 (م7/12/0202فى )

 .الموافقـه على المد رار :القـــــــ 

 شئـون الطــالب  

ــــوع  -00  الموضـــ
: 

الطالبه بالفرقه الثانيه  -الطالبه / خلود عصام محمد طهالطلب المقدم من بخصوص 
لية نظراً لظروفها الصحيه إعادة النظر فى قرار فصلها من الكبشأن  بقسم الجرافيك 

التى تمر بها وذلك بناءاً على التقارير الطبيه المرفقه والصادره من مستشفى المنيا 
  الجامعى  والتى تفيد بحالتها المرضيه.

 ئها فرصه ثالثه وأخيره.على قبول العذر الطبى مع إعطاالموافقــه  رار :القـــــــ 
 

 موضوعات عامــه  

ــــوع  -03  الموضـــ
: 

التأكيد على إيداع إيرادات بخصوص الخطاب الوارد من السيد /أمين الكلية والمتضمن 
المركز اإلنتاجى بالكلية بحساب الخزانه الموحد للكلية رقم 

 (وتشتمل اإليرادات على :9/88724/452/9)
 ورشة النجاره والحداده  -1
 المجلة العلمية  -0
 إيجار قاعات العرض -3
 إيراد زيارة المتحف -4
 الحره المسائيه الدراسات -5
 الدورات التدريبيه -6
ً لالئحة المركز اإلنتاجى  -2 مايستجد من أعمال خاصه بالمركز اإلنتاجى طبقا

 بكلية الفنون الجميلة والمعتمده من وزارة الماليه.

 الموافقــه. رار :القـــــــ 
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 الجــــوده  

 الموضــــوع   -04
:                                                  

  (Narsإعتماد المعايير القومية األكاديميه المرجعيه لقطاع اآلثار )بخصوص 
والوارد من الهيئة القومية لضمان جودة  التعليم والتى تم مراجعتها من قبل لجنه 
علميه متخصصه ولكنها لم توضع بعد على موقع الهيئه القوميه لضمان الجوده وقد 

  22الئحة الساعات المعتمده للقسم تم اإلعتماد عليها فى وضع مقترح 
( المنعقد بتاريخ 51وبعرض الموضوع على مجلس قسم الترميم بجلسته رقم)

 .فقد قرر المجلس الموافقه م5/1/0202

يؤجل للجلسه القادمه ، ويكلف السيد/ مدير وحدة الجوده بمتابعة  رار :القــــــ 
وم والترميم (الخاص بأقسام الرسArsالموضوع فيما يخص إعتماد )

 والخزف.
 الموضــــوع   -05

:                                                  
بخصوص مذكرة السيد د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده والتى تتضمن 
ترشيح وتعيين )نائب أول ، ونائب ثانى( للمدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بالكلية 

 مجلس الكلية. منكوره بعد إعتماد المعايير المذ

 الموافقـه على أن يتم تشكيل لجنة من كالً من: رار :القــــــ 
السيد أ.د/ عميد الكلية                                                     -1

 ً  رئيسا
 عضواً  حدة الجوده                  السيد د/ المدير التنفيذى لو -0
 بق لوحدة الجوده    عضواً   السيد أ.د/ المدير التنفيذى السا -3

 الموضــــوع   -06
:                                                  

 بخصوص مذكرة السيد د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده بالكلية والتى تتضمن
على )المذكوره بالخطاب( إختيار منسقى البرامج  باألقسام العلمية  عرض معايير

 عتماد.مجلس الكلية لإل

 الموافقــه على إعتماد المعايير. رار :القــــــ 
 
 
 
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه  

 

ــــوع  -07  الموضـــ
: 

 م 14/1/0202( المنعقده بتاريخ 4بجلستها رقم )  لجنة شئون التعليم والطالبمحضر 

  2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــــ 

ـــالموضـ  -08  وعـــ
: 

( المنعقده بتاريخ  4رقم ) شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئهلجنة محضر 
 م11/1/0202

 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القــــ   

ــــوع  -09  الموضـــ
: 

 2م 1/0202/ 02بجلستها المنعقده بتاريخ   لجنة العالقات الثقافيةبخصوص محضر 

 2قه على الموضوعات الوارده باللجنه المواف رار :القـــــ 
الموضــــوع   -32

: 
ــــا والبحــــوثبخصوووووص  محضوووور  ــــة الدراســــات العلي ــــة لجن المنعقووووده  بتوووواريخ   لجن

 2م 11/1/0202

 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 

الموضــــوع   -31
: 

 2م 1/0202/ 1يخ   ( المنعقده بتار4بجلستها رقم ) المكتباتمحضرلجنة بخصوص 

رار :القــــــ   2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  

الموضــــوع   -30
: 

  2م15/1/0202المنعقده بتاريخ     محضر لجنة األجهزة العلمية والمعداتبخصوص 
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 2الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 

   
عصراً  الثالثه والنصفحيث كانت الساعة ما تقدم  حضر علىوقد أقفل الم 22هذا   

   2على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن الله 

                                                                                                                                            

أمين المجلس                                                                                    

 ة ورئيس المجلس عميد الكلي

                                                                                            

 / )  أ.د        ) د / رحاب محمد عبدالمنعم (                                 

                                                                              ( محمد إبراهيم هاشم 

  

                                                                                                                                                                              
 


