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 " بسمميحرلا نمحرلا هللا  "                                                    

 (6رلم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر 
 م 32/6/3122المنعمد بتاريخ 

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

( 4تم عمد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رلم )م 12/4/1028الموافك  اإلثنينإنه فى يوم        
 اسة : تحت رئ الثانية عشر ظهراً كانت الساعة  حيث
ووكيل الكلية للدراسات عميد الكليه لائم بأعمال         دمحم إبراهيم هاشـــــــــــــــــــــــــم   / د 1أالسيد  -2

  وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم:العليا والبحــوث  
صالح عبد ربه د / 1أ السيد -3

 علـــــــــــــــــــــــــــــــى
ريا أحمد د/ زك1السيد أ-4

 حافــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

د / أحمد رجب 1السيد أ -5
 رـــــــــــــــــــــــــــــــصمـــــ

د / طارق كمال الدين 1السيد أ -6
 عادلــــــــــــــــــــــى

د / رأفت السيد 1السيد أ-7
 منصــــــــــــــــــــــــــــــــور 

صالح  د / فاطمه1السيده أ -7
 مدكـــــــــــــــــــــــــــور

د / أحمد سليم أحمد 1السيد  أ-2
 سالــــــــــــــــــــــم

د / إسماعيل أحمد 1م1السيد أ -9
 عامـــــــــــــــــــــر

د / عبدالرحمن عبدالحميد 1م1السيد أ-21
 الجنــدى

دمحم على  د / متولى1السيد أ -22
 ـبعصـــــــــــــــــــ

/  عايده أحمد عبدالعزيز السيده أ. د  -23
 عنافــــــــ

د / طارق أحمد عبدالحميد 1السيد أ-24
 نــــــــــــازل

صطفى محمود  دمحم د /  م1السيد أ-25
 ىالعزبـــــــــ

د / هاله أحمد 1م1السيده أ-26
 عبدالمنعــــــــــــــــــم

/ ضياء عوض أحمد  1السيد د -27
                                                                                            اــــــــــأبوالعطــــــ

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئــــــــــــــــــــــــــــه

تاذ ورئيس لسم أس
 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

أستاذ ورئيس لسم 
 الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

أستاذ ورئيس لسم 
 ــــتالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ ورئيس لسم ترميم وصيانة 
 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أستاذ ورئيس لســم 
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ مساعد والمشرف على لسم 
 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

مساعد ولائم بأعمال رئيس لسم الرسوم أستاذ 
 المتحركــــــــــــــه
أستاذ بمسم 

 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
أستاذ  بمسم 

 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ميم وصيانة أستاذ بمسم تر

 اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
أستاذ بمسم  

 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
أستاذ مساعد بمسم 

 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
رس بمسم مد

 ـتـــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د / طارق محمود 1م1السيد أ -27
 ـهــــــــــــــنبيــــــــ

د / مجدى سيد 1السيد أ -22
 ـــانـسليمـــــــــــــــــــــــ

 و تغيب عن الحضور كل من : 
عبدالحليم  د / وفاء عمر1السيده أ-

 مــــــمسلـــــــــ
د / دمحم إسماعيل 1السيد أ -

 ـنـــجاهيـــــــــــــــــــ

المدير التنفيذى لوحدة توكيد الجودة 
 بالكليــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أستاذ متفرغ بمسم الجرافين )من ذوى الخبرة بالمواد 
 التى تدرس (

 
 

أستاذ متفرغ بمسم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورالديكـــــــ

 

أستاذ متفرغ بمسم الجرافين )من ذوى الخبرة بالمواد 
 التى تدرس (

 0ص التصديك على محضر الجلسة السابمة  بخصو:     وعالموضـــ - 
   1تم التصديك على محضر الجلسة السابمه     رار :المـــــ  

 عاملينالشئون 

 الموضــــــــوع  -2
: 

( المنعمد بتاريخ 9بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم )
جنة لما ورد بالتمرير العلمى النهائى الوارد من ال علىم            7/4/1028

دمحم خيرى ترلية د/  العلمية الدائمة لترلية األساتذة واألساتذة المساعدين بشأن
لدرجة أستاذ مساعد بنفس المسم  رافينجبمسم ال  المدرس  - عبد الصادق

 1 والكلية

الموافمه على ما ورد بتمرير اللجنة العلمية والتى ترى " أن السيد   رار :المـــــــ 
الدكتور / دمحم خيرى عبدالصادق عمر يرلى لشغل وظيفة أستاذ 
مساعد بمسم الجرافين ) شعبة التصميمات المطبوعة ( بكلية الفنون 

 0تمنيات بالتوفيك كل ال مع" 0عة المنيا جام–الجميلة 
 الموضــــــــوع -3

: 

( المنعمد بتاريخ 102بخصوص موافمة مجلس لسم النحت بجلسته رلم )
على ما ورد بالتمرير العلمى النهائى  الوارد من اللجنة العلمية م 10/4/1028

لعلمى الدائمة لترلية األساتذة واألساتذة المساعدين ، والخاص بفحص اإلنتاج ا
لدكتور / ضياء عوض أحمد أبوالعطا المدرس بمسم النحت والمتمدم لوالفنى 

ولد أوصى المجلس ،  لشغل وظيفة أستاذ مساعد بنفس المسم والكليه
  0 مع خالص التهانىالعلمية بالموافمة على منح الدرجة 

أن السيد  الموافمه على ما ورد بتمرير اللجنة العلمية والتى ترى " رار :المـــــــ 
غل وظيفة أستاذ الدكتور / ضياء عوض أحمد أبوالعطا يرلى لش

بكلية الفنون مساعد بمسم النحت) شعبة النحت الفراغى والميدانى(
 كل التمنيات بالتوفيك جامعة المنيا "معالجميلة 

 

 الموضــــــــوع -4
: 

( المنعمد بتاريخ 9بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم )
الخاص بالسيد   النشاط فحص ملف ل تشكيل لجنة  م            على7/4/1028

المدرس بمسم الجرافين  والمتمدم به إلى  - عبد السالم سالم عبد السالمد/ 
  اللجنه العلمية الدائمه للترلى لشغل وظيفة أستاذ مساعد بمسم الجرافين بالكلية

 على أن يكون التشكيل كالتالى :
 مجدى سيد سليمانأ.د/      -              ود خاطرأ.د/ دمحم على محم -
 رـصممنصور أ.د/ أحمد رجب  -

 رار :المـــــــ 
 

 1يتم تشكيل لجنة من جميع أساتذة المسم العلمى 
 

 الموضــــــــوع -5
: 

( المنعمد بتاريخ 4بخصوص موافمة مجلس لسم التصوير بجلسته رلم )
 الممدمه من  رسالة ال فحص ل تشكيل لجنة  على              م 7/4/1028

للحصول على درجة  – مسمالب المساعد المدرس – الشيماء ماهر أنور/ م.م
 على أن يكون التشكيل كالتالى :  الدكتوراه

عايده أحمد عبد أ.د/      -د              ــــــــــأحمد خليل محمأ.د/  -
 العزيز

 مدحت ناصر عبد الفتاحأ.د/  -

 1وافمه الم رار :المـــــــ 

 الموضــــــــوع -6
: 

 مدرس المساعدال  – الشيماء ماهر أنور/  .ممبخصوص الطلب الممدم من 
،  حيث تم منحها  بدرجة مدرس بالمسم اتعيينهبشأن          التصويربمسم 

م 13/3/1028تخصص التصوير بتاريخ  –درجة الدكتوراه  فى الفنون الجميلة 
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( المنعمد بتاريخ 4)بجلسته رلم  ويرمجلس لسم التص على األمر، وبعرض 
  المسمنفس مدرس ب على درجة تعيينهاوافك  المجلس على فمد   م7/4/1028

 0 والكليه
 1أوصى المجلس بالموافمه  المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -7
: 

 والمتضمن  السيد أ.م.د/  المشرف على لسم العماره خطاب بخصوص 
رفيده محى الدين /  م.م الممدمه من لرسالة ا فحصل تشكيل لجنةالموافمه على 

 :على أن يكون التشكيل كالتالى  للحصول على درجة الدكتوراه دمحمأحمد العطار 
                رئيسا                بــــسامى دمحم أبو طالأ.د/  -
 عضوا                ىطارق كمال الدين عدلأ.د/     -
 عضوا              إسماعيل أحمد عامرد/ م.أ. -

 المــــــرار : 
 

  1الموافمه 

 الموضــــــــوع -7
: 

 

 على لموافمهبشأن ا السيد أ.م.د/  المشرف على لسم العمارهبخصوص خطاب 
المنعم  العزيز عبدساره عبد/ م.م  الممدمه من لرسالة افحص لتشكيل لجنة 

 : لتالىعلى أن يكون التشكيل كا  للحصول على درجة الدكتوراه - الجزيرى 
أستاذ العماره الداخليه بمسم الديكور وعميد      ب  ــــسامى دمحم أبو طالأ.د/  -

 كلية الفنون الجميلة السابك.              
أستاذ العماره الداخليه ورئيس لسم         ىدلاطارق كمال الدين عأ.د/  -

 .الديكور
رئيس  أستاذ مساعد ولائم بأعمال      أ.م.د/ إسماعيل أحمد عامر -

 العمارهلسم

 1الموافمه  المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -2
: 

 

السيده د/ آمال عبد الحليم دمحم  مولف بشأن مذكرة شئون العاملين  بخصوص
حيث أنها تعتبر األستاذ المتفرغ بمسم العماره بالكليه  –بركى سليمان الد
وأن تمدمت سبك  فمد –م 2/9/3127عن العمل إعتبارا  من تاريخ  منمطعة 

بطلب لتجديد اإلعاره الداخليه الخاصه بسيادتها للعمل بالمعهد العالى للهندسه 
وتم موافمة المسم ومجلس الكلية "  للعام السابع  " والتكنولوجيا بمدينه العبور

ألوراق الخاصه باألجازه المطلوبه بعد وتم إرسال جميع ا، على التجديد 
 –داد رسوم المجلس األعلى للجامعات إستيفائها بما طلب منها )إيصال س
م 27/21/3127( إلى الجامعه بتاريخ بهاإستيفاء إلرار الزمه الماليه الخاصه 

نه لم يرد من الجامعه ما يفيد الموافمه على طلب تجديد األجازه أل ونظرا   ، 
بأنها تعتبر منمطعة هن العمل إعتبارا  من  فمد تم إنزارها بإنزارين 

نائب رئيس سال عدة مخاطبات إلى السيد أ.د/ تم إر ذلن م ، ك2/9/3127
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن إستعجال لرار التجديد لوزارة 

 التعليم العالى ولم يرد إلينا حتى تاريخه مايفيد الموافمه على التجديد.
 227 ) وعليه فاألمر معروض على المجلس المولر بشأن تطبيك نص الماده

 1على سيادتها من عدمه  من لانون تنظيم الجامعات(

 1الموافمه على تطبيك اللوائح والموانين  المــــــرار : 

 اإلنتدابات  

 الموضــــــــوع -9
: 

 

( المنعمد بتاريخ 8بجلسته رلم ) الديكورموافمة مجلس لسم بخصوص 
المدرس  -  وائل كمال الدينالسيد د/ إنتداب  على                 م1/3/1028

خالل الفصل  لى للتكنولوجيا بالعاشر من رمضانبالمعهد العا  بالمسم للتدريس
األحد " السبت ،  م لمدة يومين 3127/3122عام الجامعى الدراسى الثانى لل
 .على أن يكون خارج جدوله الدراسى  " من كل أسبوع

 المــــــرار : 
 

 1ه الدراسى الموافمه ، على أن يكون اإلنتداب خارج جدول
 الموضــــــــوع -21

: 

فنان  -  أمينإنتداب السيد / ناثان دوس  طلب بخصوص إعادة عرض 
لتدريس ساعات التمرين لمادة نحت  -تشكيلى حر ال يعمل بالجهات الحكومية 

للفصل بمسم النحت  نحت ميداني شعبة  –خامات مباشر للفرلة الثالثة والرابعة 
  0م  1027/1028الدراسي الثاني 

على أن يعامل كفنان تشكيلى حر ال يعمل الموافمه        المــــــرار : 
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1                                                   
 الثمافيهالعاللات                                                                                           

 الموضــــــــوع -22
: 

( المنعمد بتاريخ 8بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم )
أستاذ  –د / أحمد رجب صمر 1السيد أم على الطلب الممدم من 7/4/1028

م إلى 10/7/1028بشأن سفره إلى  دولة النمسا خالل الفترة من  ورئيس المسم
3/8/1028 ً  The dust of the “تحت عنوان  م ، وذلن إللامة معرضاً خاصا

country”  : 1على أال تتحمل الجامعه أية نفمات 

 1الموافمه  المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -23
: 

خبير صناعة  –المصمم اإلستشارى/صالح إدوارد  اإلهداء الممدم منبخصوص 
ة إلى مكتب -  وإنشاء الكونتر ، وخبير إستشارى المجففات الصناعيه لألخشاب

 ه( كتيبات من مؤلفات 6عدد )  والممثل فى ، جامعة المنيا –كلية الفنون الجميلة 
وذلن لتحميك اإلستفاده الفنية م" 3122تحت عنوان "األخشاب وتشطيبها 
 .والعلمية لطالب الكلية فى هذا المجال

 1الموافمه على لبول اإلهداء ، مع توجيه الشكر لسيادته  المــــــرار : 

 موضــــــــوعال -24
: 

األعمال الفنيه المهداه من الفنانين المشاركين فى ورشة العمل  بخصوص
والممام خالل  للفنون ،الفنيه المصاحبه لفاعليات ملتمى جبل الطير الدولى 

 ، جامعة المنيا  -لفنون الجميله  كلية ابم 3122ابريل  35-25ن الفترة م
مبلغا  ولدره بى تمدر ليمتها الماديه والت( ستة وثالثون عمال  فنيا  47) هم وعدد

ُ فمط ألف  (مليون وأربعمائه وأربعون 20551111ولدره )   جنيها  مصريا
للتمييم المادى لتلن األعمال ، وموافاتنا  وذلن بناءا  على تشكيل لجنة ،  الغير

على ولد شكلت اللجنة بمحضر إنعماد اللجنة وجدول تمييم األعمال الفنية 
  :التالى النحو

 لكليه عميد ا                            م ــــــــد / دمحم إبراهيم هاشــــــ1أ                                  
 رئيسا  

 ستاذ بمسم التصوير ولومسير أ        ــهـد / إبراهيم دمحم غزالــــــــــ1أ
 عضوا        ىـــــــــالملتم

 أستاذ ورئيس لسم          رـــــــــــــــــــــد / أحمد رجب صم1أ
 عضوا     ن   ــــــــــــــــــــــــالجرافي

  أستاذ بكلية الفنون الجميله          د / صالح دمحم إبراهيم المليجى1أ– 
 عضوا     جامعة حلوان 

  فنان                                ا ـــــ/ أحمد ذوالفمار شيحــالفنان
 عضوا                                               ىتشكيل

 1الموافمه على لبول اإلهداء  المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -25
: 

تشكيل لجنة لتمدير الميمة  بشأن د / عميد الكليه1مذكرة السيد أبخصوص 
المادية لألعمال الفنية المهداه إلى متحف الفن الحديث ، والتى سبك وأن وافك 

ًً والممدمه من كل من :عليها مجلس الكلي ً  ة ولم يتم تمييمها ماديا
) لوحة فنية بعنوان " أنين " ألوان خشب          الفنانه / أمل النحراوى -

 على توال (
 م25/3/1028موافمة مجلس الكليه بتاريخ 

) عدد خمسة لوحات فنية " تصوير  د / سامى دمحم أبوطالب1السيد أ -
وافمة مجلس الكليه بتاريخ م –من أعمال سيادته (  فوتوغرافى "

 0م 10/2/1027
 تشكل لجنة من كل من :  المــــــرار : 

 د / أحمد رجب صمـــــر            رئيسا  1أ -
 د / صالح عبدربه على             عضوا  1أ -
 عضوا                د / زكريا أحمد حافظ1أ -

 شئون الطالب  
 الموضــــــــوع -26

: 

بشأن تحديد موعد تصحيح المواد  / عميد الكليهد 1مذكرة السيد أبخصوص 
إلمتحانات دور مايو  وتحكيم مشروع البكالوريوسللفرلة الرابعة 

 0م بجميع األلسام العلمية بالكلية 1027/1028

 الموافمه على اآلتى : رار :المــــــ 
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 م 2/7/3122يوم األحد الموافك  -
 نحت (ال –التصوير  –موعد التحكيم بألسام ) الترميم 

 م 3/7/3122يوم اإلثنين الموافك  -
 الرسوم المتحركة ( –موعد التحكيم بألسام ) الجرافين 

 م 4/7/3122يوم الثالثاء الموافك  -
 العماره ( –موعد التحكيم بألسام ) الديكور 

على أن تكون مواليت العمل للطالب بجميع األلسم العلمية 
، وحتى  خالل فترة المشروع من الساعة التاسعة صباحا  

 1السادسة مساءا  
 

 الموضــــــــوع -27
: 

بشأن  د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب1مذكرة السيدأبخصوص 
المعولات التى تالحظت أثناء متابعة سير اإلمتحانات  للفصل الدراسى الثانى 

م ، والتى أثرت على سير اإلمتحانات بالشكل 3127/3122للعام الجامعى 
ءاً عليه فمد إلترح سيادته عدة ممترحات لمعالجة تلن المعولات ، وبنااألمثل 

 وهى كالتالى :
أن يحدد واضعى  أسئلة اإلمتحان كتابة على  مظروف األسئلة وبشكل  -2

واضح حجم ومماس مكعب الطين أو الجبس أو مماس بالطات الجبس 
 0 التى تستخدم فى اإلمتحان ) بالنسبة إلمتحانات لسم النحت (

واضحى األسئلة فى إمتحان خامات نحت مباشر المحدد له أن يموم  -1
الحديد الخرده باإلشراف على توفير الحديد الخرده المطلوب لإلمتحان   

لجميع الطالب ، على أن يموم كل طالب بإختيار ما يناسبه لتنفيذ 
اإلمتحان ، أو أن يتم توزيع الكمية على عدد الطالب من خالل عمل 

 0من الحديد الخرده أو الحديد  مجموعات بعدد الطالب
يموم واضعى األسئله بإرفاق صوره لتكوين الطبيعة الصامته مع ورلة  -2

األسئلة يموم من خاللها مرالب اللجنه بوضع نفس التكوين ، وذلن فى 
 حالة عدم وجود أحد واضعى األسئله      

ويكون أما بالنسبه لتوفير الطبيعة الصامته فيتم بناء بناءاً على الصوره  -3
بمعرفة أمين الكليه لبلها بولت كافى ، على أن تبمى عهده مستديمه فى 

 0الكلية خاصه باإلمتحانات 
يحدد واضعى األسئلة كتابة على مظروف األسئلة بوضوح  والسماح  -4

للطالب بإحضار ورق أو خامات من الخارج ، أو أن يتم اإللتزام التام 
 0بالخامات الممدمه من الكليه 

يموم الطالب بإحضار الشاسيه أو البرواز الخاص به  أوصى بأن -5
بإعتباره أداة إمتحان كاأللوان وبالى أدوات الرسم وليس كورلة إجابه ، 

 0ويكفى أن توفر الكلية حامل التصوير  ومنضدة الرسم 
 

 1الموافمه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -27
: 

رئيس لجنة تعديل  –ليمان د / مجدى س1السيد أبخصوص المذكرة الممدمه من 
والمتضمنة ضوابط التعديل الممترحة للعرض على المجلس المولر  الئحة الكلية

 وهى كالتالى :
 0الحفاظ على ما جاء بعدد الساعات فى الئحة الكليه  -2
تعديل نظام اإلمتحانات بممررات التخصص  ) العملى ( أعمال سنه  -1

 0ى ) جلسات ( شفو –وجلسات شفوى بالفصلين + إمتحان نظرى 
تعديل ساعات اإلمتحان لممررات المواد النظرى بحد ألصى ساعتان  -2

 0للماده 
 0حذف وتعديل بعض الممررات لأللسام العلمية حسب رؤية كل لسم  -3
إضافة بعض الممررات الجديده مثل " برامج الحاسوب والتمنية الرلمية  -4

0 
الخط  (  – اللغه –تعديل مسمى الممررات المساعده مثل ) التشريح  -5

مصطلحات باللغة األجنبية  –على أن تكون كالتالى  ) تشريح فنى 
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 0تشكيالت خطية (  –
 0اإللتزام بنظام الفصل الدراسى للمواد لأللسام العلمية  -7
إضافة مادة بحث مشروع + مادة مشروع التخرج خالل التيرم الثانى  -8

+  للفرلة الرابعه على أن تكون ) جلسات شفوى + إمتحان نظرى
 0ساعات عملى (

 0وضع التدريب العملى باأللسام بالفرلة الثالثة والرابعه فى نصف العام  -9
 :الدراسات العليا 

ً بممررات دراسية وإمتحانات نهاية  -   ً دراسيا مرحلة الدكتوراه تكون عاما
 0العام 

إلغاء نظام سموط الطالب فى أى ماده بما يترتب عليه سموطه للعام  -
 0، ويتم إعادة إمتحان الماده بإمتحان التخلفات  الدراسى بالكامل

% حضور ، 74تحديد نسبة الحضور والغياب للتأهيلى والتمهيدى   -
 0% غياب للعام الدراسى 14

 0عمل جلسات شفوى بمواد مرحلة التأهيلى والتمهيدى  -
 رار :المــــــ 

 

 1تخاطب األلسام العلمية ألخذ اآلراء حول الممترحات 
  

 

 وحدة ضمان الجوده  موضوعات
 الموضــــــــوع -22

: 

  ( المنعمد بتاريخ4بجلسته رلم ) التصويرموافمة مجلس لسم بخصوص 
إعتماد توصيف برنامج الدكتوراه ، تمرير  على              م7/4/1028

 الخاص بـبرنامج الدكتوراه  ، وتوصيف مجاالت إمتحان تأهيلى الدكتوراه 
، وتمرير مجاالت إمتحان تأهيلى الدكتوراه ى(التصوير الجدار –)التصوير 
 .)التصوير( الخاص بـ 

 1تعاد للمسم العلمى للمراجعه  رار :المــــــ 

 اللجان المنبثمة عن مجلس الكليه  

 الموضــــــــوع -29
: 

 0م 23/4/1028محضر لجنة العاللات الثمافية بجلستها المنعمده بتاريخ    

 رار :المــــــ 
 

  1على الموضوعات الوارده باللجنه   الموافمه
 وعـالموضـــــــ -31

: 

 

( المنعمده بتاريخ    8محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بجلستها رلم )
 0م23/4/1028

 رار :المــــ 
 

 الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه.
 
 

 الموضــــــــوع -32
: 

 

المنعمده بتاريخ  ( 8بجلستها رلم )ب لجنة شئون التعليم والطالبخصوص محضر 
 م 23/4/1028

 رار :المـــــ 
 

 1الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 
الموضــــوع  -33

: 

(  المنعمووده بتوواريخ  8لجنووة المكتبووات بجلسووتها رلووم )محضوور بخصوووص محضوور 
 م 8/4/1028

رار :المـــــــ   1 الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 

الموضــــوع  -34
: 

الدراسات العليا والبحوث المنعمده  بتاريخ  لجنة محضر بخصوص 
 م 23/4/1028

رار :المــــــ   1الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه  
 

الثالثة والنصف المحضر على ما تمدم حيث كانت الساعة هذا ولد ألفل      
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   0الجلسة المادمة بإذن هللا على أن يعود لإلنعماد فى        عصراً 
                                                                                                                                          

                                           أمين المجلس                          
  ةعميد الكلي                   

                                                                                                                 
 ورئيس المجلس   

 
 

دمحم  د /1) أ                    د / أحمد سليم أحمد سالم  (  1) أ 
                                                                             ( إبراهيم هاشم 

  
                                                                                                                                                                                  

 

  


