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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"                                                   
 (20رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر  

 م  21/6/2021المنعقد بتاريخ  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

(  20ع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم ) تم عقد إجتما م   2021/ 6/ 21الموافق   اإلثنينإنه فى يوم        
 تحت رئاسة :     ظهرا  عشر الثانية  كانت الساعة  حيث 

عميد                                                                مــــــــــمحمد إبراهيم هاش    د  /0السيد أ -1
 ه الكلي

 وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم: 
 وثـــحــوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والب                ساــم محمد حسن الجبالسيد أ.د/ هشا -2
وكيل الكلية لشئون التعليم                   ى     ـــــــد / صالح عبد ربه علــــــ0أ  السيد -3

ــ والطــــ ــ ــ     ــالب ــــــــ
 

د / أحمد رجب  0السيد أ  -4
 ر   ـــــــــــصقـــــــ

هاب عبد هللا  إي  /د  0السيد أ  -5
 ف  ــــيوســــ

            مـــيم أحمد سالـلأحمد سد / 0السيد  أ   -6
د / إسماعيل أحمد  0السيد أ  -7

 ـر ـــعامــــــ
د / عبدالرحمن  0السيد أ  -8

 دى ــــ الجنـــــــ
أبو  عبدالرحيم  سهير  / أ.د السيده -9

 ونالعي
ـوح  محمد أبو الفتد /  0السيد أ  -10

 مـــغنيــ
  مالمنع  محمد عبدد /0السيد أ  -11

 مـــإبراهي
د / عبير غريب عبد  0أالسيده  -12

 ـه ـــــــاللــ
جمال يحيى   السيد أ.د / -13

 ى ـــــــــصدقـــ
السيد د/ وليد عبد الهادى   -14

ــ شـــــ  ـورىــــ
السيد  د / سيد محمد   -15

ــ ــــــعبدالعظي  م ــ
 :  وقد تغيب عن الحضور كل من

سامى محمد أبو  د / 0أ   السيد -
 ب ــــــطالـــ

.د/ محمدين محمد  السيد أ -
 ـعــــربيــــــــ

 ك ــــــــــــــــــــستاذ ورئيس قسم الجرافيـــــــــــأ  
 ـت ـــــــأستاذ ورئيس قسم النحـــــــــــــــــــــــــــ  
      أستاذ ورئيس قسم التصويــــــــــــــــــــــــــــــــر  
 اره ــــــ ــستاذ ورئيس قسم العمــــــــــــــــــــــــــأ  
 هــــــــــأستاذ ورئيس قسـم الرسوم المتحركـــــــ  
 ورــــــــــــــــــــــــم الديكــــــــــأستاذ ورئيس قس  

 

 ارــــــأستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة اآلثــــ 
 رــــــــــــــــــــأستاذ بقسم التصويــــــــــــــــــــــ

ــ نة اآلثــــــــــــــبقسم ترميم وصيا  أستاذ        ـارـــ
 ت ــــــــــــ ـــــــــــــــــالنحــ ـمأستاذ مساعد بقس  
 ـــــارهــــــــــــــــــــــــــــــمدرس بقسـم العمــــــ   
 ه ـودة بالكليــالمدير التنفيذى لوحدة ضمان الج  
 
 

 تفرغ بقسـم الديكــــــــــــــــــــــــــــــورأستاذ  م  
 أستاذ متفرغ بقسم النحــــــــــــــــــــــــــــــــــت    
 ــــك الجرافيــــــــــــــــــــــــأستاذ متفرغ بقسم    
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د / أحمد حسين  0السيد أ  -
 ـفـــوصيـــــــــ

أ         السيد  إفتتح  الجلسه  0وقد  المجلس  رئيس   / الرحيم  " د  الرحمن  سيادته   "بسم هللا  بالسادة    مرحباً 

 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :   00األعضاء 

 0التصديق على محضر الجلسة السابقة     : وعالموضـ      -1

 0تم التصديق على محضر الجلسة السابقه    رار :ــــــالقـ          

 ن ـــون العامليــــشئ
 

نيابـة بشأن طلـ  تفـويس سـيادته   -لية  كال  د / عميد  0السيد أ  مذكرة  بخصوص   :  وعالموضـــ -2
باإلمتحانـات والنتـائ   عن مجلس الكلية فى إعتماد جميـ  الموضـوعات الخاصـه  

رعاية  –مرافقة الزوج  –) إعارات   ،  كذلك  مايخص اإلجازات   واإللتماسات
باإلضـافة إلـى  التقـارير الـوارده مـن اللجنـة العلميـة   ،   مهمات علمية (-الطفل   
ومـنح الـدرجات العلميـة  وتعيـين  لترقية  األساتذة واألساتذة المساعدين ،    الدائمة

ــة  00والمدرســين المســاعدين   المدرســين ــن الموضــوعات اإلداري ــا م وغيره
وذلك  عقب إنتهـاء  مجلـس    00والتعليمية الهامة والعاجلة والتى  يتعذر تأجيها  

 د / عميد الكليه0للسيد أم  وحتى إنتهاء  فترة الخدمة  2021الكلية لشهر يوليو  
0 

 0الموافقه   رار :القـــــــ 
ــم ) :  وعالموضـــ -3 ــك بجلســته رق ــس قســم الجرافي ــاري  31بخصــوص إحاطــة مجل ــد بت ( المنعق

م بمـا ورد بتقريــر اللجنـة العلميــة الدائمــه لترقيـة األســاتذة واألســاتذة 7/6/2021
المـدرس بقسـم الجرافيـك   –د / نجيبه عبدالحفيظ الوافى  المساعدين بشأن ترقية  

 0إلى دردجة أستاذ مساعد بنفس القسم والكليه 
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الموافقه على ما ورد بتقرير اللجنة والتى ترى " أن السيدة االدكتوره  رار :القـــــــ 
نجيبه عبـدالحفيظ علـى أبوزيـد  ترقـى لشـغل وظيفـة أسـتاذ مسـاعد   /

 –نون الجميله  شعبة التصميمات المطبوعة بكلية الف  –بقسم الجرافيك  
 0جامعة المنيا " 

 :  وعالموضـــ -4
 

( المنعقــد بتــاري  31بخصــوص  موافقــة مجلــس قســم الجرافيــك بجلســته رقــم )

المـدرس بالقسـم  -د / نجيبـه عبـدالحفيظ  م على  الطل  المقدم مـن 7/6/2021

 0لتعيينها على درجة أستاذ مساعد بالقسم 
 0التوصيه بالتعيين   رار :القـــــــ 
ــم ) :  وعالموضـــ -5 ــته رق ــاره بجلس ــم العم ــس قس ــة مجل ــاري   25بخصــوص إحاط ــد بت ( المنعق

الســيد والمقدمـه مـن   أبحـاث ( 4) عـدد م بمجمـل األبحـاث العلميـة 8/6/2021

إلــى اللجنــة العلميــة - األســتاذ المســاعد بالقســم -د / أيمــن محمــد مصــطفى0م0أ

 0لى درجة أستاذ للترقى إالدائمة للعمارة والتخطيط العمرانى  
 0أحيط المجلس علماً   رار :القـــــــ 
ــم ) :  وعـالموضــ -6 ــك بجلســته رق ــس قســم الجرافي ــة مجل ــاري  30بخصــوص موافق ــد بت ( المنعق

على طلب تجديد األجازه )إعاره خارجيه( الخاصـه بالسـيد أ.م.د/   م10/5/2021
ت ولمـدة عـام أسـتاذ مسـاعد بالقسـم للعمـل بدولـة اإلمـارا  –أحمد عمـر محمـد  

م وذلك بناءاً على المذكره الوارده 31/8/2022م حتى  1/9/2021إعتباراً من  
 من شئون العاملين.

 0الموافقه   رار :القـــــــ 
( المنعقد بتاري  43بجلسته رقم )  الرسوم المتحركهبخصوص موافقة مجلس قسم   :  وعـالموضــ -7

بالسـيد أ.م.د/ محمـد خاصـه  ال  إجـازة اإلعـارة  على طلـب تجديـد    م10/5/2021
للعمـل بجامعـة عفـت بالمملكـه العربيـه أسـتاذ مسـاعد بالقسـم  –  محمود غزالـه
م حتــــى 1/8/2021إعتبــــاراً مــــن دراســــى جديــــد لمــــدة عــــام  الســــعوديه 

 . وذلك بناءاً على المذكره الوارده من شئون العاملين، م 31/7/2022

 0الموافقه   رار :القـــــــ 
ــم ) :  وعــالموضـ -8 ــك بجلســته رق ــس قســم الجرافي ــة مجل ــاري  31بخصــوص موافق ــد بت ( المنعق

د / محمـد خيـرى  0م0بالسـيد أم على  طل  تجديد اإلجازة الخاصـه  7/6/2021
لمرافقـة الزوجـة التـى تعمـل بالمملكـة األردنيـة   األستاذ المسـاعد بالقسـم  -عمر  

مـع تطبيـق ، م 31/8/2022م وتنتهى فـى 1/9/2021الهاشمية على أن تبدأ من 

 0 اللوائح والقوانين
 0الموافقه   رار :القـــــــ 

ــم ) :  وعـالموضــ -9 ــك بجلســته رق ــس قســم الجرافي ــة مجل ــاري  31بخصــوص موافق ــد بت ( المنعق

 –د / محمــد خيــرى  عبدالصــاد  0م0أم علــى  الطلــ  المقــدم مــن 7/6/2021
دنيـة الهاشـمية أثنـاء للتصـري  لـه بالعمـل بالمملكـة األر   األستاذ المساعد بالقسم

 0إجازة مرافقة الزوجة ، م  تطبيق اللوائ  والقوانين المنظمه لذلك 
 0الموافقه طبقاً للوائح والقوانين   رار :القـــــــ 
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ــم ) :  وعــالموضـ -10 ــته رق ــوير بجلس ــم التص ــس قس ــة مجل ــاري  5بخصــوص موافق ــد بت ( المنعق

 األسـتاذ بالقسـم –عبـدالمنعم د /  هالـه محمـد 0السيده أم على من   7/6/2021
لمرافقـة الـزوا الـذع يعمـل بشـركة اتورايـد بو يـة خاصه بـدون مرتـ     إجازه  

مـع م ،  1/8/2021تكساس بالو يات المتحدة األمريكية وذلك لمدة عام يبـدأ مـن  

 0 عدم السماح بالعمل
 0الموافقه   رار :القـــــــ 

ــس قســم ال :  وعالموضـــ -11 ــة مجل ــم )بخصــوص موافق ــك بجلســته رق ــاري  31جرافي ــد بت ( المنعق

المعيـده بالقسـم   –م/ أمـانى بسـام محمـد    المقـدم مـن  الطلـبعلى    م7/6/2021

م حيـث أنـه مضـت المـده 6/6/2017بشأن رفع الجزاء الموقـع عليهـا بتـاريخ  

  0 القانونيه لرفع الجزاء
 0أوصى المجلس بالموافقه   رار :القـــــــ 

 ات اإلنتداب  

قسم   :  وعموضـــال -12 مجلس  موافقة  )  التصويربخصوص  رقم  بتاري   5بجلسته  المنعقد   )

العزيز  اإلنتداب  طلب    على  م2021/ 6/ 7 عبد  هشام  د/  السيد  من    –المقدم 
بالقسم   الجميلة  المدرس  الفنون  بكلية  الفصل    –للتدريس  خالل  أسيوط  جامعة 

الجامعى   للعام  الثانى  يو2021/ 2020الدراسى  بواقع  وذلك  السبت  م  مى 
   والخميس من كل أسبوع. 

  0الموافقه ، على أن يكون خارج جدول سيادته   رار :القـــــــ 
) :  وعالموضـــ -13 رقم  بجلسته  الجرافيك  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   31بخصوص  المنعقد   )

من  2021/ 6/ 7 المقدم  اإلنتدا   طل   على   أم  سالم 0م0السيد  عبدالسالم   / د 
كليعبدالسالم   لتدريس  إلى  والمعلومات  للتكنولوجيا  الحديثة  بالجامعه  اإلعالم  ة 

مادة ) التصميم التفاعلى ( لمدة ثالثة ساعات ، وذلك يوم السبت من كل أسبوع  
 0لمرحلة الماجستير الرقمى   

الموافقه ، مع إستكمال األورا  المطلوبه على أن يكون خارج جدول   رار :القـــــــ 

 0سيادته 
المتحركة   :  وعـالموضــ -14 الرسوم  قسم  مجلس  موافقة  )  بخصوص  رقم  المنعقده  44بجلسته   )

من  14/6/2021بتاري    المقدم  اإلنتدا   طل    على  حسن  م  على   / الدكتور 
جامعة أسيوط لتدريس    –إلى كلية الفنون  الجميلة     المدرس بالقسم  -عبداللاله   

حركة وفنون الكتاب وهى )  شعبة الرسوم المت-المقررات التالية بقسم الجرافيك  
مناظر للفرقة     –مناظر للفرقة  الثالثه  –تصميم الرسوم المتحركة  للفرقة الرابعه  

الدراسى   الفصل  خالل   أسبوع  كل  من  واألحد  السبت  يومى  وذلك    ) الرابعه  
 0م2020/2021الثانى للعام الجامعى  

به على أن يكون خارج جدول  الموافقه ، مع إستكمال األورا  المطلو رار :القـــــــ 
 0سيادته 

رقم   :  وعالموضـــ -15 بجلسته  النحت  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   (  235)بخصوص  المنعقد 
إنتدا   7/6/2021 على  عبدالرحمن  م  عبدالستار  حمدى   / المدرس    –الدكتور 

 جامعة أسيوط لتدريس المقررات التاليه :  –إلى كلية الفنون الجميله  بالقسم
للفرقة الرابعه                       نحت           ـــــيه       مقرر تصميمات رقم -

 شعبة عرائس 
مقرر دراسة ميديا كرنفال      للفرقة الرابعه                       نحت            -

 شعبة عرائس 
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ــ الرســـــــــــــمقرر  -  نحت            للفرقة األولى والثانيه             ـمـــــــ
للعام   الثانى  الدراسى  الفصل  خالل  أسبوع  كل  من  واإلثنين  األحد  يومى  وذلك 

 0م 2020/2021الجامعى 

الموافقه ، مع إستكمال األورا  المطلوبه على أن يكون خارج جدول   رار :القـــــــ 

 0سيادته 
 العالقات الثقافيه 

بجلسته   :  وعالموضـــ -16 الديكور  قسم  مجلس  موافقة  )بخصوص  بتاري   22رقم  المنعقد   )
المقدم من  7/6/2021 الطل   أبوالعيون 0أم على  / سهير  عبدالرحيم  أستاذ  –  د 

المسرحى   العرس  ومالبس   مناظر  بتصميم  قيامها  بخصوص   القسم   ورئيس 
إخراا محمد حسن ، وذلك لفرقة المنيا المسرحية    –"    " برجنت النساج بعنوان  

المسر بالموسم  المنيا  ثقافة  يتم عرضها  2020/2021حى   بقصر  سوف  والتى  م 
 0على أن يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية   –خالل شهر يونيه الحالى 

 0أحيط المجلس علماً   رار :القـــــــ 

) :  وعالموضـــ -17 رقم  بجلسته  العمارة   قسم  مجلس  موافقة  بتاري   24بخصوص   المنعقد   )
األستاذ    –د / حسام الدين صبرى  0م0أن  م على  المذكرة المقدمه م16/5/2021

بمناسبة اليوبيل الفضى لقسم  ومنسق اإلحتفالية المزم  إقامتها  –  المساعد بالقسم
ثقافية تستضيف    -   العماره إحتفالية  تنظيم  فى  القسم  المذكره رغبة  وقد تضمنت 

  كوكبة من المعماريين المتميزين عبر تقنية الفيديو كونفرانس خالل ثالث ساعات 
كل   محور   لكل  عمل  مجموعات  خالل  من  تنفذ  محاور  ثالث  تتخذ  أن  على   ،
مجموعة  تتكون من أحد أعضاء هيئة التدريس وواحد من الهيئة المعاونه تكون  

على أن يعرس خالل  –مهمتهم تنسيق دعوة الضيوف ، كذلك تقديم وإدارة الحوار 
ال قسم  تأسيس  عن  تسجيلى  فيلم  اإلحتفالية  لهذه  عبر   اإلفتتاح  ومشواره  عماره 

 0الخمس وعشرون عاما   

بالتفاصيل   رار :القـــــــ  العلمى  القسم  يوافينا  أن  على   ، المبدأ  حيث  من  الموافقه 
 0الحقاً 

) :  وعالموضـــ -18 رقم  بجلسته  النحت  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   235بخصوص  المنعقد   )
  رئيس القسم   -هاب عبدهللا  د / إي0السيد أم على المذكره المقدمه من  7/6/2021

للمبدعين   الفكرية  الملكية  وحقوق  الفنية  السرقات   موضوع  تم  –بشأن  أنه  حيث 
ال  الخاصه بسيادته  سرقة أحد  الفنية  العمل اتصميمات  به  وهو  تقدم  لذع سبق وأن 
محافظة   أكتوبر  إلى  فى  أبناء  2019أسيوط  لشهداء  التذكارع  النص   لتنفيذ  م 

وبناءا     00الجائزة الثانية بعد حج  الجائزة  األولى     الوطن ، والذع حصل على 
ثقافى عن طريق   أهم حراك  فى  الفكرية  الملكطية  مناقشة حقوق  فالمقترح   عليه 
مارس   فى  يكون  أن  على  القضية  هذه  يناقش  النحت  لقسم  علمى  مؤتمر  إقامة 

 0 م2022

ا رار :القـــــــ  القسم  مطالبة  مع   ، المبدأ  حيث  من  كافة  الموافقه  بوضع  لعلمى 
 0التفاصيل الحقاً  

 
 

) :  وعالموضـــ -19 رقم  بجلسته  التصوير  قسم  مجلس  موافقة  بتاري   5بخصوص  المنعقد   )
د / إبراهيم محمد غزاله إلى دولة بيالروسيا   0السيد أم على  سفر  21/6/2021

، حيث تلقى دعوة للمشاركة خالل الفترة    للمشاركة فى ورشة  التصوير الدولية
 0م 2021سبتمبر   9أغسطس وحتى  25من 

 0الموافقه  رار :القـــــــ 

المدرس بقسم  -الدكتور / حسام الدين محمد مجدى  بخصوص اإلهداء المقدم من   :  وعالموضـــ -20
، وذلك لإلستفادة منها فى    مروحه معدنيه بحامل   2عدد  والممثل فى          العمارة

المنشأ   الجديد  المسرح  فراغ  فترة  تهوية  خالل  بهم  لإلستعانه  الكليه   بحديقة 
عدة   نتاا  هو  اإلهداء  بأن  علما    ، واألنشطة   الفعاليات  من  وغيرها  اإلمتحانات 
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 0تبرعات من عدد من الزمالء واألساتذة من داخل وخارا الكلية 

 رار :القـــــــ 
 

 0الموافقه على قبول اإلهداء ، مع توجيه خطاب شكر لسيادته 
 

 ب شئون الطال
أذكرة  مبخصوص   :  وعالموضـــ -21 الكلية لشئون الطالب0السيد  / وكيل  المقدم    د  الطل   بخصوص 

العماره  –الطالبه / هاجر شريف إبراهيم جمعه  من     المقيده بالفرقة األولى  بقسم 
والتى تلتمس فيه عمل لجنة خاصه لها بسب  إجرائها    م2020/2021للعام الجامعى  

م طبقا   16/6/2021لموافق  الزائدة الدودية يوم األربعاء  ا  عمليه جراحية إلستأصال
الطبى   التى  للتقرير  المادتين  إحتسا   الموافقه على  تلتمس  كذلك  تغيبت عن  المرفق 

 0) األوتوكاد واللغة األجنبية (  غيا  بعذر اإلمتحان فيمهما وهم 

 0المرفق الموافقه على قبول العذر وفقاً للتقرير الطبى  رار :القـــــــ 

أ :  وعالموضـــ -22 السيد  الكلية0مذكرة  عميد   / البكالوريوس    بشأن    د  مشروع  تحكيم  موعد  تحديد 
الجامعى   للعام  الجميلة  الفنون  بكلية  العلمية  يكون  2020/2021باألقسام  أن  على  م 

   كالتالى : 

إنتهاء   القســم                        
 اإلمتحانات 

 لمشروع       موعد تحكيم ا          

          الرسوم المتحركه             
 م 12/6/2021

 م7/2021/  12اإلثنين             

وصيانة    -الجرافيك    ترميم 
 اآلثار 

        14/6  /
 م2021

 م14/7/2021األربعاء            

          التصوير -الديكـور            
 م 16/6/2021

 م25/7/2021األحـــد              

           النحــــت  -العماره             
 م  19/6/2021

 م  26/7/2021اإلثنين              

                
 مالحظــــــــــات

إجازة   علما بأن
 عيد األضحى 
المبارك خالل  

 الفترة  من  
19-
  م23/7/2021

 

 
 :   الموافقه على اآلتى رار :القـــــــ 

 م 2021/ 7/ 12لترميم        اإلثنين         ا –الجرافيك  –الرسوم  -
النحت                                                                -

 م 2021/ 17/7السبت          
التصوير                                   األحــد           –الديكور  -

 م 7/2021/ 25
                         العماره                                     -

 م 7/2021/ 26اإلثنين        
)    بخصوص  :  وعالموضـــ -23 رقم  بجلسته  العماره  قسم  مجلس  بتاري    25موافقة  المنعقد   )

إلى  8/6/2021 بالقسم  المساعدين  واألساتذة  األساتذة  السادة  جمي   إضافة   على   م 
  م2020/2021عام الجامعى  اللجان الثالثية الخاصه بتحكيم مشروع البكالوريوس  لل

0 

  0الموافقه ، على أن يتم موافاتنا باألسماء بالتحديد  رار :القـــــــ 
 الدراسات العليا 
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بشأن    د / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث0مذكرة السيد أ بخصوص    :  وعـــالموض -24

م على أن  2021/ 2020ى   تحديد موعد إنعقاد إمتحان تمهيدع الماجستير للعام الجامع

من    إعتبارا   فى  4/7/2021يبدأ  وينتهى  التاليه  8/2021/ 3م   وذلك  قسام  )  م  

 0   رسوم متحركه (   –نحت  –جلرافيك   –تصوير  –ترميم   –ديكور  –عماره 
 0الموافقه  رار :القـــــ 

) :  وعـــالموض -25 رقم  بجلسته  الجرافيك  قسم  مجلس  موافقة  المنعق31بخصوص  بتاري   (  د 

التوصية   2021/ 6/ 7 الباحث  / محمد عبدالرحمن مرسى  م على   درجة    –بمنح  
المقدمه منه تحت عنوان    حيث أنه قد إنتهى من مناقشة رسالة الدكتوراه    –  الدكتوراه

البصرية  :    المعالجة  إثراء  فى  جرافيك  الكمبيوتر  برام   تقنيات  تكامل  أثر   "
وقد أجرع التصويبات والتعديالت التى     ،    ركة " لتصميمات الجرافيك الرقمية المتح 
   0أقرت بها لجنة الحكم والمناقشه  

 رار :القـــــ 
 

                              0أوصى المجلس بالموافقه على المنح 

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه                              

محضر   :  وعـــالموض -26 ابخصوص  شئون  والطالبلجنة  بتاري   بجلستها    لتعليم  المنعقده 

 م  2021/ 6/ 14

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :القـــــ 
 0 م20/6/2021  بتاري بخصوص محضر لجنة العالقات الثقافيه بجلستها المنعقده  :  وعـــالموض -27

 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه    رار :القـــــ 
 0م 15/6/2021بخصوص محضر لجنة األجهزة  العلمية  المنعقده بتاري    :  وعـــالموض -28
 0الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 

 15  المنعقـده بتـاري   بجلسـتها    لجنة الدراسات العليـا والبحـوثبخصوص محضر   :  وعـــالموض -29

 0م 6/2021/
 0لموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه ا رار :القـــــ 

 

الساعة    00هذا           كانت  حيث  تقدم  ما  على  المحضر  أقفل  والنصف  وقد  الثالثة 
     0على أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا  عصرا   

                                        أمين المجلس                                         
   ورئيس المجلس عميد الكليه 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

أ.د /   )                            ) أ.د/جمال يحيى صدقى  (                     
                                                                                                            (                                                                                                                             محمد إبراهيم هاشم

 
 
 


