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 م ميحرلا نمحرلا هللا" بس                                                                          

" 

 (6)رلم جلسة ال –ة الفنون الجميله يإجتماع مجلس كلمحضر 
 م21/6/1027 المنعمد بتاريخ  

------ 
( 6) رلمة تجلسبميله تم عمد إجتماع مجلس كلية الفنون الجم 12/6/2017 الموافك اإلثنينإنه فى يوم    
 : رئاسة  تحت  ظهرا  عشر الثانية  ةالساع كانت حيث

وبحضور كل من الساده أعضاء  عميد الكليه              ب ـسامى دمحم أبوطال السيد األستاذ الدكتـور / -2
 وهم:المجلس 

د ربه صالح عبد / 0أ السيد -1
 ى         علـــــــــــــــــــــــــــ

 ـميم هاشـــــــــــــــــــــــد / دمحم إبراه0السيد أ-3
د / زكريا أحمد 0السيد أ-4
  ظـــــــــــــــــــــــــــــحاف
د  /  أحمد رجب 0السيد أ -5

 رـــــــصمـــــــــــــــــــــــ
هللا  عبد د / إيهاب 0السيد أ -6
  فــــــــــــــــــــيوس
الح د / فاطمه ص0السيد ه أ -7

 ورـمدكـــــــــــــــــــــ
 ـم بد المنعــم إبراهيـــــــــــد / دمحم ع0السيد  أ -8
 فد دمحم عبداللطيــــــــــــــد / عي0م0السيد أ -9
د / إسماعيل أحمد 0م0السيد أ -20

 رــــعامـــــــــــــ
 اسهشام دمحم حسن الجبـــــ د / السيد أ.م.  -22
 عــــــــــــــــ ربيـــــد / دمحمين دمحم0السيد أ -21
د / حسين دمحم 0السيد أ -23
 ىـلـــــــــــــــــــــــــع
د / طارق محمود 0السيد أ -24

             ه         ـنبيــــــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالطـــــــــــ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 
 وثــــــــــــــــــــــــــــــوالبحـــــ

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
  هبيئـــــــــــــــــــــــــــال

أستاذ ورئيس لسم 
 نــــــــــــــــــــــــــــــالجرافيــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ ورئيس لسم 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ ورئيس لسم ترميم وصيانة 

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــاآلثــــــــــ
أستاذ ورئيس لســم  

 رـــــــــــــــــــــــــــــــالتصويـــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ ورئيس لسم الرسوم  

 هـــــــــــــــــــــــــــــــالمتحركـــــــــــــــــ
أستاذ مساعد والمشرف على لسم  

 ارهـــــــــــــــــــــــــــــــالعمــــــــــ
أستاذ  مساعد والمشرف على لسم  

 ـورــــــــــــــــــــــــــــــالديـــكــــــ
ستاذ بمسم أ 

 تــــــــــــــــــــــــــــــالنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ متفرغ بمسم ترميم وصيانة  

 ارــــــــــــــــــــــــــــــاآلثـــــــــ
المدير التنفيذى لوحدة الجودة   

 هــــــــــــــــــــــــــــــبالكليــــــــــــــ
 ولد تغيب عن الحضور كل من  :

أستاذ متفرغ بمسم          ـان           ــــــــــــــــــد / مجدى سيد سليمــــــــــ0السيد أ-
نـــالجرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أستاذ مساعد بمسم              دق        ـد / أحمد  على حيـــــــــــــــــــــــــ0م0السيد أ-
رـالتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المدرس بمسم الرسوم                    نـــالسيد ه  د / إعتماد ياسين عبد الرحمــــــــــــ -
هــالمتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أستاذ متفرغ بمسم النحت وأكثرخبرة                      نــد / دمحم إسماعيل جاهيـــــــــــــــــــ0السيد أ -
درسـودراية بالمواد التى تـــ  
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متفرغ  بمسم الجرافين وأكثرخبرة أستاذ                    ر ـــــــــــــــد / دمحم على محمود خاطــــ0السيد أ-
اد التى تدرسودراية بالمو  

  
د / رئيس المجلس الجلسة " بسم ميحرلا نمحرلا هللا " مرحبا  0هذا ولد إفتتح السيد أ          

 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التالية :        00سيادته بالسادة األعضاء  
 

ـــوع -2  الموضـــ
: 

 0بخصوص التصديك على محضر الجلسة السابمة 

ـــــ  رار المـــــ
: 

 0تم التصديك على محضر الجلسة السابمه 

 
 شئون العاملين

 
 

على بشأن الموافمة  السيد أ.م.د/ المشرف على لسم العماره خطاب  بخصوص : وعالموض -1
المدرس –بالسيد م.م/ خالد يوسف دمحم يوسف تشكيل لجنة الفحص الخاصه 

الجميلة الفلسفة فى الفنون دكتوراه درجة  همنح حيث تم المساعد بالمسم
  بتاريخ    مجلس الجامعة المنعمدبناءا  على موافمة   عمارهالتخصص 

 : كالتالىعلى أن تشكل اللجنه   م30/5/1027
وكيل الكلية لشئون و بمسم الديكور  أستاذــم    ـــأ.د/ دمحم إبراهيم هاش -2

               الدراسات 
                                                                                                     

                                                                                                  العليا والبحوث 
بمسم المتفرغ   ستاذ األ   ر    ــدمحم على خاطـــــــــ أ.د/ -1

                                                                                                                    ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــالجرافي
  األستاذ المساعد بمسم  العماره     أ.م.د/ إسماعيل أحمد عامر  -3

                                    مسم                                                     الالمشرف على و
 من التوصية أن المسم ليس لديه مانع بولد أفاد سيادته                     

 .  التعيينب

 0الموافمه على تشكيل لجنة الفحص  رار :المــ 

 بشأن الموافمة على السيد أ.م.د/ المشرف على لسم العمارهخطاب  بخصوص : وعالموض -3
– هشام على أبو الوفا عبد العاطىم.م/ بالسيد لفحص الخاصه تشكيل لجنة ا

درجة دكتوراه الفلسفة فى الفنون  همنح حيث تمالمدرس المساعد بالمسم 
 30مجلس الجامعة المنعمد بتاريخ  بناءا  على موافمة   عمارهالالجميلة تخصص 

 : كالتالىعلى أن تشكل اللجنه   م5/1027/
  عميداألستاذ بمسم الديكور و     بـــــــسامى دمحم أبو طالأ.د/  -2

 ة ــــــــــــــــــــــكليال
كيل وو ديكورلا ستاذ بمسماأل      ىـــــــــــصالح عبد ربه علأ.د/  -1

  ون ــــــــــــالكلية لشئ
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              التعليم والطالب 
 و مسم العمارهبمساعد الستاذ األ ر  ـــل أحمد عامأ.م.د/ إسماعي -3

  المسم المشرف على
 من التوصية  أن المسم ليس لديه مانع بولد أفاد سيادته                    
 0 التعيينب

 0الموافمه على تشكيل لجنة الفحص  رار :المــ 

منعمد بتاريخ ( ال25بجلسته رلم ) ترميمموافمة مجلس لسم ال بخصوص : وعالموض -4
 –الباحثة / المدس مختار حامد  على الطلب الممدم من            م 5/6/2017

 هامنح تمحيث  المسمبمدرس مساعد بشأن تعيينها فى درجة  المعيده بالمسم
ناءاً تخصص الترميم وصيانة اآلثار ب -فى الفنون الجميلة  درجة الماجستير 

 0 م30/4/2017 ريخالمنعمد بتاموافمة مجلس الجامعة على 

 0على التعيين  أوصى المجلس بالموافمة رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 23بخصوص موافمة مجلس لسم الترميم بجلسته رلم ) : وعالموض -5
السيد  د / دمحم أبوالفتوح محمود  على تجديد إعارة              م 3/4/2017
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ن سعود بالمملكة العربية للعمل بكلية السياحة واآلثار جامعة المل غنيم
 0م  1/9/2017م ، وذلن إعتبارا  من 2017/2012للعام الجامعى  السعودية

  الموافمــــه. رار :المــ 
( المنعمد بتاريخ 5بجلسته رلم ) تصويرموافمة مجلس لسم ال بخصوص  : وعالموض -6

األستاذ  -أ.د/أمل صبرى دمحم  على الطلب الممدم من              م 5/6/2017
بجامعة الملن عبد العزيز بالمملكة العربية للعمل  إعارتهابشأن تجديد  بالمسم
 0وذلن طبما  للوائح والموانين  ، م 2012/ 2017للعام الجامعى  السعودية

 الموافمــــه. رار :المــ 
 
  

على الطلب   لسم العمارهد / المشرف على 0م0السيد أموافمة  بخصوص : وعالموض -7
 إعارته بشأن تجديد األستاذ بالمسم  -جمال أحمد عبد الحميدأ.د/لممدم من ا

/ 2017الجامعى الخامس  للعمل بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام
 0 م 2012

 .بعد إستكمال األوراق المطلوبه  هالموافم رار :المــ 

على الطلب   سم العمارهد / المشرف على ل0م0السيد أموافمة بخصوص  : وعالموض -8
 بشأن تجديد  بالمسمالمساعد األستاذ  -أ.م.د/أيمن دمحم مصطفى الممدم من 
 رابعبالمملكة العربية السعودية للعام الجامعى ال أم المرىللعمل بجامعة  إعارته
 0م  2012/ 2017

 .بعد إستكمال األوراق المطلوبه  هالموافم رار :المــ 

على الطلب   د / المشرف على لسم العماره0م0السيد أوافمة مبخصوص  : وعالموض -9
إعارتها  بشأن تجديد مسم الالمدرس ب –د / لبنى عبدالعزيز أحمد   الممدم من
، جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية  -بكلية العمارة والتصميمللتدريس 

 0م 2017/2012وذلن عن العام الجامعى 

 .  هـــالموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 21بجلسته رلم ) ديكورموافمة مجلس لسم البخصوص  : وعالموض -20
أ.م.د/ رشا محمود  الطلب الممدم منإعادة عرض على             م 6/6/2017

جامعة أكتوبر للعلوم  -بكلية الفنون والتصميم بشأن إعارتها للعمل  الزينى
م ، وذلن بعد تسليم األعمال 2017/2012للعام الجامعى الحديثة واآلداب 

 0المكلفة بها 

 . ه بعد تسليم األعمال الموكله بها فى أعمال الجودةالموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 20رلم )بجلسته  ديكورموافمة مجلس لسم البخصوص  : وعالموض -22
 -د/ياسر دمحم عبد الجواد الطلب الممدم من على               م 2/5/2017

لمدة  بجامعة عمان األهلية باألردنللعمل  إعارتهبشأن تجديد  المدرس بالمسم
 م.31/2/2017من إعتبارا   عام 

 الموافمــــه. رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 21بجلسته رلم ) ديكورموافمة مجلس لسم البخصوص  : وعالموض -21
 -سيد السمنودى أ.د/جمال الالطلب الممدم من  على            م 6/6/2017

كعضو هيئة تدريس  تعملوالتى  مد إجازة مرافمة الزوجة  بشأن األستاذ بالمسم 
ولد تعهد سيادته بتمديم عمد  مان للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلماراتجعبجامعة 

 عمل الزوجة لدى وصوله ، وكذلن إستكمال جميع األوراق 

 ه بعد إستكمال األوراق.الموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 21بجلسته رلم ) ديكورموافمة مجلس لسم البخصوص  : وعالموض -23
 –د/ محمود أحمد دمحم إسماعيل من الطلب الممدم  على              م6/6/2017

المملكة األردنية بللدراسه  تجديد إجازة مرافمة الزوجة بشأن  المدرس بالمسم
بإستكمال  ، علما  بأنه سوف يموم م2017/2012مادم الدراسى الللعام  الهاشمية

 0الوثائك والمستندات الخاصه باإلجازة لبل موعد إنتهاء إجازته الحاليه 

 ه بعد إستكمال األوراق.الموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 21بجلسته رلم ) ديكورموافمة مجلس لسم البخصوص  : وعالموض -24
 –د / زينب لطفى عبدالحكيم من الطلب الممدم  على              م6/6/2017
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بشأن تجديد إجازة اإلعارة  الخاصه بها للعمل بجامعة العلوم  المدرس بالمسم
 0لمدة عام دراسى  التطبيمية الخاصه بالمملكة األردنية الهاشمية 

 . ه على أن تراعى نسبة أعضاء هيئة التدريس بالمسمالموافم رار :المــ 

 /5/6بتاريخ  المنعمد (192بجلسته رلم ) نحتموافمة مجلس لسم البخصوص  : وعوضالم -25
 - الشيماء مجدى على/ م هالسيدالطلب الممدم من على             م 2017
بدولة اإلمارات لذى يعمل او- زوجال ةرافمإجازة متجديد بشأن  مسمالب المعيده
 0  م29/7/2017بدأ من يلمدة عام  - العربية

 الموافمــــه. رار :مــال 

( المنعمد بتاريخ 20بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم  ) : وعالموض -26
عارة للعمل لإل إجازة   د /  أحمد عمر  دمحم0م0السيد أم على منح 11/6/2017

لمدة عام دراسى  استاذ مساعد بجامعة الشارلة بدولة اإلمارات فى  وظيفة 
" على أن يتم إستكمال األوراق  م 32/8/1028م وحتى 2/9/1027يبدأ من 
 0 المنظمة لذلن مع تطبيك اللوائح والموانين ، " 

 .ه بعد إستكمال األوراقالموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 20بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم  ) : وعالموض -27
بالسيد د / دمحم لزوجة الخاصه على تجديد إجازة مرافمة ا     م 11/6/2017

 معم ، 31/2/2012م وحتى  1/9/2017يبدأ من  لمدة عام  خيرى عبدالصادق
 0المنظمة لذلن  ك اللوائح والموانين يتطب

 ه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.الموافم رار :المــ 

منعمد بتاريخ ( ال20)ة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم بخصوص موافم : وعالموض -28
د / اشرف عباس 0م0للسيد أم      على تجديد إجازة  اإلعارة 11/6/2017
لمدة عام يبدأ   بجامعة الزرلاء األهلية بالمملكة األردنية الهاشميةللعمل   حسين
المنظمة  ك اللوائح والموانين يتطب معم 30/9/2012م وحتى 30/6/2017من 
 0لذلن 

  يك اللوائح والموانين المنظمه.ه مع تطبالموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 20بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ) : وعالموض -29
د / وائل عبدالصبور 0م0للسيد أم      على تجديد إجازة  اإلعارة 11/6/2017

لمدة عام   بجامعة الشرق األوسط بالمملكة األردنية الهاشميةللعمل   عبدالمادر
 ك اللوائح يتطب مع           م 31/2/2012م وحتى 1/9/2017من  يبدأ

 0المنظمة لذلن  والموانين 

 ه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.الموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 20بخصوص موافمة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم ) : وعالموض -10
د/ محمود مراد  للسيدعارة م      على تجديد إجازة  اإل11/6/2017

عبداللطيف للعمل بجامعة الشرق األوسط بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة عام 
ك اللوائح والموانين يتطب معم 32/8/1028م وحتى 2/9/1027يبدأ من 

 0المنظمه لذلن 

 ه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.الموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 20مة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم )بخصوص مواف : وعالموض -12
د/  عمران دمحم أحمد   للسيدم      على تجديد إجازة  اإلعارة 11/6/2017

للعمل بجامعة عمان األهلية بالمملكة األردنية الهاشمية لمدة عام يبدأ من 
 المنظمة لذلن ك اللوائح والموانين يتطب معم 32/8/1028م إلى 32/8/1027
0 

 ه مع تطبيك اللوائح والموانين المنظمه.الموافم رار :المــ 

( المنعمد بتاريخ 2بخصوص موافمة مجلس لسم الرسوم المتحركة بجلسته رلم ) : وعالموض -11
 –بالسيد د / دمحم محمود دمحم غزاله م على تجديد التعالد الخاص 11/6/2017

الرلمى  بجامعة عفت بالمملكة المدرس بالمسم للعمل بمسم اإلنتاج المرئى  و
م إلى 2017، وذلن لمدة عام خامس  فى الفترة من أغسطس  العربية السعودية
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 0م 2012اغسطس 

 0 الموافمــــه رار :المــ 

لسم العماره  على إنتداب  د / المشرف على 0م0السيد أ بخصوص موافمة : وعالموض -13
للمعهد العالى للهندسة   المدرس بالمسم–السيده  د/ نجوى دمحم منير 

ً  والتكنولوجيا بالمنيا ً كليا  م 2017/2012للعام الجامعى  (إعارة داخلية)ندبا
وذلن بناءا  على الطلب الممدم  مدرس بمسم الهندسة المعمارية بوظيفةللعمل 

 0 منها وعلى الخطاب الوارد من جهة اإلنتداب 

موافمة اليس الجامعة بخصوص ورود رد السيد أ.د/ رئ يرجئ لحين  رار :المــ 
 . من عدمهمن النسبة الممرره على اإلستثناء 

بشأن  المشرف على لسم العماره  / أ.م.دالسيد   بخصوص الطلب الممدم من  : وعالموض -14
  الموافمه على تشكيل مجلس للمسم حتى يتسنى سير العملية التعليمية بصورة جيده

0 

 .لذلن وائح والموانين المنظمهللطبماً ه الموافم رار :المــ 

 شئون الطالب  
بخصوص  تحديد موعد تحكيم مشروع البكالوريوس  للعام الجامعى  : وعالموض -15

 0م   2016/2017

باأللسام الموافمه على أن يكون موعد تحكيم مشروع البكالوريوس  رار :المــ 
 :م كالتالى 1026/1027للعام الجامعى  العلمية 
 يوم (الترميم وصيانة اآلثار  –العماره  –لديكور ا ) ألسام -

 م9/7/2017األحد الموافك 
الرسوم المتحركة  (  -الجرافين   –النحت  –) التصوير مألسا -

 م 10/7/2017 اإلثنين  الموافك  يوم
من كل السبت  يستمر العمل بالمشروع خالل أيامعلى أن  -

  0تحكيم  الأسبوع وحتى إنتهاء 
 

والمتضمنة  د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب0السيد أمذكرة  بخصوص  : وعالموض -16
د/ رئيس لسم الرسوم أ.السيد الذى سبك وأن تمدم به  الطلب أنه بناءا  على 
ق وأروى مرز -2     تصحيح درجة أعمال السنة للطالبتين : بشأن المتحركه
  ؤادـــــرنا دمحم ف   -1          يحيى 
بالفرلة الثانية بالمسم فى ممرر )تحرين الكرتون( بالفصل الدراسى  المميدتين
برفع م 13/4/2017ولد أوصى مجلس الكلية بجلسته بتاريخ           األول

السيد أ.د/ نائب الرد من  فمد ورد، وعليه   األمر إلى السيد أ.د/ رئيس الجامعة
ة موافاة سيادته بضروروالذى أفاد   رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

،  افمة مجلس الكلية على تعديل حالة الطالبتين المذكورتين من عدمهبمو
 .المجلس المولر  واألمر معروض على 

 على التعديل.ه الموافم رار :المــ 
 العاللات الثمافية 

( المنعمد بتاريخ 2موافمة مجلس لسم الرسوم المتحركة بجلسته رلم )بخصوص  : وعالموض -17
بشأن إلغاء إجازة  -م / دمحم دمحم نظيف  م على  الطلب الممدم من 11/6/2017

التفرغ العلمى الخاصه به إلتمام رسالة الماجستير والتى سبك وأن تمدم بها 
م ومجلس الكلية بتاريخ 4/4/2017ووافك عليها مجلس المسم بتاريخ 

 0م 12/4/2017

 .الموافمــــه رار :المـ 

( المنعمد بتاريخ 20ص إحاطة مجلس لسم الجرافين بجلسته رلم )بخصو : وعالموض -18
 – د / عبدالسالم سالم عبدالسالمتغيير موعد سفر    م      على11/6/2017

م وينتهى فى 31/5/2017إلى دولة إيطاليا على أن يبدأ من   المدرس بالمسم
 0م  20/6/2017

 أحيط المجلس علماً. رار :المـ 
 جودهال



 6 

بشأن تمرير  أ.د/ المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجوده السيدبخصوص خطاب  : عوالموض -19
الزيارة للدعم الفنى ومتابعة المشروع من وحدة إدارة مشروعات التعليم العالى 

تضمنه من توصيات بأنه وما م 24/4/2017إلى كلية الفنون الجميلة بتاريخ 
بها من إستكمال أعمال مرضى مع وجود تعديالت بشأن المعايير وما يتعلك 

 .الجوده إستعدادا  للتمدم لإلعتماد 

ً  رار :المـ  ، مع إخطار األلسام العلمية إلستكمال المعايير أحيط المجلس علما
 0المطلوبه 

 0 م5/6/2017  بتاريخ المنعمد بخصوص محضر إجتماع لجنة المكتبات : وعالموض -30

، مع توصية المجلس ارده باللجنه الموافمه على الموضوعات الو رار :المـ  
د / رئيس لجنة المكتبات  لمخاطبة السادة  0بمخاطبة السيد أ

المكلفين بإجراء ترميم للكتابين لموافاتنا بتمرير رسمى عن آخر ما 
  0تم بهذا الشأن وتسليمه إلى لجنة المكتبات 

 11 ه بتاريخ محضر إجتماع لجنة العاللات الثمافية المنعمد بخصوص : وعالموض -32
 م6/2017/

 0الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :المــ  
 

األجهزة العلمية والمعدات المنعمده بتاريخ   لجنة محضر إجتماع  بخصوص : وعالموض -31
 م 12/6/2017

 0الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :المــ 

  المنعمده بتاريخ شئون التعليم والطالب  بجلستها بخصوص محضر لجنة  : وعالموض -33
 م 12/6/2017

 0 الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه رار :المــ 

بخصوص محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بجلستها المنعمده  : وعالموض -34
 0 م 12/6/2017 بتاريخ 

 0ارده باللجنه الموافمه على الموضوعات الو رار :المــ 

الدراسات العليا والبحوث  المنعمده بتاريخ  بخصوص محضر لجنة  : وعالموض -35
 0م12/6/2017

 0الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :المــ 

 
 
 

 
 
 

 مساءا  حيث كانت الساعة  ولد ألفل المحضر على ما تمدمهذا       
                                                                                                                                  0مادمة بإذن هللا إلنعماد فى الجلسة اللعلى أن يعود 

                           
                                                                                                                                            أمين المجلس                              

 عميد الكليه
                                                                                                                             

د / هشام دمحم حسن 0م0) أ             س        ورئيس المجل
 الجباس (

                                                                                                            
  ( سامى دمحم أبو طالب  د /0) أ

                                                                                                                                                         
                                                                                                                               

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

   
 


