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 " بسم هللا الرمحن الرحيم "                                                    
 (6رقم )الجلسة -إجتماع مجلس كلية الفنون الجميلهمحضر 

 م 42/6/4102المنعقد بتاريخ 

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

( 6تم عقد إجتماع مجلس كلية الفنون الجميله بجلستة رقم )م 42/6/4028الموافق  األحدإنه فى يوم        
 تحت رئاسة :  الثانية عشر ظهراً كانت الساعة  حيث

ووكيل الكلية للدراسات عميد الكليه قائم بأعمال         محمد إبراهيم هاشـــــــــــــــــــــــــم   / د 1أيد الس -0

  وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم:العليا والبحــوث  
صالح عبد ربه د / 1أ السيد -4

 علـــــــــــــــــــــــــــــــى
د/ زكريا أحمد 1السيد أ-3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــظحافـ
د / أحمد رجب 1السيد أ -2

 صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

د / رأفت السيد 1السيد أ-5
 منصــــــــــــــــــــــــــــــــور 

د / فاطمه صالح 1السيده أ -6
 مدكــــــــــــــــــــــــــــور

د / أحمد سليم أحمد 1السيد  أ-7
 ـمـلـــــــــــــــــــــسا
د / إسماعيل أحمد 1م1السيد أ -2

 عامـــــــــــــــــــــر
د / عبدالرحمن عبدالحميد 1م1السيد أ-9

 الجنــدى
محمد على د / متولى 1السيد أ-01

 بعصـــــــــــــــــــــ
طارق أحمد عبدالحميد  د /1السيد أ -00

 ــازلنـــــــــ

ليم وكيل الكلية لشئون التع
 والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئــــــــــــــــــــــــــــه

أستاذ ورئيس قسم 
 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

أستاذ ورئيس قسم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالنحـــــــــــــــ

أستاذ ورئيس قسم ترميم وصيانة 
 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أستاذ ورئيس قســم 
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أستاذ مساعد والمشرف على قسم 
 ـارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمــــ

قسم الرسوم  أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس
 المتحركــــــــــــــه

أستاذ بقسم 
 الجرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

أستاذ بقسم ترميم وصيانة 
 ـــارـــــــــــــــــــاآلثــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : وقد إعتذر عن عدم الحضور كل من 

د / طارق كمال الدين 1السيد أ -
 عادلــــــــــــــــــــــى

د / وفاء عمر عبدالحليم 1السيده أ -
 ــــمـمسلـــــــــ

د / محمد إسماعيل 1السيد أ-
 جاهيـــــــــــــــــــــــن

  و تغيب عن الحضور كل من : 

/  عايده أحمد عبدالعزيز لسيده أ. د ا -
 عنافـــــــــــ

د / طارق محمود 1م1السيد أ -
 ــهـنبيــــــــــــــــــــــــ

د /  مصطفى محمود  محمد 1السيد أ -
 ىــالعزبـــــــــ

د / هاله أحمد 1م1السيده أ -
 ــمـــعبدالمنعـــــــــــــــ

 
 

أستاذ ورئيس قسم 
 الديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

أستاذ متفرغ بقسم 
 ـورـالديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)من ذوى الخبرة بالمواد أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك 
 التى تدرس (

 
 
 

أستاذ  بقسم 
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

المدير التنفيذى لوحدة توكيد الجودة 
 ـهــبالكليـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ بقسم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالنحــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بقسم 
 التصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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د / مجدى سيد 1السيد أ-
                             انـــــــــــــــــــسليمــــــــــــ

أستاذ متفرغ بقسم الجرافيك )من ذوى الخبرة بالمواد 
 التى تدرس (

 الرحمن الرحيم " مرحباً سيادته د / رئيس المجلس الجلسه " بسم هللا0وقد إفتتح السيد أ 00هذا 
 بالسادة األعضاء 

 ثم شرع المجلس النظر فى الموضوعات التاليه :
 0بخصوص التصديق على محضر الجلسة السابقه       : وعــــموضــــال -0

1تم التصديق على محضر الجلسة السابقه        رار :القـــــــــ         

 عاملينالشئون 

 الموضــــــــوع -4
: 

 

فى إعتماد   د / عميد الكلية1مجلس الكلية للسيد أ التفويض الصادر من بخصوص 
إعتماد النتائج واإللتماسات  اإلمتحانات وأعمال جميع الموضوعات الخاصه ب

إلخ ( وكذلك إعتماد  00رعاية طفل  –مرافقة زوج  –) إعارات  اإلجازات و
وغيرها من الموضوعات الهامه ،  التقارير الوارده من اللجان العلمية للترقيات

العمل به عقب بدء على أن يتم ، لحين إنعقاد المجلس والعاجلة والتى يتعذر تأجيلها 
، وحتى موعد إنعقاد أول جلسة  م 4028مجلس الكلية لشهر يوليو إنتهاء جلسة 

 0م 4028/4022لمجلس الكلية للعام الجامعى 

 1الموافقه  رار :القـــــــ 

 ـــــــوعالموضـ -3
: 

 

والمرفق طيه  خطاب السيد / مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونيةبخصوص 
السيده / صورة من أصل الصيغة التنفيذية الصادرة فى حكم الدعوى  المقامه من 

والتى تخرجت من قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة  –آالء يسرى محمود حسن 
" بإلغاء القرار المطعون فيه ، يها الحكم : ضد الجامعه والصادر ف – م4102عام 

مع ما يترتب عليه من آثار على النحو المبين باألسباب ، وألزمت الجهة اإلدارية 
وقد أفاد الخطاب الوارد بأنه تم عرض األمر على السيد األستاذ  0 بالمصروفات "

ً   بالموافقه على التنفيذالدكتور / رئيس الجامعه ، وأشر سيادته  لما هو ثابت  طبقا
 بصورة مذكرة التنفيذ المرفقه

ً  بناءاً على موافقة السيد  والمطلوب اإلحاطة بالقرار الصادر وإتخاذ ما يلزم قانونا
 1د / رئيس الجامعه وموافاتهم بما يفيد ذلك 1أ

  1أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -2
: 

 

م 2/6/4028 المنعقد بتاريخ( 20)سته رقمالجرافيك بجل مجلس قسمإحاطة  بخصوص
 –المدرس بالقسم  –د/ عبد السالم سالم بمجمل االبحاث العلمية والفنية المقدمه من 

اللجنة العلمية الدائمة لكليات الفنون الجميلة للترقي لشغل وظيفة أستاذ مساعد إلى 
 0بنفس القسم والكليه 

 1أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -5
: 

 

( المنعقد بتاريخ 22بخصوص إحاطة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )
المدرس  –الدكتوره / آيه فؤاد مدنى م بمجمل اإلنتاج العلمى  المقدم من 2/6/4028

أستاذ مساعد والمتقدمه به إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقى إلى درجة  – بالقسم
 0وعددهم خمسة أبحاث  – ةبقسم الرسوم المتحرك

 1أحيط المجلس علماً  رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -6
: 

 

( المنعقد بتاريخ 22بخصوص  موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )
بالدكتوره / آيه م على تشكيل لجنة لتقييم ملف النشاط اإلدارى الخاص 2/6/4028

تقدمه به إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقى إلى والم – المدرس بالقسم –فؤاد مدنى 
 على أن تشكل اللجنة كالتالى : أستاذ مساعد بقسم الرسوم المتحركةدرجة 
د / محمد إبراهيم هاشـــــــم                       عميد الكليه                             0أ -

 ً  رئيسا
 رئيس قسم الجرافيك                      د / أحمد رجب صقــــــــــــــــر        0أ -
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 عضواً 
رئيس قسم النحـــــت                               د / رأفت السيد منصـــــــــــور  0أ -

 عضواً 

 1الموافقه  رار :القـــــــ 
 

 الموضــــــــوع -7
: 

طلب الموافقه  بشأن  قسم العماره / المشرف على  د 1م1السيد أخطاب بخصوص 
المدرس المساعد بقسم  –تعيين المهندسه / رفيده محى الدين محمد العطار  ىعل

حيث أنها تم منحها درجة الدكتوراه فى  قسم نفس الدرجة مدرس بالعماره  على 
 بناءاً على موافقة مجلس الجامعه المنعقد  فلسفة الفنون الجميله تخصص عماره

 انع فى تعيينها.أن القسم ليس لديه معلماً بم 42/2/4102بتاريخ 

 رار :القـــــــ 
 

 1على التعيين أوصى المجلس بالموافقه 
 الموضــــــــوع -2

: 

 

 طلب  علي  م2/6/4028( المنعقد بتاريخ 20موافقة مجلس قسم الجرافيك بجلسته رقم) بخصوص
 حيث تم منحها  بقسم الجرافيكمساعد م/ سارة مصطفي خليل بوظيفة مدرس  تعيين 

 لجامعه ا سلبناءاً على موافقة مج تخصص الجرافيك –فى الفنون الجميلة ر درجة الماجستي
  1م 49/5/4102بتاريخ 

 رار :القـــــــ 
 

 1على التعيين أوصى المجلس بالموافقه 

 الموضــــــــوع -9
: 

 

م 2/6/4028( المنعقد بتاريخ 20موافقة مجلس قسم التصوير بجلسته رقم) بخصوص
 من  المعيدة بالقسم  -محمد / منة هللا عماد حافظ  من   م التحويل المقدمطلب  علي

وذلك ،  جامعة المنصورة –كلية الفنون الجميلة  إلى كلية الفنون الجميلة بالمنيا 
 0 إلنتقال محل إقامتها لمدينة دمياطبهدف لم شمل األسرة 

الموافقه على النقل يعاد للقسم العلمى لتحديد األحمال التدريسية ومبررات  رار :القـــــــ 
1 

 الموضــــــــوع -01
: 

 

األستاذ المتفرغ  –السيد أ.د/ وجيه عبده عبد الغنى  بخصوص الطلب  المقدم من
حيث أنه قد تم ستالم للعمل بعد فترة اإلنقطاع إل عودة سيادته بقسم النحت بشأن 

ونظراً لظروف خاصه م 42/4/4102تنتهى فى  منحه أجازه خاصه بدون مرتب
ى تتمثل فى عدم السماح له بمغادرة المملكه العربيه السعوديه والحصول على والت

تأشيرة خروج إال بعد اإلنتهاء من أعمال اإلمتحانات وإظهار النتائج لذلك لم يتمكن 
 .سيادته من الحضور فى الموعد المحدد

 1 التوصية بالموافقة على قبول العذر واحتساب المدة بدون أجر رار :القـــــــ 

 الموضــــــــوع -00
: 

م 50/2/4028المنعقد بتاريخ( 53)ترميم بجلسته رقمموافقة مجلس قسم ال بخصوص
 المدرس المساعد – عبد الباقى صالح عبد العال/ م.مالسيد  على الطلب المقدم من

للسفر إلى ألمانيا حيث أنها حاصله على  ةزوجال أجازة لمرافقة  همنحبالقسم بشأن 
رك من جامعة المنيا وجامعة كارل سروره بألمانيا لمدة سنه قابله بعثة إشراف مشت

 للمد.

 1التوصية بالموافقة وفقاً للوائح والقوانين  رار :القـــــــ 

 عالقات الثقافيهال  

 الموضــــــــوع -04
: 

د /  نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا 1خطاب السيد أبخصوص 
لسيادته بشأن طلب توضيح  ما إذا كانت بعثة اإلشراف  رداً على كتابنا  والبحوث

بالدارس / حسام الدين محمد مجدى المدرس المساعد بقسم المشترك الخاصه 
 العمارة وعضو بعثة اإلشراف المشترك بمعهد ناجويا للتكنولوجيا باليابان تنتهى 

رجة ، أم من تاريخ المنح والحصول على د من اليوم التالى لتاريخ المناقشة
الدكتوراه ، وقد أفاد سيادته بطلب موافاتهم برأى مجلسى القسم والكلية فى إنهاء بعثة 

 0اإلشراف المشترك للدارس المذكور إعتباراً من تاريخ إعتماد المناقشه 

( من دليل اإلدارة العامة للعالقات العلمية 9فيذ الماده )يوصى المجلس بتن القــــــرار : 
والثقافية والخاصه بإنهاء بعثة اإلشراف المشترك والتى تقضى بإنتهاء 

 1البعثة بعد تاريخ المنح 
( المنعقد بتاريخ 22موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )بخصوص  الموضــــــــوع -03

المدرس  –م / إسماعيل محمد إسماعيل الناظر 1سيد مالإختيار  م على2/6/4028



   

 4 

ًً للجامعه بناءاً على بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة  : ً المساعد بالقسم كمنسقا
د / نائب 0، وذلك بناءاً على خطاب السيد أالمنيا والجمعية المصرية للكاريكاتير 

 0رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث فى هذا الشأن 

 1الموافقه  رار :القــــــ 

 شئون الطالب  
 الموضــــــــوع -02

: 

و المعروضة على مجالس األقسام العلمية  د / عميد الكلية1مذكرة السيد أبخصوص 
بشأن وضع المقترحات حول مفهوم اإلختبار الخاص بقبول المتقدمين للدراسات 

تسمح بها األقسام للدراسة ،  الحرة بالكلية لتحديد نوعية اإلختبار والتخصصات التى
مع وضع توصيف واضح لمحتوى التدريس الذى يتلقاه الطالب وكذلك مدة الدراسة 

 00والضوابط التى يراها المجلس 
( المنعقد بتاريخ 20وبعرض األمر على مجلس قسم الديكور رقم ) -

م فقد تم مناقشة الموضوع وإستقر المجلس على عدة مقترحات 2/6/4028
 0فع بمذكرة تفصيلية للعرض على مجلس الكليه وضوابط تر

( بتاريخ 22وبعرض األمر على مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ) -
كلية د / عميد ال0م فقد وافق المجلس على  ما ورد بخطاب السيد أ2/6/4028

اإلختبار الخاص بقبول المتقدمين للدراسات فى شأن المقترحات حول مفهوم 
عية اإلختبار والتخصصات التى تسمح بها األقسام وتحديد الحرة بتحديد نو

إختبار داخلى بالقسم لقبول الطالب المتقدمين خاص بتقييم مهارات الرسم 
والتصميم والتعبير الحركى ، ومرفق توصيف المحتوى العلمى لهذه 

على أن يتم عقد  إمتحان سنوى نهاية العام الجامعى لتحديد مستوى  –الدراسة
         0إلنتقال  إلى المرحلة األعلى الطالب ل

( المنعقد بتاريخ 402وبعرض األمر على مجلس قسم النحت بجلسته رقم ) -
م فقد قرر المجلس أن يتم إعداد تصور من خالل د / حمدى 2/6/4028

 0 عبدالستار ، د / محمد فهمى

كلية لشئون خدمة د / وكيل ال1الموافقه على المقترح المقدم من السيد أ رار :القــــــ 
المجتمع وتنمية البيئة ، وكذلك مقترح مجلس قسم الديكور ، على أن يتم 

 عمل تصور نهائى للمقترحين 
 الموضــــــــوع -05

: 

و المعروضة على مجالس األقسام العلمية  د / عميد الكلية1مذكرة السيد أبخصوص 
( من 07رقم ) الدورات التدريسية المقررة بالمادة بشأن وضع المقترحات حول

 الالئحة الداخلية للكلية
( المنعقد بتاريخ 20على مجلس قسم الديكور بجلسته رقم ) تم العرض -

قد تم مناقشة الموضوع وإستقر القسم على عدة مقترحات وم 2/6/4028
 0وضوابط ترفع بمذكرة للعرض على مجلس الكليه 

المنعقد ( 22على مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم ) تم العرض -
د / 0أ دم قرر المجلس الموافقه على ما ورد بخطاب السي2/6/4028بتاريخ 

عميد الكلية والخاص بإقتراح تنظيم بعض الدورات التدريبية والدراسات 
المتخصصة فى مجاالت الفنون الجميلة الحاصلة على درجات جامعية 

 موافقة على تحديد البرامج اآلتية :المعترف بها ، كذلك تمت 
   Adobe Flash por  -  Tv paint   anime studioرامج تحريك ب -
   Adobe  - photo shopبرنامج معالجة الصور  -
      Sony  vegus – Adobe  premierبرامج مونتاج    -
 دورات فى تنفيذ وإخراج فيلم الرسوم المتحركة  -
وسوف يقوم القسم العلمى  ( Stop motion )دورات فى أفالم المجسمات  -

 0توصيف المحتوى العلمى لهذه الدورات وعدد الساعات التدريبية ب

مجلس قسم الديكور ، وكذلك الموافقه على المقترحات المقدمه من  رار :القــــــ 
مجلس قسم الرسوم المتحركة ، على أن يتم عمل تصور نهائى 

  1للمقترحين 
 الموضــــــــوع -06

: 

يمان رئيس لجنة تعديل الالئحة د /  مجدى سيد سل1السيد أبخصوص  خطاب 
والمتضمن ضوابط التعديل المقترحة للعرض على المجلس الموقر  الداخلية للكلية

( المنعقد بتاريخ 20وبعرض األمر على مجلس قسم الديكور بجلسته رقم )
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الموافقة على ما جاء بالمقترحات على أن يتم إجراء عدة م قرر المجلس 2/6/4028
 1كرة المرفقه تعديالت طبقاً للمذ

يوصى المجلس بالموافقه على المقترح المقدم من مجلس قسم الديكور ،  رار :القــــــ 
على أن يعمم على األقسام العلمية لإلسترشاد به ، مع تحديد الحد األقصى 

ً ما بين  ساعة  34ساعة كحد أدنى ، و 42للدراسة  بأى قسم أسبوعيا
 1كحد أقصى 

 الموضــــــــوع -07
: 

 

والذى تم عقده يوم  محضر إجتماع رؤساء األقسام العلمية بالكليةصوص عرض بخ
 –م إلعداد الضوابط الخاصه بإمتحان قدرات ) الفنون 22/6/4028اإلثنين الموافق 

 0م 4022/4028العماره ( لطالب الثانوية العامه للعام الجامعى 
 1الموافقه  رار :القــــــ 

 الدراسات العليا  

 وضــــــــوعالم -02
: 

( المنعقد بتاريخ 22موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )بخصوص 
م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشه على رسالة  الماجستير المقدمه من 2/6/4028

تحت عنوان " البرامج التعليمية للرسوم  –الدارسه / هبه فرغلى محروس 
رية والتطبيق " على أن تشكل اللجنة كالتالى المتحركة باألكاديميات الدولية بين النظ

: 
           د / أحمد حسين إبراهيم وصيف     أستاذ بقسم الجرافيك بفنون جميلة المنيا  1أ-

 مشرفاً ومقررا
    د / أشرف عبدالفتاح محمــــــــد     أستاذ الرسوم المتحركة بفنون جميله حلوان  1أ-

 ً  مناقشاً خارجيا
لرحمن الجنـــــــــدى    أستاذ مساعد والمشرف على قسم الرسوم      د / عبدا1م1أ-

 مناقشاً من الداخل

 1الموافقه  رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -09
: 

( المنعقد بتاريخ 22بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )
ستير المقدمه من م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشه على رسالة  الماج2/6/4028

شهرزاد حسن عبدالرحمن تحت عنوان : " الدور الفنى للسيناريو  الدارسه /
على  –المرسوم وأثره درامياً وتقنياً على الجانب اإلبداعى فى األلعاب اإللكترونية " 

 أن تشكل اللجنة كالتالى :
 د / مجدى سيد سليمان1أ -

المنيا                    أستاذ الجرافيك المتفرغ بكلية الفنون الجميلة ب
 ً  مشرفا

 د / وليد محمد عبدهللا1م1أ -
 وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطالب بجامعة جنوب الوادى

                                                                                                            
 مناقشاً من الخارج

 / عبدالرحمن الجندى د1م1أ -
أستاذ مساعد والمشرف على قسم الرسوم المتحركة           مناقشاً من 

 الداخل 
 

 1الموافقه  رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -41
: 

( المنعقد بتاريخ 22بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )
سالة  الماجستير المقدمه من م على تشكيل لجنة الحكم والمناقشه على ر2/6/4028

" أثر مفردات الصورة المرئية فى تحت عنوان :  الدارس / محمد كمال عبدالحكيم
  صياغة المضمون الدرامى ألفالم التحريك الغير حوارية

  
 
 
 

 على أن تشكل اللجنة كالتالى :
د / عبدالعليم زكى حنفى   أستاذ الرسوم المتحركة المتفرغ بالمعهد 1أ -

 للسينما  العالى
                                                                                                                                                                  

 مناقشاً ومقرراً 
ن قسم الجرافيك بفنو أستاذ ورئيس        د / أحمد رجب صقـــــــــر    1أ -
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ً  المنيا     مناقشاً داخليا
أستاذ مساعد والمشرف على قسم الرسوم   د/عبدالرحمن الجندى 1م1أ -

 المتحركة    
                                                                                                                                                                   

 مشرفاً وعضواً 

 1الموافقه  رار :القــــــ 

 الموضــــــــوع -40
: 

( المنعقد بتاريخ 22بخصوص موافقة مجلس قسم الرسوم المتحركة بجلسته رقم )
على أن يبدأ   للباحثه / شهرزاد حسن عبدالرحمنم على المد لمدة عام 2/6/4028

اً على التقرير العلمى م ، وذلك بناء42/2/4028م وينتهى فى 43/2/4022من 
 0د / المشرف على الباحثه 0المقدم من السيد أ

 1الموافقه  رار :القــــــ 
 اللجان المنبثقة عن مجلس الكليه 

 

 الموضــــــــوع -44
: 

 0م 3/6/4028محضر لجنة العالقات الثقافية بجلستها المنعقده بتاريخ    

  1رده باللجنه  الموافقه على الموضوعات الوا رار :القــــــ 

 وعـالموضـــــــ -43
: 

 م 20/6/4028( المنعقده بتاريخ 2المكتبات بجلستها رقم )محضر لجنة 

 الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه. رار :القــــ 

 الموضــــــــوع -42
: 

( المنعقده بتاريخ  2بخصوص محضر لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها رقم )
 م 20/6/4028

 1الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :القـــــ 
الموضــــوع  -45

: 

 م 20/6/4028لجنة الدراسات العليا والبحوث المنعقده  بتاريخ   بخصوص لجنة 

 1الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القـــــــرار : 

الموضــــوع  -46
: 

( المنعقده بتاريخ     2وتنمية البيئه رقم ) لجنة شئون خدمة المجتمعبخصوص محضر 
 0م6/4028/ 3

 1الموافقه على الموضوعات الوارده باللجنه  القــــــرار : 

 

على حضر على ما تقدم حيث كانت الساعة الرابعة عصراً المهذا وقد أقفل      
   0أن يعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا 

                                                                                                                                          

                                                                    أمين المجلس                          
 ة عميد الكلي

                                                                                                                      
 ورئيس المجلس  

                                                                                                                                                    

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

  

                                                                                                                                                                                  
 

  


