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 كلية التربية الفنية        

 المجلس  امانة                
ــ                  ــــ

 محضر اجتماع

 ( 415بجلسته رقم ) مجلس الكلية 

   3/1/2021 بتاريخ
 ـــــــــــــــ

 

ة ـــــــــــــعميـد اللييـ صوود  محموو ح مدموو   ة ا.دــــــبرئاس الثامنة مساءاانعقد االجتماع في تمام الساعة          
 -ذة :وحضور كل من السـادة األسات) اون الين ( 

 ـات العييا والبحوثـــــاستاذ ووكيل الليية لشئون الدراســــــ              ا.د نبيل عبد الســـــــالم محمد    -
 المجتمع وتنمية البيئه  استاذ ووكيل الليية لشئون خدمة             ا.د مها عبد المنعـــم مزيـــــــــــــــــــد   -
 ـــــــالب ــــــــــــــــــــــــــــــــم والطـــــــــــاستاذ ووكيل الليية لشئون التعيي              ـــــــــــــــــــــــــعيد   ا.د احمد حاتم ســـــــــ- 
 ـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــم التعبير المجســـــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ ورئيس قس             ا.د حاتم حامد شافعى احمـــــد   -
 ـــــــــــــىــــــــــــــــــــــــــــــذوق الفنـــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ ورئيس قسم النقد والت            ـــــد هللا احمد   ـــــــــــــــــــ ا.د امل عبــــــــ- 
 ـعبى ـــــــــــــــــ والتراث الشـــــــ رئيس قسم االشغال الفنيةاستاذ و                حق ابادير ا,د هند فؤاد اســـــــــــــــ-
 ــــــــــــــــة ـــــــــاستاذ ورئيس قسم عيوم التربية الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ا.د ايمن نبيه ســـــــــــــــــــــــــــــــــعد هللا  -
 ــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ ورئيس قسم الرسم والتصويـــــــــــــــــ             ا.د عادل محمد ثروت محمـــــد  -

 ـــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــقســـــــــــــم التصميمات الزخرفيــــــــــــــــرئيس استاذ و                ا.د احمــــــــــــد رفعت ســــــــــــييمان   -
  ـــــــــــــــــــــــــــىـــــالنقد والتذوق الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ متفرغ بقسم                محسن محمد ابراهيم عطيةد ا.-
 ـــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــات الزخرفيــــــــــــــــــــــاستاذ بقسم التصميم                  ابو العنيين محمد ياسينا.د -
 ــــــــــــــة ــــــــــــنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــــــــــــــقسم عيوم التربيباستاذ               هناء عبد الوهاب فريد زيدانا.د -
 ــــــــعبى ــــــــــــوالتراث الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ  استاذ بقسم االشغال الفنية             ن خييل  ــــــــــــاحمد وجيه حسا.د  -
 والتصويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   استاذ بقسم الرسم            ماد لمعى سييمان ميخائيل  ا.د ع-
 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ بقسم النقد والتذوق الفن              ا.د منى محمد ندا ـســــــــــــــــــــييم -
 ـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ بقسم التعبير المجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ا.د عادل عبد الحفيظ هارون  - 
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 ــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقسم الرسم والتصويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ         ــــــــــــــــــف     .د ثريا حامد احمد يوسا -
 ـــــر ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــالرسم والتصويـــــــــــــــــــــــــــــاستاذ مساعد بقسم                ابتسام رجب عبد الجوادا.م.د  -
  بىـــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــاالشغال الفنية والتراث الشــــــــمدرس بقسم               سحر احمد مسعد البرادعىم.د  -
 
 

 اعتذر  عن الحضور  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعبير المجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م ــــــــاستاذ بقس              عصام محمد سيد درويشا.د  -
 ــــــــــــــه الرزاق صدقى               استاذ متفرغ بقسم عيوم التربية الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا.د سرية عبد  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا.د امينة محمود كمال عبيد                 استاذ متفرغ بقسم التعبير المجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
 ــــــودة ــــــــــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ ومدير وحدة ضم             ا.د دعاء منصور ابوالمعاطــى   -

 فوزية شريف  /السيدة قامت باعمال السكرتارية 
بالتهنيئــة بالعــام ثــم تقــدم ســيادته عميد الليية الجيسة بالترحيب بالسادة اعضاء المجيــس   /األستاذ الدكتور:  ستهلأ

 والتوفيقالميالد الجديد متمنيا ليجميع بداوام الصحة 
 

 ثم انتقل  ســــــــيادته للنظر في جدول األعمال على النحو التالي : 
 

 الموضوعات العامــــــــــه 
ــ  ــ ــــ  حح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  414) التصديق عيى محضر الجيسة السابقة رقم  :الموضوع االول 
 

 (          414) الجيسة السابقة رقمتم التصديق عيى محضر    :  القــــــــــــــرار
 
 

  2020: بخصوص االحاطة بما دار بجيسة مجيس الجامعــة ديسمير  الموضوع الثانى
 

احـــيل المجيـــس عيمـــا بمـــا دار بجيســـة مجيـــس الجامعـــة ديســـمبر  :  القــــــــــــــــرار
2020   
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 موضوعات هيئات التدريس  
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليجنــة توصية مجيس قسم النقد والتذوق الفنى عيى مــا جــاء بــالتقرير الــوارد مــن ا: بخصوص  الموضوع الثالث   
العيميــة الدائمــة ليتربيــة الفنيــة لترتيــة االســاتذة واالســاتذة المســاعدين بترتيــة ا.م.د هبــة عبــد المحســن 
( 6عيى محمد ناجى االستاذ المساعد بالقسم لتعينها بوظيفة استاذ بــذات القســم وبعــد اجتيازهــا عــدد )

 دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  
 
 

توصــية مجيــس قســم النقــد والتــذوق   عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة    :    القــــــــــــــرار
الفنى عيى ما جاء بالتقرير الــوارد مــن اليجنــة العيميــة الدائمــة ليتربيــة الفنيــة لترتيــة االســاتذة واالســاتذة 
المساعدين بترتية ا.م.د هبة عبد المحسن عيى محمد ناجى االســتاذ المســاعد بالقســم لتعينهــا بوظيفــة 

 ( دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  6القسم وبعد اجتيازها عدد )استاذ بذات 
 
 

 

توصــية مجيــس قســم الرســم والتصــوير عيــى مــا جــاء بــالتقرير الــوارد مــن اليجنــة : بخصــوص  الموضوع الرابع    
المغنــى العيمية الدائمة ليتربية الفنية لترتية االساتذة واالساتذة المساعدين بترتية م.د مرام ابراهيم عبد 

ــدد ) ــا عـ ــد اجتيازهـ ــم وبعـ ــذات القسـ ــاعد بـ ــتاذ مسـ ــة اسـ ــا بوظيفـ ــم لتعينهـ ــة 6المـــدرس بالقسـ ( دورات تنميـ
 قدرات اعضاء هيئة التدريس  

 

 

توصية مجيس قسم الرســم والتصــوير   عيىاوصى المجيس بالموافقة    :    القــــــــــــــرار
ــة لي ــة الدائمـ ــة العيميـ ــن اليجنـ ــوارد مـ ــالتقرير الـ ــاء بـ ــا جـ ــاتذة عيـــى مـ ــاتذة واالسـ ــة االسـ ــة لترتيـ ــة الفنيـ تربيـ

المســاعدين بترتيــة م.د مــرام ابــراهيم عبــد المغنــى المــدرس بالقســم لتعينهــا بوظيفــة اســتاذ مســاعد بــذات 
 ( دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 6القسم وبعد اجتيازها عدد )
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عيـــى الطيـــب المقـــدم مـــن م.  الء توصـــية مجيـــس قســـم النقـــد والتـــذوق الفنـــى : بخصـــوص الموضــوع المــامس 
شــريف شــحاته المعيــدة بالقســم لتعينهــا بوظيفــة مــدرس مســاعد بــذات القســم وذلــ  بعــد حصــولها عيــى 

 ( دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  6درجة الماجستير فى التربية الفنيـــــة و اجتيازها عدد )
 
 

توصــية مجيــس قســم النقــد والتــذوق   ىعيــ اوصــى المجيــس بالموافقــة    :    القــــــــــــــرار
الفنــى عيــى الطيــب المقــدم مــن م.  الء شــريف شــحاته المعيــدة بالقســم لتعينهــا بوظيفــة مــدرس مســاعد 
ـــة و اجتيازهـــا عـــدد ) ( 6بـــذات القســـم وذلـــ  بعـــد حصـــولها عيـــى درجـــة الماجســـتير فـــى التربيـــة الفنيـــــ

 دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  
 
 

 

: بخصوص توصية مجيس قسم عيــوم التربيــة الفنيــة عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د ســرية عبــد سادس  الموضوع ال
ــيادتها ليتـــدريس بكييـــة التربيـــة النو يـــة  جامعـــة  -الـــرزاق صـــدقى االســـتاذ المتفـــرغ بالقســـم النتـــداب سـ

ــامعى  2القـــــــاهرة بواقـــــــع  ــاعه اســـــــبو يا يـــــــوم ) الخمـــــــيس ( ليفصـــــــل الدراســـــــى االول ليعـــــــام الجـــــ ســـــ
عيما بــان ســيادتها مشــتركة باعمــال الجــودة بالقســم وتقــوم بتــدريس الســاعات التدريســية   2020/2021

باالضــافة الــى الســاعات المكتبيــة وان اليــوم المخصــت لالنتــداب اليتعــارص مــع االيــام المخصصــة 
 ليتدريس  

 
 

ـــرار توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة :  القـــــــــــــ
 عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د ســرية عبــد الــرزاق صــدقى االســتاذ المتفــرغ بالقســم النتــداب ســيادتهاالفنيــة 

( ليفصــل الدراســى ســاعه اســبو يا يــوم) الخمــيس 2لقــاهرة بواقــع جامعــة ا -ليتــدريس بكييــة التربيــة النو يــة
م بتــدريس عيمــا بــان ســيادتها مشــتركة باعمــال الجــودة بالقســم وتقــو  2020/2021االول ليعــام الجــامعى 

الســـاعات التدريســـية باالضـــافة الـــى الســـاعات المكتبيـــة وان اليـــوم المخصـــت لالنتـــداب اليتعـــارص مـــع 
 االيام المخصصة ليتدريس  
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: بخصــوص توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة الفنيــة عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د ايمــن نبيــه الموضوع الســابع  
جامعــة القــاهرة بواقــع  -ليتدريس بكييــة التربيــة النو يــة سعد هللا االستاذ ورئيس القسم النتداب سيادته  

عيمــا بــان  2020/2021ســاعه اســبو يا يــوم ) الخمــيس ( ليفصــل الدراســى االول ليعــام الجــامعى  2
ســيادته مشــترع باعمــال الجــودة بالقســم ويقــوم بتــدريس الســاعات التدريســية باالضــافة الــى الســاعات 

 اليتعارص مع االيام المخصصة ليتدريس المكتبية وان اليوم المخصت لالنتداب 
 

توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة  :  القــــــــــــــــرار
الفنيــة عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د ايمــن نبيــه ســعد هللا االســتاذ ورئــيس القســم النتــداب ســيادته ليتــدريس 

عه اسبو يا يوم ) الخمــيس ( ليفصــل الدراســى االول سا  2جامعة القاهرة بواقع    -بكيية التربية النو ية  
عيما بان سيادته مشترع باعمال الجودة بالقسم ويقوم بتــدريس الســاعات   2020/2021ليعام الجامعى  

التدريســــية باالضــــافة الــــى الســــاعات المكتبيــــة وان اليــــوم المخصــــت لالنتــــداب اليتعــــارص مــــع االيــــام 
 المخصصة ليتدريس  

 
 

 

بخصــوص توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة الفنيــة عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د هنــاء عبــد :  الموضوع الثــامن  
 جامعة حيــوان –بكيية الدراسات العييا ليبحوث البيئية الوهاب االستاذ بالقسم النتداب سيادتها ليتدريس  

عيمــا  2020/2021( ليفصــل الدراســى الثــانى ليعــام الجــامعى ســاعات اســبو يا يــوم) الخمــيس 4بواقــع 
بان سيادتها مشتركة باعمال الجودة بالقسم وتقوم بتدريس الساعات التدريســية باالضــافة الــى الســاعات 

 المكتبية وان اليوم المخصت لالنتداب اليتعارص مع االيام المخصصة ليتدريس 
 
 

توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة  :  القــــــــــــــــرار
ــى ال ــة عيـ ــدريس الفنيـ ــيادتها ليتـ ــداب سـ ــم النتـ ــتاذ بالقسـ ــاب االسـ ــد الوهـ ــاء عبـ ــن ا.د هنـ ــدم مـ ــة طيـــب المقـ بكييـ

ــة  ــات العييـــا ليبحـــوث البيئيـ ــع  جامعـــة حيـــوان –الدراسـ ــوم ) الخمـــيس ( ليفصـــل  4بواقـ ســـاعات اســـبو يا يـ
 عيمـــا بـــان ســـيادتها مشـــتركة باعمـــال الجـــودة بالقســـم وتقـــوم 2020/2021الدراســـى الثـــانى ليعـــام الجـــامعى 

بتــدريس الســاعات التدريســية باالضــافة الــى الســاعات المكتبيــة وان اليــوم المخصــت لالنتــداب اليتعــارص 
 مع االيام المخصصة ليتدريس  
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: بخصوص توصية مجيس قســم عيــوم التربيــة الفنيــة عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د عفــا  احمــد الموضوع التاسع
 9جامعة القاهرة بواقــع  -يتدريس بكيية التربية النو ية  فراج االستاذ المتفرغ بالقسم النتداب سيادتها ل

عيمــا بــان ســيادتها مشــتركة باعمــال  2020/2021ســاعات اســبو يا يــوم )الثالثــاء ( ليعــام الجــامعى 
ــة وان اليــــوم  ــاعات المكتبيــ ــى الســ ــافة الــ ــية باالضــ ــاعات التدريســ ــدريس الســ ــوم بتــ ــم وتقــ ــودة بالقســ الجــ

 م المخصصة ليتدريس  المخصت لالنتداب اليتعارص مع االيا
 

توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة  :  القــــــــــــــــرار
الفنية عيى الطيب المقدم من ا.د عفا  احمد فراج االستاذ المتفرغ بالقسم النتــداب ســيادتها ليتــدريس 

ــة  ــامعى ســـاعات اســـبو يا يـــوم ) 9جامعـــة القـــاهرة بواقـــع  -بكييـــة التربيـــة النو يـ الثالثـــاء ( ليعـــام الجـ
عيما بــان ســيادتها مشــتركة باعمــال الجــودة بالقســم وتقــوم بتــدريس الســاعات التدريســية   2020/2021

باالضــافة الــى الســاعات المكتبيــة وان اليــوم المخصــت لالنتــداب اليتعــارص مــع االيــام المخصصــة 
 ليتدريس  

 
الفنيــة عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د انصــار : بخصــوص توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة الموضــوع العا ــر  

 6جامعــة القــاهرة بواقــع  –محمــد عــوص هللا االســتاذ بالقســم النتــداب ســيادتها بكييــة التربيــة النو يــة 
عيمــا بــان ســيادتها مشــتركة باعمــال  2020/2021ســاعات اســبو يا يــوم )الخمــيس ( ليعــام الجــامعى 

ــية  ــاعات التدريســ ــدريس الســ ــوم بتــ ــم وتقــ ــودة بالقســ ــة وان اليــــوم الجــ ــاعات المكتبيــ ــى الســ ــافة الــ باالضــ
 المخصت لالنتداب اليتعارص مع االيام المخصصة ليتدريس

 
توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة  :  القــــــــــــــــرار

ة الفنيــة عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د انصــار محمــد عــوص هللا االســتاذ بالقســم النتــداب ســيادتها بكييــ 
ــة  ــة النو يـــ ــع  –التربيـــ ــاهرة بواقـــ ــة القـــ ــامعى  6جامعـــ ــام الجـــ ــيس ( ليعـــ ــوم )الخمـــ ــبو يا يـــ ــاعات اســـ ســـ

عيما بــان ســيادتها مشــتركة باعمــال الجــودة بالقســم وتقــوم بتــدريس الســاعات التدريســية   2020/2021
باالضــافة الــى الســاعات المكتبيــة وان اليــوم المخصــت لالنتــداب اليتعــارص مــع االيــام المخصصــة 

 دريسليت 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 
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: بخصــوص توصــية مجيــس قســم التعبيــر المجســم عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د اســعد الموضوع الحادى ع ــر   
ســعيد فرحــات ابــراهيم االســتاذ بالقســم النتــداب ســيادته باالةاديميــة العربيــة ليعيــوم والتلنولوجيــا والنقــل 

عـــــــام الجـــــــامعى الفصـــــــل الدراســـــــى االول لي () االحـــــــد ســـــــاعات اســـــــبو يا يـــــــوم   8البحـــــــر  بواقـــــــع 
عيمــا بــان ســيادته مشــترع باعمــال الجــودة بالقســم ويقــوم بتــدريس الســاعات التدريســية  2020/2021

باالضــافة الــى الســاعات المكتبيــة وان اليــوم المخصــت لالنتــداب اليتعــارص مــع االيــام المخصصــة 
 ليتدريس

 
 

تعبيــر المجســم توصــية مجيــس قســم ال عيــىاوصى المجيس بالموافقة   :    القــــــــــــــرار
عيــى الطيــب المقــدم مــن ا.د اســعد ســعيد فرحــات ابــراهيم االســتاذ بالقســم النتــداب ســيادته باالةاديميــة 

الفصــل الدراســى  () االحــد ســاعات اســبو يا يــوم    8العربية ليعيوم والتلنولوجيا والنقل البحــر  بواقــع  
لجــودة بالقســم ويقــوم بتــدريس عيمــا بــان ســيادته مشــترع باعمــال ا  2020/2021االول ليعام الجامعى  

الساعات التدريسية باالضــافة الــى الســاعات المكتبيــة وان اليــوم المخصــت لالنتــداب اليتعــارص مــع 
 االيام المخصصة ليتدريس

 
 
 

 موضوعات  ئون طالب لمرحلة البكالوريوس  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصـــية مجيـــس قســـم الرســـم والتصـــوير عيـــى اضـــافة تشـــكيل لجـــان بخصـــوص :     موضـــوع الثـــانى ع ـــرال
ــة  ــامس والفصـــــل الدراســـــى الثالـــــ  ) الئحـــ ــامعى  2015الممتحنيـــــين ليفصـــــل الدراســـــى الخـــ ــام الجـــ ( ليعـــ

 فصل دراسى اول (  لي)    2020/2021
 

ســم الرســم والتصــوير توصية مجيس ق  عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  القــــــــــــــرار
(  2015عيى اضافة تشكيل لجان الممتحنيين ليفصل الدراســى الخــامس والفصــل الدراســى الثالــ ) الئحــة 

 -فصل دراسى اول ( وذل  عيى النحو اتيتالى :لي)    2020/2021ليعام الجامعى  
 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 
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( قسم الرسم والتصوير  1)  

ــ  ج ول تشكيل  جدن وضع األسئلة وا تصحي   لفصل ا  راسي األول  لعدم ا جدمعي 2021-2020   ــ ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا قدئمين بم ض ع  ا فرقة ا  راسية  اسم ا مقرر  ك ح ا مقرر  م
 االمتحدن

ع ح تصحي    ا قدئمين بد تصحي  
 أوراق اإلجدبة

1 
 
 
 
2 

D3DP 
 
 
 

D5DP 

دراسات بيئية ومتحفية فى 
 تلوين الصور والرسوم 

 
 

 ى الرسم والتصوير  التجريب ف

 ثال فصل دراسي 
 
 
 

فصل دراسي  
 خامس

  م.د ياسمين فوز  
 )قائم بالتدريس(

 ا.م.د يوسف غراب 
 

 م.د خالد مكاو   
 )قائم بالتدريس(

 م.د هبة الهزيز اسعد  

  م.د ياسمين فوز  
 )قائم بالتدريس(

 ا.م.د يوسف غراب 
 

 م.د خالد مكاو   
 )قائم بالتدريس(

 م.د هبة الهزيز اسعد 

 ورقة  30
 
 
 
 ورقة  30

 ( 2021-2020ج ول ت زيع ا مقررات ا  راسية ) لفصل ا  راسي األول  لعدم ا جدمعي 
 (2015على ا سدحة أعضدء هيئة ا ت ريس )طبقد  الئحة 

ك ح  اسم ا مقرر   م
 ا مقرر

ع ح ا سدعدت   ا فرقة ا  راسية 
 األسب عية

حاخلي /  ا قدئمين بد ت ريس 
 خدرجي

 س. ف  س. م
1 
 
 

2 

دراسات بيئية ومتحفية فى تلوين الصور  
 والرسوم 
 

 التجريب فى الرسم والتصوير 

D3DP 
 
 

D3DP 

 الثال  الفصل الدراسي  
 

 خامسفصل دراسي 

3 
 

3 

6 
 

6 

 م.د ياسمين فوز   
 

 م.د خالد مكاو   

 داخيى 
 

 داخيى  

   -استدراع كال من:بخصوص  :      ثالث ع ر الموضوع ال
عيى شــر  عضــوا بكنتــرول الفرقــة الثانيــة ليفصــل الدراســى االول اضافه ا.م.د حنان محمد   -

 بدال من د. حنان محمد محمد    2020/2021ليعام الجامعى  
اضــافة الســيد / احمــد نصــر ســامى بيجنــة االعــداد والتحضــير ليفصــل الدراســى االول ليعــام  -

   2020/2021الجامعى  
 

   -تدراع كال من:اس  عيىاوصى المجيس بالموافقة   : القــــــــــــــرار
اضافه ا.م.د حنان محمد عيى شــر  عضــوا بكنتــرول الفرقــة الثانيــة ليفصــل الدراســى االول  -

 بدال من د. حنان محمد محمد    2020/2021ليعام الجامعى  



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 
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اضــافة الســيد / احمــد نصــر ســامى بيجنــة االعــداد والتحضــير ليفصــل الدراســى االول ليعــام  -
   2020/2021الجامعى  

 

ــوع ال ــعالموض ــر  راب المــذكرة الخاصــة بالطالبــة / ســيمى ممــدوس مصــطفى الســيد بالفرقــة  : بخصــوص   ع 
بســبب ســـفرها  2020/2021الرابعــة والتــى ترغــب فــى االعتــذار عـــن دخــول امتحانــات العــام الدراســى 

 ليخارج 
 ارفقت الطالبة المذكورة صورة عقد السفر وصورة جواز السفر   -ا             

 
المــذكرة الخاصــة بالطالبــة / ســيمى   عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  ارالقــــــــــــــر

ــام الدراســــى  ــيد بالفرقــــة الرابعــــة عيــــى قبــــول اعتــــذارها عــــن دخــــول امتحانــــات العــ ممــــدوس مصــــطفى الســ
 بسبب سفرها ليخارج  2020/2021

 
ل بالفرقــة المــذكرة الخاصــة بالطالبــة / فاطمــة محمــد محمــد محمــد الــزو  : بخصــوص   مامس ع ر  الموضوع ال

 2020/2021والتــى ترغــب فــى االعتــذار عــن دخــول امتحانــات العــام الدراســى   شعبة تثقيفى  الخامسة  
 اعتذار   2019/2020من الخارج مع احتساب العام الدراسى 

 
المــذكرة الخاصــة بالطالبــة / فاطمــة   عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
قــة الخامســة  شــعبة تثقيفــى عيــى قبــول اعتــذارها عــن دخــول امتحانــات محمــد محمــد محمــد الــزول بالفر 

 اعتذار    2019/2020من الخارج مع احتساب العام الدراسى  2020/2021العام الدراسى 
 

المـــذكرة الخاصــة بالطالبـــة / نــرمين مصـــطفى محمــد عبـــد الخـــالق  : بخصـــوص   ســادس ع ــر الموضــوع ال
ترغـــــب فـــــى االعتـــــذار عـــــن دخـــــول امتحانـــــات العـــــام الدراســـــى بالفرقـــــة الثالثـــــة   شـــــعبة تثقيفـــــى والتـــــى 

 2019/2020 -  2018/2019مــن الخــارج مــع احتســاب الفتــرة مــن العــام الدراســى  2020/2021
 اعتذار  

 
 

المــذكرة الخاصــة بالطالبــة / نــرمين   عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
شــعبة تثقيفــى عيــى قبــول اعتــذارها عــن دخــول امتحانــات  مصــطفى محمــد عبــد الخــالق بالفرقــة الثالثــة  



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 
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 -  2018/2019مـــن الخـــارج مـــع احتســـاب الفتـــرة مـــن العـــام الدراســـى  2020/2021العـــام الدراســـى 
 اعتذار    2019/2020

 
المــذكرة الخاصــة بالطالبــة / هايــد  عصــام عبــد الوهــاب محمــد بالفرقــة   : بخصــوص    سابع ع ــر  الموضوع ال

والتى ترغب فى التحويل من كيية التربية الفنية جامعــة المنيــا الــى   2020/2021امعى  الثالثة ليعام الج 
 ةيية التربية الفنية جامعة حيوان نظرا لظروفها االجتما ية  

 
ـــرار عيــى المــذكرة الخاصــة بالطالبــة / بعــدم الموافقــة اوصــى المجيــس   : القـــــــــــــ

والتـــى ترغـــب فــــى  2020/2021ة ليعـــام الجــــامعى هايـــد  عصـــام عبــــد الوهـــاب محمـــد بالفرقــــة الثالثـــ 
التحويــل مــن كييــة التربيــة الفنيــة جامعــة المنيــا الــى كييــة التربيــة الفنيــة جامعــة حيــوان نظــرا لعــدم وجــود 

 اوراق تثبي الظرو  االجتما ية طبقا ليوائح والقوانين 
  

اطف بالفرقــة الخامســة شــعبة المذكرة الخاصة بالطالبــة / وســام فتحــى عــ  : بخصوص   ثامن ع ر  الموضوع ال
مــن الخــارج مــع  2020/2021تربــو  والتــى ترغــب فــى االعتــذار عــن دخــول امتحانــات العــام الدراســى 

 اعتذار    2019/2020 -   2018/2019احتساب الفترة من العام الدراسى 
 

المــذكرة الخاصــة بالطالبــة / وســام  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار
عـــاطف بالفرقـــة الخامســـة شـــعبة تربـــو  والتـــى ترغـــب فـــى االعتـــذار عـــن دخـــول امتحانـــات العـــام  فتحـــى

 -  2018/2019مــــــن الخــــــارج مــــــع احتســــــاب الفتــــــرة مــــــن العــــــام الدراســــــى  2020/2021الدراســــــى 
 اعتذار    2019/2020

 
  ئون الطالب لمرحلة الدراسات العليا  

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

ى عيـــى اعتمـــاد قـــرار لجنـــة النقـــد والتـــذوق الفنـــ توصـــية مجيـــس قســـم  : بخصـــوص   تاســـع ع ـــر الموضــوع ال
ساره حمــود ســالم محمــد الخــرينه وموضــوعها    والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الدارسة/  المناقشة

  .  حسين األيوب )دراسة نقدية( عمال الفنان  يوب  القيم الفنية ألشكال التراث اللويتي في
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النقــد والتــذوق توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار

ساره حمود ســالم  والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الدارسة/ ى عيى اعتماد قرار لجنة المناقشةالفن 
ــد الخـــرينه وموضـــوعها   ــكال التـــراث المحمـ ــيم الفنيـــة ألشـ ــويتي فـــيالقـ ــين  لـ ــان  يوب حسـ ــال الفنـ  عمـ

الدارســة درجــة الماجســتير فــي التربيــة الفنيــة تخصــت النقــد  ةمــا اوصــى بمــنح   األيوب )دراســة نقديــة(
 والتذوق الفنى

 
ـــرونالموضــوع ال عيــى اعتمــاد قــرار لجنــة   الرســم والتصــويرتوصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ع ــــــــــــ

وموضـــوعها  المـــداخل  ســـتير المقدمـــة مـــن الـــدارس/ فهـــد زهيـــر النجـــاروالحكـــم لرســـالة الماج   المناقشـــة
 التشكييية ليميديا الجديدة الثراء تدريس التصوير بالمرحية الثانوية بدولة  اللويت   .

 
  الرســم والتصــويرتوصية مجيس قســم   عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  القــــــــــــــرار

 لحكــم لرســالة الماجســتير المقدمــة مــن الــدارس/ فهــد زهيــر النجــاروا  عيــى اعتمــاد قــرار لجنــة المناقشــة
ــة   ــة بدولــ ــة الثانويــ ــوير بالمرحيــ ــراء تــــدريس التصــ ــدة الثــ ــديا الجديــ ــكييية ليميــ ــداخل التشــ وموضــــوعها  المــ

 في التربية الفنية تخصت الرسم والتصوير  الدارس درجة الماجستير  ةما اوصى بمنحاللويت   
 

ــرونالموضــوع ال ــادى والع  عيــى اعتمــاد قــرار لجنــة التعبيــر المجســم توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ح
 وموضــوعها  ايناس اسحق صــديق عبــد الســيد  /ةالمناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الدارس

  . لمصابين الجيطة الدماغية  م فن النحت لتحسين االداء الحركيبرنامه تاهييي مقترس باستخدا
 
 

توصــية مجيــس قســم التعبيــر المجســم  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  ارالقــــــــــــــر
اينــاس اســحق صــديق  /ةعيى اعتماد قرار لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجســتير المقدمــة مــن الدارســ 

لمصــابين  م فــن النحــت لتحســين االداء الحركــيبرنــامه تــاهييي مقتــرس باســتخدا وموضــوعها  عبــد الســيد
فـــي التربيـــة الفنيـــة تخصـــت التعبيـــر ر درجـــة الماجســـتي  الدارســـة ةمـــا اوصـــى بمـــنح  الجيطـــة الدماغيـــة
 المجسم   نحت   
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عيى اعتماد قــرار لجنــة المناقشــة التعبير المجسم توصية مجيس قسم  : بخصوص   الموضوع الثانى والع رون

ــن الدارســـ  ــة مـ ــتير المقدمـ ــالة الماجسـ ــم لرسـ ــاس  /ةوالحكـ ــراهيم ربـ ــالء ابـ ــى عـ ــوعها مـ ــي  وموضـ اغات  الصـ
  .  التشكييية ليخز  المعاصر في ضوء مفاهيم الحداثة

 
توصــية مجيــس قســم التعبيــر المجســم  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  القــــــــــــــرار

مى عالء ابراهيم رباس  /ةعيى اعتماد قرار لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الدارس
 ةمـــا اوصـــى بمـــنح  ييية ليخـــز  المعاصـــر فـــي ضـــوء مفـــاهيم الحداثـــةالصـــياغات  التشـــك وموضـــوعها 

 في التربية الفنية تخصت التعبير المجسم   خز     درجة الماجستيرالدارسة 
 

عيــوم التربيــة الفنيــة  عيــى اعتمــاد قــرار لجنــة توصــية مجيــس قســم    : بخصــوص    ثالــث والع ــرونالموضوع ال
  برنــامه وموضــوعهاة من الدارسة/نسرين عطية  حمد محمــد المناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدم

مقترس قائم عيى إستخدام نظريات  د  بونو  لتنمية التفليــر ادبــداعى المبنــى عيــى ســكامبر فــى التربيــة 
 الفنية  .

 
عيــوم التربيــة توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار

لجنــة المناقشــة والحكــم لرســالة الماجســتير المقدمــة مــن الدارسة/نســرين عطيــة  الفنيــة  عيــى اعتمــاد قــرار
  برنامه مقترس قائم عيى إستخدام نظريــات  د  بونــو  لتنميــة التفليــر ادبــداعى وموضوعها حمد محمد 

درجــة الماجســتير فــي التربيــة الفنيــة  ةالدارســ  ةمــا اوصــى بمــنح عيى سكامبر فى التربيــة الفنيــة    المبنى
 ت عيوم التربية الفنية مناهه وطرق تدريس التربية الفنية   تخص

 
عيــوم التربيــة الفنيــة  عيــى اعتمــاد قــرار لجنــة توصــية مجيــس قســم    : بخصــوص    رابــع والع ــرونالموضوع ال

التــدخل   وموضوعهاالمناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الدارسة/نوران اسامة نبيل حمد   
عالجــى فنــى ألطفــال متالزمــة داون لتحســين األعاقــة الطر يــة و ثــره فــى تنميــة القــدرة المبكــر ببرنــامه 

  .  عيى تقدير الذات وتحسين التوافق النفسى
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عيــوم التربيــة توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار

ر المقدمــة مــن الدارســة/نوران اســامة الفنيــة  عيــى اعتمــاد قــرار لجنــة المناقشــة والحكــم لرســالة الماجســتي 
التدخل المبكر ببرنامه عالجى فنى ألطفــال متالزمــة داون لتحســين األعاقــة    وموضوعهانبيل حمد    

ةمــا اوصــى بمــنح الدارســة   الطر يــة و ثــره فــى تنميــة القــدرة عيــى تقــدير الــذات وتحســين التوافــق النفســى
 لتربية الفنية عيم نفس التربية الفنية    في التربية الفنية تخصت عيوم ا  درجة الماجستير

 
 

عيــى تشــكيل لجنــة زخر يــة التصــميمات التوصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   مــامس والع ــرونالموضــوع ال
تصــميم  المناقشــة والحكــم  لرســالة  الــدكتوراه  المقدمــة مــن الدارسة/ســارة  حمــد فــؤاد شــيبي وموضــوعها 

مواقع التواصل االجتماعي في ضــوء نظريــة التحييــل   رحمية إعالنية لقاعات العرص بقصر الفنون عب 
    الثقافي
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :             

 مشرفًا    .د/ خالد محمد طه سرور 
 مشرفا  عبد الحميد زكى  .م.د/اسالم

 عضوا داخييا   .د/عماد فاروق راغب اندراوس
 عضوا خارجياومقررا     .د/محمد عيى عبده

 جامعة عين شمس( –)استاذ التصميم المتفرغ كيية التربية النو ية                                             
 
 
 

ـــرار التصــميمات توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
سة/ســارة  حمــد فــؤاد عيــى تشــكيل لجنــة المناقشــة والحكــم  لرســالة  الــدكتوراه  المقدمــة مــن الدار زخر يــة ال

ــوعها  ــيبي وموضــ ــر شــ ــون عبــ ــر الفنــ ــات العــــرص بقصــ ــة لقاعــ ــة إعالنيــ ــميم حميــ ــل  تصــ ــع التواصــ مواقــ
    االجتماعي في ضوء نظرية التحييل الثقافي
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   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :             
 مشرفًا    .د/ خالد محمد طه سرور 

 مشرفا  عبد الحميد زكى  .م.د/اسالم
 عضوا داخييا  عماد فاروق راغب اندراوس/ .د

 عضوا خارجياومقررا     .د/محمد عيى عبده
 جامعة عين شمس( –)استاذ التصميم المتفرغ كيية التربية النو ية                                             

 
 

 
تشـــكيل لجنـــة  عيـــىتوصـــية مجيـــس قســـم النقدوالتـــذوق الفنـــى  : بخصـــوص   ســـادس والع ـــرونالموضـــوع ال

ــدين  نوروموضــــوعها  ــام الــ ــة/نرمين حســ ــة مــــن الدارســ ــتير  المقدمــ ــم  لرســــالة  الماجســ  المناقشــــة والحكــ
    السمات الجمالية ليشخصية المصرية في الفن المصر  قديما وحديثا

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :              
 مشرفًاومقررا    .د/ مل مصطفى ابراهيم  

 مشرفا  عبد النبى  بو زيد .د/عماد  
 عضوا داخييا    .د/نبيل عبد السالم جمعة

 عضوا خارجيا     .د/ مل نصر  
 جامعة االسكندرية  ( –)استاذ التصوير كيية الفنون الجمية                                               

 
 
 

 

ـــرار يــس قســم النقدوالتــذوق توصــية مج  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
عيى تشكيل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة  الماجستير  المقدمة من الدارســة/نرمين حســام الــدين الفنى  
    السمات الجمالية ليشخصية المصرية في الفن المصر  قديما وحديثا  وموضوعها    نور
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :              

 مشرفًاومقررا   اهيم   .د/ مل مصطفى ابر 
 مشرفا   .د/عماد عبد النبى  بو زيد
 عضوا داخييا    .د/نبيل عبد السالم جمعة

 عضوا خارجيا     .د/ مل نصر  
 جامعة االسكندرية  ( –)استاذ التصوير كيية الفنون الجمية                                               
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عيــى تشــكيل لجنــة المناقشــة توصية مجيس قسم النقدوالتــذوق الفنــى   وص: بخص    سابع والع رونالموضوع ال

اةتشــا   حمــد وموضوعها  دطه محمو  والحكم  لرسالة  الماجستير  المقدمة من الدارسة/فاطمة مختار
   االنماط الهندسية في العمارة االسالمية دراسة سيمولوجية  

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :                
 مشرفًاومقررا    .د/حكمت محمد بركات  
 مشرفا   .د/نبيل عبد السالم جمعة
 عضوا داخييا    .د/هبه عبد المحسن ناجي
 عضوا خارجيا   .د/يونس مصطفى يونس  

 ( لزقازيقجامعة ا – التربية النو ية )استاذ التصوير كيية                                           
 
 
 

والتــذوق  توصــية مجيــس قســم النقــد عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : ــــرارالقــــــــــــ
طــه  فاطمة مختــار عيى تشكيل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة  الماجستير  المقدمة من الدارسة/الفنى  
   اةتشا  االنماط الهندسية في العمارة االسالمية دراسة سيمولوجية   حمد وموضوعها   دمحمو 
               

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :             
 مشرفًاومقررا    .د/حكمت محمد بركات  
 مشرفا   .د/نبيل عبد السالم جمعة
 عضوا داخييا    .د/هبه عبد المحسن ناجي
 عضوا خارجيا   .د/يونس مصطفى يونس  

 ( لزقازيقجامعة ا – لنو ية التربية ا)استاذ التصوير كيية                                         
 

عيــى تشــكيل لجنــة المناقشــة توصية مجيس قســم النقدوالتــذوق الفنــى   : بخصوص    ثامن والع رونالموضوع ال
مفهوم المقــدس والحكم  لرسالة  الدكتوراه  المقدمة من الدارســة/رحاب عبــد هللا عبــد الجييــل وموضــوعها 

    في فنون ما بعد الحداثة دراسة نقدية  
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   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :                
 مشرفًاومقررا    .د/حكمت محمد بركات  

 مشرفا    .د/هالة  حمد عمارة
 عضوا داخييا    .د/نبيل عبد السالم جمعة

 عضوا خارجيا          .د/جيهان  بو الخير
 جامعة االسكندرية(–ى كيية التربية النو ية)استاذ تاريخ الفن والتذوق الفن                                     

 

ـــرار توصــية مجيــس قســم النقدوالتــذوق  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
عيى تشكيل لجنــة المناقشــة والحكــم  لرســالة  الــدكتوراه  المقدمــة مــن الدارســة/رحاب عبــد هللا عبــد الفنى  

   د الحداثة دراسة نقدية  مفهوم المقدس في فنون ما بعالجييل وموضوعها 
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :                

 مشرفًاومقررا    .د/حكمت محمد بركات  
 مشرفا    .د/هالة  حمد عمارة

 عضوا داخييا    .د/نبيل عبد السالم جمعة
 عضوا خارجيا          .د/جيهان  بو الخير

 جامعة االسكندرية(–)استاذ تاريخ الفن والتذوق الفنى كيية التربية النو ية                                     
 

الرســم والتصــوير عيــى تشــكيل لجنــة المناقشــة توصــية مجيــس قســم   : بخصــوص    تاسع والع ــرونالموضوع ال
المفــاهيم الفيســفية  والحكم  لرسالة  الدكتوراه  المقدمة من الدارسة/غروب عوص الحربي  وموضــوعها 

ز البصرية لحضارة دلمون ليتعبير عن الهوية الثقا يــة فــي فــن التصــوير المعاصر)دراســة تجريبيــة ليرمو 
   عيى طالب المرحية الثانوية بدولة اللويت (

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :             
 مشرفًاومقررا    .د/ميرفت زكي شرباش 
 مشرفا    .د/عال  حمد يوسف
 عضوا داخييا    المغنى .م.د/ابراهيم عبد  

 عضوا خارجيا     .د/سالى محمد شيبي
 )استاذ التصوير بكيية التربية النو ية جامعة عين شمس (                                                   
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الرســم والتصــوير توصية مجيس قســم   عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  القــــــــــــــرار
ــدكتوراه  المقدمــة مــن الدارســة/غروب عــوص الحربــي  عيــى تشــكيل لجنــ  ة المناقشــة والحكــم  لرســالة  ال

المفــاهيم الفيســفية ليرمــوز البصــرية لحضــارة دلمــون ليتعبيــر عــن الهويــة الثقا يــة فــي فــن  وموضــوعها 
   التصوير المعاصر)دراسة تجريبية عيى طالب المرحية الثانوية بدولة اللويت (

   -تشكيل على ا نح  ا تد ي :ويك ن ا              
 مشرفًاومقررا    .د/ميرفت زكي شرباش 
 مشرفا    .د/عال  حمد يوسف

 عضوا داخييا     .م.د/ابراهيم عبد المغنى
 عضوا خارجيا     .د/سالى محمد شيبي

 عين شمس ( )استاذ التصوير بكيية التربية النو ية جامعة                                                   
 

 
 

 

ــوع ال ـــونالموضـ ــم  : بخصـــوص   ثالثـــــــــــــــــــ ــية مجيـــس قسـ ــة توصـ ــكيل لجنـ ــى تشـ ــم  عيـ التعبيـــر المجسـ
اســتخالص  المناقشة والحكم  لرسالة  الدكتوراه  المقدمة من الدارس/عيى يعقــوب الصــايو وموضــوعها 

ســوات جــداريات خز يــة معاصــرة خيطات طينية من مخيفات تحييه مياة البحــر بدولــة اللويــت لتشــكيل ك
  ) دراسة تجريبية (  

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :                
 مشرفًاومقررا   .د/متولى ابراهيم الدسوقى متولى

 مشرفا   .د/نجية عبد الرزاق عثمان
 عضوا داخييا    .د/طه يوسف طه السيد

 عضوا خارجيا   .د/مؤمنة محمد ممدوس كامل  
 )استاذ الخز  بكيية التربية النو ية جامعة القاهرة (                                             
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التعبيــر المجســم  توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  القــــــــــــــرار
ــا ــدارس/عيى يعقـــوب الصـ ــن الـ ــة مـ ــدكتوراه  المقدمـ ــالة  الـ ــم  لرسـ ــة والحكـ ــة المناقشـ ــكيل لجنـ ــى تشـ يو عيـ

استخالص خيطــات طينيــة مــن مخيفــات تحييــه ميــاة البحــر بدولــة اللويــت لتشــكيل كســوات   وموضوعها 
  جداريات خز ية معاصرة ) دراسة تجريبية (  

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :                
 مشرفًاومقررا   .د/متولى ابراهيم الدسوقى متولى

 مشرفا   .د/نجية عبد الرزاق عثمان
 عضوا داخييا    .د/طه يوسف طه السيد

 عضوا خارجيا   .د/مؤمنة محمد ممدوس كامل  
 )استاذ الخز  بكيية التربية النو ية جامعة القاهرة (                                            

 
 
 

 

 لمناقشــةالمجســم  عيــى تشــكيل لجنــة االتعبيــر توصــية مجيــس قســم   : بخصــوص    حادى والثالثــونالموضوع ال
الفلــر   وموضــوعها  والحكــم  لرســالة  الــدكتوراه  المقدمــة مــن الدارس/عائشــة محمــد ســيد محمــد بــدو  

   الفيسفى لحركة االرت نوفو كمدخل العداد برنامه لتدريس الخز  بكيية التربية الفنية
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :                

 مشرفًاومقررا  لى .د/متولى ابراهيم الدسوقى متو 
 مشرفا   .د/ طه يوسف طه السيد

 عضوا داخييا    .د/ عادل عبد الحفيظ هارون 
 عضوا خارجيا   .د/محمد سعيد عبد هللا حمادة 

 )استاذ الخز  بكيية التربية النو ية جامعة جنوب الوادي (                                          
 

 
 

 
المجســم  التعبيــر توصــية مجيــس قســم  عيــىصى المجيس بالموافقــة او    :  القــــــــــــــرار
والحكــم  لرســالة  الــدكتوراه  المقدمــة مــن الدارس/عائشــة محمــد ســيد محمــد  عيــى تشــكيل لجنــة المناقشــة

الفلــر الفيســفى لحركــة االرت نوفــو كمــدخل العــداد برنــامه لتــدريس الخــز  بكييــة   وموضــوعها  بــدو  
 التربية الفنية  
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   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :                
 مشرفًاومقررا   .د/متولى ابراهيم الدسوقى متولى

 مشرفا   .د/ طه يوسف طه السيد
 عضوا داخييا    .د/ عادل عبد الحفيظ هارون 
 عضوا خارجيا   .د/محمد سعيد عبد هللا حمادة 

 كيية التربية النو ية جامعة جنوب الوادي ()استاذ الخز  ب                                          
 

 
 

 

 

التعبيــر المجســم  عيــى تشــكيل لجنــة المناقشــة توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ثــانى والثالثــونالموضــوع ال
التوظيــف   نيــرة محمــد محمــد رشــدي وموضــوعها  /ةوالحكــم  لرســالة  الماجســتير  المقدمــة مــن الدارســ 

   عمال خز ية معاصرة    الجمالي لتقنية اللينتسوجي في صياغة
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :             

 مشرفًاومقررا   .د/متولى ابراهيم الدسوقى متولى
 مشرفا   .د/عادل عبد الحفيظ هارون 

 عضوا داخييا   .د/ حمد عبد الرحمن  حمد مرسى
 عضوا خارجيا   .د/سيو   حمد محمود رشد 

 )استاذ الخز  بكيية التربية النو ية جامعة عين شمس (                                               
 
 

التعبيــر المجســم  توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  القــــــــــــــرار
نيرة محمد محمــد رشــدي  /ةعيى تشكيل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة  الماجستير  المقدمة من الدارس

  التوظيف  الجمالي لتقنية اللينتسوجي في صياغة  عمال خز ية معاصرة     وموضوعها
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :             

 مشرفًاومقررا   .د/متولى ابراهيم الدسوقى متولى
 مشرفا   .د/عادل عبد الحفيظ هارون 

 عضوا داخييا   .د/ حمد عبد الرحمن  حمد مرسى
 عضوا خارجيا  ود رشد  .د/سيو   حمد محم

 )استاذ الخز  بكيية التربية النو ية جامعة عين شمس (                                               
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االشــغال الفنيــةوالتراث الشــعبي  عيــى تشــكيل توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ثالــث والثالثــونالموضــوع ال
 دمــة مــن الــدارس/مريم خالــد  حمــد ابــراهيم وموضــوعها لجنة المناقشة والحكم  لرســالة  الماجســتير  المق

  مداخل مستحدثة ليحقائب الخشبية الخاصة بمتطيبات الزينة  
             

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :              
 مشرفًا    .د/ حمد عبد العزيز  فندي

 عضوا داخييا     .د/وليد محمد عثمان
 عضوا خارجياومقررا   .د/محمود السيد  حمد

 ج المنصورة ( –كيية التربية النو ية  –)استاذ  شغال الخشب                                                 
 
 

االشـــغال توصـــية مجيـــس قســـم  عيـــىاوصـــى المجيـــس بالموافقـــة   : القـــــــــــــــــرار
ــا ــم  لرســـ ــة والحكـــ ــة المناقشـــ ــكيل لجنـــ ــى تشـــ ــعبي  عيـــ ــةوالتراث الشـــ ــن الفنيـــ ــة مـــ ــتير  المقدمـــ لة  الماجســـ

مــداخل مســتحدثة ليحقائــب الخشــبية الخاصــة بمتطيبــات  الــدارس/مريم خالــد  حمــد ابــراهيم وموضــوعها 
  الزينة  
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :                

 مشرفًا    .د/ حمد عبد العزيز  فندي
 عضوا داخييا     .د/وليد محمد عثمان

 عضوا خارجياومقررا  د  حمد .د/محمود السي 
 ج المنصورة ( –كيية التربية النو ية  –)استاذ  شغال الخشب                                                 

 
 

ــونالموضــوع ال ــع والثالث عيــى تشــكيل االشــغال الفنيــةوالتراث الشــعبي توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   راب
ــالة  الما ــم  لرســـ ــة والحكـــ ــة المناقشـــ ــيلجنـــ ــراج العاصـــ ــراهيم فـــ ــدارس/مريم ابـــ ــن الـــ ــة مـــ ــتير  المقدمـــ  جســـ

  المعالجات التشكييية ليرمز في الفن الصيني كمدخل الثراء المشغوالت الفنية    وموضوعها 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 

 

- 21 - 

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :             
 مشرفًا    .د/محمود حامد محمد صالح
 مشرفًا    .د/مرفت محمد كامل الغمري 

 عضوا داخيياومقررا         نى عبد القادر المعداو   .د/م
 عضوا خارجيا      .د/ شر   حمد محمود العسوي 
 ج المنو ية ( –كيية التربية النو ية  –)استاذ األشغال الفنية                                 

 

 توصـــية مجيـــس قســـم االشـــغال عيـــىاوصـــى المجيـــس بالموافقـــة   : القـــــــــــــــــرار
عيــــــى تشــــــكيل لجنــــــة المناقشــــــة والحكــــــم  لرســــــالة  الماجســــــتير  المقدمــــــة مــــــن الفنيــــــةوالتراث الشــــــعبي 

المعالجــات التشــكييية ليرمــز فــي الفــن الصــيني كمــدخل   وموضوعها   الدارس/مريم ابراهيم فراج العاصي
  الثراء المشغوالت الفنية  

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :             
 مشرفًا   د حامد محمد صالح .د/محمو 

 مشرفًا    .د/مرفت محمد كامل الغمري 
 عضوا داخيياومقررا          .د/منى عبد القادر المعداو  

 عضوا خارجيا      .د/ شر   حمد محمود العسوي 
 ج المنو ية ( –كيية التربية النو ية  –)استاذ األشغال الفنية                                 

 
 

 

والتــراث الشــعبي  عيــى تشــكيل  االشــغال الفنيــةتوصية مجيس قســم    : بخصوص    مامس والثالثونضوع الالمو 
 لجنــة المناقشــة والحكــم  لرســالة  الــدكتوراه  المقدمــة مــن الدارس/ســيد باســم محمــد  بــو ريــة وموضــوعها 

ة الســيدات التعبيرية الرمزية في اعمال فرغيي عبد الحفيظ كمنطيق لصــياغات طبا يــة معاصــرة القمشــ 
  باسيوبي الشاشة الحريرية والرسم المباشر  

   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :              
 مشرفًا    .د/عفا   حمد محمد عمران

 مشرفًاومقررا     .د/فرغيى عبد الحفيظ
 عضوا داخييا    .د/شريف حسن عبد السالم
 عضوا خارجيا    .د/مصطفى عبد المعطى

 ج االسكندرية ( –كيية التربية النو ية  –)استاذ التصوير                                         



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 

 

- 22 - 

 
 
 
 

 
 االشــغال الفنيــةتوصــية مجيــس قســم    عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار

باســم  والتراث الشعبي  عيى تشكيل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة  الــدكتوراه  المقدمــة مــن الدارس/ســيد
ــوعها  ــة وموضـ ــو ريـ ــد  بـ ــياغات  محمـ ــق لصـ ــيظ كمنطيـ ــد الحفـ ــي عبـ ــال فرغيـ ــي اعمـ ــة فـ ــة الرمزيـ التعبيريـ

  طبا ية معاصرة القمشة السيدات باسيوبي الشاشة الحريرية والرسم المباشر  
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :              

 مشرفًا    .د/عفا   حمد محمد عمران
 مشرفًاومقررا    الحفيظ .د/فرغيى عبد  

 عضوا داخييا    .د/شريف حسن عبد السالم
 عضوا خارجيا    .د/مصطفى عبد المعطى

 ج االسكندرية ( –كيية التربية النو ية  –)استاذ التصوير                                        
 
 

عيــى تشــكيل والتراث الشــعبي  توصــية مجيــس قســم االشــغال الفنيــة  : بخصــوص    ســادس والثالثــونالموضوع ال
 لجنة المناقشة والحكم  لرسالة  الدكتوراه  المقدمة من الدارس/وليــد غريــب ممــدوس عبــد اليهوموضــوعها 
برنامه في االشغال الفنية لتاهيل  مهات  طفال طيف التوحد لتنمية مهارات  بنــائهم وتعــديل ســيوكياتهم 

   
   -د ي :ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا ت              

 مشرفًا ومقررا   .د/ماجدة جرجس حنين
 مشرفًا     .د/عبية حنفى عثمان

 عضوا داخييا    .د/حنان جمال الدين الشهاو  
 عضوا خارجيا   .د/ مال حمدي  سعد عرفات

 ( ج المنيا –كيية التربية الفنية  –)استاذ األشغال الفنية                                                  
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توصـــية مجيـــس قســـم االشـــغال  عيـــىاوصـــى المجيـــس بالموافقـــة   : القـــــــــــــــــرار
عيــى تشــكيل لجنــة المناقشــة والحكــم  لرســالة  الــدكتوراه  المقدمــة مــن الدارس/وليــد الفنيةوالتراث الشعبي  
توحـــد برنــامه فـــي االشـــغال الفنيـــة لتاهيــل  مهـــات  طفـــال طيـــف ال وموضـــوعها  غريــب ممـــدوس عبـــد هللا

  لتنمية مهارات  بنائهم وتعديل سيوكياتهم  
   -ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ي :              

 مشرفًا ومقررا   .د/ماجدة جرجس حنين
 مشرفًا     .د/عبية حنفى عثمان

 عضوا داخييا    .د/حنان جمال الدين الشهاو  
 عضوا خارجيا   .د/ مال حمدي  سعد عرفات

 ج المنيا ( –كيية التربية الفنية  –)استاذ األشغال الفنية                                                  
 
 

ــوع ال ــونالموضـ ــابع والثالثـ ــم  : بخصـــوص   سـ ــس قسـ ــية مجيـ ــد توصـ ــاء قيـ ــي ابقـ ــة  عيـ ــميمات الزخر يـ التصـ
ن العــام الســابع الدارســة/نهى فــاروق الــرزاز  المقيــدة بمرحيــة اعــداد رســالة الــدكتوراه  لمــدة ســته  شــهر مــ 

ذلــ  بنــاء عيــى التقريــر المقــدم مــن الســادة المشــرفين   27/4/2021حتــى  28/10/2020اعتبــارا مــن 
حرصــا   1/11/2020عيى الدارسة مع سحب قرار الغاء القيد الســابق اعتمــاده بمجيــس اللييــة بتــاريخ 

 عيى مستقبل الدارسة
 
 

ابقــاء قيــد الدارســة/نهى فــاروق الــرزاز   عيىاوصى المجيس بالموافقة    :  القــــــــــــــرار
حتـــى  28/10/2020المقيـــدة اعـــداد رســـالة الـــدكتوراه  لمـــدة ســـته  شـــهر مـــن العـــام الســـابع اعتبـــارا مـــن 

ذل  بناء عيى التقرير المقدم من السادة المشرفين عيى الدارسة مــع ســحب قــرار الغــاء    27/4/2021
 حرصا عيى مستقبل الدارسة  1/11/2020القيد السابق اعتماده بمجيس الليية بتاريخ  
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عيــي ابقــاء قيــد الدارســة/هاجر الرســم والتصــوير توصــية مجيــس قســم  : بخصوص    ثامن والثالثونالموضوع ال
السيد محــى الــدين   المقيــد بمرحيــة اعــداد رســالة الماجســتير  لمــدة ســته  شــهر مــن العــام الســابع اعتبــارا 

عيــى التقريــر المقــدم مــن الســادة المشــرفين عيــى  ذلــ  بنــاء  27/4/2021حتــى  28/10/2020مــن 
 الدارسة

 
الســيد محــى ابقــاء قيــد الدارســة/هاجر  عيــىاوصى المجيس بالموافقة    :  القــــــــــــــرار

ــدين   ــابع اعتبــــارا مــــن الــ ــهر مــــن العــــام الســ ــتير  لمــــدة ســــته  شــ ــة اعــــداد رســــالة الماجســ المقيــــد بمرحيــ
 يى التقرير المقدم من السادة المشرفين عيى الدارسةذل  بناء ع   27/4/2021حتى    28/10/2020

 
 

االشغال الفنيــة والتــراث الشــعبي  عيــي ابقــاء قيــد توصية مجيس قسم  : بخصوص    تاسع والثالثونالموضوع ال
الدارس/حسين وحيد حسن توفيق   المقيد بمرحيــة اعــداد رســالة الماجســتير  لمــدة ســته  شــهر مــن العــام 

ذلــ  بنــاء  عيــى التقريــر المقــدم مــن الســادة  27/10/2020حتــى    28/4/2020الســادس اعتبــارا مــن
 المشرفين عيى الدارس

 
يــد الدارس/حســين وحيــد حســن ابقــاء ق عيــىاوصى المجيس بالموافقة    :  القــــــــــــــرار

المقيــــــد بمرحيــــــة اعــــــداد رســــــالة الماجســــــتير  لمــــــدة ســــــته  شــــــهر مــــــن العــــــام الســــــادس اعتبــــــارا توفيــــــق 
ذلــ  بنــاء  عيــى التقريــر المقــدم مــن الســادة المشــرفين عيــى   27/10/2020حتــى    28/4/2020مــن

 الدارس
 
 

الزخر يــة عيــى الطيــب المقــدم  التصــميماتتوصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   االربعــــــــــــــــــونالموضوع  
ــن   ــدحت  الدارســـــ مـــ ــى مـــ ــان عيـــ ــة /نورهـــ ــده الدراســـ ــا  قيـــ ــتي اليقـــ ــة الماجســـ ــام اول ة بمرحيـــ ــدة عـــ لمـــ

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021)
 
 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 
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ـــرار التصــميمات  قســم توصــية مجيــس عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
اليقــا   ربمرحيــة الماجســتي الزخر ية عيى الطيب المقدم مــن   الدراســة /نورهــان عيــى مــدحت  الدارســة 

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021لمدة عام اول )قيده 
 
 

ت الزخر يــة عيــى الطيــب المقــدم مــن التصميماتوصية مجيس قسم  : بخصوص   حادى واالربعونلالموضوع ا
ــة  ــز الدارســــ ــد العزيــــ ــى عبــــ ــة عيــــ ــة /حفصــــ ــده  الدراســــ ــا  قيــــ ــدكتوراه اليقــــ ــة الــــ ــام اول بمرحيــــ ــدة عــــ لمــــ

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021)
 

يمات الزخر يــة التصــمقســم مجيــس  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار
لمــدة مرحيــة الــدكتوراه اليقــا  قيــده  عيى الطيب المقدم من الدراسة /حفصة عيى عبد العزيــز الدارســة ب 

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021عام اول )
 
 

التصــميمات الزخر يــة بالموافقــة عيــى  الطيــب توصــية مجيــس قســم    : بخصــوص    ثانى واالربعــونالموضوع ال
بمرحيــة  الماجســتير اليقــا  قيــده  ةمــروة صــابر عبــد الناصــر عبــد العزيــز  الدارســ / ةالمقــدم مــن الدراســ 
 ( وذل  لرعاية الطفل  .2020/2021لمدة عام  ول  )

 
 

ـــرار توصــية مجيــس قســم التصــميمات  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
 ةالناصــر عبــد العزيــز  الدارســ  /مــروة صــابر عبــد ةالزخر يــة بالموافقــة عيــى الطيــب المقــدم مــن الدراســ 
 ( وذل  لرعاية الطفل  .2020/2021بمرحية  الماجستير اليقا  قيده لمدة عام  ول  )

 
 
 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 
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التصــميمات الزخر يــة بالموافقــة عيــى  الطيــب توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ثالث واالربعــونالموضوع ال
حية  الماجستير اليقا  قيده لمدة عــام بمر  ة/آمنه  حمد عبد اليطيف  حمد   الدارس  ةالمقدم من الدراس

 ( وذل  لظرو  مرضية  .2020/2021 ول  )
 

ـــرار توصــية مجيــس قســم التصــميمات  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
بمرحيــة   ة/ آمنــه  حمــد عبــد اليطيــف  حمــد  الدارســ  ةالزخر يــة بالموافقــة عيــى الطيــب المقــدم مــن الدراســ 

 ( وذل  لظرو  مرضية  .2020/2021  قيده لمدة عام  ول  )الماجستير اليقا
 

التصــميمات الزخر يــة بالموافقــة عيــى الطيــب توصــية مجيــس قســم    : بخصــوص    رابــع واالربعــونالموضوع ال
ــن الدراســـ الم ــدم مـ ــيس  ةقـ ــيد  نـ ــان سـ ــام  ول   ةالدارســـ  /نورهـ ــدة عـ ــده لمـ ــا  قيـ ــتير اليقـ ــة  الماجسـ بمرحيـ
 ضية  .( وذل  لظرو  مر 2020/2021)

 
ـــرار توصــية مجيــس قســم التصــميمات  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ

بمرحيــة  الماجســتير  ة/ نورهــان ســيد  نــيس  الدارســ  ةالزخر يــة بالموافقــة عيــى الطيــب المقــدم مــن الدراســ 
 ( وذل  لظرو  مرضية  .2020/2021اليقا  قيده لمدة عام  ول  )

 
التصــميمات الزخر يــة بالموافقــة عيــى  الطيــب توصــية مجيــس قســم  : بخصوص  ونالموضوع المامس واالربع
بمرحية  الماجســتير اليقــا  قيــده لمــدة عــام  ول   ة/مريم مصطفى عيد  حمد  الدارس  ةالمقدم من الدراس

 ( وذل  لظرو  مرضية  .2020/2021)
 

ـــرار التصــميمات  توصــية مجيــس قســم عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
بمرحيــــة   ة/ مــــريم مصــــطفى عيــــد  حمــــد الدارســــ  ةالزخر يـــة بالموافقــــة عيــــى الطيــــب المقــــدم مــــن الدراســـ 

 ( وذل  لظرو  مرضية  .2020/2021الماجستير اليقا  قيده لمدة عام  ول  )
 
 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 
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الطيــب صــميمات الزخر يــة بالموافقــة عيــى  الت توصية مجيس قسم  : بخصوص   سادس واالربعونالموضوع ال
بمرحيــــة  الماجســــتير اليقـــا  قيــــده لمــــدة عــــام  ول   ةالدارســـ /آيـــه شــــوقى حســــين   ةمقـــدم مــــن الدراســــ ال
 ( وذل  لظرو  مرضية  .2020/2021)

 
ـــرار توصــية مجيــس قســم التصــميمات  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ

بمرحيــة  الماجســتير  ةالدارســ  / آيــه شــوقى حســين ةالزخر يــة بالموافقــة عيــى الطيــب المقــدم مــن الدراســ 
 ( وذل  لظرو  مرضية  .2020/2021اليقا  قيده لمدة عام  ول  )

 
الطيــب  التصــميمات الزخر يــة بالموافقــة عيــىتوصــية مجيــس قســم    : بخصــوص    ســابع واالربعــونالموضوع ال

مــدة عــام بمرحيــة  الماجســتير اليقــا  قيــده ل ة/شــروق الســيد محمــد عفيفــي  الدارســ  ةالمقــدم مــن الدراســ 
 ( وذل  لرعاية الوالدة  .2020/2021 ول  )

 
ـــرار مجيــس قســم التصــميمات توصــية  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ

ــة عيـــى ــة بالموافقـ ــدم مـــن الدراســـ  الزخر يـ ــد عفيفـــي الدارســـ  ةالطيـــب المقـ ــيد محمـ ــة   ة/ شـــروق السـ بمرحيـ
 ( وذل  لرعاية الوالدة  .2020/2021الماجستير اليقا  قيده لمدة عام  ول  )

 
ــونالموضــوع ال ــامن واالربع الرســم والتصــوير  بالموافقــة عيــى  الطيــب توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ث

الــدارس بمرحيــة الماجســتير اليقــا  قيــده لمــدة عــام ثــاني  الــدراس / حمــد عبــد الغفــار الــبخ  المقــدم مــن 
 ( وذل  لسفره خارج البالد  .2020/2021)

 
الرســم والتصــوير   مجيس قســمتوصية    عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  ـــــرارالقـــــــــ
الــدارس بمرحيــة الماجســتير اليقــا  الــدراس / حمــد عبــد الغفــار الــبخ   الطيــب المقــدم مــنبالموافقة عيــى  

 ( وذل  لسفره خارج البالد  .2020/2021قيده لمدة عام ثاني  )
 
 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 
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لمقــدم الرسم والتصوير  بالموافقة عيــى الطيــب اوصية مجيس قسم ت  : بخصوص   تاسع واالربعونالموضوع ال
( 2020/2021الدارسة بمرحيــة الماجســتير اليقــا  قيــده لمــدة عــام ثــاني  )من الدراسة /فاطمة وجدي  
 وذل  لظرو  مرضية .

 
مجيس قســم الرســم والتصــوير  توصية    عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  القــــــــــــــرار

الدارســة بمرحيــة الماجســتير اليقــا  قيــده  المقــدم مــن الدراســة /فاطمــة وجــدي يــى  الطيــب بالموافقــة ع
 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021لمدة عام ثاني  )

 
قــدم الطيــب المالرســم والتصــوير بالموافقــة عيــى توصية مجيــس قســم  : بخصوص   ممســــــــــــونالموضوع ال

رحيـــــــة الماجســـــــتير اليقـــــــا  قيـــــــده لمـــــــدة عـــــــام  ول  الدارســـــــة بم مـــــــن الدراســـــــة /ســـــــارة حســـــــن حســـــــين
 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021)

 
مجيس قســم الرســم والتصــوير  توصية    عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  القــــــــــــــرار

بالموافقــة عيــى  الطيــب المقــدم مــن الدراســة / ســارة حســن حســين   الدارســة بمرحيــة الماجســتير اليقــا  
 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021 ول  ) قيده لمدة عام

 
ــونالموضــوع ال ــادى والممس الرســم والتصــوير  بالموافقــة عيــى الطيــب توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ح

ــدم  ــى المقـ ــور مهنـ ــرة  يكتـ ــة / ميـ ــن الدراسـ ــام  ول   مـ ــدة عـ ــده لمـ ــا  قيـ ــتير اليقـ ــة الماجسـ ــة بمرحيـ الدارسـ
 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021)

 
مجيس قســم الرســم والتصــوير  توصية    عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  ـــــرارالقـــــــــ

الدارســة بمرحيــة الماجســتير اليقــا  مــن الدراســة /  ميــرة  يكتــور مهنــى بالموافقــة عيــى  الطيــب المقــدم 
 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021قيده لمدة عام  ول  )

 
 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عيــوم التربيــة الفنيــة  بالموافقــة عيــى  الطيــب قســم  توصــية مجيــس : بخصــوص   ثــانى والممســونالموضــوع ال
الدارســـة بمرحيــــة الماجســــتير اليقـــا  قيــــده لمــــدة عــــام  ول   الدراســــة /بســـمة محمــــد ابــــراهيم المقـــدم مــــن

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021)
 

مجيــس قســم عيــوم التربيــة توصــية  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار
موافقة عيــى  الطيــب المقــدم مــن الدراســة / بســمة محمــد ابــراهيم   الدارســة بمرحيــة الماجســتير الفنية  بال

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021اليقا  قيده لمدة عام  ول  )
 

التعبيرالمجســم  بالموافقــة عيــى  الطيــب المقــدم توصــية مجيــس قســم    : بخصــوص    ثالث والممسونالموضوع ال
اد   حمــد فتحــى الدارســة بمرحيــة الماجســتير اليقــا  قيــده لمــدة عــام  ول  مــن الدراســة /نــد  عبــد الهــ 

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021)
 

مجيــس قســم التعبيرالمجســم  توصــية    عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
الماجســتير  بالموافقــة عيــى  الطيــب المقــدم مــن الدراســة/ند  عبــد الهــاد   حمــد فتحــى  الدارســة بمرحيــة

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021اليقا  قيده لمدة عام  ول  )
 

التعبيرالمجســم  بالموافقــة عيــى  الطيــب المقــدم توصــية مجيــس قســم    : بخصــوص    رابع والممسونالموضوع ال
مـــن الدراســـة /شـــيماء عبـــد المجيـــد عبـــد المجيـــد الدارســـة بمرحيـــة الـــدكتوراه اليقـــا  قيـــده لمـــدة عـــام  ول  

 ( وذل  لرعاية الوالدة .2020/2021)
 

مجيــس قســم التعبيرالمجســم  توصــية    عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
بالموافقة عيى  الطيــب المقــدم مــن الدراســة/ شــيماء عبــد المجيــد عبــد المجيــد  الدارســة بمرحيــة الــدكتوراه 

 لوالدة .( وذل  لرعاية ا2020/2021اليقا  قيده لمدة عام  ول  )
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التصـــميمات الزخر يـــة  بالموافقـــة عيـــى  توصـــية مجيـــس قســـم  : بخصـــوص   مـــامس والممســـونالموضـــوع ال
الطيب المقدم من الدراسة /نسمة  حمد محمد السعيد  الدارسة بمرحية الدكتوراه اليقا  قيدها لمدة عــام 

 (وذل  لظرو  مرضية خاصة بابنتها .   2020/2021ثال   )
 

ـــرارالقـــــــــــ توصــية مجيــس قســم التصــميمات  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : ــ
الزخر يـــة  بالموافقـــة عيـــى  الطيـــب المقـــدم مـــن الدراســـة /نســـمة  حمـــد محمـــد الســـعيد  الدارســـة بمرحيـــة 

 (وذل  لظرو  مرضية خاصة بابنتها .  2020/2021الدكتوراه اليقا  قيدها لمدة عام ثال   )
 

والتــراث الشــعبي  بالموافقــة  االشــغال الفنيــةتوصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ســادس والممســونالموضــوع ال
الطيــب  المقــدم مــن الدراســة /منــى ســعيد حمــزة محمــد حمــزة  الدارســة بمرحيــة الماجســتير اليقــا  عيــى 

 (وذل  لظرو  مرضية  .  2020/2021قيدها لمدة عام  ول  )
 

توصــية مجيــس قســم االشــغال الفنيــة   يــىعاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
والتراث الشــعبي  بالموافقــة عيــى  الطيــب  المقــدم مــن الدراســة /منــى ســعيد حمــزة محمــد حمــزة  الدارســة 

 ( وذل  لظرو   مرضية  .2020/2021بمرحية الماجستير اليقا  قيدها لمدة عام  ول  )
 

الفنيــة والتــراث الشــعبي  بالموافقــة عيــى    االشغالتوصية مجيس قسم    : بخصوص   الموضوع السابع والممسون
الدارســة بمرحيــة الماجســتير اليقــا  قيــدها لمــدة لدراسة /نادية صالس الدين محمد  الطيب  المقدم من ا

 (وذل  لرعاية الطفل .  2020/2021عام ثاني  )
  

توصــية مجيــس قســم االشــغال الفنيــة   عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
الدارســـة لدراســـة /ناديـــة صـــالس الـــدين محمـــد  التـــراث الشـــعبي  بالموافقـــة عيـــى  الطيـــب  المقـــدم مـــن او 

 (وذل  لرعاية الطفل .   2020/2021بمرحية الماجستير اليقا  قيدها لمدة عام ثاني  )
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ــوع ال ــونالموض ــامن والممس المجســم  بالموافقــة عيــى  الطيــب  التعبيــرتوصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ث
قدم من الدراســة /ريهــام ثابــت غبــر  باشــى الدارســة بمرحيــة الماجســتير اليقــا  قيــدها لمــدة عــام  ول  الم
 ( وذل  لرعاية الطفل .2020/2021)

 
مجيــس قســم التعبيرالمجســم  توصــية    عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار

  باشى الدارسة بمرحية الماجستير اليقــا  بالموافقة عيى  الطيب المقدم من الدراسة /ريهام ثابت غبر 
 ( وذل  لرعاية الطفل .2020/2021قيدها لمدة عام  ول  )

 
التعبيرالمجســم  بالموافقــة عيــى  الطيــب المقــدم توصــية مجيــس قســم    : بخصــوص    تاسع والممسونالموضوع ال

يــدها لمــدة عــام  ول  من الدراسة /سمر مجــدي عبــد المســيع البصــال الدارســة بمرحيــة الــدكتوراه اليقــا  ق
 ( وذل  لرعاية الطفل .2020/2021)

 
مجيــس قســم التعبيرالمجســم  توصــية    عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار

بالموافقة عيى  الطيب المقدم من الدراسة / سمر مجدي عبد المسيع البصال الدارسة بمرحية الــدكتوراه 
 ( وذل  لرعاية الطفل .2020/2021اليقا  قيدها لمدة عام  ول  )

 
الطيــب المقــدم مــن التعبيرالمجســم  بالموافقــة عيــى توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص    ســــــــــــتونالموضوع ال

الدراســـة /مـــاجي عـــاطف مزيـــد جـــاد اللـــريم  الدارســـة بمرحيـــة الماجســـتير اليقـــا  قيـــدها لمـــدة عـــام  ول  
 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021)

 
المجســم   مجيــس قســم التعبيــرتوصــية  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  ـــــرارالقـــــــــ
الطيــب المقــدم مــن الدراســة/ماجي عــاطف مزيــد جــاد اللــريم الدارســة بمرحيــة الماجســتير بالموافقــة عيــى 

 ( وذل  لظرو  مرضية .2020/2021اليقا  قيدها لمدة عام  ول  )
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النقــد والتــذوق الفنــى  بالموافقــة عيــى الطيــب مجيــس قســم  توصــية : بخصــوص   حــادى والســتونالموضــوع ال
المقدم من الــدارس/محمود مجــدي محمــد كمــال   الــدارس بمرحيــة الماجســتير اللغــاء قيــده وســحب ميفــه 

 الذي سبق و ن تقدم به  وتحويل ساعات  االنجاز لدبيوم عام في التخصت  .
 
 

الطيــب المقــدم مــن الــدارس /محمــود   عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
ــة الماجســتير اللغــاء قيــده وســحب ميفــه الــذي ســبق و ن تقــدم بــه   ــدارس بمرحي مجــدي محمــد كمــال   ال

 وتحويل ساعات  االنجاز لدبيوم عام في التخصت  .
 
 

الرســم والتصــوير بالموافقــة عيــى الطيــب المقــدم توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ثــانى والســتونالموضــوع ال
الــدارس بمرحيــة الــدكتوراه لســحب ميفــه الــذي ســبق و ن تقــدم بــه  طمــان    الدارس /محمد سامح محمــد  من

 والغاء قيده بناء عيى طيبة .  
 
 

مــن الــدارس /محمــد الطيــب المقــدم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار
تقــدم بــه  والغــاء قيــده بنــاء  الــدارس بمرحيــة الــدكتوراه لســحب ميفــه الــذي ســبق و نطمــان  ســامح محمــد
 عيى طيبة . 

 
 

توصية مجيس قسم التصميمات الزخر يــة عيــى تســجيل مشــروع بحــ   : بخصوص    ثالث والستونالموضوع ال
الماجســتير المقــدم مــن الــدارس / ســامى ســالمة يونــان وموضــوعه   التلوينــات متعــددة االســطح لسيســة 

 راثية :شتاينر ودورها فى اثراء اليوحة الزخر ية الت 
 تحت ا راف                

 ا.م.د ايفان اديب كامل حنين  -        لرازق             ا.د محمد عبد الباسل عبد ا-         
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ـــرار توصــية مجيــس قســم التصــميمات  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
امى ســالمة يونــان وموضــوعه   الزخر ية عيى تسجيل مشروع بح  الماجستير المقدم من الــدارس / ســ 

 التلوينات متعددة االسطح لسيسة شتاينر ودورها فى اثراء اليوحة الزخر ية التراثية :
 تحت ا راف                

 ا.م.د ايفان اديب كامل حنين  -   لرازق                  ا.د محمد عبد الباسل عبد ا-         
 

عتمــاد تشــكيل لجــان الممتحنــين المتحانــات نهايــة الفصــل الدراســي ا  : بخصــوص   رابــع والســتونالموضــوع ال
 .  2020/2021األول لبرنامه دبيوم العالج بالفن ليعام الجامعي  

 
ـــرار اعتمــاد تشــكيل لجــان الممتحنــين  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ

 .  2020/2021ن ليعام الجامعي  المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول لبرنامه دبيوم العالج بالف
 ا ممتحن  ا قدئم بد ت ريس ا سدعدت ن ع ا مقرر اسم ا مقرر ك ح ا مقرر

 ثريد مدم  أمم  ي سف جمدل  معي 3 اختيدر فن تص ير -( 1ممدرسدت تطبيقية ) 070550085
 جمدل رفعت  معى ثريد مدم  3 اختيدر فن تص ير -( 1ممدرسدت تطبيقية ) 070550085
 عبلة منفى عثمدن هندء زي ان 3 اجبدرى  م خل  لعالج بد فن 070550080
 مندن محم  جمدل ا  ين ا شهدوى  مصطفى عب  ا عزيز 2 اجبدرى  علم ا نفس  غير االس يدء 070550083
 عفدف أمم  محم  فراج فد نتيند وحيع 2 اجبدرى  وا عالجية ا فن من ا  جهة ا تشخيصية 070550081
 فد نتيند وحيع سالمة عفدف امم  فراج 2 اجبدرى  نفس  غير االس يدءعلم ا  070550083
 مصطفى محم  عب  ا عزيز مندن ا شهدوي  3 اجبدرى  م خل  لعالج بد فن 070550080
 هندء عب  ا  هدب فري  زي ان عبلة منفي 2 اجبدرى  وا عالجية ا فن من ا  جهة ا تشخيصية 070550081

تشــكيل لجــان الســير واللنتــرول ليدراســات العييــا المتحانــات نهايــة  خصــوص: ب    مــامس والســتونالموضــوع ال
 .  2020/2021الفصل الدراسي األول لدبيوم العالج بالفن ليعام الجامعي  

 
اعتماد تشكيل لجان الســير واللنتــرول  عيىاوصى المجيس بالموافقة    :  القــــــــــــــرار

راســـــي األول لــــدبيوم العـــــالج بــــالفن ليعـــــام الجـــــامعي ليدراســــات العييـــــا المتحانــــات نهايـــــة الفصــــل الد
   -عيى  ن يكون التشكيل عيى النحو التالي :  2020/2021
                    
   -أوال :  جنة ا سير  :                 
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 رئيسا ليسير    .د/  حمد محمد محمود سييمان-         
 عضوا     .د.منى مدحت عبده-                 
 عضوا   .م.د/ جيهان مصطفى ماهر عفيفي-          

 
  -ثدنيد : ا كنترول   :                   
 رئيسا ليلنترول   .د/ عادل عبد الحفيظ هارون -          
 عضوا  .د.دعاء منصور  بو المعاطي-          
 عضوا   .م.د/ هند خيف مرسى-          

 
 تحضيرثد ثد  جنةاالع اح وا                  
 امين الليية ورئيس لجنة االعداد  السيد/ زكي عبد العاطي  بو رواش-         
 إداري    السيد/ مجدي  حمد غريب-         
 إداري          شريف داودالسيدة/فوزية -         
 إداري          السيد/ ابراهيم مبروع ابراهيم  -         
   إداري          سماس  بو الفتوس  /االنسة-         
 اداري         السيد/  حمد ابراهيم محروس  -         

 
اعتمــاد تشــكيل لجــان الممتحنــين المتحانــات نهايــة الفصــل الدراســي   : بخصــوص    سادس والســتونالموضوع ال

 .  2020/2021األول ليدراسات العييا ) دبيومات فنية ، ماجستير ، دكتوراه (  ليعام الجامعي  
 

ـــ اعتمــاد تشــكيل لجــان الممتحنــين  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : رارالقـــــــــــــ
المتحانـــات نهايـــة الفصـــل الدراســـي األول ليدراســـات العييـــا ) دبيومـــات فنيـــة ، ماجســـتير ، دكتـــوراه (  

 .2020/2021ليعام الجامعي  
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 قسم ا رسم وا تص ير 

 نادية وهدان  حمد   ميرفت شرباش  2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700704 تر/ ثقـ  دكتوراة 

 0701705 تربو   دكتوراة 
 ورشة تجريب في تلوين الصور

 والرسوم 
 محمد حمد  حامد  عبد هللا حمد  3 ت اجبار  

 حمد   حمد عبد هللا   يوسف عال 3 ت اجبار   تصوير ما بعد الحداثة  0701702 تربو   دكتوراة 

  يوسف عال  عبد هللا حمد  2 ت اختيار   الرسم المعاصر 0701701 تربو   دكتوراة 

 عصمت عدلى اباظة   لمعى جمال 2 ت اختيار   ورشة عمل في التراث والمعاصرة 0701704 تربو   دكتوراة 

 عادل محمد ثروت  جمال لمعى 2   ع اجبار  االنجييزية  دراسات في الفن باليغة 0700604 تر/ ثقـ  ماجستير 

 جمال لمعى عادل ثروت  2 ع اجبار   ادنجييزية  دراسات في الفن باليغة 0700604 تر/ ثقـ  ماجستير 

 2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700603 تر/ ثقـ  ماجستير 
 حمد عبد  
 الحفيظ

  حمد  نادر

 0701601 تربو   ماجستير 
 الرسم ومفاهيمه المعاصرة

 عييموتطبيقاته في الت
 3 ت اجبار  

احمد عبد   
  الحفيظ

 جمال رفعت لمعى

 0701602 تربو   ماجستير 
المعاصرة  التصوير ومفاهيمه
  وتطبيقاته في التعييم

 سعد السيد سعد العبد  عال يوسف 3 ت اجبار  

 0701607 تربو   ماجستير 
 التجريب في التصوير كمدخل

  ابتلاري 
 نادية وهدان  حمد    مرعى رضا 2 ت اختيار  

 0701607 تربو   ماجستير 
 التجريب في التصوير كمدخل

  ابتلاري 
 ابراهيم عبد المغنى   جورج مها 2 ت اختيار  

 0701607 تربو   ماجستير 
 التجريب في التصوير كمدخل

  ابتلاري 
 رضا محمود مرعى  وهدان ناديه 2 ت اختيار  

 0701609 تربو   ماجستير 
 التصوير الجداري في المؤسسات

 ة التعييمي
 جمال رفعت لمعى ثريا حامد  2 ت اختيار  

 0701610 تربو   ماجستير 
الرسوم التوضيحية في كتب 

  االطفال
 حمد   حمد عبد هللا   حمد  محمد 2 ت اختيار  

 0701613 تثقيفى ماجستير 

 المفاهيم المعاصرة في فن

التصوير وتطبيقاته في مجال  
 التثقيف بالفن 

 3 ت اجبار  
ابراهيم عبد 

 المغنى
 ها جورج ميخائيل م

  حمد عبد الحفيظ   لمعى جمال 2 ت اختيار   مداخل ابتلارية في فن التصوير  0701605 تثقيفى ماجستير 

 0701607 تثقيفى ماجستير 
 التجريب في التصوير مدخل

 ابتلاري 
 ميرفت زكى شرباش  ناديه وهدان  2 ت اختيار  

 0701616 تثقيفى ماجستير 
 التراث والمعاصر في الرسم

 لتصوير وا
 ثريا حامد  حمد   اباظه عصمت 2 ت اختيار  
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دبيوم 
التربية 
 الفنية

  يوسف عال سعد السيد العبد  3 اختيار   (اختيار فنى )تصوير 0701505 تربو  

دبيوم 
 تأهييى

دبيوم 
 تأهييى

 مقررات قسم التصوير 0701500
اختياري  
 عميي

 عبد الفتاسنادية محمد صباس نعيم  3

دبيوم 
 تلمييى

 صباس مصطى نعيم  نادية عبد الفتاس 3 اجبار   دراسات تجريبية في التصوير  0701519   تربو 

دبيوم 
 تلمييى

  حمد عبد الحفيظ  نادر حمدي 3 اجبار   دراسات تجريبية في التصوير  0701519 تربو  

 قسم ا تصميمدت ا زخرفية 

 2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700704 تر/ ثقـ  دكتوراة 
احمد عيى عبد  

 يماللر 
 مصطفى رشاد

 زينب عيى ابراهيم  فاروق راغب عماد 3 ت اجبار   التجريب في جماليات التصميم 0702701 تربو   دكتوراة 

 حسيني عيى محمد رشاد  امنية 3 ت اجبار    ونظرية االتصال التصميم 0702702 تربو   دكتوراة 

  مانى دهب مني مصطفي  2 ت اختيار   تصميم كتاب الطفل 0702703 تربو   دكتوراة 

 نجو  المصري  زينب عيي ابراهيم  3 ت اجبار   التجريب في جماليات التصميم 0702701 تثقيفى دكتوراة 

 محمد حافظ الخولى  محمد  حمد شحاتة  2 ع اجبار   (حيقة مناقشة )المجموعة األولى 0700603 تر/ ثقـ  ماجستير 

 2 ع اجبار   (ةحيقة مناقشة )المجموعة الثاني 0700603 تر/ ثقـ  ماجستير 
محمد حافظ 

 الخولى 
  حمد رفعت

 0702601 تربو   ماجستير 
 برامه اللمبيوتر والتصميمات

  الزخرفي
 عبد الوهاب محمود  محمد حسن غنيم  3 ت اجبار  

 0702601 تربو   ماجستير 
 برامه اللمبيوتر والتصميمات

 (1الزخرفي )مجموعة 
 محمد  حمد شحاتة  اسالم زكي 3 ت اجبار  

 0702601 تربو   تير ماجس
 برامه اللمبيوتر والتصميمات

 (2الزخرفي )مجموعة 
 عادل عبد الرحمن   احمد شحاتة محمد 3 ت اجبار  

 0702601 تربو   ماجستير 
 برامه اللمبيوتر والتصميمات

 (3الزخرفي )مجموعة 
 محمد حسن غنيم  محمد القاضى  3 ت اجبار  

 0702602 تربو   ماجستير 
 جال اسسدراسات متقدمة في م

 التصميم
 امنية رشاد عبد الحميد   زينب عيي ابراهيم  3 ت اجبار  

 0702602 تربو   ماجستير 
 دراسات متقدمة في مجال اسس

 التصميم
 عزت كامل األنصاري  امنية رشاد  3 ت اجبار  

 0702602 تربو   ماجستير 
 دراسات متقدمة في مجال اسس

 التصميم
 عبد الباسل محمد عبد الوهاب محمود  3 ت اجبار  
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 2 ت اختيار    في التراث النظم 0702603 تربو   ماجستير 
 فرغيي عبد الحفيظ

  
 نجو  المصر  

 2 ت اختيار    في التراث النظم 0702603 تربو   ماجستير 
مصطفي محمد 

 رشاد 
  حمد عبد اللريم

 الرزاز مصطفى  ايمن فاروق   2 ت اختيار   النظم في مدارس التصميم 0702604 تربو   ماجستير 

 ايمن فاروق  مصطفي فريد  2 ت اختيار    ونظريات اليون  اسس 0702605 تربو   ماجستير 

 عماد فاروق راغب  عزت محمد كامل  2 ت اختيار    ونظريات اليون  اسس 0702605 تربو   ماجستير 

 0702602 تثقيفى ماجستير 
 دراسات متقدمة في مجال اسس

 التصميم
 فعت سييمان حمد ر  رحاب فاروق  3 ت اجبار  

 0702602 تثقيفى ماجستير 
 دراسات متقدمة في مجال اسس

 التصميم
   فرغيي عبد الحفيظ حسينى عيى محمد 3 ت اجبار  

 0702611 تثقيفى ماجستير 
 برامه اللمبيوتر والتصميمات

 المتحفية
 رحاب فاروق عبد العزيز   احمد رفعت سييمان 3 ت اجبار  

 0702602 تثقيفى ماجستير 
 متقدمة في مجال اسسدراسات 

 التصميم
 محمد القاضى  سعيد سيد حسين  3 ت اجبار  

 2 ت اختيار    في التراث النظم 0702603 تثقيفى ماجستير 
 فرغيي عبد الحفيظ

  
 سعيد حسين

 اسالم ذكى  محمد ياسين  2 ت اختيار   النظام والتصميم وادعالم  0702611 تثقيفى ماجستير 

 محمد المسيمانى عزت محمد كامل  2 ت اختيار   نظام في الطبيعة والتصميم ال 0702613 تثقيفى ماجستير 

 2 ت اختيار   النظام في الطبيعة والتصميم  0702613 تثقيفى ماجستير 
محمد عبد الفتاس 

 احمد 
 منى العجمى

دبيوم 
 تلمييى

 عماد فاروق راغب  حسيني عيى محمد 3 اجبار   التوظيف الجمالي ليلتابات  0702520 تربو  

دبيوم 
 تلمييى

 3 اجبار   التوظيف الجمالي ليلتابات  0702520 تربو  
عبد  عادل احمد

 الرحمن
 محمد ياسين 

 
 
 

 
 قسم ا تعبير ا مجسم 

 حاتم الشافعى  عصام درويش 2 ت اختيار   ( التماثيل النصفية )البورترية 0703710 تثقيفى دكتوراة 

 الدين  اشر  كمال السيد محمد السيد  2 اختيار   ت تلنولوجيا الطالء الزجاجى 0703725 تربو   دكتوراة 

  سيدة محمود احمد محمد اسحق 2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700603 تربو   ماجستير 
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 محمد اسحق سيدة محمود احمد  3 ت اجبار    (1تلنولوجيا خامات النحت ) 0703601 تربو   ماجستير 

 حنان محمد شر  ام درويشعص 3 ت اجبار   دراسات النموذج 0703602 تربو   ماجستير 

 حسين عبد الباسل  حاتم حامد شافعى 2 ت اختيار   والعجائن  التشكيل بالخامات اليينة 0703603 تربو   ماجستير 

 حاتم حامد شافعى  عبد الباسل حسين 2 ت اختيار   النحت البارز والغائر 0703605 تربو   ماجستير 

 عصام محمد درويش سيدة محمود احمد  3 ت اجبار   (1ت)تلنولوجيا خامات النح 0703601 تثقيفى ماجستير 

 محمود بشند  قاسم حاتم حامد شا فعى  3 ت اجبار   النحت في األماةن المفتوحة  0703613 تثقيفى ماجستير 

 محفوظ صييب  حنان الزينى 2 ت اختيار   الجداريات 0703614 تثقيفى ماجستير 

 محمد رضا الصياد  محمود بشند    2 اختيار   ت تقنيات صب القوالب  0703607 تثقيفى ماجستير 

 سيدة محمود احمد  احمد العوضى   2 ت اختيار   التشكيل بالمستهيلات  0703609 تثقيفى ماجستير 

 حنان وحيد الزيني  صييب محفوظ 2 ت اختيار   ( 1)  الخزفى النحت 0703611 تثقيفى ماجستير 

 اشر  كمال الدين  السويفىمرفت  3 ت اجبار   ( 1تخصت ) 0703621 تربو   ماجستير 

 اشر  كمال الدين  سمية صالح  3 ت اجبار   ( 1تخصت ) 0703621 تربو   ماجستير 

 0703630 تربو   ماجستير 
 تشكيل التمائم والحيي الخز ية

 والمزججة   بالعجائن الطينية
 عبد العزيز عطا  اشر  كمال الدين   2 ت اختيار  

 محمد السيد   \السيد يوسف مكرم   3   ت اجبار  ( 1تخصت ) 0703621 تثقيفى ماجستير 

 0703623 تثقيفى ماجستير 
الفنية في الخز    المصطيحات

  وتلنولوجيا الخامات واألدوات
 يوسف مكرم ابراهيم  عبد العزيز عطا   2 ت اختيار  

 0703631 تثقيفى ماجستير 
 استنساخ النماذج الخز ية

 البسيطة
 لمغربىعماد الدين ا اشر  كمال الدين   2 ت اختيار  

 0703631 تثقيفى ماجستير 
 استنساخ النماذج الخز ية

 البسيطة
 2 ت اختيار  

عماد الدين  
 المغربى 

 سمية صالح  

دبيوم 
 تلمييى

 0703521 تربو  
 التشكيل المجسم بالخامات

 المختيفة
 عصام محمد سيد  محمد الصياد  3 اجبار  

دبيوم 
 تلمييى

 0703521 تربو  
 التشكيل المجسم بالخامات

  ختيفةالم
 احمد العوضى  حنان شر  3 اجبار  

 
 
 
 

 قسم األشغدل ا فنية وا تراث ا شعبي

 2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700704 تربو   دكتوراة 
عز الدين عبد  

 المعطى

دعاء منصور  بو  
 المعاطى

 ن فوزي سمعان جرمي حامد البذرة 3 ت اجبار   التشكيل المعدني اليدوي في 0704701 تربو   دكتوراة 



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 

 

- 39 - 

   ا ممتحن ا قدئم بد ت ريس  ا سدعدت  ن ع ا مقرر اسم ا مقرر  ك ح ا مقرر شعبة  ا مرملة

 التربية الفنية

 0704746 تربو   دكتوراة 
 الدور التشكييى ليخامات النسجية

 والوسائل
 سامية  حمد الشيخ   مل فتحي  2 ت اختيار  

 0704748 تثقيفى دكتوراة 
 نول الجبالن وتوظيفه فى مجال

 التثقيف بالفن 
 سماس محمد نبيل  سمية عبد المجيد 2 ت اختيار  

 0704764 تربو   دكتوراة 
 ى  سطح الخاماتالطباعة عي

 المختيفة
 جيهان ماهر 2 ت اختيار  

عفا   حمد محمد  
 عمران

 0704788 تربو   دكتوراة 
 التشكيل الفني ببقايا الخامات    

  
 منى المعداوي  2 ت اختيار  

مرفت محمد كامل  
 الغمر  

 سيو  شعبان  حمد  منى مدحت  2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700603 تربو   ماجستير 

 0704601 و  ترب ماجستير 
 التصميم المعدنى وتلنولوجيا

 الخامات المعدنية
   حمد منصور زينب جرمين فوزي  3 ت اجبار  

 عبير محمد عفيفي  حامد البذرة 3 ت اجبار    ساليب التشكيل بالحنى والقطع 0704602 تربو   ماجستير 

 0704607 تربو   ماجستير 
 التشكيل المعدني في التراث

 االسالمى
 2 ت اختيار  

ريف مسعد ش
 عار  

 سهام  سعد عفيفي

 حامد السيد البذرة  عبير محمد عفيفي  3 ت اجبار     ساسيات التصميم المعدني 0704610 تثقيفى ماجستير 

 0704615 تثقيفى ماجستير 

 جماليات الجمع بين الخامات

المعدنية وغير المعدنية في  
 التشكيل المعدنى

 جرمين فوزي  2 ت اختيار  
محسن محمود محمد  

 الح ص

 0704617 تثقيفى ماجستير 
 جماليات المعالجة السطحية

 بالمينا 
 ةرم مسعد  2 ت اختيار  

شريف مسعد محمد 
 عار  

 وليد محمد عثمان عبد المنعم الهجان  3 ت اجبار    هندسي ومساقل رسم 0704622 تربو   ماجستير 

 0704632 تربو   ماجستير 
 التراةيب والتعاشيق في  شغال

 الخشب
 عبد المنعم الهجان  وليد عثمان 3 ت اجبار  

 0704623 تربو   ماجستير 
المكمالت المعدنية و شغال  

 الخشب
 الهامى صباس  مين هشام سمير 2 ت اختيار  

 هشام سمير  صباس آمين الهامي 2 ت اختيار   لعب االطفال الخشبية 0704624 تربو   ماجستير 

 محمود كامل السيد  رشاد آمال 2   ت اختيار  لعب االطفال الخشبية 0704624 تربو   ماجستير 

 0703626 تربو   ماجستير 
 التشطيب والدهانات والتذهيب

 الخشبي
  مال محمد رشاد وليد عثمان 2 ت اختيار  

  حمد عبد العزيز  فند   عبد المنعم الهجان  3 ت اجبار   رسم هندسي ومساقل 0704622 تثقيفى ماجستير 

 الهامى صباس  مين  حمد عبد العزيز 2 ت اختيار   الخشبي  ساليب الحفر  0704631 تثقيفى ماجستير 

 عبد المنعم الهجان  محمد يوسف  2 ت اختيار   الطبيعية التشكيل ببقايا األخشاب 0704633 تثقيفى ماجستير 
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 0704626 تثقيفى ماجستير 
 التشطيب والدهانات والتذهيب

 الخشبي
 الهامي صباس آمين 2 ت اختيار  

محمد يوسف عبد 
 الرؤو  

 سمية عبد المجيد 3 ت اجبار   (1التراةيب النسجية ) 0704641 تربو   ماجستير 
غادة عبد المنعم محمد 

 فتحى

  مل فتحى ابراهيم سيطان سماس محمد نبيل  2 ت اختيار   (2التراةيب النسجية ) 0704644 تربو   ماجستير 

 0704653 تربو   ماجستير 
 تصميم النسيه باللمبيوتر

 (1مستو )
 هند فؤاد اسحق  سامية الشيخ 2 ت اختيار  

 نجوان  نيس عبد العزيز سحر الهادي 2 ت اختيار   النسجيات المرسمية  0704643 تثقيفى ماجستير 

 0704647 تثقيفى ماجستير 
 النسجيات اليدوية في العصر

 الحدي 
 سوسن يونس الحناو   سمر سيد حسن 2 ت اختيار  

 0704661 تربو   ماجستير 

اشة  تصميمات طبا يه ليش
وصناعاتها    المصورة الحريرية

 المستحدثة

 جيهان مصطفى ماهر عفا  عمران  3 ت اجبار  

  عبد العظيم محمد  مال  حمد سييمان 2 ت اختيار   الرسم المباشر 0704665 تربو   ماجستير 

  حمد محمود سييمان آمال عبد العظيم 2 ت اختيار   طباعة المونوتيب  0704666 تربو   ماجستير 

 بالل  حمد ابراهيم مقيد  صفاء عبد العزيز  2 ت اختيار   طباعة الشاشة الحريرية المصورة 0704662 تثقيفى ر ماجستي

 مرفت محمد كامل   حسنى الدمرداش  3 ت اجبار   (1تلنولوجيا الخامات ) 0704681 تربو   ماجستير 

 محمود حامد د صالح  إيمان عبد الودود  3 ت اجبار   (1تلنولوجيا الخامات ) 0704681 تربو   ماجستير 

 0704684 تربو   ماجستير 
 المشغوالت الفنية القائمة عيى

 الخامات البيئية الطبيعية 
  حمد وجيه حسن  إيمان عبد الودود  3 ت اجبار  

 0704684 تربو   ماجستير 
 المشغوالت الفنية القائمة عيى

 الخامات البيئية الطبيعية 
 دينا كمال طنطاوي  محمود رمضان 3 ت اجبار  

 مرقت فارس منى المعداوي  2 ت اختيار    المشغوالت الفنية الدتيقة 0704685 تربو   ماجستير 

 0704686 تربو   ماجستير 
 الصياغات الفنية لمكمالت الز  

  والزينة
 حسنى  حمد الدمرداش  مرفت كامل الغمري  2 ت اختيار  

 محمود رمضان 2 ت اختيار   التجريب الفني الخامات المتنوعة  0704688 تربو   ماجستير 
داليا فوزي عبد هللا  

 مرسى

  شحاته  بو المجد  رضا مادلين  نور رياص  2 ت اختيار   اشغال الخرز والتطريزوالمكرمية 0704690 تثقيفى ماجستير 

 مادلين  نور رياص   شحاتة رضا 2 ت اختيار   والمتحركة  اشغال العرائس الثابتة 0704695 تثقيفى ماجستير 

 ا فنية  قسم عل م ا تربية

 0700701 تر/ ثقـ  دكتوراة 
ادحصاء   دراسة متقدمة في 

 والحاسب اآللي 
 حسان مخيو   2 ع اجبار  

مصطفى محمد عبد 
 العزيز

 حسان مخيو  خال  مصطفي عبد  2 ع اجبار  في مناهه البح    دراسة متقدمة 0700702 تر/ ثقـ  دكتوراة 
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 العزيز     العيمي في التربية الفنية

 2 ع اجبار   االختبارات والمقاييس  0700703 قـ تر/ ث دكتوراة 
مصطفي عبد 

 العزيز
 حسان مخيو  خال  

 ايمن نبية سعد هللا سرية صدقي  2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700704 تر/ ثقـ  دكتوراة 

 محمد يحيى محمد عبده   مي نور 2 ت اختيار    استراتيجية رعاية المتميزين 0705704 تربو   دكتوراة 

 0705706 و  ترب دكتوراة 
 تخطيل المشروعات التعييمية

 ليتربية الفنية
 ايمن نبيه  2 ت اختيار  

محمد عبد العاطى عبد  
 الشافى 

 0705708 تربو   دكتوراة 
 االتجاهات الحديثة في إثراء

 التفلير 
 مشيرة مطاوع  2 ت اختيار  

عبير محمد صبحى 
 دياب

 0705728 تربو   دكتوراة 
 التربية الفنية في عصر

 جيا التلنولو 
 صالس قراتيش 2 ت اختيار  

غادة مصطفى  حمد  
 اسماعيل

 غادة مصطفي 2 ت اختيار   الفن والمجتمع 0705731 تربو   دكتوراة 
صالس عبد السالم  

 قراتيش 

 0705784 تربو   دكتوراة 
 إنتاج برامه ليلمبيوتر في تعيم

 الفنون 
 نشوة عبد الرحمن  2 ت اختيار  

داليا حسنى محمد 
 العدو  

 0705785 ربو  ت دكتوراة 
دراسات فردية متخصصة فى  

 التعييمى االتصال
  عبد الرحمن  حمد نشوة داليا العدوي  2 ت اختيار  

 0700601 تر/ ثقـ  ماجستير 
مدخل في االحصاء والحاسب 

 االلي
 حسان مخيو   2 ع اجبار  

مصطفى محمد عبد 
 العزيز

 0700602 تر/ ثقـ  ماجستير 
التربية  مناهه البح  العيمي في

     فنيةال
 سريةعبد الرزاق صدقى  ايمن نبيه  2 ع اجبار  

 0700602 تر/ ثقـ  ماجستير 
التربية  مناهه البح  العيمي في

     الفنية
 حنان حسين دقماق مشيرة مطاوع  2 ع اجبار  

 هناء عبد الوهاب فريد  عبيه حنفي  2 ع اختيار   سيكولوجية االبداع  0705605 تر/ ثقـ  ماجستير 

 عفا  فراج 2 ع اختيار   سيكولوجية االبداع  0705605 ـ تر/ ثق ماجستير 
حنان محمد جمال الدين  

 الشهاوي 

 لمياء المهدي  2 ع اختيار   قضايا الفن والثقافة في المجتمع 0705606 تر/ ثقـ  ماجستير 
صالس عبد السالم  

 قراتيش 

 هللا  يمن نبيه سعد مشيرة مطاوع  2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700603 تر/ ثقـ  ماجستير 

 0705609 تربو   ماجستير 
 دراسات تطبيقية في مناهه

 التربية الفنية
 عبير صفوت 3 ت اجبار  

مى عبد المنعم نور عطا  
 هللا

 0705611 تربو   ماجستير 
 نظريات في طرق تدريس التربية

 الفنية
 مشيرة مطاوع بيبوش  حنان دقماق 2 ت اختيار  
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  صالح محمد  يحيي محمد 2 ت اختيار   ربوية مهارات القيادة الت 0705612 تربو   ماجستير 

 0705616 تربو   ماجستير 
المداخل المعاصرة في إعداد  

 الفنون  معيم
 محمد يحيى محمد عبده   صالح محمد 2 ت اختيار  

 0705618 تربو   ماجستير 
مناهه وطرق تدريس الفنون 

 ما قبل المدرسة  لطفل
 مشيرة مطاوع بيبوش  حنان دقماق 2 ت اختيار  

 0705619 تربو   ستير ماج
مناهه وطرق تدريس الفنون 

 التعييم األساسي  لمرحية
 حميدة محمد محمد عبير صفوت 2 ت اختيار  

 مشيرة مطاوع بيبوش   دياب عبير 3 ت اجبار   إعداد  خصائي الفنون  0705623 تثقيفى ماجستير 

 0705624 تثقيفى ماجستير 
دراسات ميدانية لمشكالت  

 ا يةبالمؤسسات الثق المجال
 حنان حسين دقماق حميده محمد  2 ت اختيار  

 0705626 تثقيفى ماجستير 
 دراسة تحيييية لمفاهيم التثقيف

 بالفن ومصطيحاته
 عبير صفوت عبد الفتاس إيهاب اديب  2 ت اختيار  

 0705627 تثقيفى ماجستير 
 األسس التربوية لتصميم األلعاب

 التعييمية 
 امل حنين ايهاب  ديب ك محمد يحيي  2 ت اختيار  

 زينب حسن المهد  اماني سمير  2 ت اختيار   الخامة ودورها في التعبير الفني 0705634 تربو   ماجستير 

 صالس قراتيش 2 ت اختيار   المعرفة في الفن وعن الفن  0705637 تربو   ماجستير 
محمود يوسف  لمياء
  امهد 

  مانى سمير داود زينب المهدي  2 اختيار   ت والمجتمعية الفن والتنمية الثقا ية 0705640 تربو   ماجستير 

 0705651 تربو   ماجستير 
 ) فيالعمييات العقيية المعر ية

 ( 1التربية الفنية ()
 عبية حنفى عثمان  سهام بدر 3 ت اجبار  

 فالنتينا وديع سالمة  سهام بدر 2 ت اختيار   التفلير البصر  في الفن  0705655 تربو   ماجستير 

 عبية حنفى عثمان  هناء عبد الوهاب  2 ت اختيار   الفن كوسيية تشخيصية وعالجية  0705656 تربو   ماجستير 

 عبد العزيزمصطفى  مدحت وليم 2 ت اختيار   الفن كوسيية تشخيصية وعالجية  0705656 تربو   ماجستير 

 0705657 تربو   ماجستير 
 سيكولوجية فنون ذو  الحاجات

 ( 1الخاصة )
 جمال  حنان محمد عفا  فراج 2 ت اختيار  

 0705658 تربو   ماجستير 
بالفن    التوجيه وادرشاد النفسي

(1 ) 
 عفا   حمد فراج  فالنتينا وديع  2 ت اختيار  

 0705659 تثقيفى ماجستير 
 العمييات العقيية المعر ية ) في

 (1التثقيف بالفن ( )
 3 ت اجبار  

مصطفى عبد 
 العزيز

 مدحت وليم ينيى 

 0705660 تثقيفى ماجستير 
 الوجدانية ليفن ) فيالعوامل 

 (1التثقيف بالفن ( )
 عفا   حمد فراج  حنان الشهاو   3 ت اجبار  

 سهام بدر الدين سعيد   عبية حنفى  2 ت اختيار   سيكولوجية الشخصية  0705653 تثقيفى ماجستير 

 مدحت وليم ينى  حنان الشهاو   2 ت اختيار   التفلير البصر  في الفن  0705655 تثقيفى ماجستير 
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 سهام بدر الدين سعيد   مدحت وليم 2 ت اختيار   الفن كوسيية تشخيصية وعالجية  0705656 تثقيفى ير ماجست

 داليا حسنى العدو   رشا يحيي 2 ت اختيار   تقنيات التصوير الرقمي 0705679 تربو   ماجستير 

 0705687 تثقيفى ماجستير 
 نظريات االتصال وتطبيقاتها

 جماهيريا 
 رشا يحيي من نشوه عبد الرح 3 ت اجبار  

 0705688 تثقيفى ماجستير 
 تطبيقات بالوسائل المتعددة فى

 برامه التثقيف بالفن
 نشوة عبد الرحمن   رشا يحيي 2 ت اختيار  

 رشا يحيى عيى  داليا العدوي  2 ت اختيار   استراتيجيات التعييم الفرد  0705676 تثقيفى ماجستير 

دبيوم 
التربية 
 الفنية

 سهام بدر الدين سعيد   اسراء عادل  2 اجباري  كولوجية االبداعمدخل لسي 0705503 تربو  

دبيوم 
التربية 
 الفنية

 لمياء عبد الحميد  فاطمة عبد الرحمن 2 اختيار   دور التربية الفنية فى المجتمع 07055012 تربو  

دبيوم 
 تأهييى

دبيوم 
 تأهييى

 ريجي شاةر شكر   اسراء عادل  2 ع اجبار   فنون األطفال 0705502

بيوم د
 تأهييى

دبيوم 
 تأهييى

 اسراء عادل زكى  ريجي شاةر 2 ع اجبار   فنون األطفال 0705502

دبيوم 
 تأهييى

دبيوم 
 تأهييى

 الفن وتنمية المجتمع  07055015
اختياري  
 نظري 

 فاطمة عبد الرحمن بدو   لمياء عبد الحميد 2

دبيوم 
 تلمييى

 انمينا انطو  3 اختياري  اعداد معرص ومتحف 0705526 تربو  
تغريد يحيى  حمد 

 الفرغيى 

دبيوم 
 تلمييى

 مينا انطوان تغريد يحيى 3 اجبار   التعييم  تطبيقات ميدانية في مجال 07055022 تربو  

 
 
 
 

 قسم ا نق  وا تذوق ا فنى

 نبيل عبد السالم جمعه امل عبد هللا  2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700704 تر/ ثقـ  دكتوراة 

 0706701 تربو   دكتوراة 
فنون التعبيرية في عصر ما  ال
 الحداثة  بعد

  مل عبد هللا  رحاب نور الدين 3 ت اجبار  

 رحاب نور الدين هالة عبد السميع 2 ت اختيار   تاريخ األدب الشعبي 0706709 تربو   دكتوراة 

  مل عبد هللا  سمير فاروق  2 ع اختيار   دراسات متقدمة فى النقد والتذوق  0706607 تر/ ثقـ  ماجستير 
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   ا ممتحن ا قدئم بد ت ريس  ا سدعدت  ن ع ا مقرر اسم ا مقرر  ك ح ا مقرر شعبة  ا مرملة

 الفني

  مل مصطفى عماد ابو زيد 2 ع اجبار   حيقة مناقشة  0700603 تر/ ثقـ  ماجستير 

 0706602 تربو   ماجستير 
في الفن المصري    دراسات نقدية

        المعاصر
 عماد  بو زيد امل مصطفى 3 ت اجبار  

 0706601 تربو   ماجستير 
 دراسات مقارنة في جماليات ونقد

 الفنون 
 بهاء غراب  يدعماد ابو ز  3 ت اجبار  

 0706601 تثقيفى ماجستير 
 دراسات مقارنة في جماليات ونقد

 الفنون 
 هالة عبد السميع عماد ابو زيد 2 ت اختيار  

 0706607 تثقيفى ماجستير 
 دراسات نقدية في احد فنون 

 الحضارات القديمة 
 عماد  بو زيد امل عبد هللا  3 ت اجبار  

 هالة عبد السميع هبة عبد المحسن  3 ت اجبار   دي  والمعاصر تاريخ الفن الح  0706609 تثقيفى ماجستير 

 0706610 تثقيفى ماجستير 
 نقدية( بمعارص-دراسات )تحييية

 الفن التشكييى
 ايناس عبد العدل  نبيل عبد السالم  2 ت اختيار  

 دالمحسن هبه عب بهاء الدين يوسف  2 ت اختيار   دراسات نقدية في الفنون الشعبية 0706611 تثقيفى ماجستير 

دبيوم 
 تأهييى

دبيوم 
 تأهييى

0706509 
 دراسات نقدية في الفنون 

 التشكييية
 سمير فاروق  ايناس عبد العدل  2 اختياري 

دبيوم 
 تلمييى

 نهى حامد فاطمة سامي 3 اختيار   مدخل ومدارس النقد  0706523 تربو  

دبيوم 
 تلمييى

 فاطمة سامى نهى حامد 3 اختياري  فن وبيئة 0701525 تربو  

 
 
 
 

ــتونالموضــوع ال ــابع والس تشــكيل لجــان الســير واللنتــرول ليدراســات العييــا المتحانــات نهايــة  : بخصــوص   س
 .  2020/2021الفصل الدراسي األول ) دبيومات فنية ، ماجستير ، دكتوراه( ليعام الجامعي  

 
اللنتــرول اعتماد تشكيل لجان الســير و  عيىاوصى المجيس بالموافقة    :  القــــــــــــــرار

ليدراســات العييــا المتحانــات نهايــة الفصــل الدراســي األول) دبيومــات فنيــة ،الماجســتير،  دكتــوراه (ليعــام 
   -عيى  ن يكون التشكيل عيى النحو التالي :2020/2021الجامعي  

  -أوال :  جنة ا سير  :                
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 رئيسا ليسير     .د/  حمد محمد محمود سييمان-       
 عضوا    عبده  .د/ منى مدحت-       
 عضوا                 .د.  حمد عبد العزيز-      
 عضوا    .م.د.جيهان مصطفى ماهر-      
 عضوا    .م.د. محمد صالح عبد السميع-      
 عضوا   .م.د.هبة عبد المحسن عيي محمد ناجي-      
 عضوا      .م.د. سمر سيد-      
 عضوا   العزيز صبري   .م.د. صفاء عبد-      
 عضوا          .م.د. راندا ناد  سييمان-      
 عضوا م.د/ بسنت حمدي فريد محمد الهادي عبيد-      
  -ثدنيد :  جنة ا كنترول  :               
 رئيسا    د/ عادل عبد الحفيظ هارون -   
 عضوا     .د/محمد عبد الباسل-   
 واعض            .د/ مل مصطفى-   
 عضوا            .د/عماد  بو زيد-   
 عضواً     .د. دعاء منصور  بو المعاطي-   
 عضوا          .م.د.  شر  كمال الدين-   
 عضواً             .م.د. صباس نعيم-   
    
 عضواً           .م.د. هند خيف مرسى-   
 عضواً           .م.د. محمد حسن غنيم-   
 عضواً        سييمان المهدي .م.د. زينب حسن  -   
 عضواً         م.د/ زكية السيد رمضان حسن -   
 عضواً          م.د/خالد محمد حامد مكاوي -   
 عضواً    م.د/ رشا يحي عيي محمود  -   
 عضواً            م.د اسماء عبد الحميد-   
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  جنةاالع اح وا تحضير: ثد ثد               
 امين الليية ورئيس لجنة االعداد  طي  بو رواشلسيد/ زكي عبد العا-      ا 

 إداري    السيد/ مجدي  حمد غريب-      
 إداري    شريف داودالسيدة/فوزية -      
 إداري   السيد/ ابراهيم مبروع ابراهيم  -      
 اداري   السيد/ محمد ابراهيم محروس  -      
 اداري    االنسة/ سماس  بو الفتوس -      

 
لجنــة الدراســات العييــا باعتمــاد نتيجــة االمتحانــات المؤجيــه ) توصــية  : بخصــوص   والســتون  امنثــ الموضوع ال

 .  2020/2021غير مكتمل ( ليفصل الدراسي الثاني ) دبيوم العالج بالفن( ليعام  الجامعي   
 

اعتمــاد نتيجــة االمتحانــات المؤجيــه )   عيــىاوصى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
 .  2020/2021مكتمل (  ليفصل الدراسي الثاني ) دبيوم العالج بالفن( ليعام  الجامعي  غير  

 
الخطـــاب الـــورد مـــن ادارة الدراســـات العييـــا والخـــاص بتفعيـــل دور  : بخصـــوص   تاســـع والســـتونالموضـــوع ال

وكيــل  المرشــد االةــاديمي ليدراســات العييــا بمراحيهــا المختيفــة ، وتحديــد اختصاصــاته ورفــع تقريــر ليســيد
 الليية ليدراسات العييا والبحوث عن كل فصل دراسي  .

 
اعتمــاد تفعيــل دور المرشــد االةــاديمي   عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  القــــــــــــــرار

ليدراســـات العييـــا بمراحيهـــا المختيفـــة ، وتحديـــد اختصاصـــاته ورفـــع تقريـــر ليســـيد وكيـــل اللييـــة ليدراســـات 
 دراسي  . العييا والبحوث عن كل فصل

 
 

تشــكيل لجنــة عيــى التصــميمات الزخر يــة توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   الســـــــــــــــــــــبعونالموضــوع 
المناقشــة والحكــم  لرســالة الــدكتوراه المقدمــه مــن الدارســة / زينــب راشــد خييــل ســوار وموضــوعه   البعــد 

 ن كمدخل ليوحة الزخر ية  السيميولوجى لالساطير الدلمونية ببالد الرافدين ومميلة البحري 
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 ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ى :
 ا.د نجو  محمد احمد محمد المصر         مشرفا -
 ا.د امانى محمد فتحى دهب                 مشرفا -
 ا.د عماد فاروق راغب                     عضوا داخييا   -
 ا ومقرراا.د صالس الدين صالح حسنين            عضوا خارجي  -

 ) استاذ عيم فنون اليغة بكيية االداب جامعة بنى سويف (                                                     
 

ـــرار التصــميمات  توصــية مجيــس قســم عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
مــن الدارســة / زينــب راشــد خييــل  تشكيل لجنة المناقشة والحكم  لرسالة الــدكتوراه المقدمــهعيى  الزخر ية  

ســـوار وموضـــوعه   البعـــد الســـيميولوجى لالســـاطير الدلمونيـــة بـــبالد الرافـــدين ومميلـــة البحـــرين كمـــدخل 
 ليوحة الزخر ية  

 ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ى :
 ا.د نجو  محمد احمد محمد المصر         مشرفا -
 شرفاا.د امانى محمد فتحى دهب                 م -
 ا.د عماد فاروق راغب                     عضوا داخييا   -
 ا.د صالس الدين صالح حسنين            عضوا خارجيا ومقررا -

 ) استاذ عيم فنون اليغة بكيية االداب جامعة بنى سويف (                                                     
 

تشــكيل عيــى االشــغال الفنيــة والتــراث الشــعبى  توصــية مجيــس قســم    وص: بخصــ     الحادى والســبعونالموضوع  
ــيد   ــل السـ ــد الباسـ ــراهيم عبـ ــف ابـ ــدارس / يوسـ ــن الـ ــه مـ ــدكتوراه المقدمـ ــالة الـ ــم  لرسـ ــة والحكـ ــة المناقشـ لجنـ
 وموضوعه   استحداث مشغوالت خشبية مرتبطة بالتصميم الداخيى فى ضوء مفاهيم مابعد الحداثة   

 ح  ا تد ى :ويك ن ا تشكيل على ا ن
 ومقررا مشرفا        محمود كامل السيد ا.د   -
 مشرفا           الهامى صباس امين  ا.د   -
 عضوا داخييا           هشام سمير حبيب  ا.د   -
 عضوا خارجيا            محمود السيد احمدا.د   -

 (  جامعة طنطا –بكيية التربية النو ية  اشغال الخشب) استاذ                                                     
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االشــغال الفنيــة توصــية مجيــس قســم    عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
تشــكيل لجنــة المناقشــة والحكــم  لرســالة الــدكتوراه المقدمــه مــن الــدارس / يوســف عيــى والتــراث الشــعبى 

ــداخيى فــى ابــراهيم عبــد الباســل الســيد  وموضــوعه   اســتحداث مشــغ والت خشــبية مرتبطــة بالتصــميم ال
 ضوء مفاهيم مابعد الحداثة   

 ويك ن ا تشكيل على ا نح  ا تد ى :
 ومقررا مشرفا        محمود كامل السيد ا.د   -
 مشرفا           الهامى صباس امين  ا.د   -
 عضوا داخييا           هشام سمير حبيب  ا.د   -
 عضوا خارجيا            محمود السيد احمدا.د   -

 (  جامعة طنطا –اشغال الخشب بكيية التربية النو ية ) استاذ                                                     
 

توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة الفنيــة عيــى تســجيل مشــروع بحــ  الماجســتير :  الموضوع الثانى والسبعون    
شــاهين وموضــوعه   برنــامه تييفزيــونى مقتــرس لتعزيــز القــيم  المقــدم مــن الدارســة / لميــاء محمــد محمــود

 الجمالية الموجهه لالطفال  
 تحت ا راف                

  ا.م.د رشا يحيى عيى  -احمد حاتم سعيد                             ا.د -         
 

الفنيــة عيــى  مجيس قســم عيــوم التربيــة عيىاوصى المجيس بالموافقة    :  القــــــــــــــرار
تسجيل مشروع بح  الماجستير المقدم من الدارسة / لمياء محمد محمود شــاهين وموضــوعه   برنــامه 

 تييفزيونى مقترس لتعزيز القيم الجمالية الموجهه لالطفال  
 تحت ا راف                

  ا.م.د رشا يحيى عيى  -احمد حاتم سعيد                             ا.د -         
 

ــث والســبعونالموضــوع ال عيــى تســجيل مشــروع التصــميمات الزخر يــة توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ثال
الدكتوراه المقدم من الدارسة/بثينة حسن عبد الــرحمن  بــو زيــد   وموضــوعها  تصــميم الواقــع االفتراضــي 

  التعييمي لمادة التاريخ بالمرحية الثانوية في ضوء الفيسفة الفينومينولوجيا      



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 

 

- 49 - 

 تحت أشراف:       
 محمد حسن غنيم   /م.د. -         عبد الوهاب محمود عبد الوهاب  /د. -       

 
ـــرار توصــية مجيــس قســم التصــميمات  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ

عيـــــى تســـــجيل مشـــــروع الـــــدكتوراه المقـــــدم مـــــن الدارســـــة/بثينة حســـــن عبـــــد الـــــرحمن  بـــــو زيـــــد   الزخر يـــــة 
ضـــوعها  تصـــميم الواقـــع االفتراضـــي التعييمـــي لمـــادة التـــاريخ بالمرحيـــة الثانويـــة فـــي ضـــوء الفيســـفة ومو 

 الفينومينولوجيا       
 تحت أشراف:       
 محمد حسن غنيم    /م.د. -       عبد الوهاب محمود عبد الوهاب  /د. -       

 
عيــى تســجيل مشــروع الــدكتوراه المجســم   توصــية مجيــس قســم التعبيــر  : بخصــوص    رابع والسبعونالموضوع ال

وموضــوعه  المفــاهيم الفلريــة ليــدياللتي  فــي الفــن  دارســة/منى عمــر مصــطفى عبــد القــادر المقدم من ال
 المعاصر ودورها في تدريس النحت    بكيية التربية الفنية  

 تحت أشراف:      
 د المحسن  هبه عب  /م.د. -              سيده محمود  حمد خييل   /د. -      

 
 

توصــية مجيــس قســم التعبيــر المجســم  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  القــــــــــــــرار
وموضــــوعه   دارســــة/منى عمــــر مصــــطفى عبــــد القــــادر عيــــى تســــجيل مشــــروع الــــدكتوراه المقــــدم مــــن ال

 ة  المفاهيم الفلرية ليدياللتي  في الفن المعاصر ودورها في تدريس النحت بكيية التربية الفني 
 تحت أشراف:      
 هبه عبد المحسن  /م.د. -                    سيده محمود  حمد خييل   /د. -      

 
عيــوم التربيــة الفنيــة  عيــى تســجيل مشــروع توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   مــامس والســبعونالموضــوع ال

مه مقترس فــي التربيــة الماجستير المقدم من الدارسة/ابتسام محمد  حمد محمد البدو    وموضوعه  برنا
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الفنيــة قــائم عيــى اســتراتيجيات الــتعيم النشــل لتنميــة المهــارات الحياتيــة الشخصــية لــد  عينــة مــن مرحيــة 
 رياص األطفال   
 تحت أشراف:       
 وهبهعبد السميع محمد صالح  /م.د. -                  لييي حسنى ابراهيم   /د. -      

                                                              
عيــوم التربيــة توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار

الفنيـــــة  عيـــــى تســـــجيل مشـــــروع الماجســـــتير المقـــــدم مـــــن الدارسة/ابتســـــام محمـــــد  حمـــــد محمـــــد البـــــدو    
تعيم النشـــل لتنميـــة المهـــارات وموضـــوعه  برنـــامه مقتـــرس فـــي التربيـــة الفنيـــة قـــائم عيـــى اســـتراتيجيات الـــ 

 الحياتية الشخصية لد  عينة من مرحية رياص األطفال   
 تحت أشراف:       
 وهبهعبد السميع  محمد صالح  /م.د. -                       لييي حسنى ابراهيم   /د. -      

 
تســجيل مشــروع  عيــوم التربيــة الفنيــة  عيــىتوصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ســادس والســبعونالموضــوع ال

  برنــامه مقتــرس فــي ه وموضــوع   عذراء حامد  بــاس مخيــف المعمــور  الماجستير المقدم من الدارسة/
     التعييم المرئى لتنمية االبداع وفقا ليمشروع الصفر  العداد معيم الفن المستقبيى

 
 تحت أشراف:      
 اديب كامل حنين    ايهاب  /م.د. -               ايمن نبيه سعد هللا  /د. -      

                       
 

عيــوم التربيــة توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار
ــة/    عذراء حامـــد  بـــاس مخيـــف المعمـــور  الفنيـــة  عيـــى تســـجيل مشـــروع الماجســـتير المقـــدم مـــن الدارسـ

ع وفقــا ليمشــروع الصــفر  العــداد معيــم الفــن التعييم المرئــى لتنميــة االبــدا   برنامه مقترس في  ه  وموضوع
    المستقبيى

 تحت أشراف:      
 ايهاب اديب كامل حنين    /م.د. -               ايمن نبيه سعد هللا  /د. -      
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ــبعونالموضــوع ال ــابع والس ــوم التربيــة الفنيــة  عيــى تســجيل مشــروع توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   س عي
ارســة/مها محمــد الســيد ســييمان مصــباس    وموضــوعه  تصــميم لعبــة اللترونيــة الــدكتوراه المقــدم مــن الد

 تفاعيية ذات هوية ثقا ية مصرية الثراء التفلير الناقد لد  طالب التربية الفنية    
 تحت أشراف:      
 ايهاب محمد محمد عيى العجمي   /م.د-      نشوة عبد الرحمن  حمد مرسى /م.د. -      

 
 

عيــوم التربيــة توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : ـــــــرارالقـــــــــ
ــباس     ــييمان مصـــ ــيد ســـ ــد الســـ ــة/مها محمـــ ــن الدارســـ ــدم مـــ ــدكتوراه المقـــ ــروع الـــ ــجيل مشـــ ــى تســـ ــة  عيـــ الفنيـــ
وموضوعه  تصميم لعبة اللترونية تفاعيية ذات هويــة ثقا يــة مصــرية الثــراء التفليــر الناقــد لــد  طــالب 

   التربية الفنية  
 تحت أشراف:      
 ايهاب محمد محمد عيى العجمي   /م.د-     نشوة عبد الرحمن  حمد مرسى /م.د. -      

 
 
 

التصــميمات الزخر يــة  عيــى تســجيل مشــروع توصــية مجيــس قســم  : بخصــوص   ثــامن والســبعونالموضــوع ال
الفيســـفية ليرمــــوز  الـــدكتوراه المقـــدم مــــن الدارسة/مســـتورة حمـــد فهــــد المرشـــاد   وموضـــوعه  المضــــامين

 الشعبية في الموروث العربى كمدخل الثراء التصميمات الزخر ية  
 تحت أشراف:       
 عزت محمد كامل االنصار    / .د-            عماد فاروق راغب  /د. -       

 

ـــرار التصــميمات توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
تســجيل مشــروع الــدكتوراه المقــدم مــن الدارسة/مســتورة حمــد فهــد المرشــاد   وموضــوعه  الزخر يــة  عيــى 

 المضامين الفيسفية ليرموز الشعبية في الموروث العربى كمدخل الثراء التصميمات الزخر ية  
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 تحت أشراف:          
 عزت محمد كامل االنصار   / .د-               عماد فاروق راغب  /د. -       

 
عيــى تســـجيل مشـــروع عيــوم التربيـــة الفنيـــة توصــية مجيـــس قســـم  : بخصـــوصوالســبعون    تاســعموضــوع الال

(  mat 4اثر استخدام نموذج مكــارثى)وموضوعه    سالمين عار  وحيد  الدكتوراه المقدم من الدارسة/
 اق   فى تدريس التذوق الفنى لتنمية مهارات التفلير التأميى لطالب كيية الفنون الجميية بالعر 

 تحت أشراف:       
 ا.د ايمن نبيه سعد هللا    -سرية عبد الرزاق صدقى           /د. -       

 

عيــوم التربيــة توصــية مجيــس قســم  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القــــــــــــــــرار
ــة/الفنيـــة  ــدم مـــن الدارسـ ــالمين عـــار  وحيـــد  عيـــى تســـجيل مشـــروع الـــدكتوراه المقـ اثـــر وموضـــوعه    سـ

(  فــى تــدريس التــذوق الفنــى لتنميــة مهــارات التفليــر التــأميى لطــالب mat 4ســتخدام نمــوذج مكــارثى)ا
 ةيية الفنون الجميية بالعراق   

 تحت أشراف:       
 ا.د ايمن نبيه سعد هللا    -سرية عبد الرزاق صدقى           /د. -       

 
 
 

 موضوعات العالقات الثقافية  
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعبيــر المجســم عيــى ترشــيح ا.د حســن كامــل قســم  مجيــس بخصــوص توصــية:       الثمانـــــــــــــونالموضوع  
ــن  ــرة مـــ ــى الفتـــ ــدولى فـــ ــوان الـــ ــمبوزيوم اســـ ــام لســـ ــير عـــ ــل كقوميســـ ــم ليعمـــ ــتاذ بالقســـ ــراهيم االســـ ــن ابـــ حســـ

   11/3/2021حتى    19/1/2021
 
 

التعبيــر المجســم قســم    مجيــس  توصــية  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة     :  رالقــــــــــــــرا
عيـــى ترشـــيح ا.د حســـن كامـــل حســـن ابـــراهيم االســـتاذ بالقســـم ليعمـــل كقوميســـير عـــام لســـمبوزيوم اســـوان 

   11/3/2021حتى    19/1/2021الدولى فى الفترة من  
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الطيــب المقــدم مــن ا.م.د م عيــى التعبيــر المجســ قسم  مجيس بخصوص توصية:     والثمانون حادىالالموضوع  

سمبوزيوم اســوان الــدولى فــى الفتــرة مــن محمد رضا محمد الصياد االستاذ المساعد بالقسم ليمشاركة فى 
   9/3/2021حتى    19/1/2021

 
قســم التعبيــر المجســم  مجيــستوصــية  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  القــــــــــــــرار

ضــــا محمــــد الصــــياد االســــتاذ المســــاعد بالقســــم ليمشــــاركة فــــى عيــــى الطيــــب المقــــدم مــــن ا.م.د محمــــد ر 
   9/3/2021حتى    19/1/2021سمبوزيوم اسوان الدولى فى الفترة من 

 
عيــى الطيــب المقــدم مــن م.د التعبيــر المجســم  قســم    مجيــس  بخصــوص توصــية:        والثمــانون  ثانىالالموضوع  

ركة فــى ســمبوزيوم اســوان الــدولى فــى باهر ابو بكــر حســن عبــد اليطيــف المــدرس المســاعد بالقســم ليمشــا
   13/2/2021حتى    19/1/2021الفترة من 

 
 

قســم التعبيــر المجســم  مجيــستوصــية  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  القــــــــــــــرار
عيى الطيــب المقــدم مــن م.د بــاهر ابــو بكــر حســن عبــد اليطيــف المــدرس المســاعد بالقســم ليمشــاركة فــى 

   13/2/2021حتى    19/1/2021فى الفترة من  سمبوزيوم اسوان الدولى
 

عيــى الطيــب المقــدم مــن م. التعبيــر المجســم قســم  مجيــس بخصــوص توصــية:      والثمــانون ثالــثالالموضــوع 
مــــروة مجــــد  عبــــد الغنــــى المعيــــدة  بالقســــم ليمشــــاركة فــــى لســــمبوزيوم اســــوان الــــدولى فــــى الفتــــرة مــــن 

   9/3/2021حتى    19/1/2021
 

قســم التعبيــر المجســم  مجيــستوصــية  عيــىاوصى المجيس بالموافقــة    :  رارالقــــــــــــــ
عيــى الطيــب المقــدم مــن م. مــروة مجــد  عبــد الغنــى المعيــدة  بالقســم ليمشــاركة فــى لســمبوزيوم اســوان 

   9/3/2021حتى    19/1/2021الدولى فى الفترة من  
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ــعالموضــوع ال ــانون  راب ل الفنــون التشــكييية عيــى ان تقــام التوصــية باقامــة مــؤتمر فــى مجــابخصــوص : والثم

 om limeفعاليات المؤتمر  
 

ـــرار توصــية لجنــة العالقــات الثقا يــة  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
فنــون  –فنــون جمييــة  –بالموافغقة عيى اقامة مؤتمر بمشاركة كييات قطاع الفنون بالجامعــة ) تربيــة فنيــة 

 تربية موسيقية (   –تطبيقية  
 

 موضوعات المكتبة  
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــوع  ــامسالالموض ــانون م المــذكرة المقدمــه مــن ا.د وكيــل اللييــة لشــئون الدراســات العييــا : بخصــوص    والثم
 (  جنيه   1955)  كتاب بمبيو    31عيى قبول االهداء المقدم لمكتبة الليية وعددها والبحوث  

 

 

المــذكرة المقدمــه مــن ا.د وكيــل اللييــة  عيــىالمجيس بالموافقة اوصى   :  القــــــــــــــرار
) كتـــاب بمبيـــو  31لشـــئون الدراســـات العييـــا والبحـــوث عيـــى قبـــول االهـــداء المقـــدم لمكتبـــة اللييـــة وعـــددها 

 جنيه وذل  عيى النحو التالى :  (  1955
 
 

 الكلية   الكتب المهداه لمكتبة

 االجمالى الثمن العدد   جهة االهداء  المؤلف  العنوان م

ــا  1 ــدي  ومـ ــن الحـ ــى الفـ ــاذا ل فـ ــات  لمـ الجماليـ
 بعد الحدي  

 ج100 ج 50 2 المؤلف ا.د محسن عطية 

 ج60 ج60 1 د/ ايمان مهران توثبق د/ ايمان مهران تنمية الحر  التقييدية فى صعيد مصر 2
ــبية  3 رســـالة دكتـــوراه ) اســـتحداث مشـــغوله خشـ

ــن الفلـــــــر الفيســــــــفى  ــتوحاه مـــــ معاصـــــــرة مســـــ
ــ ــاوس( لمدرســ ــة الة الباوهــ ــة التربيــ ــةكييــ  نو يــ
  2020لزقازيق جامعة ا

 ج  50 ج  50 1 المؤلف اميرة محمد خير    /الباحثة

ماجســتير ) االنشــطة الفنيــة وعالقاتهــا بحــب  4
الحياه لد  عينة من االطفال المعاقين عقييا 

 ج  50 ج  50 1 المؤلف الباحثة / امينة ابراهيم  
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 2020حيوان جامعة تربية كيية ال (
ــميثم  5 ــات التصــ ــن تقنيــ ــتير ) االفــــادة مــ ماجســ

ــتحداث  ــراغ السـ ــى الفـ ــكيل فـ ــاللمبيوتر والتشـ بـ
ــن  ــن فــــــ ــتوحاه مــــــ ــة مســــــ ــميمات زخر يــــــ تصــــــ

 2020تربية المنيا كيية الالمانداال( 

 ج  50 ج  50 1 المؤلف الغنى عيى  الباحثة/حسناءعبد

دكتــــــــوراه ) برنــــــــامه تــــــــدريبى مقتــــــــرس لرفــــــــع  6
ات االطفـــــــــال اللفايـــــــــات التدريســـــــــية لمعيمـــــــــ

المتخيفـين عقييـا بمحافظــة الطـائف ( جامعــة 
 2007ام القرا  المميلة العربية السعودية 

 ج  50 ج  50 1 ا.د رتية الشناو   خديجة عبد هللاالباحثة/

ماجســـــــــــتير ) االســـــــــــتفادة مـــــــــــن المـــــــــــوروث  7
ــتيهام التشــــــــــــع ــازان فــــــــــــى اســــــــــ يبىيمنطقة جــــــــــ

تصميمات تجريبية معاصرة لعمـل مجسـمات 
ــة ــة ( كييــــ ــة ام القــــــر   جماليــــ ــة جامعــــ التربيــــ

 2016بالمميلة العربية السعودية 

 ج  50 ج  50 1 ا.د رتية الشناو   عبد هللا بن حسن  /الباح 

 جنيه 410 كتب  8                         االجمالى                                                                              

 بات شكر لسيادتهم  ةما اوصى بارسال خطا
 

  ئون مدمة المجتمع وتنمية البيئة  
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــانون ســادسالالموضــوع  التقريــر المقــدم مــن ا.د مهــا عبــد المــنعم مزيــد وكيــل اللييــة لشــئون  : بخصــوصوالثم
بعنـــوان   العنـــف عيـــى اســـاس النـــوع االجتمـــاعى   يـــوم  خدمـــة المجتمـــع وتنميـــة البيئـــة بشـــان ورشـــة عمـــل

مقدمه من ) فريق همسة (مجموعــه مــن طــالب كييــة الطــب جامعــة حيــوان   7/12/2020االثنين الموافق  
 حي  تم تطبيقاتها فى العديد من اللييات بالجامعة بالتزام مع اليوم العالمى ليعنف ضد المر ة 

 

 

ـــرار التقريــر المقــدم مــن ا.د مهــا عبــد  عيــىيــس بالموافقــة اوصــى المج   : القـــــــــــــ
المــنعم مزيــد وكيــل اللييــة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة بشــان ورشــة عمــل بعنــوان   العنــف عيــى 

مقدمــه مــن ) فريــق همســة (مجموعــه مــن  7/12/2020اســاس النــوع االجتمــاعى   يــوم االثنــين الموافــق 
تطبيقاتهــا فــى العديــد مــن اللييــات بالجامعــة بــالتزام مــع اليــوم طــالب كييــة الطــب جامعــة حيــوان حيــ  تــم 

 العالمى ليعنف ضد المر ة 
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التقرير المقدم من ا.د مها عبــد المــنعم مزيــد وكيــل اللييــة لشــئون خدمــة   : بخصوصوالثمانون  سابعالموضوع ال

 باتات بمتحف الحضارة المجتمع وتنمية البيئة بشانمشاركة طالب كيية التربية الفنية فى تزين احواص الن 
 

 

ـــرار التقريــر المقــدم مــن ا.د مهــا عبــد  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
مشــاركة طــالب كييــة التربيــة الفنيــة فــى  المنعم مزيد وكيل الليية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشان

 ، م. ايه سيد عبد المجيد    تزين احواص النباتات بمتحف الحضارة تحت اشرا  م. محمد مدحت
 

ــانونالموضــوع ال ــامن والثم تحديــد القيمــة الماليــة ليــورش الفنيــة التــى تقــدمها كييــة التربيــة الفنيــة  : بخصــوصث
 دوالر ليشهر   100بالدراسات الحرة ليوافدين ليصبح تيمة االشتراع 

 

 

ليــة ليــورش الفنيــة تحديــد القيمــة الما  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة     :  القــــــــــــــرار
 دوالر ليشهر  100التى تقدمها كيية التربية الفنية بالدراسات الحرة ليوافدين ليصبح تيمة االشتراع 

 
 

ســم مــن  70×100( اعمــال فنيــة مقــاس 6اهــداء جمعيــة اوالد  عــدد ) : بخصــوصالتاسع والثمــانونالموضوع  
ن تحــت اشــرا  ا.د ايمــن نبيــه ســعد هللا اعمــال اثنــا عشــر طالــب مــن الفرقــة الخامســة شــعبة التثقيــف بــالف

 راستاذ ورئيس قسم عيوم التربية الفنية  
 

 

( اعمال 6اهداء جمعية اوالد  عدد )  عيىاوصى المجيس بالموافقة     :  القــــــــــــــرار
ســم مــن اعمــال اثنــا عشــر طالــب مــن الفرقــة الخامســة شــعبة التثقيــف بــالفن تحــت  70×100فنيــة مقــاس 

 نبيه سعد هللا راستاذ ورئيس قسم عيوم التربية الفنية    اشرا  ا.د ايمن
 
 

المــذكرة المقدمــه مــن الســيد / امــين اللييــة بشــان ماتوصــيت لــه اليجنــة   : بخصــوصالتســـــــــــــــعونالموضوع  
 من :  المكونهو  المشكية



 

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2020/2021للعام الجامعى   (415)جلسة رقم 

 

- 57 - 

  ة رئيساا.د مها عبد المنعم مزيد     وكيل الليية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ  -         
 ا.د نبيل عبد السالم         وكيل الليية لشئون الدراسات العييا والبحوث    عضوا -         
 ا.د محمد حمد             االستاذ بقسم الرسم والتصوير                عضوا -         
 عضوا        ا.م.د رافع اسماعيل         االستاذ المساعد بقسم االشغال الفنية    -         
 م.د محمد عبد الحميد تمام   المدرس بقسم الرسم والتصوير               عضوا  -         
 والالزمةالتخاذ االجراءات المناسبة لجرد مقتنيات المتحف  ذل و               

 

 

 

 /ما جاء بالمذكرة المقدمــه مــن الســيد  عيىاوصى المجيس بالموافقة   :  القــــــــــــــرار
 من :  المكونهاليجنة المشكية و امين الليية بشان ماتوصيت 

  ا.د مها عبد المنعم مزيد     وكيل الليية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيسا -         
 ا.د نبيل عبد السالم         وكيل الليية لشئون الدراسات العييا والبحوث    عضوا -         
 د             االستاذ بقسم الرسم والتصوير                عضواا.د محمد حم -         
 ا.م.د رافع اسماعيل         االستاذ المساعد بقسم االشغال الفنية         عضوا -         
 م.د محمد عبد الحميد تمام   المدرس بقسم الرسم والتصوير               عضوا  -         
            
 والالزمةذل  لجرد مقتنيات المتحف التخاذ االجراءات المناسبة و                   

 
 

 
ــادىالموضــوع ال ــعون  ح كامــل غنــدر فــى مجــال الرســم  ا.د الفنــان / االعــالن عــن جــائزة  : بخصــوصوالتس

ة ليفرقة الثانيــ لطالب كيية التربية الفنية والتصوير بااللوان المائية فى موضوعات التراث والبيئة المصرية 
 وتيمة الجوائز كالتالى :    2021ابريل    15والثالثة خالل االسبوع االول من شهر ابريل حتى  

 300الجــائزة الثالثــة )  -      (جنيــه 400الجــائزة الثانيــة )  -     جنيــه ( 700الجــائزة االولــى )  -          
 (جنيه

 عيى ان تبد  لجنة التحكيم والمكونة من :           
 االستاذ ورئيس قسم الرسم والتصوير     رئيسا        وت  ا.د عادل ثر  -
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        االستاذ بقسم الرسم والتصوير           عضوا         ا.د محمد حمد    -
 االستاذ بقسم الرسم والتصوير           عضوا         ا.د طارق حسن   -
 وا االستاذ بقسم الرسم والتصوير           عض           ا.د هانى رزق   -

فرز االعمال فى اليوم السادس عشر من شهر ابريــل ولمــدة اســبوع وبعــد ذلــ  يــتم وتقوم اليجنة ب 
  2021االعالن عن النتائه وانتاج المعرص فى االول من شهر مايو  

 
 

ـــرار االعــالن عــن جــائزة ا.د الفنــان /   عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
التصــوير بــااللوان المائيــة فــى موضــوعات التــراث والبيئــة المصــرية لطــالب ةامل غندر فى مجــال الرســم و 

 2021ابريــل  15ةييــة التربيــة الفنيــة ليفرقــة الثانيــة والثالثــة خــالل االســبوع االول مــن شــهر ابريــل حتــى 
 وتيمة الجوائز كالتالى :  

 300الجــائزة الثالثــة )  -      (جنيــه 400الجــائزة الثانيــة )  -     جنيــه ( 700الجــائزة االولــى )  -          
 (جنيه

 
 

 عيى ان تبد  لجنة التحكيم والمكونة من :           
 االستاذ ورئيس قسم الرسم والتصوير     رئيسا        ا.د عادل ثروت   -
        االستاذ بقسم الرسم والتصوير           عضوا         ا.د محمد حمد    -
 بقسم الرسم والتصوير           عضوا االستاذ         ا.د طارق حسن   -
 االستاذ بقسم الرسم والتصوير           عضوا            ا.د هانى رزق   -

وتقوم اليجنة بفرز االعمال فى اليوم السادس عشر من شهر ابريــل ولمــدة اســبوع وبعــد ذلــ  يــتم 
  2021االعالن عن النتائه وانتاج المعرص فى االول من شهر مايو  

 
 

 
 ات الجودة  موضوع

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ــانىالالموضــوع  ــعون ث وكــالء  –اعتمــاد الخطــة التدريبيــة ليقيــادات االةاديميــة ) عميــد  بخصــوص:      والتس
   2020/2023رؤساء االقسام (  بكيية التربية الفنية لالعوام  –الليية 

 
 

ـــرار عتمــاد الخطــة التدريبيــة ليقيــادات ا  عيــىاوصــى المجيــس بالموافقــة   : القـــــــــــــ
   2020/2023رؤساء االقسام (  بكيية التربية الفنية لالعوام  –وكالء الليية  –االةاديمية ) عميد  
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