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 ة ة الفني ي ب ركلية الت          

 مجلس  ل ا مانة             
ــ                  ــــ

   ةـــــــــمجلس الكلي اعـــــــــــمحضر اجتم
  2021/ 7 /11  بتاريخ (422بجلسته رقم )

ــ   ـــــــــــــ

ة عميـد اللييــ صالح محمود حامد ة ا.دــــــبرئاس  ثانية عشر ظهرالا  انعقد االجتماع في تمام الساعة  
 -ذة :من السـادة األسات كلر ضو حو 
 ـات العييا والبحوثـــــاستاذ ووكيل الليية لشئون الدراســــــ           حمد   ــــــالم مسـال ا.د نبيل عبد -
 هئيمية البالمجتمع وتن ةدمية لشئون خكيل اللياستاذ وو            ا.د مها عبد المنعـــم مزيـــــــــــــــــــد   -
 ـــــــالب ــــــــــــــــــــــــــــــــم والطـــــــــــيية لشئون التعييوكيل اللاستاذ و              د عيـــــــــــــــــــــــــســـــــــحاتم  د احمد.ا- 
 ـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــر المجسـيعب م التــــاستاذ ورئيس قس          ا.د حاتم حامد شافعى احمـــــد   - 
 ـــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمات الزخرفيـــــيصملت قســـــــــــــم ا رئيساستاذ و            فعت ســــــــــــييمان  ـــــد ر مـــــــا.د اح -
 ـعبىـــــــــــــــــوالتراث الشـــــــ ةنيفرئيس قسم االشغال الاستاذ و              رياباد  قح ــــــــــــد فؤاد اســـهن ا,د- 
 ــــــــر ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسم والتصويــــلااستاذ ورئيس قسم            محمـــــد   ثروتا.د عادل محمد  -

 ة ــــ ــــــــــــــــــــــــــيوم التربية الفنيـــعم قس  مل رئيسم بع وقائاستاذ             بيه ســـــــــــــــــــــــــــــــــعد هللا  ن ن ايمد ا.-
 ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ متفرغ بقسم عيوم التربي  ا.د سرية عبد الرزاق صدقى              -
 ـــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــزخرفيات الـــــــبقسم التصميم ذاتاس               يننيلعابو ا  محمد ياسينا.د -
 ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاستاذ بقسم النقد والتذوق الفن              ـــــــــــــييمندا ـســـــــا.د منى محمد  -
 ــــــودة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــان الــــــضم وحدةدير مو استاذ             عاطــىالمابو  راء منصو ا.د دع -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتصويـــــــــــ  بقسم الرسم تاذاس          ئيل ميخاسييمان  عىلم دا ما.د ع-
 ــــــــعبىـ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــشال ثوالترا  ال الفنيةبقسم االشغ  تاذاس           ن خييل ــــــــــــاحمد وجيه حسد .ا -
 ـــمـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المجسـقسم التعباذ باست             لحفيظ هارون ل عبد اا.د عاد -
 ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ بقسم عيوم التربية الفني            وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عيعيى  ا.د هد -
 ـر ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والتصويـرسالاستاذ مساعد بقسم             دد الجواعبام رجب تساب.د ا.م -
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 ور  ذر  عن الحض ـ ــ ــ اعت 

ــ  ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــ  ــ ــ ــ ـــ

 ى ـــــــــــالفنــــــــــــــ ق و ذـــــــتنقد والقسم ال  ئيسبعمل ر وقائم استاذ               ـــــد هللا احمدـــــــــــــــــــ ـــــل عبـــا.د ام-
 ـىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتذوق الفنــــــقد النفرغ بقسم ذ متاستا              اهيم عطيةمحسن محمد ابر د ا.-
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المجســـم التعبستاذ متفرغ بقسا  يد             حمود كمال عب د امينة م0أ-
 ـــــــم ــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعبير المجســــــــم ــــــــاستاذ بقس            د سيد درويشحمم ام عصا.د  -
 ـــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلرسم والتصويــم ابقساذ  ستا          ــــــــــــــــــف .د ثريا حامد احمد يوسا -
   ىبعـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاث الشـــــــ ر ية والتال الفناالشغقسم رس بد م           ىعداالبر  سحر احمد مسعدم.د  -

 يف فوزية شر  /السيدة مت باعمال السكرتارية اق
  ته سيادثم تقدم  مجيس  اء الضسادة اعرحيب بالعميد الليية الجيسة بالت  /ستاذ الدكتوراأل:  أستهل        

تم سعيد وكيل الليية لشئون التعييم والطالب ا.د احمد حا  شكر والتقديرص الال بخمجيس  عضاء الا و 
والسادة االساتذة اعضاء  الليية لشئون الدراسات العييا والبحوث    يلأ.د نبيل عبد السالم محمد وك،

البكالوريوس   لمرحية  والسير  العييا  اللنتروالت  الدراسات  سيادتهم لالنتهاء    عيى مجهوداتومرحية 
اعا   من العالن انجال  المتحاناتمال  ليعام  زهم  بمرحيتى    2020/2021الجامعى    النتائج 

العييا والدراسات  تقدم  0البكالوريوس  اب  سيادته  كما  ياسين  ا.د محمد  الشكر  العنيبخالص  ا.د  ،نو 
فوزى  ومشاركت  جيهان  لمتابعتهم  فاروق  عماد  ا.د   ، عفيفى  اسعد  سهام  ا.د  اللنتروالت  ،  فى  هم 

   0ة البكالوريوس الخاصة لمرحي
سيادته *  تقدم  توليها ر  كما  فترة  اثناء  فؤاد اسحق  قسم  ئا بخالص الشكر والتقدير ا.د هند  سة 

والترا الفنية  تعاون ومشارك   الشعبى   ث االشغال  بدوام    ة من  لسيادتها  متمنيا  الفترة  تلك  خالل 
 التوفيق  

 ة  والسالم   الصحة يعا ب يد االضحى المبارك اعادة هللا علينا جم ع * كما هنى سيادته ب 
 

 :   لنحو التالي ا   لى ع   ل ا في جدول الأعم   ـــيادته للنظر ســـــ    م انتقل ث 
 

لموضوعات العامــــــــــه ا  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع استدراك االتى : (  421) : التصديق عيى محضر الجيسة السابقة رقم الموضوع الاول 
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قدرات الفنون لطالب الثانوية عضوا بكنترول  ى ق احمد شو م.د سماح  افةباض                     

  بدال من 1202/2022ليعام دلة المرشحين ليقبول بالليية ت المعاشهاداالعامه و 
 (    ) لظروف صحية م.م منة هللا محمود محمد

 
 

ــ   :   اك االتىمع استدر  (  421ة رقم )قالساب  ى محضر الجيسةتم التصديق عي:   رارـــالقـــــــــ
قدرات الفنون لطالب الثانوية عضوا بكنترول  ى ق احمد شو باضافة م.د سماح                      

  بدال من 1202/2022ليعام شهادات المعادلة المرشحين ليقبول بالليية العامه و 
 (    ) لظروف صحية م.م منة هللا محمود محمد

 

          
  29/6/2021ـة ار بجيسة مجيس الجامعـ : بخصوص االحاطة بما دالموضوع الثانى

 
ــ     29/6/2021بما دار بجيسة مجيس الجامعــة    عيماجيس الماحيط  :   رارـــالقـــــــــ

 
المقتــرح المقــدم مــن ا.د : بخصــوص توصــية مجيــس قســم الرســم والتصــوير عيــى رفــع الموضوع الثالـ   

 -السيد العبد االستاذ بالقسم وذلك عيى النحو التالى:عد  س
انشـــاء مركـــز لالقتصـــاد المعرفـــى بالجامعـــة ووحـــدات باللييـــات يشـــرف عييهـــا اســـاتذة مـــن -1

 كييتى الحاسبات والذكاء االصطناعى والتلنولوجيا والتعييم  
 انشاء كيية العالج بالفن  -2

 ات الجامعة  كيي   خلت والبحوث البيئية داانشاء وحدة ليدراسا-3

 انشاء كيية الطب البيطرى   -4
 ية واستصالح الصحراء العيوم الزراع انشاء كيية  -5
 

ــ   بان الليية ليست معنيه بهذا االمر  جيس  صى المو ا:  رارـــالقـــــــــ
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لتى يتطيب البت : بخصوص تفويض ا.د عميد الليية فى الموافقة عيى الموضوعات االموضوع الرابع  

 –) تشــكيل  2020/2021ليعــام الجــامعى  فيةي ل مجيــس اللييــة خــالل االجــازة الصــ فيهــا مــن قبــ 
 اعارات ( –سفر   –ماد  اعت 

 
 

تفويض ا.د عميد الليية فى الموافقــة عيــى الموضــوعات  ى يعقة افبالمو جيس  صى المو ا:    رارـــالقـــــــــــ
ــا مـــــن قبـــــ  ليعـــــام الجـــــامعى  فيةي الصـــــ  خـــــالل االجـــــازة ل مجيـــــس اللييـــــةالتـــــى يتطيـــــب البـــــت فيهـــ

 ( اعارات –سفر   –اعتماد   –) تشكيل    2020/2021
 
 
 

س  ي ر يئات التد موضوعات ه  

ــ  ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــــــــ ــ ـ ـ ــــــــ  ــــ
 

لوارد  ر اياجاء بالتقر يى مع  عيوم التربية الفنيةم  قسيس  مج  صيةتو خصوص  ب   :  خامس  ال الموضوع  
ال اليجنة  ليالدائ عيمية  من  ل ال  بية تر مة  المساعدين  فنية  االساتذة واالساتذه  م.ترقية  ريد  تغد  بترقية 

بالقسم  فرغيى  يحيى  مساعتعل  المدرس  استاذ  بوظيفة  ت ينها  تدريس  )  صص خ د  وطرق  مناهج 
 ضاء هيئة التدريس عمية قدرات ا ( دورات تن6د ) عدقسم وبعد اجتيازها ال( بذات التربية الفنية 

 
 

ــ  المو ا  :  رارـــالقـــــــــ مجيس  تو ى  يعقة  افبالمو جيس  صى  الفنية قسم  صية  التربية  مع  عيوم  اجاء  يى 
اي لتقر با الر  اليجنة  من  ليتر عيمية  لوارد  لال  بيةالدائمة  المساعدين فنية  واالساتذه  االساتذة  ترقية 

م. فرغيىتغد  بترقية  يحيى  بالقسم  ريد  استاذ مساعتعل  المدرس  بوظيفة  تينها  مناهج  )  صصخ د 
 ضاء عمية قدرات ا ( دورات تن6د )عدقسم وبعد اجتيازها  ال( بذات  ة  س التربية الفني وطرق تدري 

 ئة التدريس هي 
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اجاء بالتقرير الوارد يى مع  ةعيوم التربية الفني م  قسيس  مج   صيةتو خصوص  ب   :  سادس  الموضوع ال

ال اليجنة  ليتر عيمية  من  لال  بيةالدائمة  االساتذة  فنية  لمياء د  م.  قيةبتر المساعدين    واالساتذهترقية 
الحميد النور  عبد  بالقسم  عبد  مساعتعل  المدرس  استاذ  بوظيفة  التربية  )  صصخت  دينها  أصول 

 ضاء هيئة التدريس عمية قدرات ا ( دورات تن6عدد ) قسم وبعد اجتيازها ال( بذات الفنية
 

ــ  المو ا:    رارـــالقـــــــــ الفن   م  قسصية مجيس  تو ى  يعقة  افبالمو جيس  صى  التربية  اجاء  يى مع  ةي عيوم 
بترقية  المساعدين    ساتذة واالساتذهة االترقي فنية لال  بية الدائمة ليتر عيمية  بالتقرير الوارد من اليجنة ال

الحميدد  م. النور  لمياء عبد  بالقسم  عبد  استاذ مساعتعل  المدرس  بوظيفة  ت ينها  أصول  )  صص خ د 
 ضاء هيئة التدريس ع رات ا قد مية( دورات تن 6عدد ) قسم وبعد اجتيازها ال( بذات التربية الفنية 

 
دينا    م. من    الطيب المقدميى  ع  صوير الرسم والت م  قسيس  مج   صية تو خصوص  ب   :سابع  موضوع ال ال 

بعد حصولها عيى درجة الماجستير فى  لك  لتعينها بوظيفة مدرس مساعد وذ  انور المعيدة بالقسم
 تدريس ضاء هيئة العمية قدرات ا ( دورات تن 6عدد )اجتيازها و  التربية الفنية 

 
ــ    الطيب المقدم يى  ع  لتصوير م واالرسم  قسصية مجيس  تو ى  يعقة  افبالمو جيس  الم  صى و ا:    رارـــالقـــــــــ

بالقسم  م.من   المعيدة  بعد حصولها عيى درجة  لك  لتعينها بوظيفة مدرس مساعد وذ  دينا انور 
 لتدريس يئة اضاء هعمية قدرات ا ( دورات تن 6عدد ) اجتيازها و  الماجستير فى التربية الفنية

 
الطيب المقدم من ا.م.د    ة مجيس قسم عيوم التربية الفنية عيىتوصي بخصوص    :  ثامن  الموضوع ال

ع محمد  سي سامح  اعارة  تجديد  عيى  بالقسم  المساعد  االستاذ  اليطيف  طيبة  بد  بجامعة  ادته 
   2021/2022بالمميلة العربية السعودية ) العام العاشر( ليعام الجامعى 

 
ــ القــــــــ مجيس  صتو   ى يعقة  افبالمو جيس  الم  صى و ا:    رارــــ عيم  قسية  الفنية  التربية  الطيب  عيوم  ى 

ا.م. من  سي المقدم  اعارة  تجديد  عيى  بالقسم  المساعد  االستاذ  اليطيف  عبد  محمد  سامح  ادته  د 
 2021/2022بجامعة طيبة بالمميلة العربية السعودية ) العام العاشر( ليعام الجامعى 
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ا  الطيب   :  تاسع  لالموضوع  عيى  الشعبى  والتراث  الفنية  االشغال  قسم  مجيس  توصية  بخصوص 
بالقسم عيى تجديد اعارة سيادتها بجامعة    من م.د ايمان مصطفى عبد الحميد المدرسالمقدم  

   2021/2022العربية السعودية) العام السابع( ليعام الجامعى طيبة بالمميلة 
 

ــ القـــــ االشغال الفنية والتراث الشعبى عيى  م  قسصية مجيس  تو ى  يعقة  افبالمو س  يج الم  صى و ا:    رارـــــ ــ
عيى تجديد اعارة سيادتها   م من م.د ايمان مصطفى عبد الحميد المدرس بالقسمالطيب المقد

   2021/2022العربية السعودية) العام السابع( ليعام الجامعى بجامعة طيبة بالمميلة 
 

م االشغال الفنية والتراث الشعبى عيى الطيب ية مجيس قسبخصوص توص   :   عاشـر  الموضوع ال 
الدين خييل االستاذ المتفرغ بالقسم عيى تجديد اجازة سيادتها    المقدم من ا.د رحمة عيى عيى

ا  العر لمرافقة  بالمميلة  يعمل  الذى  الجامعى  ية  ب لزوج  ليعام  الرابع(  العام   ( السعودية 
2021/2022   

 
ــ  االشغال الفنية والتراث الشعبى عيى  م  قسصية مجيس  تو ى  يعقة  افبالمو جيس  الم  صى و ا:    رارـــالقـــــــــ

تاذ المتفرغ بالقسم عيى تجديد اجازة لمقدم من ا.د رحمة عيى عيى الدين خييل االس الطيب ا
العر  بالمميلة  يعمل  الذى  الزوج  لمرافقة  الجامعى  ية  بسيادتها  ليعام  الرابع(  العام   ( السعودية 

2021/2022   
 
بخصوص توصية مجيس قسم الرسم والتصوير عيى الطيب المقدم من    :حادى عشر  ضوع ال موال 

المتفرغ    ا.د االستاذ  لمعى  رفعت  سيادته  جمال  سفر  عيى  بالموافقة  االجازة أثنابالقسم  ء 
 ) ليزيارة العائيية (   9/2021/ 3حتى  2021/ 20/8الصيفية الى الدانمارك خالل الفترة من 

 

ــ القـــ   الرسم والتصوير عيى الطيب المقدم م  قسصية مجيس  تو ى  يعقة  افبالمو جيس  الم  صى و ا:    رارـــــــــ
االستاذ   لمعى  ا.د جمال رفعت  سيادته  المتفرغ  من  بالموافقة عيى سفر  ء االجازة أثنابالقسم 

 ) ليزيارة العائيية (   9/2021/ 3حتى  2021/ 20/8الصيفية الى الدانمارك خالل الفترة من 
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عشر  ال الموضوع   عيى    :  ثانى  الشعبى  والتراث  الفنية  االشغال  قسم  مجيس  توصية  بخصوص 

المقد الهاالطيب  ا.د  بالموافمى ص م من  بالقسم  االستاذ  امين  أثناء  باح  سيادته  قة عيى سفر 
الجامعـــــــى   العام  اغسطس   شهر  خالل  البالد  خارج  الصيفية  )    2020/2021االجازة 

 ليسياحه (   
 

عيى  االشغال الفنية والتراث الشعبى  م  قسصية مجيس  تو ى  يعقة  افبالمو جيس  الم  صى و ا:    رارــــ ــــــــــالق
الها ا.د  المقدم من  بالموافمى ص الطيب  بالقسم  االستاذ  امين  أثناء  باح  سيادته  قة عيى سفر 

الجامعـــــــى   العام  اغسطس   شهر  خالل  البالد  خارج  الصيفية  )    2020/2021االجازة 
 يسياحه (   ل

 
م بية الفنية عيى الطيب المقدالتر بخصوص توصية مجيس قسم عيوم    :   ثال  عشر  الموضوع ال

م احمد  محمود  حنان  ا.د  )لرعاية من  سيادتها  اجازة  مد  عيى  بالقسم  االستاذ  الزيات  حمود 
   2021/2022الجامعى  الطفل ( ليعام 

 
ــ  مج تو ى  يعقة  افبالمو جيس  الم  صى و ا:    رارـــالقـــــــــ الطيب  التر عيوم  م  قسيس  صية  عيى  الفنية  بية 

اال الزيات  محمود  احمد  محمود  حنان  ا.د  من  سيادتها  المقدم  اجازة  مد  عيى  بالقسم  ستاذ 
   2021/2022الجامعى )لرعاية الطفل ( ليعام 

 
الفنية عيى الطيب المقدم من    ربيةصوص توصية مجيس قسم عيوم الت بخ   :   رابع عشر  الموضوع ال 
فاا.م مروة  محمود  .د  )لرعاية  روق  سيادتها  اجازة  مد  عيى  بالقسم  المساعد  االستاذ  حسنين 

   2021/2022جامعى  الطفل ( ليعام ال
 

ــ  مجيس  تو ى  يعقة  افبالمو جيس  الم  صى و ا:    رارـــالقـــــــــ الت م  قسصية  الطيب    ربيةعيوم  عيى  الفنية 
اجازة سيادتها سم عيى مد  مساعد بالقالمقدم من ا.م.د مروة فاروق محمود حسنين االستاذ ال

   2021/2022)لرعاية الطفل ( ليعام الجامعى 
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  ريوسوبكاللا لمرحلة ن طلابوعات شئضووم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوع  ــرال الموضـ ــامس عشـ ــو :  خـ ــات  صبخصـ ــائج امتحانـ ــاد نتـ ــرق ااعتمـ ــية لفـ ة لمرحيـــ ه المختيفـــ الدراسـ
    2020/2021لجامعى  ) الفصل الدراسى الثانى ( ليعام االبكالوريوس  

 
 

لمرحيــة يهــا بمراح لفــرق المختيفــه ااعتمــاد نتــائج امتحانــات  عيــىموافقــة لباس جيالم  ىوصا   :  رـــراـــــــــالقــ
جــــان وذلــــك بعـــد اقرتهـــا ل  2020/2021لجـــامعى ) الفصـــل الدراســـى الثــــانى ( ليعـــام االبكـــالوريوس 

 متحنيين  الم
 

ال ســنة او فــتح الفصــل الصــيفى ليطــالب الراســبين ســواء اعمــ  صبخصــو :  ســادس عشــر ال الموضــوع
ســــــية ) الئحــــــة الســــــاعات المعتمــــــدة ( ليعــــــام الجــــــامعى امتحــــــان فقــــــط فــــــى جميــــــع الفصــــــول الدرا

2020/2021 
 

ــ  ــ ــ الق   وذلك فى  2020/2021ى  يففتح الفصل الدراسى الص  عيىموافقة  لباس  جيالم  ىوصا   :  رـــراـــــ
لنهائى ( بحد اقصى  اسابيع دراسية مكثفة + االمتحان ا  7الفترة من اغسطس/ سبتمبر  بواقع ) 

الواحد  0  ساعات  6او )  مقررين ليطالب   ليمقرر  التسجيل  جنيه (   200)معيى ان يكون رسوم 
حد االدنى  الل  جنيه ( وفى حالة عدم اكما  1000طالب ( بتليفة )    5)رر بحد ادنى  ويفتح ليمق

 لمقرر ليمادة عند رغبتهم  ليعدد يجوز ليطالب تحمل المصروفات ا
 

الطالب / عمــرو محمــود محمــد محمــود بالفرقــة الطيب المقدم من    صبخصو :    ر  عش  ابعسال  الموضوع
الفصــل  96نظــام الئحــة  ويــة (امتحــان مقــرر ) اشــغال المعــادن اليدالرابعه عن اعتذارة عن دخــول  

 نظرا لظروف الطريق   2020/2021م الجامعى  يعاى لالدراسى الثان 
 

 

الطالـــب / عمـــرو محمـــود محمـــد الطيـــب المقـــدم مـــن  عيـــى فقـــةموالباس جيـــ الم ىوصـــ ا  : رـــــراـــــــــالقــ
 ويــة (امتحــان مقــرر ) اشــغال المعــادن اليداعتــذارة عــن دخــول  عيــى قبــولالرابعــه محمــود بالفرقــة 

 نظرا لظروف الطريق    2020/2021م الجامعى يعاى لالفصل الدراسى الثان   96نظام الئحة  
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الرابعــه بالفرقــة  نجــوى عــاطف محمــد/  ةالطالبــ  الطيــب المقــدم مــن صبخصــو :   ثامن عشر  ال  الموضوع

الفصــل الدراســى  96نظــام الئحــة  ( ســيكولوجية االتصــالامتحان مقــرر ) عن دخول    هاعن اعتذار 
 يق  الطر   نظرا لظروف  2020/2021م الجامعى  الثانى ليعا

 
 

 ف محمـــدعـــاط نجـــوى /  ةالطالبـــ الطيـــب المقـــدم مـــن  عيـــىموافقـــة لباس جيـــ مال ىوصـــ ا  : رــــــراـــــــــالقــ
نظــام الئحــة  ( ســيكولوجية االتصــالامتحــان مقــرر ) عن دخــول  هااعتذار عيى قبول الرابعه  بالفرقة  

 نظرا لظروف الطريق    2020/2021ى الفصل الدراسى الثانى ليعام الجامع  96
 

قــة سيف الدين احمد عبد الفتاح بالفر الطالب / الطيب المقدم من   صبخصو :    تاسع عشر  ال  ضوعالمو
الفصـــل الدراســـى  96نظـــام الئحـــة  ( فـــن وبيئـــةامتحـــان مقـــرر ) عـــن اعتـــذارة عـــن دخـــول  الثـــة الث 

 نظرا لظروف الطريق    2020/2021الثانى ليعام الجامعى  
 

 

ســيف الــدين احمــد عبــد الطالــب / الطيــب المقــدم مــن   عيــىافقــة و ملباس جيــ مال ىوصــ ا  : رـــــراـــــــــالقــ
 96نظــام الئحــة  ( فــن وبيئــةامتحــان مقــرر ) اعتــذارة عــن دخــول    لعيــى قبــو   قة الثالثة  الفتاح بالفر 

 نظرا لظروف الطريق   2020/2021الفصل الدراسى الثانى ليعام الجامعى  
 

ـــرونعشــــــال الموضــوع ايــات ســمير مــرزوق طنطــاوى /  ةالطالبــ م مــن طيــب المقــدلا صبخصــو :   ـــــ
الفصــل  96نظــام الئحــة  ( عيــم نفــس النمــو ) امتحان مقرر عن دخول   هااعتذار عن    بالفرقة الثانية

 نظرا لظروف الطريق   2020/2021الدراسى الثانى ليعام الجامعى  
 

 

ايـــات ســـمير مـــرزوق /  ةبـــ الطالمـــن دم لمقـــ الطيـــب ا  عيـــىافقـــة مو لباس جيـــ الم ىوصـــ ا  : رـــــراـــــــــالقــ
نظــام  ( نفــس النمــو م عيــ امتحــان مقــرر ) عــن دخــول  هااعتــذار  عيــى قبــول طنطــاوى بالفرقــة الثانيــة

 نظرا لظروف الطريق    2020/2021الفصل الدراسى الثانى ليعام الجامعى   96الئحة  
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عبـــد  دمحمــ  احمــد منــة هللا/  ةالطالبـــ مــن الطيــب المقــدم  صبخصـــو :  حــادى والعشــرونال الموضــوع

 ( دراســات خزةيــة مــن الطبيعــهامتحــان مقــرر ) عــن دخــول  هاعــن اعتــذار  الحميــد  بالفرقــة االولــى
 نظرا لظروف الطريق    2020/2021الفصل الدراسى الثانى ليعام الجامعى   96نظام الئحة  

 
 

محمــد عبــد د حمــ منــة هللا ا/  ةالطالبــ المقــدم مــن الطيــب  عيــىموافقــة لباس  جيــ الم  ىوصــ ا   :  رـــراـــــــــالقــ
 ( ن الطبيعــهدراسات خزةيــة مــ )امتحان مقررعن دخول  هااعتذار  عيى قبول الحميد  بالفرقة االولى

 نظرا لظروف الطريق    2020/2021الفصل الدراسى الثانى ليعام الجامعى   96نظام الئحة  
 

لفرقــة خائيــل بارف مي لس اشــ كيــر /  ةالطالبــ ن الطيب المقــدم مــ   صبخصو :    ثانى والعشرونال  الموضوع
فــى ميــة تعيي وســائل  -مــدخل تــدريس التربيــة الفنيــة امتحان مقــرر ) عن دخول   هاعن اعتذار   نيةثاال

الفصــل الدراســى الثــانى ليعــام  96نظــام الئحــة  ( نفــس النمــو عيــم  –هندســى رســم   –التربية الفنية  
 صحيةنظرا لظروف   2020/2021الجامعى  

 
 

ــ ــ ــ الق المقدم من    عيىافقة  و ملاب س  جيالم  ىوص ا    :  رـــراـــــ لس اشرف ميخائيل  كير /    ةالطالب الطيب 
الثانية قبول    بالفرقة  دخول    هااعتذار عيى  )  عن  مقرر  الفنية  امتحان  التربية  تدريس    -مدخل 

الفنية  وسائل   التربية  النمو  عيم    –هندسى  رسم    –تعييمية فى  صل الف  96نظام الئحة    (  نفس 
 صحية ظرا لظروف ن 2020/2021عام الجامعى الدراسى الثانى لي

 

مــد ابــراهيم بالفرقــة روز مح ايه فيــ /  ةالطالب الطيب المقدم من  صبخصو :  ثال  والعشرونال  الموضوع
 96نظــام الئحــة  ( دراســات فــى الفــن الشــعبىامتحــان مقــرر ) عــن دخــول  هاعــن اعتــذار  االولــى 

 يق نظرا لظروف الطر   2020/2021م الجامعى  الفصل الدراسى الثانى ليعا
 

 

اهيم محمــد ابــر  ايــه فيــروز/  ةالطالبــ الطيــب المقــدم مــن  عيــىموافقــة لباس جيــ الم ىوصــ ا  : رـــــراـــــــــالقــ
نظــام  ( دراســات فــى الفــن الشــعبىامتحــان مقــرر ) عــن دخــول  هااعتــذار  ى قبــولعيــ بالفرقــة االولــى 

 طريق  نظرا لظروف ال  2020/2021يعام الجامعى الفصل الدراسى الثانى ل  96الئحة  
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ــع والعشــرونال الموضــوع منــة هللا محمــد ســيق بالفرقــة /  ةالطالبــ الطيــب المقــدم مــن  صبخصــو :  راب

الفصــــل  96نظــــام الئحــــة  ( الرســــم الهندســــىامتحــــان مقــــرر ) عــــن دخــــول ها عــــن اعتــــذار  االولــــى
 الطريق نظرا لظروف    2020/2021الدراسى الثانى ليعام الجامعى  

 
 

منة هللا محمــد ســيق بالفرقــة /  ةالطالب مقدم من الطيب الى عيموافقة لباس يج الم ىوصا  :  رـــراـــــــــالقــ
الفصــل  96نظــام الئحــة  ( الرســم الهندســىامتحــان مقــرر )  عن دخــول  ها  ذار عت ا   عيى قبول  االولى

 نظرا لظروف الطريق   2020/2021الدراسى الثانى ليعام الجامعى  
 

شــادى رضــا عبــد اليطيــف الطالــب / مــن مقــدم الطيــب ال صبخصــو :  رونخــامس والعشــال الموضــوع
نظـــام  ( تراكيـــب النســـجيةفـــى ال دراســـاتامتحـــان مقـــرر ) عـــن اعتـــذارة عـــن دخـــول  قـــة االولـــىبالفر 

 نظرا لظروف الطريق    2020/2021الفصل الدراسى الثانى ليعام الجامعى   96الئحة  
 

 

ــ  ــ ــ الق شادى رضا عبد اليطيف بالفرقة   /لب  طاالالمقدم من  ى  عيقة  افمو لباس  جيالم  ىوص ا   :  رـــراـــــ
نظام الئحة   (   لنسجية التراكيب ادراسات فى  امتحان مقرر )  اعتذارة عن دخول    عيى قبول  االولى
 نظرا لظروف الطريق   2020/2021الفصل الدراسى الثانى ليعام الجامعى  96

 
يل اســماعمحمــد ســارة اشــرف /    ةالطالب ن  الطيب المقدم م  صبخصو :    سادس والعشرونال  الموضوع

ئحــة م النظــا ( دراسات خزةيــة مــن الطبيعــهن مقرر ) امتحاعن دخول ها  عن اعتذار   ىبالفرقة االول
 نظرا لظروف الطريق    2020/2021الفصل الدراسى الثانى ليعام الجامعى   96

 
 

ـــراـــــــــالقــ ــةلباس جيـــ الم ىوصـــ ا  : رـــ ــدم مـــ  ى عيـــ  موافقـ ــارة اشـــرف م/  ةالطالبـــ ن الطيـــب المقـ ــد سـ حمـ
ــماعي ا ــة االولـــ  لسـ ــى قبـــول  ىبالفرقـ ــذار عيـ ــولها اعتـ ــرر )  عـــن دخـ ــان مقـ ــن امتحـ ــة مـ دراســـات خزةيـ

نظــرا لظــروف  2020/2021الفصــل الدراســى الثــانى ليعــام الجــامعى  96نظــام الئحــة  ( الطبيعــه
 الطريق  
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تهــى محمــد جــودة بالفرقــة ن م/  ةالطالبــ لمقــدم مــن الطيــب ا صبخصــو :  ســابع والعشــرونال الموضــوع
 96نظــام الئحــة  ( اعــهت تجريبيــة فــى الطب دراســاامتحــان مقــرر ) عن دخول ها عن اعتذار     ثانيةال

 مرضيةنظرا لظروف    2020/2021انى ليعام الجامعى  دراسى الث الفصل ال
 
 

ودة محمـــد جـــ منتهـــى /  ةالطالبـــ مـــن  الطيـــب المقـــدم ى عيـــ موافقـــة لباس جيـــ الم ىوصـــ ا  : رــــــراـــــــــالقــ
 ( باعــهت تجريبيــة فــى الطدراســاامتحــان مقــرر ) عــن دخــول ها اعتــذار  قبــولعيــى  بالفرقــة الثانيــة 
 مرضيةنظرا لظروف   2020/2021انى ليعام الجامعى دراسى الث الفصل ال  96نظام الئحة  

 
رقــة ه احمــد البنــدارى بالفجومانــ /    ةالطالبــ الطيــب المقــدم مــن    صبخصــو :    ثامن والعشرونال  الموضوع

الفصــل  96نظــام الئحــة  ( دراسات تراثية ومتحفيــةامتحان مقرر )  دخولعن  هاعن اعتذار   الثانية
 نظرا لظروف الطريق   2020/2021  انى ليعام الجامعىالدراسى الث 

 
 

ــ  ــ ــ الق المقدم من  ى  عيموافقة  لباس  جيالم  ىوصا   :  رـــراـــــ اح/    ةالطالب الطيب  البندارى  جومانه  مد 
قبول  الثانيةبالفرقة   )    ولدخ   عن  هااعتذار   عيى  مقرر  ومتحفيةامتحان  تراثية  نظام   (  دراسات 
 نظرا لظروف الطريق  2020/2021ى  لثانى ليعام الجامعالفصل الدراسى ا 96الئحة 

 
ا.د انصــار محمــد عــوس هللا االســتاذ الطيــب المقــدم مــن  صبخصــو :  تاســع والعشــرونال الموضــوع
فــى  تظيمهــاعــن ة ـــــــــــ امسة الخ فرقــ ى بالشــروق االســالم احمــد فــؤاد الشــام  /ة  الطالبــ ة ولــى امــر  بالليي 
ع داثــه ( الفصــل الدراســى التاســ صــوير مابعــد الح لفــن الرســم والت مــداخل تجريبيــة )ادة ـــــــــــــ مجــات در 

 خالل الفصل الدراسى الثانى2020/2021ليعام الجامعى صل الدراسى ليف  2015الئحة  
 

 

ـــراـــــــــالقــ ــيم والطــالب بــر ار لجنــة شــئون الت بالموافقــة عيــى قــر س جيــ الم ىوصــ ا  : رــ  فض االلتمــاسعي
شــروق االســالم احمــد  /ة الطالبــ ة ولــى امــر اللييــ ا.د انصــار محمــد عــوس هللا االســتاذ ب من  م  المقد

ــام ــؤاد الشـ ــن ة ــــــــــــ ة الخامسى بالفرقـــ فـ ــاعـ ــى در  تظيمهـ ــات فـ ــة )ادة ــــــــــــــ مجـ ــداخل تجريبيـ ــم مـ ــن الرسـ لفـ
ليعــام الجــامعى صــل الدراســى فلي 2015ع الئحــة الدراســى التاســ  والتصوير مابعد الحداثــه ( الفصــل

الجراء الخطوات القانونية فــى تقيــيم اعمــال نظرا وذلك  انىخالل الفصل الدراسى الث 2020/2021
 ى المختص  ممتحنيين  التى تم تشكييها من قبل القسم العيمالسنة واالمتحان من خالل لجان  
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 ا  ات العلي س ا ر د ال   لمرحلة   لاب الط   شئون   ت ا وضوع م 

ــ  ــ ـــــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـــ ــ ــ  ـ ـ ـ

توصية مجيس قسم عيوم التربية الفنية  عيى اعتمــاد قــرار لجنــة   وصخصب :    ثلاثــــــــــــــونالع  لموضو ا
وموضــوعها  فرحــات عيــى  ارســة/ جهــاد أحمــدمــة مــن الدتير المقدلة الماجســ والحكــم لرســاالمناقشــة 

 االجتماعية لطفل الروضة  وتأصيل القيم فنون الميديا  
 

توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة الفنيــة  عيــى اعتمــاد   عيــىة  افقــ لمو اب س  يــ ج الم  ىوصــ ا   :  رراــــــــــــالقــ
ارســـة/ جهـــاد أحمـــد فرحـــات عيـــى مـــة مـــن الدتير المقدلة الماجســـ والحكـــم لرســـاقـــرار لجنـــة المناقشـــة 

مــنح الدارســة كمــا اوصــى ب  الجتماعيــة لطفــل الروضــة  فنــون الميــديا وتأصــيل القــيم اها  ضــوعومو 
 ية  الفن   تربيةلاالفنية  تخصص عيوم التربية الفنية  أصول   ير في التربيةلماجست درجة ا

 
الفنية  عيى اعتماد قرار توصية مجيس    وص خصب:    حادى والثلاثون ال ع  لموضو ا  التربية  قسم عيوم 

الم  المقناقشة  لجنة  الماجستير  لرسالة  عزوالحكم  محمد  ندا  الدارسة/   من  محمد    دمة  الدين 
ية  الريادالمشروعات الصغيرة بجامعة حيوان لدعم المشاريع  ح لحاضنة  مقتر   ور تص  وموضوعها  

   نيةفيات الليلي
 

ــ  ــ ــ الق ية  عيى اعتماد  قسم عيوم التربية الفن توصية مجيس    عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــ
د عز الدين محمد  والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الدارسة/  ندا محمجنة المناقشة  قرار ل

ية  الريادالمشروعات الصغيرة بجامعة حيوان لدعم المشاريع  ح لحاضنة  تصور مقتر   وموضوعها  
الليلي ب      نيةفيات  الدارسة  كما اوصى  الفنية  منح  التربية  الماجستير في  تخصص عيوم    درجة 

 ة   تربية الفني ية  أصول الالتربية الفن 
 
والثلاثون ال ع  لموضو ا  اع ية  توص  وص خصب :    ثانى  عيى  الفنية   التربية  قسم عيوم  قرار مجيس  تماد 

  وموضوعها  كم لرسالة الماجستير المقدمة من الدارسة/ دعاء محمد الغمري  لح واالمناقشة    لجنة
 ة لدى الطفل بعض السيوكيات السيبي دة  ري لتخفيف ح تصميم أنشطة فنية قائمة عيى البيوجومت 
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ــ  ــ ــ الق تماد  توصية مجيس قسم عيوم التربية الفنية  عيى اع  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــ

لجنة الغمري  لح واالمناقشة    قرار  محمد  دعاء  الدارسة/  من  المقدمة  الماجستير  لرسالة  كم 
وكيات السيبية السيبعض  دة  تخفيف ح مة عيى البيوجومتري لتصميم أنشطة فنية قائ  وموضوعها 
ية  تخصص عيوم  التربية الفن الفيسفة في    كتوراه درجة دمنح الدارسة  كما اوصى ب      لدى الطفل

 ية    التربية الفنالتربية الفنية  عيم نفس 
 
 
والثلاثون ال ع  لموضو ا  الشعب   وصخصب :    ثال   والتراث  الفنية  االشغال  قسم  مجيس  عيى  توصية  ي 

يوسف  كم لرسالة الماجستير المقدمة من الدارسة/ هدى يعقوب  لح واجنة المناقشة  اعتماد قرار ل
الخط    ا وموضوعهالمضاحكة   بين  و الجمع  الهندسي  كماللوفى  االسالمية  دخل  الزخارف 

    يتالستحداث مشغوالت خشبية بكيية التربية األساسية بدولة اللو 
 
 

ــ  ــ ــ الق ق  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ اتوصية مجيس  االشغال  الشعبي  سم  والتراث  لفنية 
ل قرار  اعتماد  يعقوب  المناقشة  ة  جن عيى  هدى  الدارسة/  من  المقدمة  الماجستير  لرسالة  والحكم 
دخل الزخارف االسالمية كماللوفى الهندسي و الجمع بين الخط    ا وموضوعهيوسف المضاحكة  

بكي  بدولة  الستحداث مشغوالت خشبية  األساسية  التربية  ب     يت اللو ية  الدارسة  كما اوصى  منح 
 خشب      الشعبي   أشغالة والتراث نية  تخصص االشغال الفني درجة الماجستير في التربية الف

 
 
توصية مجيس قسم التصميمات الزخرةية  عيى اعتماد قرار   وص خصب :    رابع والثلاثون ال ع  لموضو ا 

وموضوعها    راشد خييل سوارة من الدارسة/ زينب  لدكتوراه المقدموالحكم لرسالة ا لجنة المناقشة  
 خل ليوحة الزخرةية  كمد  الد الرافدين ومميلة البحرينلدلمونية بب البعد السيمولوجى لالساطير ا
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ــ  ــ ــ الق توصية مجيس قسم التصميمات الزخرةية  عيى اعتماد    عيىة  افقلمو اب س  يج الم   ىوصا   :   رراــــــــ

لجنة الدكتوراه  المناقشة    قرار  لرسالة  زينبوالحكم  الدارسة/  من  سوار   المقدمة  خييل   راشد 
خل ليوحة  كمد   الد الرافدين ومميلة البحرينجى لالساطير الدلمونية بببعد السيمولو وموضوعها  ال

ب   الزخرةية   اوصى  الدارسة  كما  تخصص  منح  الفنية   التربية  في  الفيسفة  دكتوراه  درجة 
 ةية     التصميمات الزخر 

 
 
والثلاثون ال ع  لموضو ا  قتوصية    وصخصب :    خامس  اعتمامجيس  عيى  الزخرةية   التصميمات  د  سم 

لج  المقرار  الدكتوراه  ناقشة  نة  لرسالة  الدارسة/  والحكم  فؤاد نصر  المقدمة من  أحمد  أحمد  سارة 
التواصل   شيبي مواقع  عبر  الفنون  بقصر  العرس  لقاعات  اعالنية  حمية  تصميم  وموضوعها  

      رية التحييل الثقافيعي في ضوء نظ تماالج ا
 
 

ــ  ــ ــ الق قتوصية    و  عيى  ةافقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ عيى  مجيس  الزخرةية   التصميمات  سم 
الماعتماد قرار لج  الدكتوراه  ناقشة  نة  الدارسة/  والحكم لرسالة  سارة أحمد أحمد فؤاد المقدمة من 

شيبي اعال   نصر  حمية  تصميم  الفوموضوعها   بقصر  العرس  لقاعات  منية  عبر  واقع  نون 
درجة دكتوراه منح الدارسة كما اوصى ب      رية التحييل الثقافي  الجتماعي في ضوء نظاالتواصل 

 تربية الفنية  تخصص  التصميمات الزخرةية    الفيسفة في ال
 
 
 عتماد قرار فنى  عيى ا توصية مجيس قسم النقد والتذوق ال  وصخصب :    ثلاثون سادس وال ال ع  لموضو ا 

المنا لر قشة  لجنة  الدكوالحكم  زكريا  سالة  معتمد  فدوى  الدارسة/  من  المقدمة  خميس  توراه 
 مفاهيم الجمال   ى تبعًا لتطور  ة فى اعمال الفن التشكيير موضوع المرا وموضوعها  تغي 
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ــ  ــ ــ الق فنى   والتذوق ال  توصية مجيس قسم النقد  ومنح الدارسة  عيىة  افقلمو اب س  يج الم   ىوصا   :   رراــــــــ

سة/ فدوى معتمد زكريا  والحكم لرسالة الدكتوراه المقدمة من الدار قشة  نة المناعيى اعتماد قرار لج 
  مفاهيم الجمال   ى تبعًا لتطور  ة فى اعمال الفن التشكيير موضوع المرا وموضوعها  تغيخميس  

الدارسة   بمنح  اوصى  تخ  كما  الفنية   التربية  في  الفيسفة  دكتوراه  والتذوق  درجة  صص  النقد 
 الفنى  

 
 
والثلاثون ال ع  لموضو ا  اال  وصخصب :    سابع  قسم  مجيس  التوصية  والشغال  عيى  ت فنية  الشعبي  راث 

يود محمد عبد اللريم  والحكم لرسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة/ خر لجنة المناقشة  اعتماد قرا
الت   اسماعيل فى  الحشرات  لهيئات  التشكييى  التتبع  إلبتلار  وموضوعها   كمنطيق  الفنى  راث 

 ة  عية معاصر لوحات طبا
 
 

ــ  ــ ــ الق اال  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ قسم  والت توصية مجيس  الفنية  الشعبي  شغال  راث 
يود محمد عبد  والحكم لرسالة الدكتوراه المقدمة من الدارسة/ خ ر لجنة المناقشة  عيى اعتماد قرا
التراث الفنى كمنطيق إلبتلار    لتشكييى لهيئات الحشرات فىالتتبع ا  وموضوعها   اللريم اسماعيل

بماك  لوحات طباعية معاصرة   اوصى  الل  الفنية     درجةدارسة  منح  التربية  في  الفيسفة  دكتوراه 
 الشعبي   طباعة منسوجات    تخصص االشغال الفنية والتراث 

 
 
والثلاثون ال ع  لموضو ا  االش  وصخصب :    ثامن  قسم  مجيس  والتراث  توصية  الفنية  عيى  غال  الشعبي 

المناقشة  اعتم لجنة  قرار  لرسالاد  الماجستير  والحكم  االمقدمة  رضوى عادل عبد    لدارسة/ة من 
عبد  ال وموضوعها رحمن  الجمص  التعبير    البارى  في  ودورها  االخشاب  لبقايا  تشكييية  مداخل 

    الفني لالطفال
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ــ  ــ ــ الق الفني   عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ االشغال  قسم  الشعبي  توصية مجيس  والتراث  ة 
المناقشة  عيى اعتماد   الماجستير  الم لرسوالحكقرار لجنة  الدارسة/ة  رضوى عادل   المقدمة من 

ال عبد  عبد  وموضوعها رحمن  الجمص  في    البارى  ودورها  االخشاب  لبقايا  تشكييية  مداخل 
صص  تخ    فنية درجة الماجستير في التربية الة  منح الدارسكما اوصى ب       الفني لالطفالالتعبير  

   الشعبي   أشغال خشب  لتراث االشغال الفنية وا
 
 
والثلاثونتا ال ع  لموضو ا  عيى   وصخصب :  سع  الشعبي  والتراث  الفنية  االشغال  قسم  مجيس  توصية 

حيان  السيد  دكتوراه المقدمة من الدارسة/ رباب محمد  رسالة الوالحكم لاعتماد قرار لجنة المناقشة  
اإل الفن  فى  التماثل  كمدخوموضوعها   بناء  سالمى  في  جمالية  قيم  لتحقيق  معدنية  ل  معيقات 

 مستحدثة   
 
 
ــ لا ــ ــ ق الشعبي    عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ والتراث  الفنية  االشغال  قسم  توصية مجيس 

السيد  حمد  ن الدارسة/ رباب م دكتوراه المقدمة مرسالة الوالحكم لعيى اعتماد قرار لجنة المناقشة  
كمدخ وضومحيان   اإلسالمى  الفن  فى  التماثل  جم وعها   قيم  لتحقيق  بناء  ل  في  معيقات  الية 

ب كما او معدنية مستحدثة   الدار م صى  الفنية  تخصص  سة  نح  التربية  الفيسفة في  درجة دكتوراه 
 شعبي   أشغال معادن    ل ااالشغال الفنية والتراث 

 
 
قسممتوصية    وص خصب :    ـــــــــون ــــــــ لاربعـــ ا ع  لموضو ا  عيى    جيس  الشعبي  والتراث  الفنية  االشغال 

مقدمة من الدارسة/ريهام السيد محمد هاشم  توراه الالة الدكوالحكم لرسالمناقشة  ار لجنة  اعتماد قر 
اعادة   وموضوعها   ضوء  في  الطباعية  بالتقنيات  باالزالة  مستحدثة  تشكييية  رؤى 

   (recontextualizeاغة)صي ال
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ــ  ــ ــ الق م  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ قسمتوصية  وااالشغال    جيس  الشعبي  الفنية  لتراث 
مقدمة من الدارسة/ريهام السيد محمد  توراه الالة الدكوالحكم لرسالمناقشة  عيى اعتماد قرار لجنة  

الطب   وموضوعها هاشم   بالتقنيات  باالزالة  مستحدثة  تشكييية  اعادة  رؤى  ضوء  في  اعية 
ب     (recontextualizeاغة)صي ال اوصى  الفيسفدكتور درجة  الدارسة  منح  كما  التر اه  في  بية  ة 

 الشعبي   طباعة منسوجات   الفنية  تخصص االشغال الفنية والتراث 
  
عيى اعتماد قرار لجنة    توصية مجيس قسم التعبير المجسم    وصخصب :    حادى والاربعون ال ع لموضو ا 

الماج   المناقشة لرسالة  حسينداال  من   المقدمة   ستيروالحكم  يوسف  مجدي    رسة/سيمى 
العوامل  أثر  اللطا  وموضوعها   عيى صخور  الساليب  بيعية  كمدخل  البيضاء  تشكيل  صحراء 

 جديدة في الخزف  
 

ــ  ــ ــ الق عيى اعتماد قرار   توصية مجيس قسم التعبير المجسم    عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ
المناقشةلج  الماج   نة  لرسالة  الدا  المقدمة  رستي والحكم  حسين من  يوسف  مجدي    رسة/سيمى 

أ العوامل وموضوعها   ال  ثر  عيى صخور  الساليب  الطبيعية  كمدخل  البيضاء  تشكيل  صحراء 
الخزف    ب  جديدة في  الدارسة  كما اوصى  الماجسدرج منح  الفنية   ة  التربية  تخصص  تير في 
 خزف   التعبير المجسم     

 

قرار لجنة  ر المجسم  عيى اعتماد  ة مجيس قسم التعبيصي تو   وصخصب :    ثانى والاربعون ال ع  لموضو ا 
الدارسة/مناقشة  ال من  المقدمة  الدكتوراه  لرسالة  بدوى   والحكم  محمد  سيد  محمد     عائشة 

ل  عها وموضو  الفيسفي  نوفو  الفلر  االرت  لتدريس  حركة  برنامج  ب كمدخل العداد  كيية  الخزف 
   ة تربية الفني ال

 

ــ  ــ ــ الق قرار   عيى اعتمادر المجسم   توصية مجيس قسم التعبي   ىعية  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ
المناقشة   الدارسة/لجنة  من  المقدمة  الدكتوراه  لرسالة  بدوى   والحكم  محمد  سيد  محمد     عائشة 

ل  عها وموضو  الفيسفي  نوفو  الفلر  االرت  لتدريس  حركة  برنامج  ب خز الكمدخل العداد  كيية  ف 
الفنيةال اوص      تربية  ب كما  الدارسة  ى  الفن منح  التربية  في  الفيسفة  دكتوراه  تخصص     ة ي درجة 

 لمجسم    خزف   التعبير ا
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عيى  االشغال الفنية والتراث الشعبي    س قسم  توصية مجي  وصخصب :    ثال  والاربعون ال ع  لموضو ا 

مة من الدارسة/ آيه عادل زكي عبد  والحكم  لرسالة  الماجستير  المقدنة المناقشة  تشكيل لج 
جات بدو سيناء وتوظيفها في  سو ة في من ت الزخرةي السمات الفنية ليصياغا  وموضوعها ييم  علا

     تذكارات سياحية 
   -ى النحو التالي :ويكون التشكيل عل              

 قررا ًا وممشرف سامية أحمد مصطفى الشيخأ.د/
 مشرفاً   أمل فتحى ابراهيم سيطان أ.د/

 يايخ عضوا دا  أ.د/أمانى سييمان محمود 
 خارجيا عضوا  يب حمدى الد  أ.د/نهيه أحمد

 (جامعة االسكندرية –)استاذ النسيج اليدوي كيية التربية النوعية                           
 
 
 

ــ  ــ ــ الق مجي  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ قسم  توصية  اس  والتراث  الفنية  لشعبي    االشغال 
ل زكي  لرسالة  الماجستير  المقدمة من الدارسة/ آيه عادكم   لح وانة المناقشة  عيى تشكيل لج 

جات بدو سيناء وتوظيفها  ة في منسو ت الزخرةي السمات الفنية ليصياغا  وموضوعها لعييم  عبد ا
     تذكارات سياحيةفي 

   -ى النحو التالي :ويكون التشكيل عل              
 قررا ًا وممشرف فى الشيخحمد مصطسامية أ أ.د/
 مشرفاً   فتحى ابراهيم سيطان ملأ أ.د/

 خيياعضوا دا  ود أ.د/أمانى سييمان محم
 خارجيا عضوا  يب حمدى الد  أ.د/نهيه أحمد

 (جامعة االسكندرية –)استاذ النسيج اليدوي كيية التربية النوعية                           
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والاربعون ال ع  لموضو ا  قسم    وص خصب :    رابع  الفتوصية مجيس  عيى    الشعبي  والتراث  نية  االشغال 

الماجستير  المقدمة من الدارس/ عمرو محمود رسمى     الةلرسم   والحكتشكيل لجنة المناقشة  
كمال   ج  وموضوعها حسين  اتوظيف  لتحقيق  ماليات  كمنطيق  اللمبيوتر  برامج  مع  لمونوتيب 

    اعالني معاصر    ميصق 
   -ي :حو التالويكون التشكيل على الن                

 مشرفًا   عظيم محمد ال عبد الآمأ.د/
 مشرفاً   سييمانرناد نادى  أ.م.د/ 

 عضوا داخييا ومقررا  أ.د/بالل أحمد ابراهيم مقيد
 عضوا خارجيا  تامر عبد اليطيف عبد الرزاقد/أ.

 ة حيوان(جامع–الفنون التطبيقيةكيية -ورئيس قسم االعالن)استاذ                                   
 
 
 

ــ لا ــ ــ ق قسم  ية  توص   عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ والتراث  مجيس  الفنية    الشعبي االشغال 
المناقشة   الدارس/ عمرو محمود     م  لرسالةوالحكعيى تشكيل لجنة  المقدمة من  الماجستير  

كمال   حسين  ج   وموضوعها رسمى  اتوظيف  مع  لمونوتماليات  ك يب  اللمبيوتر  منطيق  برامج 
 ميصق  ق  لتحقي

   اعالني معاصر                     
   -ي :ويكون التشكيل على النحو التال                

 مشرفًا   عظيم محمد ال عبد الآمأ.د/
 مشرفاً   رناد نادى سييمان أ.م.د/ 

 عضوا داخييا ومقررا  أ.د/بالل أحمد ابراهيم مقيد
 رجياعضوا خا  اقطيف عبد الرز تامر عبد اليد/أ.

 جامعة حيوان(–بيقيةكيية الفنون التط-ورئيس قسم االعالن)استاذ                                   
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عيى تشكيل لجنة  جسم    التعبيرالمتوصية مجيس قسم    وصخصب :    خامس والاربعون  ال ع  لموضو ا 

الدكالمناقشة   لرسالة   الوالحكم   من  المقدمة  أحمسة/دار توراه   المنعم  عبد  سراج هويدا  د 
 ق  كمدخل ليتطبي العمارة المعاصرةالنظريات االبداعية بين النحت و   وعهاوموض

    في التشكيل المجسم             
   -ويكون التشكيل على النحو التالي :             

 مشرفًا ومقررا  محمد اسحق قطب حسين أ.د/
 مشرفاً  ابراهيم  فرحات  أسعد سعيدأ.د/

 ياعضوا داخي  أ.د/حسين عبد الباسط حسن
 جياعضوا خار   أ.د/نجوان أحمد رفعت بكر

 جامعة الفيوم(  – ة التربية النوعية)استاذ النحت كيي                                             
 
 
 

ــ  ــ ــ الق ل لجنة  تشكي عيى  جسم    التعبيرالمتوصية مجيس قسم    عيىة  افقلمو اب س  ي ج الم  ىوص ا   :   رراــــــــ
لر والحكالمناقشة   الدكال   سالةم   من  المقدمة  أحمدارسة/توراه   المنعم  عبد  سراج هويدا  د 

 ق  العمارة المعاصرة كمدخل ليتطبيالنظريات االبداعية بين النحت و  وموضوعها 
    في التشكيل المجسم             

   -ويكون التشكيل على النحو التالي :             
 ا مشرفًا ومقرر  ب حسين سحق قطمحمد اأ.د/
 مشرفاً  ابراهيم  فرحات  عيدد سأسعأ.د/

 عضوا داخييا  أ.د/حسين عبد الباسط حسن
 جياعضوا خار   أ.د/نجوان أحمد رفعت بكر

 جامعة الفيوم(  – ة التربية النوعية)استاذ النحت كيي                                             
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عيى تشكيل الفنية  تربية عيوم ال  توصية مجيس قسم وص خصب :  ون  سادس والاربع ال ع  لموضو ا 

ؤوف  تير  المقدمة من الدارس/ نهى محمد عبد الر لماجسا  الةوالحكم  لرسلجنة المناقشة 
البصرى كمدخل لتخفيض مخاوف  دافعية اإلنجاز القائم عيى التفلير  وموضوعها سيطان 
    ة الثانوي  اعى لدى طالبات المرحيةجتمل شبكات التواصل اال العمل الفنى من خالإنهاء 

   -:  ويكون التشكيل على النحو التالي              
 مشرفًا   سالمة   فالنتينا وديع أ.د/
 مشرفاً   داليا حسنى العدوي  أ.د/

 ييا عضوا داخ  أ.م.د/نشوى عبد الرحمن أحمد 
 عضوا خارجيا ومقررا  أ.د/عيم محمد المييجي

 جامعة القاهرة (–كيية التربية النوعية - م النفس استاذ عي)                                               
 
 
 

ــ لا ــ ــ ق عيى تشكيل  الفنية   عيوم التربية  توصية مجيس قسم    عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ
المناقشة   لرسلجنة  الماجسوالحكم   الالة   نهى محمد عبد  الدارس/  المقدمة من  ؤوف  ر تير  

التفلير  ز  اإلنجادافعية    وموضوعها سيطان   لتخفيض مخاوف  القائم عيى  البصرى كمدخل 
    اعى لدى طالبات المرحية الثانوية جتمل شبكات التواصل اال العمل الفنى من خال إنهاء

   -:  ويكون التشكيل على النحو التالي              
 مشرفًا   سالمة   فالنتينا وديع أ.د/
 مشرفاً   عدوي حسنى الداليا  أ.د/

 ييا عضوا داخ  لرحمن أحمد ا وى عبدأ.م.د/نش
 خارجيا ومقررا عضوا  أ.د/عيم محمد المييجي

 جامعة القاهرة (–كيية التربية النوعية -)استاذ عيم النفس                                                 
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ة  ل لجن عيى تشكيعيوم التربية الفنية   قسم  توصية مجيس    وصخصب :    سابع والاربعون ال ع  لموضو ا 

  وموضوعها د جورجي  ارس/ ماريان سعالمقدمة من الدلحكم  لرسالة  الماجستير   او لمناقشة  ا
    راهقة المبكرةالممستوى القيق لدى عينة من مرحية فاعيية برنامج في العالج بالفن لتخفيف 

   -ويكون التشكيل على النحو التالي :              
 قررا مشرفًا وم  مصطفى عبد العزيز /أ.د
 مشرفاً   سعد هللا ية نب  ايمن أ.د/

 عضوا داخييا   ل أ.م.د/ايهاب أديب كام 
 عضوا خارجيا     أ.د/رضا رزق ابراهيم

 زهر (جامعة اال–كيية التربية  -)استاذ عيم النفس                                      
 
 
 

ــ  ــ ــ الق عيى تشكيل  عيوم التربية الفنية   م  سقتوصية مجيس    عيىة  افقلمو اب س  يج مال  ىوص ا   :  رراــــــــ
المناقشة   الماجستير   لرسا  لحكم  او لجنة  جورجي  لة   سعد  ماريان  الدارس/  من  المقدمة 

لتخفيف    وموضوعها  بالفن  العالج  في  برنامج  مرحية  فاعيية  من  عينة  لدى  القيق  مستوى 
    راهقة المبكرةالم

   -شكيل على النحو التالي :ن التويكو              
 مشرفًا ومقررا   مصطفى عبد العزيز /أ.د
 مشرفاً   هللا  سعد ية نب  ايمن أ.د/

 عضوا داخييا   أ.م.د/ايهاب أديب كامل 
 عضوا خارجيا     أ.د/رضا رزق ابراهيم

 زهر (جامعة اال–كيية التربية  -)استاذ عيم النفس                                      
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نة  عيى تشكيل لجية الفنية   عيوم الترب توصية مجيس قسم    وصصخ ب :    عون  ثامن والارب ال ع  ضو لمو ا 

 وموضوعها رس/دينا محمد عبد المحسن  والحكم  لرسالة  الدكتوراه  المقدمة من الدا المناقشة  
     المعيية  ليصناعات اإلبداعية الريادية كمصدر اقتصادي ليمراة امج برن 

   -التالي :  ويكون التشكيل على النحو                
 مشرفًا   انصار محمد عوس هللا  أ.د/-
 مشرفاً  قراقيشلسالم نجيب صالح عبد ا أ.د/-
 وا داخييا ومقرراعض   أ.م.د/جورج فلري ابراهيم -
 عضوا خارجيا    لنور عبد الرسولأ.م.د/محمد أبو ا-

 هرة (معة القااج–النوعية  تربية كيية ال-مقارنة    )استاذ التربية ال                                    
 
 

ــ  ــ ــ الق عيى تشكيل  ية الفنية   عيوم الترب توصية مجيس قسم    عيىة  افقلمو اب   س يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ
المناقشة   الدالجنة  من  المقدمة  الدكتوراه   لرسالة   المحسن  والحكم   عبد  محمد  رس/دينا 

     المعيية اة دية كمصدر اقتصادي ليمر بداعية الرياليصناعات اإلامج برن   وموضوعها 
   -التالي :  ويكون التشكيل على النحو                

 مشرفًا   انصار محمد عوس هللا  أ.د/-
 مشرفاً  صالح عبد السالم نجيب قراقيش أ.د/-
 وا داخييا ومقرراعض   أ.م.د/جورج فلري ابراهيم -
 خارجيا  وا عض  لنور عبد الرسولأ.م.د/محمد أبو ا-

 جامعة القاهرة (–النوعية  كيية التربية -)استاذ التربية المقارنة                                        
 
 
والاربعون ال ع  لموضو ا  مج توصي   وصخصب :    تاسع  قسم  ة  الفنية  يس  التربية  قيد  عيوم  ابقاء  عيي 

من  سته أشهر    ستير  لمدة سالة الماج د بمرحية اعداد ر شريف محمد  المقي نيا محمد  الدارس/را
من    تقرير المقدم بناء  عيى الذلك    24/3/2022حتى    2021/ 23/9ارا من س اعتب الساد  لعاما

 السادة المشرفين عيى الدارس
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ابقــاء قيــد عيوم التربيــة الفنيــة عيــى   قسم مجيس توصية عيىة افقلمو اب س يج الم ىوصا   :  رراــــــــــــالقــ

مــدة ســته أشــهر مــن ل  اجســتيرلة المبمرحيــة اعــداد رســا  د  المقيــد الــدارس/رانيا محمــد شــريف محمــ 
ذلــك بنــاء  عيــى التقريــر المقــدم مــن  24/3/2022حتــى  23/9/2021مــنا العــام الســادس اعتبــار 

 سالسادة المشرفين عيى الدار 
 
قسم    وصخصب :    خمســـــــــــــون ال ع  لموضو ا  مجيس  الزخرةية   توصية  قيد  التصميمات  ابقاء  عيي 

داد رسالة الماجستير  لمدة سته أشهر يد بمرحية اععيى بن ناصر الهادي المقرس/ياسر بن  الدا
لاستلم اعتبارا  يعام  اال  التقرير  ذلك    10/1/2022حتى    2021/ 10/7منالسادس  عيى  بناء  

 ارسالمقدم من السادة المشرفين عيى الد
 

ء ابقــا التصــميمات الزخرةيــة عيــى  قســم  سمجيــ   توصــية  عيــىة  افقــ لمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــــــالقــ
ة الماجســتير  لمــدة ســته اليــة اعــداد رســ المقيــد بمرح  د الــدارس/ ياســر بــن عيــى بــن ناصــر الهــاديقيــ 
ــام الســـادس أشـــ  ــارا مـــنعا هر اســـتلماال ليعـ ــى  10/7/2021تبـ ــاء 10/1/2022حتـ عيـــى   ذلـــك بنـ

 المشرفين عيى  الدارسسادة من الالتقرير المقدم 
 
عيي ابقاء قيد التصميمات الزخرةية   توصية مجيس قسم    وصخصب :    الخمسون ى و حاد ال ع  لموضو ا 

من  ة سته أشهر  حية اعداد رسالة الماجستير  لمدمحمد أحمد  المقيدة بمر هيم  ابرا الدارس/نورهان  
اعالعام   منالسادس  عيىذلك    3/1/2022حتى    27/9/2021تبارا  المقد  بناء   من  التقرير  م 

 دارسمشرفين عيى الالسادة ال
 

ابقــاء عيــى ةيــة لزخر التصــميمات ا قســم مجيــس توصــية عيــىة افقــ لمو اب س يــ ج الم ىوصــ ا  : رراـــــــــــــالقــ
ر لمــدة ســته أشــه  الماجســتيراد رســالة المقيــدة بمرحيــة اعــدقيد الدارس/ نورهان ابراهيم محمــد أحمــد 

مــن م المقــد قريــرالت  ذلك  بناء  عيى 3/1/2022حتى  27/9/2021ناعتبارا ممن العام السادس  
 الدارس السادة المشرفين عيى
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الزخرةية   قسم  توصية مجيس    وص خصب :  ثانى والخمسونال ع  لموضو ا  قيد  التصميمات  ابقاء  عيي 

د رسالة الماجستير  لمدة سته أشهر محمد عبد الحميد   المقيدة بمرحية اعداالدارس/دينا رضا  
  عيى التقرير المقدم من    اءبن ذلك    3/1/2022حتى    27/9/2021عتبارا منن العام السادس ا م

 رسالسادة المشرفين عيى الدا
 

ابقــاء التصــميمات الزخرةيــة عيــى  قســم مجيــس توصــية عيــىة افقــ لمو اب س يــ ج الم ىوصــ ا  : رراـــــــــــــالقــ
ر  لمــدة ســته أشــهر المقيدة بمرحية اعداد رسالة الماجســتي   د عبد الحميدقيد الدارس/ دينا رضا محم

مــن لك  بناء  عيى التقريــر المقــدم ذ 3/1/2022حتى  27/9/2021اعتبارا منلسادس  من العام ا
 ن عيى الدارسالسادة المشرفي 

 
عيي ابقاء قيد  التصميمات الزخرةية   ية مجيس قسم  توص  وصخصب :    ثال  والخمسون ال ع  لموضو ا 

من  أشهر    ستير  لمدة ستهمحمد الغمري  المقيدة بمرحية اعداد رسالة الماج عمر محمد  الدارس/
من اعتبارا  السادس  التقري ذلك    3/1/2022  حتى  27/9/2021العام  عيى  من بناء   المقدم    ر 

 دارسشرفين عيى الالسادة الم
 

ابقــاء  التصــميمات الزخرةيــة عيــى  قســم  مجيــس  توصــية  عيــىة  افقــ لمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــــــالقــ
شــهر أالماجســتير  لمــدة ســته  ة اعــداد رســالةالمقيــدة بمرحيــ  قيد الــدارس/ عمــر محمــد محمــد الغمــري 

مــن ى التقريــر المقــدم لك  بناء  عيذ 3/1/2022حتى  27/9/2021اعتبارا منمن العام السادس  
 السادة المشرفين عيى الدارس

 
ابقاء قيد  التصميمات الزخرةية   توصية مجيس قسم    وصخصب :    رابع والخمسون ال ع  لموضو ا  عيي 

 ستلماال أشهر المدة سته     راعداد رسالة الماجستي المقيد بمرحية  محمد سيد حسن   الدارس/هانى  
ناء عيى التقرير المقدم من  ذلك ب    10/1/2022حتى    10/7/2021ن  اعتبارا م  العام السادس

 السادة المشرفين عيى الدارس
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ابقــاء   التصــميمات الزخرةيــة عيــى قســم  مجيــس  توصــية  عيــىة  افقــ لمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــــــالقــ

هر بمرحيـــة اعـــداد رســـالة الماجســـتير  لمـــدة ســـته أشـــ المقيـــد   ســـنقيـــد الـــدارس/هانى محمـــد ســـيد ح 
عيـــى التقريـــر ذلـــك بنــاء   10/1/2022حتــى  10/7/2021مـــن  دس اعتبـــارااســ اال ليعـــام الاســتلم
 السادة المشرفين عيى الدارسم من  المقد

 
عيي ابقاء قيد  مات الزخرةية   صميالت توصية مجيس قسم    وصخصب :    خامس والخمسون ال ع لموضو ا 

عام  يلاستلماال   ر  هدكتوراه  لمدة سته أشمرحية اعداد رسالة الفاروق الرزاز  المقيدة بسة/نهى  ار الد
اعتبارا من  السا السادة ك  ذل  2022/ 11/2حتى    8/2021/ 11بع  المقدم من  التقرير  بناء عيى 

 المشرفين عيى الدارسة  
 

ابقــاء التصــميمات الزخرةيــة عيــى  ســمق مجيــس توصــية عيــىة افقــ لمو اب س يــ ج الم ىوصــ ا  : رراـــــــــــــالقــ
أشــهر اســتلماال  وراه  لمــدة ســته بمرحيــة اعــداد رســالة الــدكت الــرزاز  المقيــدة ق رو قيــد الدارســة/نهى فــا

مــن لتقريــر المقــدم ذلــك بنــاء عيــى ا  11/2/2022حتــى  11/8/2021اعتبــارا مــن ليعــام الســابع 
 ى الدارسة السادة المشرفين عي

 
ء قيد  التصميمات الزخرةية عيى ابقاسم  توصية مجيس ق  وص خصب :    ن س والخمسو ساد ال ع  لموضو ا 

سته أشهر  لمدة  اجستير  عبد العزيز محمد سيد   المقيد بمرحية اعداد رسالة المالدارس/ محمد  
ن  لتقرير المقدم م ء عيى اذلك بنا  2021/ 24/3حتى   27/9/2021من    م السادس اعتبارا من العا

 0السادة المشرفين عيى الدارس
 

ابقــاء  التصــميمات الزخرةيــة عيــى  قســم  مجيــس  توصــية  عيــىة  افقــ لمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــــــــالق
ر  لمــدة ســته أشــهر اد رســالة الماجســتي المقيد بمرحية اعدقيد الدارس/ محمد عبد العزيز محمد سيد 

 دمالمقــ ء عيــى التقريــر نــاذلــك ب   24/3/2021حتــى 27/9/2021ا مــن اعتبــار مــن العــام الســادس 
 0ى الدارسةمن السادة المشرفين عي
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قسم    وص خصب :    سون والخم سابع  ال ع  لموضو ا  مجيس  قيد  توصية  ابقاء  عيى  الفنى  والتذوق  النقد 

هر  سته أشلمدة الماجستير مقيد بمرحية اعداد رسالة مجد  عبد السالم عزام  الالدارسة/ آيه جمال  
العام اع الساد  من  بنا   24/3/2021حتى  24/9/2021تبارا من  س  اذلك  المقدم  ء عيى  لتقرير 

 0ى الدارسةمن السادة المشرفين عي
 

ابقــاء قيــد  النقــد والتــذوق الفنــى عيــى قســم مجيس توصية عيىة افقلمو اب س يج الم ىوصا  :  رراــــــــــــالقــ
رســالة الماجســتير  لمــدة  ســته  عــزام  المقيــد بمرحيــة اعــدادعبــد الســالم   الدارســة/ آيــه جمــال مجــد

التقريــر  ك بنــاء عيــىذلــ   24/3/2021حتــى 24/9/2021عتبــارا مــن دس ا الســالعــام ن اأشــهر مــ 
 0المقدم من السادة المشرفين عيى الدارسة

 
والخمسون ال ع  لموضو ا  قيد   وصخصب :    ثامن  ابقاء  الفنى  عيى  والتذوق  النقد  قسم  توصية مجيس 

ام  استلماال ليعسته أشهر    مدةلماجستير لد رسالة اقيد بمرحية اعداأحمد السيد  الم  رسة/ سماءالدا
اع من  السادس  بنا  11/1/2022حتى11/7/2021تبارا  اذلك  عيى  السادة ء  من  المقدم  لتقرير 

 0المشرفين عيى الدارسة
 

قيــد  اءابقــ  النقد والتذوق الفنى عيى  قسم  مجيس  توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــــــالقــ
لماال ليعــام بمرحية اعداد رسالة الماجستير لمدة ســته أشــهر اســت يد  لمقسماء أحمد السيد  االدارسة/  

الســادة قــدم مــن ذلــك بنــاء عيــى التقريــر الم 11/1/2022حتــى11/7/2021مــن  الســادس اعتبــارا
 0دارسةالمشرفين عيى ال

 
والخمسونت ال ع  لموضو ا  قسم    وص خصب :  اسع  مجيس  والتذتوصية  عيالنقد  الفنى  قيد  ا  ى وق  بقاء 

ر لمدة سته أشهر استلماال سييمان المقيد بمرحية اعداد رسالة الماجستي وزى زكى  ر فالدارسة/است 
السادس من    ليعام  التق  11/1/2022حتى11/7/2021اعتبارا  عيى  بناء  من رير  ذلك  المقدم 

 0السادة المشرفين عيى الدارسة
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ــ  ــ ــ الق تر فوزى زكى  الدارسة/اسقيد  ابقاء    قسم  مجيس  توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــ

ستير لمدة سته أشهر استلماال ليعام السادس اعتبارا من  رسالة الماج   بمرحية اعدادسييمان المقيد  
من    11/1/2022حتى2021/ 11/7 المقدم  التقرير  عيى  بناء  عيى  السادة  ذلك  المشرفين 

 0الدارسة
 
عيي  غال الفنية والتراث الشعبي  شاالسم  يس قتوصية مج   وص خصب :    ـــــتون ـــــــ ــ ســــــــــــ ال ع  لموضو ا 

لمدة سته  دارسة/سارة أحمد محمد عرابي البواب المقيدة بمرحية اعداد رسالة الماجستير  لاابقاء قيد  
عيى التقرير   ذلك بناء    2021/ 28/3حتى      28/9/2021من  سادس اعتباراأشهر من العام ال

 الدارسة دة المشرفين عيى السامن  المقدم
 

ــ  ــ ــــــ الق الشعبى    قسم  س جيم  توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــ والتراث  الفنية  االشغال 
محمد عيى   أحمد  الدارسة/سارة  قيد  البواب    ابقاء  العرابي  رسالة  اعداد  بمرحية  ماجستير  المقيدة 

السادس   العام  من  أشهر  سته  بناء     2021/ 28/3حتى        28/9/2021منارا  اعتب لمدة  ذلك 
 دارسةمن السادة المشرفين عيى القرير المقدم  لت يى اع

 
والستون ال ع  وضو م لا  قسم    وصخصب :    حادى  مجيس  الفن االشغاتوصية  الشعبي  ل  والتراث  عيي  ية 

قيد   الماجستير الابقاء  رسالة  اعداد  بمرحية  المقيدة  االسالم  نور  أشهر دارسة/مروة  سته  لمدة 
ى التقرير  لك بناء  عيذ  26/9/2021تى  ح    27/3/2021ليعام السادس اعتبارا من  استلماال 

 الدارسة مشرفين عيى ال ادةالمقدم من الس
 

ــ  ــ ــ الق الشعبى    قسم  مجيس   توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ والتراث  الفنية  االشغال 
أشهر  سته رحية اعداد رسالة الماجستير  لمدة م ب ابقاء قيد الدارسة/ مروة نور االسالم المقيدة عيى 

التقرير  ذلك بناء  عيى    26/9/2021حتى       27/3/2021مناعتبارا  استلماال العام السادس  
 فين عيى  الدارسةالسادة المشر من  المقدم
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عيي ابقاء  االشغال الفنية والتراث الشعبي  توصية مجيس قسم    وص خصب :    ثانى الستون ال ع  لموضو ا 

  تلماال شهر اسلمدة سته أاعداد رسالة الماجستير   مرحية ة/هبه هللا سمير عباس  المقيدة ب ارسالدقيد  
اعتبارا منالساد  عاملي المقدم من بناء  عيذلك    9/2/2022حتى      10/8/2021س  التقرير  ى 

 الدارسة السادة المشرفين عيى 
 

ــ  ــ ــ الق الشعبى  االشغال    قسم  مجيس   توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ والتراث  الفنية 
لمدة سته  اعداد رسالة الماجستير     حيةبمر قيد الدارسة/ هبه هللا سمير عباس  المقيدة  اء  ابق    عيى

ليعام استلماال  منالسادس    أشهر  بناء  11/1/2022تى  ح  11/7/2021اعتبارا  عيى     ذلك 
 من السادة المشرفين عيى  الدارسة التقرير المقدم 

 
قاء  اب   عييالفنية والتراث الشعبي  غال  االش  توصية مجيس قسم  وصخصب :    ل  والستون ا ث ال ع لموضو ا 

الماجستير مار /ارسةالدقيد   رسالة  اعداد  بمرحية  المقيدة  نصيف    عاطف  أشهر  ينا  سته  لمدة 
اعتب   استلماال السادس  منليعام  التقرير    11/1/2022حتى     7/2021/ 11ارا  عيى  بناء   ذلك 

 الدارسة رفين عيى المقدم من السادة المش
 

ــ  ــ ــ الق الشعبى    شغالاال  قسم  مجيس   توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ والتراث  الفنية 
بمرحية اعداد رسالة الماجستير  لمدة سته  ابقاء قيد الدارسة/ مارينا عاطف نصيف المقيدة    عيى  
السادس  أشهر   ليعام  بناء  عي   11/1/2022حتى      11/7/2021مناعتبارا  استلماال  ى  ذلك 

 مشرفين عيى  الدارسة السادة ال دم من تقرير المقال
 
عيي ابقاء االشغال الفنية والتراث الشعبي  توصية مجيس قسم    وصخصب :    الستون رابع و ال ع  لموضو ا 

لمدة سته أشهر استلماال  جستير  الدارسة/هبه هللا عيى فهمى  المقيدة بمرحية اعداد رسالة الماقيد  
السيعال ا م  منادس  عيى  1/3/2022حتى     2021/ 1/9عتبارا  بناء   من    ذلك  المقدم  التقرير 

 الدارسة يى السادة المشرفين ع
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ــ  ــ ــ الق الشعبى    قسم  مجيس   توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ والتراث  الفنية  االشغال 

  لماجستير  لمدة ستهرسالة اد  دابمرحية اعابقاء قيد الدارسة/ هبه هللا عيى فهمى  المقيدة    عيى  
ذلك بناء  عيى التقرير    1/3/2022حتى      9/2021/ 1تبارا مناعالسادس  ال ليعام  ستلما شهر اأ

 من السادة المشرفين عيى الدارسة دم المق
 
والستون ال ع  لموضو ا  قسم    وص خصب :    خامس  مجيس  والتصوير  توصية  قيد  الرسم  ابقاء  عيي 

الالدارسة/سامية داود   العام توراه  لمدعداد رسالة الدكية ا مقيدة بمرح عبد هللا   ة سته أشهر من 
اعت  منالسابع  بناء     4/2021/ 27حتى      27/10/2020بارا  من  ذلك  المقدم  التقرير  عيى 

 السادة المشرفين عيى  الدارسة 
 

ــ  ــ ــ الق قيد   الرسم والتصوير عيى  قسم  مجيس   توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ ابقاء 
عالدا داود  المقيدة  بد هللارسة/سامية  من   أشهر  سته  لمدة  الدكتوراه   اعداد رسالة  العام    بمرحية 

السادة ذلك بناء  عيى التقرير المقدم من    2021/ 27/4حتى    27/10/2020منالسابع اعتبارا  
 المشرفين عيى الدارسة 

 
والستون ال ع  لموضو ا  قسم    وصخصب :    سادس  مجيس  قيد  المجسم     التعبير توصية  ابقاء  عيي 

عام  ر من الته أشهلمدة سالمقيدة بمرحية اعداد رسالة الماجستير     ابراهيمصالح  الدارسة/يمنى  
من اعتبارا  عيى    3/2021/ 28حتى      28/9/2021السادس  بناء   من  ذلك  المقدم  التقرير 

 السادة المشرفين عيى الدارسة 
 

ابقــاء قيــد  م عيــى التعبيــر المجســ  قســم مجيــس توصــية عيــىة فقــ المو اب س يــ ج الم ىوصــ ا  : رراــــــــــــــالقــ
اد رســالة الماجســتير   لمــدة ســته أشــهر مــن العــام ة اعدبمرحيح ابراهيم  المقيدة  الدارسة/يمنى صال

الســادة ذلك بناء  عيى التقرير المقدم مــن   28/3/2021حتى      28/9/2021منا  السادس اعتبار 
 المشرفين عيى الدارسة
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بالموافقة   االشغال الفنية والتراث الشعبي   توصية مجيس قسم  وصخصب :    سابع والستون ل ا ع  لموضو ا 

نجيب   المقدالطيب   عيى   الدراسة /ايمان عيى محمد  الماجستير اليقاف ة  الدارسة بمرحيم من 
 الطفل . عاية (وذلك لر 2020/2021دة عام أول  )قيدها لم

 
ــ  ــ ــ الق قسم  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ الفنية    توصية مجيس  الشعبي  و االشغال  التراث 

الدراسة / المقدم من  الطيب   الديى مح ايمان ععيى  نجيب   الماجستير اليقاف ارسة  مد  بمرحية 
 لطفل . ا(وذلك لرعاية 2020/2021قيدها لمدة عام أول  )

 
بالموافقة   لشعبي االشغال الفنية والتراث ا  ية مجيس قسمتوص  وصخصب :    ثامن والستون ال ع  لموضو ا 

المقدم م عيى    أحمد محمد شرف  نالطيب   بمرحية  الدراسة /هدى عبد هللا  توراه الدك  الدارسة 
 الطفل . (وذلك لرعاية 2020/2021اليقاف قيدها لمدة عام ثاني  )

 
ــ  ــ ــ الق و   قسم  مجيس   توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ الفنية  الشعبي  االشغال  التراث 

عبدعي /هدى  الدراسة  من  المقدم  الطيب   شرف  هللا  ى   محمد  أحمد  الدكتوراه    بمرحية  الدارسة 
 وذلك لرعاية الطفل . ( 2020/2021لمدة عام ثاني  ) قيدهااليقاف 

 
بالموافقة   لشعبي االشغال الفنية والتراث ا  توصية مجيس قسم  وصخصب :    تاسع والستون ال ع  لموضو ا 

الدكتوراه اليقاف ة  يمحمد مصطفى عطا  الدارسة بمرح ة /رندا  مقدم من الدراسالالطيب   عيى   
 ة .الوالد رعاية ذلك ل(و 2020/2021قيدها لمدة عام أول  )

 
ــ  ــ ــ الق قسم  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ الشعبي    توصية مجيس  والتراث  الفنية  االشغال 

بمرحية الدكتوراه اليقاف الدارسة    عطا  دراسة /رندا محمد مصطفى  م من العيى  الطيب  المقد
 لرعاية الوالدة .(وذلك 2020/2021ا لمدة عام أول  )هقيد
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الطيب  عيى   بالموافقة  الرسم والتصوير    توصية مجيس قسم  وصخصب :    ســــــــــــــــــــبعون ال ع  ضو لمو ا 

قيدها لمدة فصل يقاف  الماجستير الالدارسة بمرحية    مال الدين محمدالمقدم من الدراسة /رشا ك
 لظروف مرضية  . لك (وذ2020/2021ي )دراسي ثان 

 
ــ  ــ ــ الق وال  قسم  مجيس  توصية  عيىة  افقلمو اب   سيج لما  ىوصا   :  رراــــــــ يب   الطعيى     تصويرالرسم 

الماجستير اليقاف قيدها لمدة فصل شا كمال الدين محمد   الدارسة بمرحية  المقدم من الدراسة /ر 
 لظروف مرضية  .  ذلك (و 2020/2021دراسي ثاني )

 
والسبعون حاد ل ا ع  لموضو ا  قسم  وصخصب :    ى  مجيس  والتصوير    توصية  عيى   بالم  الرسم  وافقة 

الدكتوراه اليقاف قيده لمدة عام الدارسة بمرحية  هبه   ق هللا و مقدم من الدراس /مايكل رز الطيب  ال
 لتواجده خارج البالد   . (وذلك 2020/2021دراسي ثاني )

 
ــ  ــ ـــ الق والتصو   قسم  مجيس   توصية   يىعة  افقلمو اب س  يج الم   ىوصا   :   رراـــــــ بالموافقة عيى    ري الرسم 

الدكتوراه اليقاف قيده لمدة عام ية س /مايكل رزق هللا وهبه   الدارسة بمرح المقدم من الدراطيب  ال
 لتواجده خارج البالد   . (وذلك 2020/2021دراسي ثاني )

 
عيى    ة   بالموافقةرةي توصية مجيس قسم التصميمات الزخ   وص خصب  :  ثانى والسبعون ال ع  لموضو ا 

 15تفعيال ليمادة  د نجيب   الدارس بمرحية الماجستير  محمو   محسن  / ايمان  ةالغاء  قيد الدارس
 ت العييامن الئحة الدراسا

 
ــ  ــ ــ الق الزخرةية     قسم  مجيس   توصية  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ لموافقة باالتصميمات 

 يمادةالماجستير  تفعيال لارس بمرحية  الدحسن محمود نجيب   ن م الدارس / ايما  عيى الغاء  قيد 
 من الئحة الدراسات العييا  15
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ا  وصخصب :    ثال  والسبعون ال ع  لموضو ا  الزخرةية   توصية مجيس قسم  بالموافقة عيى  لتصميمات 

الدارسة قيد  ا  الغاء   الماجستير    لدارسة/ زينب محمد حسين جوهر   تقرير  بمرحية  بناء عيى 
 لمشرفينادة االس

 
ــ  ــ ــ الق بالموافقة التصميمات الزخرةية      قسم  مجيس  توصية  عيىة  قافلمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــ

الماجستير  بناء عيى تقرير  الدارسة بمرحية    ب محمد حسين جوهر  عيى الغاء  قيد الدارسة / زين 
 السادة المشرفين

 
مجيس    وصخصب :  والسبعونابع  ر ال ع  لموضو ا  اتوصية  الزخرةية   قسم  عيى  لتصميمات  بالموافقة 

الد قيد  بمر   /  ارسالغاء   الدارسة  عيوان  حسين  الماجستير  كريم  السادة بناء  حية  تقرير  عيى 
 المشرفين

 
ــــــــــــالقــ وافقــة بالمالتصــميمات الزخرةيــة   قســم مجيــس توصــية عيــىة افقــ لمو اب س يــ ج الم ىوصــ ا  : رراــ

ة الســادالماجستير  بنــاء عيــى تقريــر يوان  الدارسة بمرحية سين ععيى الغاء  قيد الدارس / كريم ح 
 لمشرفينا

 
  الدارس / رامى مصطفى جمال يوسف جعفر يد  غاء قال  وص خصب :    خامس والسبعون ال ع  لموضو ا 

الدراسات العييا   من الئحة  15تثقيفي وذلك تفعيال ليمادة    -وم التربية الفنية  بمرحية دبيالدارس  
 يين متتالليحصول عيى انذارين 

 
ى جمال يوسف جعفــر س / رامى مصطفالدار الغاء قيد   يىعة  فقالمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــــــالقــ

الئحــة الدراســات العييــا مــن  15مــادة تثقيفــي وذلــك تفعــيال لي -دبيــوم التربيــة الفنيــة  الــدارس بمرحيــة
 يينليحصول عيى انذارين متتال
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  حمودلمقدم من الدارسة / مريم مافقة عيى الطيب االمو   وصخصب :    سادس والسبعون ال ع  لموضو ا 

 ييي  لسحب ميفها من الدبيوم.الديدي    الدارسة بمرحية الدبيوم التلم د ياسين السي 
 

لســيد ياســين الطيب المقدم مــن الدارســة / مــريم محمــود ا  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــــــالقــ
 لسحب ميفها من الدبيوم.لتلمييي   دبيوم ابمرحية الالدارسة الديدي  

 
الموافقة عيى الطيب المقدم من الدارسة / حنان عبد المنعم    وصخصب :    لسبعون بع وا سا ال ع لموضو ا 

 جستير . لسحب ميفها من مرحية الما جستيرالدارسة بمرحية المااحمد مد مح
 

ان عبــد المــنعم محمــد دارســة / حنــ م مــن الالطيــب المقــد  عيــىة  افقــ لمو اب س  يــ ج الم  ىوصــ ا   :  رراــــــــــــالقــ
 لماجستير  لسحب ميفها من مرحية الماجستير .حية االدارسة بمر احمد  

 
بيومات  الد ية  ن ليدراسات العييا  ) مرح تشكيل لجان الممتحني   وصخصب :    ثامن والسبعون ال ع لموضو ا 

نظام ساعات معتمدة  الدكتو   و  بالفصل  ( الختبارات  راه )  ليمتقدمين  ليعام   الدراسيالقبول  األول 
 .   2021/2022الجامعي 

 
ـــــــــــــالقــ ــىة افقـــ لمو اب س يـــ ج الم ىوصـــ ا  : رراــ ــين ليدراســـ  عيـ ــان الممتحنـ ــكيل لجـ ــا )تشـ ــة ات العييـ مرحيـ

ــام الـــدبي ي ليمتقـــدمين بالفصـــل الدراســـ  لالقبـــو ســـاعات معتمـــدة ( الختبـــارات ومات و الـــدكتوراه ) نظـ
   2021/2022األول ليعام الجامعي  

 وراه   يلي دكتأهت
 ى فو ي + شالمجال المرتبط انجييزي ) تربوي ( تحرير 

 أ.د/  بالل ابراهيم مقيد    -
 أ.د/ عادل ثروت      -
    أ.د/  عمرو سامي -

 جامعة حيوان ( –ثة ليدراسات العييا والبحو يجراةيك ووكيل كيية الفنون الجمي)أستاذ ال                          
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 يفي  ( تحريري + شفوي يزي )تثقالمجال المرتبط انجل

    جمال لمعى أ.د/   -
   حمد رفعت ا .د/ أ -
 أ.د/  عمرو سامي    -

 ( امعة حيوان ج–ا والبحوثميية ليدراسات العيي)أستاذ الجراةيك ووكيل كيية الفنون الج                               
 ( تحريري + شفوي   المجال العام  ) تربوي 

 عم مزيد  أ.د/ مها عبد المن  -
 أ.د/أحمد حاتم سعيد        -
 اهرة(ج الق-كيية التربية النوعية – مناهج وطرق تدريس )أستاذ                     مرسى  احمد سيدأ.د/   -

 تحريري + شفوي لمجال العام  )تثقيفي ( ا
   محمود حامد أ.د/   -
        نبيل عبد السالمأ.د/  -
 ة(لقاهر ج ا-كيية التربية النوعية –النفس أستاذ عيم  )                  أ.د/  عيي المييجي         -

   -تكميلي :  المجال العام  دبلوم
 أ.د/ دعاء منصور  -
 أ.د/هند خيف -
   -دبلوم تأهيلي : المجال العام   
 أ.د/أحمد محمود سييمان  -
 البذرة أ.م.د/محمد حامد السيد - 

   -:العام  دبلوم تربية فنية ) تربوي  (  المجال 
 ن  أ.د/عادل هارو  - 
 أ.م.د/أشرف كمال الدين  -

  -:    تثقيفي   ( ام  دبلوم تربية فنية )ل العالمجا
 م.د / زينب المهدى أ. -
 م.د رشا يحيى أ. -
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 سم علوم التربية الفنية  ق (1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دكتوراه  

 ـــــــــــ 
 ناهج وطرق تدريس )تربوي (م
   ية عبد الرزاق صدقيأ.د/ سر  -
 .د/أيمن نبية سعد هللا   أ -
 أ.د/أحمد سيد مرسي   -
 جامعة القاهرة( -كيية التربية النوعية – دريسلت)أستاذ متفرغ المناهج وطرق ا                 

 ريس )تثقيفي( مناهج وطرق تد
 أ.د/مشيرة مطاوع بيبوش  -
 ين دقماق  أ.د/ حنان حس  -
 أ.د/أحمد سيد مرسي   -
 لقاهرة(جامعة ا  -كيية التربية النوعية –هج وطرق التدريس اذ متفرغ المنا)أست                       

 بوي ( )تر   علم نفس التربية الفنية
 أ.د/ عفاف أحمد محمد فراج  -
 سالمة    أ.د/فالنتينا وديع -
 عيي محمد المييجي    أ.د/ -

 جامعة القاهرة    (    -تربية نوعية  كيية )أستاذ متفرغ عيم نفس التربية الفنية                                   
 ثقيفي ( بية الفنية )تعلم نفس التر 

 أ.د/عبية حنفى عثمان  -
 محمد جمال الدين الشهاوي .د/حنان  أ -
 أ.د/سعدية بهادر  -
 الصحة النفسية بمعهد الدراسات التربويةج القاهرة   ( )استاذ عيم النفس و                                     
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 ل التربية الفنية )تربوي(أصو

 أ.د/ جورج فلري ابراهيم    -
 بد السالم نجيب قراقيش  أ.د/صالح ع -
 السيد حسونة    محمدأ.د/   -

 جامعة القاهرة(  –ات التربوية  بمعهد الدراس -اذ االصول)أست                                              
 

 أصول التربية الفنية )تثقيفي( 
 مة عبد الرحمن    فاط  /أ.د -
 أ.د/انصار محمد عوس هللا    -
 ونة   أ.د/ محمد السيد حس -
 اهرة(جامعة الق –بمعهد الدراسات التربوية   -)أستاذ االصول                                           
 
 ة )تربوي ( نولوجيا تعليم التربية الفنيتك
 سعيد       أ.د/ أحمد حاتم  -
 لعدوي سنى اأ.د/داليا ح  -

 أ.د/أمينة أحمد حسن  
 ( التعييم تربية نوعية عين شمس وجيا)استاذ تلنول                                                           

 
 )تثقيفي( ة الفنية تكنولوجيا تعليم التربي

 أ.د/ أحمد حاتم سعيد        -
 أ.د/داليا حسنى العدوي  -

 ينة أحمد حسن  أ.د/أم
 (  نوعية عين شمس تلنولوجيا التعييم تربية)استاذ                                                   
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 لزخرفية  ات ا قسم التصميم( 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 في ( تأهيلي دكتوراه  )  تثقي

 أ.د/ فرغيى عبد الحفيظ محمد خييفة   -
 أ.د/زينب عيى ابراهيم السيد  -
 ن محمد قطب عبد العال   أ.د/ميسو  

 ج حيوان  ( -  طبيقيةالت استاذ االعالم بكيية الفنون )                                    

 ) تربوي  (       دكتوراه  تأهيلي 
 أ.د/مصطفى محمد رشاد ابراهيم -
 محمد عيى عبد اللريم  أحمد  أ.د/ -
 أ.د/عمرو محمد سامى   -

 ج حيوان (  –الفنون الجميية  كيية)أستاذ ب                                                       
 -ي ( :حرير دبلوم تكميلي ) شفوي وت

 وس  أ.د/أيمن فاروق عبد العظيم ع -
 ى دهب   أ.د/أمانى محمد فتح -

 -يري ( :وتحر   ) شفوي   دبلوم تأهيلي 
 أ.د/ أمنية رشاد عبد الحميد عمر     -
 أ.د/نجوى محمد أحمد المصرى    -

    دبلوم تربية فنية   ) تثقيفي  (
 أ.د/عادل عبد الرحمن أحمد عشماوي  -
 العنين ابراهيم  أبو أ.د/محمد ياسين  -

 تربوي  (     دبلوم تربية فنية   )
 حمد شحاته الخيوى أ.د/محمد أ -
 محمود عبد الوهاب   لوهابأ.د/عبد ا -
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 قسم النقد والتذوق الفني ( 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 - يلي دكتوراه تربوي  : تأه
  أ.د/منى ندا -
 أ.د/ بهاء يوس غراب -
 أ.د/ أشرف أحمد العتباني  -
 جامعة عين شمس( –عية )أستاذ تاريخ الفن والتذوق بكييةيالتربية النو                                            
 -تثقيفي :  ه تورايلي دكتأه
 أ.د/حكمت محمد بركات  -
 بد العدل  س ع أ.د/اينا -
 أ.د/ أشرف أحمد العتباني  -

 جامعة عين شمس( –ن والتذوق بكييةيالتربية النوعية خ الف)أستاذ تاري                                         
 
 قسم الرسم والتصوير  ( 4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 
 هيلى دكتوراه شفوى وتحريرى تثقيفى  تأ
 حمدى عبد هللا أ.د/  -
 أ.د/عصمت أباظة  -
 ى ى الفقأ.د/ مصطف  -
 )أستاذ التصوير بكيية الفنون الجميية جامعة حيوان (            

 ريرى( تربوى تأهيلى دكتوراه )شفوى وتح
   حفيظأ.د/أحمد عبد ال -
 أ.د/عال أحمد يوسف  -
 أ.د/ حسن عبد الفتاح  -
 الجميية جامعة حيوان (   )أستاذ التصوير بكيية الفنون            
 



 

 ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2021/ 2020ى امع الج  للعام  (422) قم ر ة  س ل ج 

 

- 41 - 

 
 ى (  رير دبلوم تكميلى ) شفوى وتح

 د/سهام عبد العزيز أ. -
 أ.م.د/يوسف راغب    -

 دبلوم تأهيلى    )شفوى وتحريرى (  
 العبد  أ.د/سعد السيد  -
 أ.د/طارق حسن   -

 فنية تربوي   ربيةدبلوم ت
 أ.د/نادر حمدى   -
 ميرة حسن  أأ.د/ -

 دبلوم تربية فنية تثقيفي   
 أ.د/جمال لمعى   -
 أ.م.د/هانى رزق   -
 
 
 
 و التراث الشعبي  ية  الفن قسم األشغال ( 5

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تأهيلي دكتوراه   

 ـــــــــ 
 تحريري وشفوي  -تثقيفي:    طباعة منسوجات

 أحمد عمران ف أ.د/عفا -
 مان سيي أ.د/أحمد محمود -
 لور حمد اأ.د/ السيدة أ -

 )استاذ طباعة المنسوجات كيية التربية النوعية جامعة عين شمس(                                  
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 تحريري وشفوي   -:  طباعة منسوجات   تربوي 

 د   مقي الل أحمد ابراهيم أ.د/ب  -
 أ.د/ أمال عبد العظيم محمد   -
 أ.د/ أحمد رضا عمرو  -

 شركة مصر حيوان (   –ع االعمال )رئيس في قطا                                    
 شفوي وتحريري   -معادن    تثقيفي : شغالأ
 أ.د/ جرمين فوزي سمعان    -
 أ.د/محسن محمود محمد صالح  -
 عميش أ.د/رجب عبد الرحمن  -
 ة حيوان ( جامع –كيية الفنون الطبيقية )أستاذ اشغال المعادن                                                 

 شفوي وتحريري    -أشغال معادن    تربوي :
 السيد البذرة أ.د/حامد  -
 ي  عفيف أ.د/عبير محمد  -
 أ.د/ جمال السيد األحول  -

 جامعة حيوان  (  –ون التطبيقية المعادن كيية الفن)أستاذ اشغال                                                  
 وي + تحريري  شف -:أشغال فنية     تثقيفي  

 نحمده خييفة عبد المنعم  أ.د/   -
 أ.د/ دينا كمال محمد فؤاد الطنطاوي    -
 ف العيسوي أ.د/ أشر  -

 مون جامعة المنوةية (أش –يةلنوعغال فنية كيية التربية ااألش اذ )أست                                                      
 ي تحرير شفوي +  -تربوي  :أشغال فنية     

 أ.د/أحمد وجية حسن   -
 أ.د/مادلين أنور رياس -
 زيد  أ.د/ رحاب محمد أحمد أبو  -

 جامعة بورسعيد( –ة النوعيةتربيكيية ال-)أستاذ االشغال الفنية                                                         
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 (  ص أشغال خشب   )تربوي تخص

 ا.د. محمود كامل السيد
 العزيز أفندي    عبد دأحما.د. 

 احمد  ا.د.محمد محمد عيى ابو
 جامعة عين شمس (  –كيية التربية النوعية -)أستاذ اشغال الخشب                                 

 
 

 تخصص أشغال خشب )تثقيفي(  
 منعم محمود الهجان  بد ال.د.عا

 سمير حبيب   ا.د.هشام
 ا.د.محمد محمد عيى ابو احمد 

 ن شمس (ة عيجامع –كيية التربية النوعية -شب )أستاذ اشغال الخ                                          
 

 فوي تحريري + ش -أشغال النسيج  تربوي : 
 أ.د/ سامية أحمد مصطفى الشيخ      -
 بيل سييمان ماح محمد نأ.د/ س  -
 عبد الجواد أ.د/جمعة حسين  -

 جامعة المنوةية بأشمون(  –كيية التربية النوعية -)أستاذ النسيج اليدوي                                                    
 

 في  تحريري + شفوي   أشغال النسيج  تثقي
 اد اسحق  د فؤ أ.د/هن  -
 أ.د/أمل فتحى ابراهيم سيطان  -
 بد العال الدسوقي     أ.د/منال ع -

 جامعة القاهرة  ( –كيية التربية النوعية -اليدوي   لنسيج)أستاذ ا                                                  
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 سم التعبير المجسمق( 6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يري + شفوي تأهيلي دكتوراه  ) تربوي ( تحر 
    (  نحـــــت)   

 د محمود رسمي  د حامأ.د/محم
 سين طب ح أ.د/ محمد اسحق ق

 حمد الل محمد ج أ.د/م 
 ( )استاذ النحت بكيية التربية النوعية جامعة اسيوط                                                

 تأهيلي دكتوراه  )تثقيفي ( تحريري + شفوي 
  (  نحـــــت)   

 لشناوي بده محمود اية ع أ.د/رق
 يد محمود السروى أ.د/ أسامة الس

  أ.د/محمد رجب محمد الشوربجي  
 نصورة (الم حت بكيية التربية النوعية جامعة)استاذ الن                                       
 خـــــــزف  ) تربوي ( تحريري + شفوي   

 أ.د/  السيد محمد السيد محمد  
 لدسوقى  أ.د/ متولىابراهيم

   ر شعبان عبد هللا جوهر أ.د/عبي 
 جامعة المنوةية( –ذ الخزف بكيية التربية النوعية ستا)ا                                                      

 خـــــــزف  ) تثقيفي ( تحريري + شفوي   
 أ.د/  يوسف مكرم ابراهيم صييب

 نجية عبد الرزاق عثمان عمر  .د/  أ
 صالح الشامى  أ.د/   سهير

 فنون تطبيقية حيوان ( ال بكيية )استاذ الخزف المتفرغ                                                       
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 مرحلة دبلوم تأهيلي  

 تحريري + شفوي   نحت  
 أ.د/  حسين عبد الباسط حسن  

 أ.م.د/ محمود بشندى قاسم 
 خزف   تحريري + شفوي 

   أ.د/محمد محمد محمود سيد
 .د/أمانى فوزي عبد العزيز  .مأ

 تكميلي   دبلوم
 شفوي +  تحريري  نحت  

 أ.د/حنان محمد عيى شرف 
 حمد رضا محمد الصيادأ.د/م 

 شفوي +  تحريري خزف 
 مير محمد حسين محمد  أ.د/س

 أ.د/عادل عبد الحفظ هارون  
 ) تربوى (   دبلوم تربية فنية 

 حت  شفوي +  تحريري  ن
 سأ.د/محفوظ صييب بسطورو 

 دة محمود أحمد خييل  د/سي أ. 
 تحريري خزف  شفوي + 

 أ.د/ مرفت حسن السويفي ابراهيم  
 ز عطا عبد العزيز  العزي أ.د/عبد  

 :   تثقيفي         
 +  تحريري  نحت  شفوي 

 أ.د/حسن كامل حسن ابراهيم  
 أ.د/حنان وحيد الدين الزيني  
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 ف شفوي +  تحريري خز 
 وسف طه السيد .د/طه ي أ
 عبد الرحمن أحمد   حمدأ.د/أ 

 
وا ال ع  لموضو ا  ال  وصخصب :    لسبعون تاسع  الدارسين   أعداد  تحديد   عيى  قبولهم    مقترحالموافقة 

الماجستيرليفصل الدراسي ت العييا   نظام الساعات المعتمدة   بمرحية  العيمية بالدراسا باالقسام  
 2021/2022من العام الجامعي   االول

 
ــــــــــــالقــ الدارســين  م العيميــة بتحديــد  أعــداد د مــن االقســامــا ور  عيــىة افقــ لمو اب س يــ ج لما ىوصــ ا  : رراــ

الســـــــاعات المعتمـــــــدة   بمرحيـــــــة بالدراســـــــات العييـــــــا   نظـــــــام  العيميـــــــةقســـــــام المقتـــــــرح قبـــــــولهم باال
   -كاالتي :  2021/2022الجامعي  راسي االول من العام الماجستيرليفصل الد

 -الفنية : قسم االشغال-1  
 قسم  كل تخصص بالب تثقيفي ب ربوي و خمسة طالالب ت خمسة ط

   -ذوق الفني :قسم النقد والت-2   
 سة طالب تربوي  ي وخمخمسة طالب تثقيف

 -قسم علوم التربية الفنية  :-3  
 قيفي وخمسة طالب تربوي  بكل تخصص بالقسمخمسة طالب تث 

 -قسم التصميمات الزخرفية  :-4
 بوي  يفي وعشرة طالب تر عشرة طالب تثق

 -لتصوير  :قسم الرسم وا-5
 تثقيفي وعشرة طالب تربوي  عشرة طالب  

 -التعبير المجسم : قسم-6  
 ب تثقيفي وخمسة طالب تربوي في كل تخصص طالسة  خم
 

 مع فتح األعداد بالنسبة لمرحية الدبيومات الفنية ومرحية الدكتوراه مع استثناء المعيدين 
 البرامج الجديدة : 
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تح باب القبول  فبالموافقة عيي  اسات العييا  الدر توصية لجنة    وصخصب :    ــــــــــــــون ثمانــــــ ال ع  لموضو ا 

األول    بالفن    لعالجالدبيوم   الدراسي  من    2021/2022بالفصل  الفترة  حتى    1/7/2021في 
31/8 /2021   

 
ــ  ــ ــ الق بالفن  بالفصل   اب القبول لدبيوم العالجتح ب فاعتماد    عيىة  افقلمو اب س  ي ج الم  ىوص ا   :   رراــــــــ

   31/8/2021حتى   1/7/2021من ي الفترة ف 2021/2022الدراسي األول 
 
توصية لجنة الدراسات العييا بالموافقة عيي فتح باب القبول    وصخصب :    لثمانون دى وا حا ال ع  موضو لا 

االنجييزية   الدبيوم   باليغة   ) وفنية  تربوية  عيوم   ( التخصص  في  األول العــام  الدراسي  بالفصل 
   2021/ 31/8حتى    1/7/2021ن في الفترة م 2021/2022

 
ــ  ــ ـــ الق الفاعتماد    ىعية  قافلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراـــــــ القبول  العــام في التخصص  تح باب  دبيوم 

األول  ) الدراسي  بالفصل  االنجييزية   باليغة   ) وفنية  تربوية  من   2021/2022عيوم  الفترة  في 
   8/2021/ 31حتى     1/7/2021

 
ا نظام الساعات لجان سير وكنترول الدراسات العيي   تشكيل  وصخصب :    ثانى والثمانون ال ع  موضو لا 

الالمعتم الدة  دمتحانات  لمرحية  العييا  بالدراسات  بالفن  قبول  العالج  في  بيوم  العــام  الدبيوم  و 
 .  2021/2022ي األول  يفصل الدراساالنجييزية  لالتخصص ) عيوم تربوية وفنية ( باليغة 

 
ــ ال ــ ــ ق وكنتر   عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــ سير  لجان  العييا  تشكيل  الدراسات  ام  نظول 

المتحاناتال المعتمدة  لمرحي  ساعات  العييا  بالدراسات  و ة  القبول  والدكتوراه   الفنية    الدبيومات 
عيوم  الدبيوم    ( التخصص  في  باليالعــام   ) وفنية  التربوية  ليفصل  االنجييزية   األول  غة  دراسي 
2021/2022   
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 ى النحو التالي :  عي         
   -:لجنة الكنترول              

 رئيسا                   خيف مرسى هند   أ.د.-
 عضوا                 . دعاء منصور أبو المعاطي أ.د-
 عضوا           أ.م.د. أشرف كمال الدين -
 واً عض           أم.د/ عادل هارون  -
 عضواً            سن غنيممحمد ح  أ.م.د. -
 

   -لجنة السير  :             
 ا ليسير  رئيس  د سييمان أ.د/ أحمد محمد محمو -
  عضوا  ذرة د حامد السيد الب أ.م.د. محم-
 عضوا   يمان م.د. راندا نادى سي-
 عضوا  م.د/ بسنت حمدي فريد محمد الهادي -
 

 ةاالعداد والتحضيرلجن:           
 س لجنة االعداد امين الليية ورئي عبد العاطي أبو رواش السيد/ زكي -
  إداري   م  السيد/ ابراهيم مبروك ابراهي -
 ارى لسيدة / فوزية شريف                ادا -
 اري إد  السيد/ مجدي أحمد غريب -
 اداري   السيد/ أحمد ابراهيم محروس  -
   إداري    سماح أبو الفتوح /النسها-
 

 
ة الممتحنين الخاصة باختبار اليغة  الموافقة عيى تشكيل لجن   وص خصب :    مانون ثال  والث ل ا ع  لموضو ا 

المت  ليطالب  )  قدميناالجنبية  التخصص  في  العــام  الدبيوم  بدبيوم  تر لاللتحاق  (  عيوم  وفنية  بوية 
 2021/2022بالعام الجامعي   نجييزيةباليغة اال
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ار اليغــة اد تشــكيل لجنــة الممتحنــين الخاصــة باختبــ اعتمــ  عيــىة افقــ لمو اب س يــ ج الم ىوصا  :  رراــــــــــــالقــ

وفنيــة ( صــص )عيــوم تربويــة العــــام فــي التخ  دبيوماالجنبيــة ليطــالب المتقــدمين لاللتحــاق بــدبيوم الــ 
 الي :  عيى النحو الت   2021/2022لجامعي  ام اباليغة االنجييزية بالع

 أ.د/ سرية عبد الرزاق صدقي -   
 شيخد مصطفى الأ.د/ سامية أحم-   

 
يغــة اختبــار ال( جنيــة قيمــة  500تحديــد مبيــ  ) الموافقــة عيــى    صو خصب :    رابع والثمانونالع  لموضو ا

وفنيــة ( )عيــوم تربويــة ام فــي التخصــص حــاق بــدبيوم الــدبيوم العــــ الجنبيــة ليطــالب المتقــدمين لاللت ا
 باليغة االنجييزية  

 
ــ  ــ ــ الق ار اليغة اختب ( جنية قيمة    500تحديد مبي  )  اد  اعتم  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوص ا   :  رراــــــــ

ال بدبيوم  لاللتحاق  المتقدمين  ليطالب  التخصص    دبيوماالجنبية  في  تربويةالعــام  (    )عيوم  وفنية 
 غة االنجييزية  بالي

 
 
توصية لجنة الدراسات العييا بتفعيل دراسة المقرر لمرحية    وص خصب :  والثمانونخامس  ال ع  لموضو ا 

الجامعة كما ورد بالئحة الدراسات العييا    رر مساند بمرحية الدكتوراه بأحد كيياتتير ، ومقالماجس
يرغب   لم  اوهذا  الزاملمن  وليس  موضوع    0يادارسين  تسجيل  بعد  ليدارسين  ذلك  يتاح  ان  عيى 

 االستاذ المشرف عيى المقرر المختار بناء عيى أرتباطه بموضوع الرسالة  وموافقة الرسالة 
  

ــ  ــ ــ الق المقرر   عيىة  افقلمو اب س  يج الم   ىوصا   :   رراــــــــ دراسة  بتفعيل  العييا  الدراسات  لجنة  توصية 
ومقسالماج لمرحية    ، كيياتتير  بأحد  الدكتوراه  بمرحية  مساند  بالئحة   رر  ورد  كما  الجامعة 

يرغب   لم  وهذا  العييا  االدراسات  الزاممن  وليس  بعد    0يالدارسين  ليدارسين  ذلك  يتاح  ان  عيى 
الرسالة   موضوع  أرتباطه  وموافقة  تسجيل  عيى  بناء  المختار  المقرر  عيى  المشرف  االستاذ 

 بموضوع الرسالة 
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ي اعتماد نتيجة الدارسين توصية لجنة الدراسات العييا عي  وص خصب :    والثمانون سادس  ال ع  لموضو ا 

ليفصل     2020/2021الحصول عيى دبيوم عام في التخصص   ليعام الجامعي  الراغبين في  
 الدراسي الثاني . 

 
ــ  ــ ــ الق نتيجة  عيىة  افقلمو اب س  يج الم  ىوصا   :  رراــــــــ الراغالدارسي   اعتماد  فن  عيى ي  بين  الحصول 

 الثاني . ليفصل الدراسي   2020/2021ليعام الجامعي    ي التخصص دبيوم عام ف
 
نهاية    وصخصب :    والثمانون سابع  ال ع  لموضو ا  نتيجة  اعتماد  عيي  العييا  الدراسات  لجنة  توصية 

الثانيالفصل   ،  )دبيو 2020/2021الدراسي  ماجستير   ، فنية  (  مات  العالودبيدكتوراه  ج  وم 
    بالفن

 
ــ ا ــ ــ لق الدراسي   عتمادا   عيى  ةافقلمو اب   سيج الم  ىصو ا  :  رراــــــــ الفصل  نهاية    نتيجة 

 )دبيومات فنية ، ماجستير ، دكتوراه ( ودبيوم العالج بالفن   2021/ 2020الثاني
 
  تصويب لجان الممتحنين لمقرر التصميم المعدني وص خصب :  الثمانون ثامن و ال ع  لموضو ا 

 عيى النحو التالي :   صبحية  بمرحية الماجستير  لي لمعدن خامات االلوجيا لنو وت 
 قائم بالتدريس   الدين عبد المعطي أ.د/عز   

 أ.د/ زينب منصور   بدال من   مصحح    أ.د/محسن صالح
 

ــ  ــ ــ الق رر التصميم اعتماد  تصويب لجان الممتحنين لمقعيى  ةافقلمو اب س  يج الم ى وصا : رراــــــــ
 ي :  تير  ليصبح عيى النحو التالماجسالمعدنية  بمرحية ال خاماتوجيا الوتلنولي المعدن 

 قائم بالتدريس   أ.د/عز الدين عبد المعطي  
 بدال من  أ.د/ زينب منصور    صحح م   أ.د/محسن صالح
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  عيى تصويب لجان موافقة مجيس قسم النقد والتذوق الفنى   وصخصب :  الثمانون تاسع و ال ع  لموضو ا 

الماجستير  ليصبح عيى  ية لمتاحف  بمرح ي النقد والتذوق الفنى باسات فقرر درالمنين الممتح
 التالي :  النحو 

 قائم بالتدريس   نبيل عبد السالم جمعة    أ.د/-   
 بدال من  م.د/ أمانى عادل  مصحح   أ.د/أمل عبد هللا  -
 

ــ  ــ ــ الق مج عيى    ةافقلمو اب س  يج الم   ىوص ا  :   رراــــــــ موافقة  قسماعتماد  الفنى  تذوالالنقد    يس  عيى  وق 
بمرحية الماجستير      ي النقد والتذوق الفنى بالمتاحف الممتحنين لمقرر دراسات فتصويب لجان  

 ليصبح عيى النحو التالي :  
 قائم بالتدريس   أ.د/ نبيل عبد السالم جمعة  -   

 بدال من  م.د/ أمانى عادل  مصحح   أ.د/ أمل عبد هللا  -
 

المقيــد  س /صــفى الــدين أحمــد عيــى الســيدالــدار دم  الطيب المقــ   وصخصب :  عونـــــــــــــلتســــاع  لموضو ا
قــرر منــاهج النهائي ) غير مكتمل( فــي ماالختبار اجستير   والذي يطيب ةية تاجيل  بمرحية الم

 ته وذلك نظرا لظروف وفاة خال سيادالبحث العيمى في التربية الفنية   
 

ــ  ــ ــ الق الدارس /صى  عي  ةقافلمو اب س  يج لما  ىوصا  :  رراــــــــ المقدم  الدين  الطيب  السيد أحمد عيى  فى 
يطي والذي  الماجستير    بمرحية  االختباالمقيد  تاجيل  ةية  ) ر  ب  في    النهائي  مكتمل(  غير 

 وذلك نظرا لظروف وفاة خال سيادته  مقرر مناهج البحث العيمى في التربية الفنية  
 
قسم  توص  صو خص ب :    ــــعون ــــــــــــ والتس حادى  ال ع  لموضو ا  تسجيل  م   التعبيرالمجسية مجيس  عيى 

المقمشروع   الدين  دم مالدكتوراه  العزيز شرف  المنعم عبد  الدارسة/ عيياء عبد    موضوعهو ن 
وتطبي  المجسما النحتية  التربية  ت  مناهج  في  المنتسوري  لمفاهيم  التعييم  قاتها  بمرحية  الفنية 
 االساسي  
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 : حت أشراف ت
 مد الفرغيى  أح.م.د/ تغريد يحيى -                عى مد شافأ.د/ حاتم حا-
 

ــ  ــ ــ الق عيى تسجيل مشروع  التعبيرالمجسم   توصية مجيس قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ىوصا  :  رراــــــــ
المق مالدكتوراه  الدين  دم  شرف  العزيز  عبد  المنعم  عبد  عيياء  الدارسة/    موضوعهو ن 

وتطبي  المجسما النحتية  لمفاهي ت  المنت قاتها  التربية  سوري  م  مناهج  التعييم  الفنية  في  بمرحية 
 االساسي  

 : حت أشراف ت
 مد الفرغيى  .م.د/ تغريد يحيى أح -                 أ.د/ حاتم حامد شافعى -

 
 
ـــعونوالتســــــــثــانى الع لموضــو ا عيــى عيــوم التربيــة الفنيــة  م ســ توصــية مجيــس ق وصخصــ ب :  ـــــــــــ

 تلنولوجيــا  ييــل  وموضــوعهينــار محمــد ســعد خ لدارســة/ همــن ا المقــدم الــدكتوراه جيل مشروع  تس
التيميحــات كمــدخل بيئــة تعيــم اللترونيــة قائمــة عيــى مســتويات كثافــة لمتعددة لتصــميم الوسائط ا

 التراثية لطالب كيية التربية الفنية   لتدريس الحرف 
 حت أشراف: ت

 ى العدوى ا حسني د/ دالأ.-                          أ.د/ أحمد حاتم سعيد -
 
 

جيل عيــى تســ عيــوم التربيــة الفنيــة  م ســ توصــية مجيــس قى عيــ  ةافقــ لمو اب س يــ ج الم ىوصــ ا : رراــــــــــــــالقــ
الوســائط  تلنولوجيــا  الدكتوراه المقدم من الدارسة/ هينار محمد ســعد خييــل  وموضــوعهمشروع  

حــات كمــدخل لتــدريس لتيمي اكثافــة بيئــة تعيــم اللترونيــة قائمــة عيــى مســتويات لمتعــددة لتصــميم ا
 ب كيية التربية الفنية   لتراثية لطالاالحرف 

 حت أشراف: ت
 يا حسنى العدوى  أ.د/ دال-                أ.د/ أحمد حاتم سعيد -
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والتسعون ال ع  لموضو ا  قسم    وصخصب :    ثال   مجيس  الفنية   توصية  التربية  تسجيل  عيوم  عيى 

الدامشروع   من  المقدم  أمالدكتوراه  شيتوت   ةني رسة/   أثر    موضوعهو    محمد محمود محمد 
 ية الفنية    كيية التربعينة من طالب  يمريل ليتربية الجمالية لدى ج ساستخدام منه

 حت أشراف: ت
 أ.د/ أيمن نبية سعد هللا -              أ.د/ سرية عبد الرزاق صدقي -
 

ــ  ــ ــ الق تسجيل  عيى  يوم التربية الفنية   عقسم  ة مجيس  توصي   ى عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :   رراــــــــ
الدارسةمشروع   من  المقدم  شيتوت   ةأمني   /الدكتوراه   أثر    وموضوعه   محمد محمود محمد 

 ية الفنية    كيية التربعينة من طالب  ج سيمريل ليتربية الجمالية لدى استخدام منه
 حت أشراف: ت

 هللا سعد  من نبيةأ.د/ أي-              أ.د/ سرية عبد الرزاق صدقي -
 
 
يى تسجيل مشروع  ععيوم التربية الفنية  وصية مجيس قسم  ت   وص خصب:    لتسعون رابع وا ال ع  لموضو ا 

االماجستير   قائم    رق سيد عواد عيي  وموضوعه هاد طالدارسة/ ج المقدم من  عيى   برنامج 
 التحفيز باليعب لتنمية التفلير االبتلاري لدى طيبة كيية التربية الفنية   

 شراف: حت أت
 مد عيى  م.د/ اسراء عادل زكي مح-                    عبية حنفى عثمان أ.د/ -
 

ــ  ــ ــ الق قسم  ت ى  عي  ةافقلمو اب س  ي ج الم  ىوصا  :   رراــــــــ الفنية  وصية مجيس  التربية  تسجيل  عيوم  عيى 
 برنامج قائم    رق سيد عواد عيي  وموضوعههاد طالدارسة/ ج المقدم من االماجستير  مشروع  

 لاري لدى طيبة كيية التربية الفنية  يعب لتنمية التفلير االبت ز بالالتحفي  عيى
 حت أشراف: ت

 مد عيى  م.د/ اسراء عادل زكي مح-                    أ.د/ عبية حنفى عثمان -
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والتسعون ال ع  لموضو ا  قسم    وصخصب :    خامس  مجيس  الفنية  توصية  التربية  تسجيل  عيوم  عيى 

الرمزية   الدالالت    ضوعهومو لورا وصفي يوسف فرج     ارسة/من الد  المقدم مشروع الماجستير  
القصوالنفسية في   الطابع  القبطي ذات  الفن  لتنمية  ايقونات  لدى طيالب  التذوق  صي  الفنى 

 دي   الصف االول االعدا
 حت أشراف: ت

 م.د/ ريجي شاكر شكري -               وديع سالمة الصاي   أ.د/ فالنتينا-
 
 

ــ  ــ ــ الق قسم    ىعي  ةافقلمو اب س  ي ج الم  ىوصا  :   رراـــــ ـــ الفنية  توصية مجيس  التربية  تسجيل  عيوم  عيى 
الرمزية   الدالالت    وضوعهوم المقدم من الدارسة/ لورا وصفي يوسف فرج   مشروع الماجستير  

القصوالنفسية في   الطابع  القبطي ذات  الفن  لتنمية  ايقونات  لدى طيالب  صي  الفنى  التذوق 
   دي  عداالصف االول اال

 ت أشراف: حت
 م.د/ ريجي شاكر شكري  -               وديع سالمة الصاي   أ.د/ فالنتينا-               

 
 
 
عيى تسجيل مشروع  الرسم والتصوير  توصية مجيس قسم    وصخصب :    سادس والتسعون ال ع لموضو ا 

ية لفيسفوافنية  هيم ال المفا  وموضوعه م من الدارسة/ دينا صموئيل نصر نسيم   المقدكتوراه  الد
ال فيلقضايا  التصوير  القر   هوية  عيى  وتأثيرها  والعشرين  الحادي  كمدخل  ن  التشخيصى 

 الستحداث أعمال معاصرة    
 أشراف:  حتت

 أ.د/عصمت أباظة  -                          أ.د/ جمال لمعى -
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ــ  ــ ــ الق قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ىوصا  :  رراــــــــ مجيس  والتصالرستوصية  تسجيل  عوير  م  يى 

الد الدارسة/ دينا صموئيل نصر نسيم   المقد  كتوراه مشروع  الفنية   المفا  وموضوعهم من  هيم 
ال لقضايا  فيوالفيسفية  التصوير    هوية  عيى  وتأثيرها  والعشرين  الحادي  التشخيصى  القرن 

 ث أعمال معاصرة    كمدخل الستحدا
 أشراف:  حتت

 أ.د/عصمت أباظة  -                            أ.د/ جمال لمعى -
 
 
ع  سجيل مشرو عيى ت الرسم والتصوير    توصية مجيس قسم  وصخصب :    سعون سابع والت ال ع  لموضو ا 

وموضوعهالدكتوراه   اآللفي   السيد  محمد  شيماء  الدارسة/  من  الصورة    المقدم   توظيف 
المفاه التحوالت  خالل  من  في  الفوتوغراةية  لالستحداث  كمدخل  ليسرد  ميمية  بعد  فنون  ا 

 ة      لحداث ا
 : اف حت أشر ت

 أ.د/طارق حسن أحمد  -              امي صالح عبد المجيد  أ.د/س-
 
 
 

ــ  ــ ــ الق قسمى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ىوصا  :  رراــــــــ مجيس  والتصوير    توصية  ت الرسم  سجيل  عيى 
الصورة  توظيف    آللفي  وموضوعهالمقدم من الدارسة/ شيماء محمد السيد اع الدكتوراه  مشرو 
التحوالتالفوت  خالل  من  في    وغراةية  لالستحداث  كمدخل  ليسرد  بعد  المفاهيمية  ما  فنون 

 الحداثة      
 : اف حت أشر ت

 أ.د/طارق حسن أحمد  -                 أ.د/سامي صالح عبد المجيد  -
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ع  عيى تسجيل مشرو الرسم والتصوير  توصية مجيس قسم    وصخصب :    ثامن والتسعون ال ع  لموضو ا 

محمد    لمقدماتوراه  الدك اسراء  الدارسة/  وموضوعهمن  حامد    بحركة    ف   االستشرا  كامل 
    راس الطوعى لالنسان في اعمال الفنان حمدى عبد هللا  االنق
 حت أشراف: ت
 مد  د حمدى حاأ.د/محم -

 
ــ  ــ ــ الق قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ىوصا  :  رراــــــــ مجيس  والتصوير  توصية  ت الرسم  سجيل  عيى 

الدمش اسر ه  كتورا روع  الدارسة/  من  وموضوعهالمقدم  حامد    كامل  محمد  ف  االستشرا  اء 
   راس الطوعى لالنسان في اعمال الفنان حمدى عبد هللا   بحركة   االنق

 حت أشراف: ت
 مد  د حمدى حاأ.د/محم -

 
 
الشعب توصية مجيس قسم    وص خصب :    تاسع والتسعون ال ع  لموضو ا  الفنية والتراث  عيى  ي  االشغال 

  وموضوعه د أحمد شحاته الخيوى   س/عمرو محملماجستير المقدم من الدار اروع  سجيل مشت 
 صرة  اور الخشبي كمدخل العمال فنية مع صياغات تشكييية ليمنج

 تحت أشراف: 
 عثمان    أ.م.د/وليد محمد-       أ.د/أحمد عبد العزيز عيى-
 

ــ  ــ ــ الق عيى  ي غال الفنية والتراث الشعباالش  جيس قسمم توصية ى  عي ةافقلمو اب س يج الم ى وصا :  رراــــــــ
  وموضوعه د أحمد شحاته الخيوى   الماجستير المقدم من الدارس/عمرو محمتسجيل مشروع  

 صرة  اور الخشبي كمدخل العمال فنية مع صياغات تشكييية ليمنج
 تحت أشراف: 

 عثمان   أ.م.د/وليد محمد-           أ.د/أحمد عبد العزيز عيى-
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قسم    وصخصب   :  ــــــــــــــــــــة  ـــ ــ مائــ ال ع  لموضو ا  مجيس  الفنيةتوصية  التربية  تسجيل     عيوم  عيى 

بسمماجستير  المشروع   الدارسة/  من  السديمي   المقدم  ابراهيم  محمد   برنامج    هوموضوعة 
العنف المدرسي لدى عينة من  عيى توظيف الرسوم المتحركة لخفض مستويات  مقترح قائم  
    ئية داة االبت تالميذ المرحي

 تحت أشراف: 
 أ.م.د/ ايهاب أديب كامل  -               أحمد فراج   أ.د/ عفاف-
 

ــ  ــ ــ الق عيى تسجيل     عيوم التربية الفنية توصية مجيس قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :   رراــــــــ
بسمماجستير  المشروع   الدارسة/  من  السديمي   المقدم  ابراهيم  محمد  نامج   بر   هوموضوعة 

العنف المدرسي لدى عينة من  تحركة لخفض مستويات  يف الرسوم المعيى توظائم  ترح قمق
 تالميذ المرحية االبتدائية  

 تحت أشراف: 
 أ.م.د/ ايهاب أديب كامل  -             أ.د/ عفاف أحمد فراج  -

 
  مشروع   عيى تسجيليوم التربية الفنية   عقسم    ستوصية مجي  وصخصب :    حادى والمائه ال ع  لموضو ا 

الدارسةستير  ماج ال من  الحييم  ر /المقدم  عبد  قائم    وموضوعه ضوى صالح  برنامج   فعالية 
 ى عينة من األطفال     اضطراب المسيك لدعيى السيكودراما وسينوغراةيا المسرح لخفض 

 تحت أشراف: 
 لحييم  اأ.م.د/  أسماء محمد عبد -              ثمان أ.د/ عبية حنفى ع-
 

ــ  ــ ــ الق الفنية   عم  قس  سية مجيتوص  عل  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :  رراــــــــ التربية  تسجيل  يوم  عيى 
 فعالية برنامج    وموضوعهالمقدم من الدارسة/رضوى صالح عبد الحييم  ماجستير  ال  مشروع 

      ى عينة من األطفالاضطراب المسيك لدقائم عيى السيكودراما وسينوغراةيا المسرح لخفض 
 تحت أشراف: 

 يم  لحياأسماء محمد عبد   أ.م.د/ -            ثمان نفى ععبية ح أ.د/-
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عيى تسجيل مشروع  عيوم التربية الفنية   توصية مجيس قسم    وصخصب :    مائه ثانى وال ال ع  لموضو ا 

 فاعييةبرنامج عالجي قائم    وموضوعه الهادي    الدكتوراه المقدم من الدارسة/امانى سعد عبد 
سينوغ وب عيى  اليعية  مسرح  الذاكرة    ري تفلالالته  راةيا  لتحسين  ذوي  بالفنون  األطفال  لدى 

 ات التعيم النمائية   صعوب 
 تحت أشراف: 

 أ.د/  مشيرة مطاوع بيبوش  -         ثمان أ.د/ عبية حنفى ع-
 

ــ  ــ ــ الق عيى تسجيل  عيوم التربية الفنية   توصية مجيس قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :   رراــــــــ
المقدالدكتورا مشروع   من  ه  عبدم  سعد   فاعييةبرنامج    وموضوعههادي  ال  الدارسة/امانى 

سينوغع عيى  قائم  وبالته  الجي  اليعية  مسرح  لدى  ي التفلراةيا  الذاكرة  لتحسين  بالفنون  ر 
 األطفال ذوي صعوبات التعيم النمائية    

 تحت أشراف: 
 أ.د/  مشيرة مطاوع بيبوش  -           ثمان أ.د/ عبية حنفى ع-

 
مشروع  عيى تسجيل  ربية الفنية   عيوم الت س قسم  توصية مجي  وصخصب :    المائه ال  و ث ال ع  ضو لمو ا 

ابراهيم   لا مختار  محمد  الدين  حسام  الزهراء  الدارسة/فاطمة  من  المقدم    وموضوعه دكتوراه 
  جماليات التشظي في عمارة ما بعد الحداثة ) دراسة تحيييية (    

 تحت أشراف: 
 اجي  أ.د/هبه عبد المحسن ن -               أ.د/ أمل عبد هللا أحمد -
 

ــ  ــ ــ الق عيى تسجيل  ربية الفنية   عيوم الت توصية مجيس قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :   رراــــــــ
ابراهيم   لامشروع   مختار  محمد  الدين  حسام  الزهراء  الدارسة/فاطمة  من  المقدم  دكتوراه 

 اسة تحيييية (   ) در  الحداثة جماليات التشظي في عمارة ما بعد  وموضوعه
 اف: تحت أشر 

 ناجي  أ.د/هبه عبد المحسن -     أ.د/ أمل عبد هللا أحمد -
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الفنية   توصية مجيس قسم    وص خص ب :    والمائه   رابعال ع  لموضو ا  التربية  عيى تسجيل مشروع  عيوم 

الرحمن  ماجستير  ال عبد  شحاته  محمد  الدارسة/آالء  من   استراتيجية    وموضوعهالمقدم 
لتع كنظيتصمي ييمية  البيئي  لت م  متلامل  الوعي  ام  م عزيز  عينة  لدى  المعماري  ن  بالتراث 

   تربية الفنية طالب كيية ال
 ت أشراف: حت

 أ.م.د/ايهاب كامل حنين  -           أ.د/ أيمن نبية سعد هللا -
 
 

ــ  ــ ــ الق يل  ى تسج عينية   عيوم التربية الفتوصية مجيس قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :   رراــــــــ
الرحمن  المقدماجستير  المشروع   عبد  شحاته  محمد  الدارسة/آالء  من    وموضوعهم 

تعي كنظ استراتيجية  البيئي  ليتصميم  الوعي  يمية  لتعزيز  متلامل  لدى  ام  المعماري  بالتراث 
    ن طالب كيية التربية الفنيةعينة م

 ت أشراف: حت
 نين  امل ح ايهاب كأ.م.د/-            أ.د/ أيمن نبية سعد هللا -

 
 
  جيل مشروع عيى تس عيوم التربية الفنية  توصية مجيس قسم    وصخصب :    لمائة خامس وا ال ع  لموضو ا 

  وعه ضومو دين مصطفى كمال عبد اليطيف   من الدارسة/منى عصام الالمقدم  ر  ماجستي ال
في   ودوره  ليمرأة  اللاريكاتيرية  السمات  لتطور  الفيسفي  المصرية  المفهوم  الهوية    تأصيل 

 التراث     متاحفلرواد 
 تحت أشراف: 

 ن بدوي  أ.د/فاطمة عبد الرحمن -            .د/ غادة مصطفى أحمد أ-
 جالل أحمد أبو بكر   أ.د/-
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ــ  ــ ــ الق قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  ي ج الم  ىوصا  :   رراــــــــ الفنية  توصية مجيس  التربية  تس عيوم  جيل  عيى 

الدارسة/منالمقدم  ماجستير  ال  مشروع   اليطيف     دينالى عصام  من  عبد  كمال  مصطفى 
ليمرأة ودوره في    وعهضومو  اللاريكاتيرية  السمات  لتطور  الفيسفي  الهوية   المفهوم  تأصيل 

 ة لرواد متاحف التراث   المصري 
 تحت أشراف: 

 ن بدوي  أ.د/فاطمة عبد الرحمن -            أ.د/ غادة مصطفى أحمد -
 جالل أحمد أبو بكر   أ.د/-

 
وا ال ع  و ض لمو ا  قسم    وصخصب :    لمائه سادس  مجيس  الزخرةية   توصية  تسجيل  التصميمات  عيى 

م الحركة  ظ ن  وموضوعهالمقدم من الدارسة/ابانوب محب وديع يعقوب  ماجستير  ال  مشروع 
 ليمؤسسات الثقاةية  مية في الهندسة الفركتالية لتصميم العروس الرق

 تحت أشراف: 
 السيد الفخراني   د مأح  د/نظيرةأ.م.-     محمد الخولي   أ.د/ محمد حافظ-
 

ــ  ــ ــ الق عيى تسجيل  التصميمات الزخرةية   توصية مجيس قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :  رراــــــــ
م الحركة   نظ  وموضوعهالمقدم من الدارسة/ابانوب محب وديع يعقوب  تير  ماجسال  مشروع 

 قاةية  ليمؤسسات الث مية في الهندسة الفركتالية لتصميم العروس الرق
 أشراف: تحت 
 د السيد الفخراني  مأ.م.د/نظيرة أح -     حمد الخولي  م  أ.د/ محمد حافظ-

 

عيى تسجيل مشروع  يمات الزخرةية  صمالت توصية مجيس قسم   وص خصب:  سابع والمائه ال ع  لموضو ا 
الدارسة/هاج ماجستير  ال من  الحميد  المقدم  عبد  ذكى  الستار  عبد   أسس   وموضوعه ر 

الف التو يدوجر تصميم  لاف  التنمرعوى  المعرةية  في    التلنولوجي   مواجهة  النظرية  ضوء 
 يومات    لمعالجة المع

 تحت أشراف: 
 م.د/ميرفت راسم أمين  -              أ.د/محمد حسن غنيم  -
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ــ ــ ــ الق عيى تسجيل  صميمات الزخرةية   التتوصية مجيس قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :  رراــــــــ

منالمقير  ماجستالمشروع   الستارالدارسة/هاج   دم  عبد  الحميد    ر  عبد    وموضوعهذكى 
ضوء النظرية المعرةية  التلنولوجي في    يدوجراف التوعوى لمواجهة التنمر أسس تصميم الف

 يومات    لمعالجة المع
 تحت أشراف: 

 م.د/ميرفت راسم أمين  -                    أ.د/محمد حسن غنيم  -
 
 
والمائ ال ع  لموضو ا  قسم  تو   وصخصب :    ه ثامن  مجيس  المصية  تسجيل  جسم   التعبير  مشروع  عيى 

الداالمقدم  ماجستير  ال المحسن وموضوعهر من  الخزف    سة/جهاد عبد  التعبيري   برنامج فن 
 العربية    لتأهيل أطفال الالجئين في جمهورية مصر

 تحت أشراف: 
 نور   أ.م.د/مى عبد العزيز-               أ.د/ أمانى فوزي عبد العزيز -
 

ــ  ــ ــ الق قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  ي ج لما  ىوصا  :   رراــــــــ مجيس  المجسم   توصية  تسجيل  التعبير  عيى 
الداالمقدم  ماجستير  المشروع   وموضوعه ر من  المحسن  عبد  الخزف    سة/جهاد  فن   برنامج 

 هيل أطفال الالجئين في جمهورية مصر العربية   التعبيري لتأ
 تحت أشراف: 

 عبد العزيز نور  أ.م.د/مى  -               عزيز عبد ال  أ.د/ أمانى فوزي -
 
والمائه  ال ع  موضو لا  قس  وصخصب :    تاسع  مجيس  المجسم    متوصية  مشروع  التعبير  تسجيل  عيى 

وموضو المقدم  ماجستير  ال المنعم   عبد  الحميد  عبد  عيد  الدارسة/زينب   توظيف    عهمن 
 ية  ة تجريب المغناطيسية الستحداث اشكال خزةية معاصرة دراسالقوى 

 راف: تحت أش
 السيد البذرة    أ.م.د/محمد حامد-    م ابراهيم صييب مكر  أ.د/يوسف -
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ــ  ــ ــ الق قسى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم   ىوص ا  :   رراــــــــ مجيس  المجسم    متوصية  تسجيل  التعبير  عيى 

ال وموضوعه   المقدمماجستير  مشروع  المنعم   عبد  الحميد  عبد  عيد  الدارسة/زينب    من 
 زةية معاصرة دراسة تجريبية   ناطيسية الستحداث اشكال خالمغ ف القوى  توظي 

 راف: تحت أش
 السيد البذرة   أ.م.د/محمد حامد-            مكرم ابراهيم صييب  أ.د/يوسف -

 

تسجيل  عيى  لتصميمات الزخرةية  اتوصية مجيس قسم    وص خصب :    ـــــــــــــر والمائه  عاش ال ع  لموضو ا 
الدكتوراه   منالممشروع  خييف  الدا  قدم   يحيى  سيد  يير  عا الم  وموضوعه   رسة/ريهام 

منظور    الصورة الذهنية ليمثل األعيى منوالتربوية لتصميم لوحات بانورامية تدعم  الفلرية  
 اإلكسيولوجيا     

 تحت أشراف: 
 بد العزيز عبد التواب   م.د/مى ع -      أ.د/محمد عبد الباسط عبد الرزاق -
 

ــ  ــ ــ الق تسجيل  عيى  التصميمات الزخرةية  مجيس قسم    توصية ى  عي  ةافقلمو اب س  يج مال  ى صو ا  :   رارــــــــ
الدكتوراه   وموضوعهمشروع  خييف    يحيى  سيد  الدارسة/ريهام  من  يير  عا الم  المقدم  

منظور    ثل األعيى منالصورة الذهنية ليموالتربوية لتصميم لوحات بانورامية تدعم  الفلرية  
 اإلكسيولوجيا     

 راف: تحت أش
 م.د/مى عبد العزيز عبد التواب   -      مد عبد الباسط عبد الرزاق.د/مح أ-

 

عيى  االشغال الفنية والتراث الشعبي  وصية مجيس قسم  ت  وصخصب :    حادى عشر والمائه ال ع لموضو ا 
مشروع  تس من  جيل  المقدم  اسماالماجستير  سمير  محمد  ه  وموضوعاعيل  لدارس/ايمان 
لهيئات    الجمالية  كمدالفراشااألبعاد  ال ت  فنية  خل  مشغولة  تقنية  ستحداث  عيى  مبنية 

 التوليف   
 تحت أشراف: 

 لسيد عبده جادو أ.م.د/ا-                 أ.د/منى عبد القادر المعداوي -
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ــ  ــ ــ الق عيى  شعبي االشغال الفنية والتراث الوصية مجيس قسم ت ى  عي ةافقلمو اب س يج الم ى وصا :  رراــــــــ
مشروع  تس من  المق  ماجستيرالجيل  محمد  ادم  اسماعيل  لدارس/ايمان  ه  وموضوعسمير 
ال   كمدخل  الفراشات  لهيئات  الجمالية  فنية  األبعاد  مشغولة  تقنية  ستحداث  عيى  مبنية 

 التوليف   
 تحت أشراف: 

 لسيد عبده جادو  أ.م.د/ا-              أ.د/منى عبد القادر المعداوي -
 

وا ل ا ع  لموضو ا  عشر  مج توص  وص صخ ب :    لمائه  ثانى  قسم  ية  الفن يس  التربية  تسجيل  ية  عيوم  عيى 
 أثر  وموضوعهالمقدم من الدارسة/مروة مسعد عبد السميع عبد الحميد  ماجستير  المشروع  

مستوى  رفع  في  التشكييي  بالفن  النفسي  الحياة الصالبة    العالج  عن  والرضا  النفسية 
 كتئاب     ضى االشدين مر من الرا  ينةالعالجية عيى ع  عيى العقاقيروتخفيض االعتماد 

 تحت أشراف: 
 أ.د/ هبه حامد محمود -             .د/ حنان محمد جمال الدين الشهاوى أ-
 

ــ  ــ ــ الق قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  ي ج الم  ىوصا  :   رراــــــــ الفنية  توصية مجيس  التربية  تسجيل  عيوم  عيى 
 أثر  وعهوموض  الحميد   المقدم من الدارسة/مروة مسعد عبد السميع عبدماجستير  المشروع  

با النفسي  مستوى العالج  رفع  في  التشكييي  الحياة الصالبة    لفن  عن  والرضا  النفسية 
 من الراشدين مرضى االكتئاب       العالجية عيى عينة عيى العقاقيروتخفيض االعتماد 

 تحت أشراف: 
 أ.د/ هبه حامد محمود-           أ.د/ حنان محمد جمال الدين الشهاوى -

 

عيى  االشغال الفنية والتراث الشعبي  مجيس قسم    صيةتو   وص خصب :    ر والمائه  عش ل   ثا ال ع  و لموض ا 
مشروع  تسج ادكتوراه  اليل  من  الحييم لالمقدم  عبد  سعيد  شعبان     دارسة/سحر 

الزي  وموضوعه لمكمالت  الصناعي  المطاط  كمنطيق العادة صياغة  والزينة   التلنولوجيا 
 في ضوء مفهوم التحديث   

 ف: تحت أشرا
 داليا فوزي عبد هللا   /أ.د-             أحمد الدمرداش  نى حس /أ.د-
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ــ  ــ ــ الق عيى  االشغال الفنية والتراث الشعبي صية مجيس قسم تو ى  عي ةافقلمو اب س يج الم ى وصا :  رراــــــــ

مشروع  تسج ادكتوراه  اليل  من  الحييم لالمقدم  عبد  سعيد  شعبان     دارسة/سحر 
كمنوموضوعه المطادة صطيق الع التلنولوجيا  لمكم ياغة  الصناعي  الزي  اط  والزينة  الت 

 في ضوء مفهوم التحديث   
 تحت أشراف: 

 داليا فوزي عبد هللا   /أ.د-            أ.د/حسنى أحمد الدمرداش -
 

والمائه  ال ع  موضو لا  قسم    وص خصب :    رابع عشر  مجيس  الفنية   توصية  التربية  تسجيل  عيوم  عيى 
كأحد   رسوم المانداال    ه موضوعو رشا ابراهيم محمد   ارسة/من الد  المقدم ماجستير  المشروع  

 بي الشخصية    مضطر  فنيات التشخيص لدى عينة من
 تحت أشراف: 

 .د/ محمد رضا الفقي أ-                  أ.د/ عبية حنفى عثمان -
 

ــ  ــ ــ الق جيل  يى تسعفنية   عيوم التربية التوصية مجيس قسم  ى  عي  ةافقلمو اب س  يج الم  ى وصا  :   رراــــــــ
كأحد   رسوم المانداال    وموضوعه ة/رشا ابراهيم محمد   دم من الدارسالمقماجستير  المشروع  

 بي الشخصية    فنيات التشخيص لدى عينة من مضطر 
 تحت أشراف: 

 .د/ محمد رضا الفقي  أ-               أ.د/ عبية حنفى عثمان -
 
 

 

   لمكتبة  ا   وضوعات م 

ــ  ــ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ  ـ

ســات ئون الدرايــة لشــ يليــل المــن ا.د وكلمقدمــه اذكرة الم وصخصب :    ة  خامس عشر والمائالع  لموضو ا
   (  اجنيه700  )    ( بمبي   كتب 9)  اهوعدد يةليالبة  لمكت  داه هب المث بشان اللت والبحو  ايي لعا
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ا ييــ لعسات االدرائون لش ييةلليل اوك من ا.دلمقدمه  اذكرة  المعيى    ةبالموافق  جيسلماصى  او :   ر  ـــراــــــــــــقال
 -:لىالت ى النحو الك عيوذ (  اجنيه700  ( بمبي كتب 9)اهعددو   يةليالبة  لمكت  داه هب المث بشان اللت البحو و 

ــدد  جهة االهداء المؤلف نالعنوا م عــــــــــــــــــ
 النسخ

ســــــــــــــــــــــعر 
 النسخة

 االجمالى

اســــتخدام نمــــاذج اللتــــب التاريخيــــة فــــى  
ــان المعاصـــر / بحـــث  انتـــاج كتـــاب الفنـ

دة معة ايوا بالواليــات المتحــ لى جامقدم ا
عيـــى ليحصــول  2013االمريكيــة عـــام 

   درجة الماجستير  

اســــــالم محمــــــود محمــــــد د/ 
 عيى 

 50 50 1 الباحث

لتاريخيــة وكتــب الفنــانين ا نمــاذج اللتــب 
تعييميـــــــة / بحــــــــث تـــــــم تقديمــــــــه  كـــــــأداه 

ليحصول عيى درجة الدكتوراه من كييــة 
 ريكيــةدة االمالتربية ايوا بالواليات المتحــ 

 2016عام  

محمــــــد  د/ اســــــالم محمــــــود
 عيى 

 50 50 1 الباحث

 Hands in CLAY Charlotte f Speight  د/ اســالم محمــود
 محمد عيى

1 150 150 

 fIber Arts Design book six Nancy Orban  د/ اســالم محمــود
 محمد عيى

1 150 150 

 Air Brash Rok Port publi  د/ اســالم محمــود
 ىمحمد عي

1 100 100 

 WarmGlass a complete Guide Philippa Beve ridge ســالم محمــود د/ ا
 محمد عيى

1 50 50 

ــصــــــــــالح ا 1السبائك الذهبية : الخطوط المعمارية ج  ــود حمــــــــ د محمــــــــ
 فرغيى 

 دد/ اســالم محمــو 
 محمد عيى

1 50 50 

اســــــتحداث نســــــجيات جديــــــدة عيــــــى نــــــول  
المنضــدة مــن خــالل التوليــف بــين الشــريط 

ماجســــتير كييــــة التربيــــة  لحبــــالنســــجى واال
  المنوةية نوعية ج ال

 50 50 1 الباحث لعظيم عيسىحنان عبد ا

ماجســتير المعهــد  /الحــق الفلــرى ليمصــور 
 ة الفلرية ج حيوان ليقومى ليميال

 50 50 1 الباحث عبد الحافظ شريف سامى

 جنيه  700ر-                   كتب  9             االجمالى                                                                                  
 ادتهم يلس ركشات ال خطابسر بااوصى  ماك
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   ئة ي ب ال   ة ي وتنم   مع ت ج لم دمة ا خ   ئون ش   موضوعات 

ــ  ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــــــ ــ ــ ـ ـ ـــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ـ ــ  ـ

ة المجتمــع بكييــة طــاع شــئون خدمــ اد انجــازات قاعتمــ  وصخصــ ب  : عشــر والمائــة  ســادسال علموضــو ا
   2020/2021ة ليعام الجامعى  التربية الفني 

 
 
 

كييــة التربيــة ب خدمــة المجتمــع  طــاع شــئون ازات قنج اعتماد ا    ىيعقة  لموافبا  مجيساوصى ال:   ـــرار  ــــــقــــــال
   2020/2021الفنية ليعام الجامعى  

 
يــة بأنشــطة مصــاحبة لمعــرس مشــاركة كييــة التربيــة الفن  وصخصــ ب  :  ئـة  سابع عشـر والماال  علموضو ا

التــدريس وخريجيهــا ة رش العمــل مــن اعضــاء هيئىــ موعــه اليقــاءات وو مــن خــالل مج  2021اللتــاب 
 وطالبها  

 
 

شـــاركة كييـــة التربيـــة الفنيـــة بأنشـــطة مصـــاحبة لمعـــرس م ىيـــ عقـــة لموافبا مجيـــساوصـــى ال  : ــــــرارــــــقــــــال
ة التــدريس وخريجيهــا ل مــن اعضــاء هيئىــ جموعــه اليقــاءات وورش العمــ الل ممــن خــ  2021اللتــاب 
 وطالبها  

 

    
بمركــز خدمــة  الخاصــة  ش والــدوراتاســعار الــور  عــديلت    وصخصــ ب   :  ثامن عشر والمائه  ال  علموضو ا

 -االتى :لتصبح كة  وتنمية البيئ المجتمع  
 مصريين ال  •

 ـــــــــــــــــــــــــ                
 جنيه  100     ليوم الواحد         انية ورشة ف -
 جنيه  500ضرات        ( محا4ورشة شهرية ) -
 جنيه  1500       محاضرة   12بية )دورة ندري -
 جنيه  2000 محاضرة          16دريبية )دورة ت -
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 ين \الوافد  •

 ـــــــــــــــــــــــــ                
  دوالر  50          اليوم الواحد     ورشة فنية  -
  دوالر 150ضرات        محا( 4ورشة شهرية ) -
  دوالر  300 محاضرة          12دورة ندريبية ) -
 دوالر 350     محاضرة       16تدريبية )دورة  -

 

 
 

 

بمركـــز خدمـــة  الخاصـــة  الـــورش والـــدورات اســـعار عـــديلت  ىيـــ عقـــة لموافبا يـــسمج اوصـــى ال:  ـــــرار ــــــقــــــال
 -االتى :لتصبح كلبيئة  مية اوتن تمع  المج 

 مصريين لا  •
 ـــــــــــــــــــــــــ                

 جنيه  100          اليوم الواحد    ورشة فنية  -
 جنيه  500ضرات        ( محا4شهرية ) ورشة -
 جنيه  1500  محاضرة        12دورة ندريبية ) -
 يه جن 2000 محاضرة          16رة تدريبية )و د  -

 
 

 ين \دالواف  •
 ـــــــــــــــــــــــــ                

  دوالر  50      اليوم الواحد         ورشة فنية  -
  دوالر 150ضرات        ( محا4هرية )ورشة ش -
  ر الدو  300 محاضرة          12دورة ندريبية ) -
 دوالر 350          محاضرة  16ية )دورة تدريب -
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دورات تدريبيــة وورش فنيــة لالطفــال  بــدء التقــدم لحجــز وصخصــ ب  : مائــة عشـر والتاســع ال علموضـو ا

م التصــمي مجــال  –الجراةيــك ل مجــا –التصوير ال مج  –) مجال الرسـم  واللبار فى المجاالت التالية :
    مجال   – الداخيى

 ادن (  عمجال اشغال الم-النسيج مجال   – االشغال الفنية                
 
 
 

ـــرارـــــــقــــــال ــى ال:   ــ ــال  ىيـــ عة قـــ لموافبا مجيـــساوصـ ــة لالطفـ ــة وورش فنيـ ــز دورات تدريبيـ ــدم لحجـ ــدء التقـ بـ
م التصــمي مجــال  –لجراةيــك امجــال  –التصوير مجال  – ) مجال الرسـم ة :واللبار فى المجاالت التالي 

 معادن ( لمجال اشغال ا- النسيجمجال   –  يةاالشغال الفن مجال   – الداخيى
 
 
المقتــرح المقــدم مــن ا.د وكيــل اللييــة لشــئون خدمــة   وصخصب   :  ــــــــــــــــــرون  والعشلمائه  ا  علموضو ا

م ( ايــا 10) اللحجــز القاعــه فــى خــ    احمد بسيونى   بان يتمالمجتمع وتنمية البيئة والمتعيق بقاعه
ل وذلــك االقــ باســبوعين عيــى  ددوفــى حالــة االســترجاع او االلغــاء يــتم قبــل الموعــد المحــ  مــن الحجــز

جنيــه ( ، امــا فــى حالــة االعتــذار قبــل المعــرس بثالثــة   100م )  خصــ داد المبي  عيــى ان يــتم  ر ت الس
 ى حالة احضار بديل  ال يتم استرداد المبي  اال ف ايام 

  
 
 
 

 ن خدمــة المجتمــعئو المقتــرح المقــدم مــن ا.د وكيــل اللييــة لشــ   ىيعقة  لموافبا  مجيساوصى ال:   ـــرار  ــــــقــــــال
م ( مــن ايــا 10ونى   بــان يــتم حجــز القاعــه فــى خــالل ) المتعيــق بقاعــه   احمــد بســي و  يئــةميــة الب وتن 

ــب  ــدد باسـ ــد المحـ ــل الموعـ ــتم قبـ ــاء يـ ــترجاع او االلغـ ــة االسـ ــى حالـ ــز وفـ ــل و الحجـ ــى االقـ ــك وعين عيـ ذلـ
لمعــرس بثالثــة ا جنيــه ( ، امــا فــى حالــة االعتــذار قبــل  100خصــم )  ان يــتم  السترداد المبي  عيــى  

 حضار بديل  ى حالة اداد المبي  اال فر ت اس  ال يتم يام ا
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   الجودة    موضوعات 

ــ  ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـــ ــ ـــــــــ  ــ

مــن المبــدئى الــوارد  اعتمــاد رد اللييــة عيــى التقريــر وصخصب  : لمائة والحادى والعشرون ا  علموضو ا
  القوميــــة يهيئــــةل  رجيــــةجــــودة التعيــــيم واالعتمــــاد بعــــد زيــــارة المراجعــــة الخاالهيئــــة القوميــــة لضــــمان 

 عييم واالعتماد ليليية ت للضمان جودة ا
 
 

اعتمــاد رد اللييــة عيــى التقريــر المبــدئى الــوارد مــن الهيئــة   ىيــ عقــة لموافبا مجيــساوصــى ال:  ـــــرار ــــــقــــــال
 ودةلضــمان جــ  يارة المراجعة الخارجية  ليهيئة القومية التعييم واالعتماد بعد ز   قومية لضمان جودةال
 اد ليليية واالعتمعييم  لت ا

 
ة اعتمــاد التقريــر الســنوى لمتابعــة الخطــة التنفيذيــ  وصخصــ ب  : مائــه والثــانى والعشــرونال عو موضــلا

ــة  ــام الجامعــــ ــر العــــ ــدة الخــــ ــتراتيجية الممتــــ ــة االســــ ــة الل 2020/2021ليخطــــ ــه بخطــــ ــة والخاصــــ ييــــ
   2020-2015  االستراتيجية

 
 

ـــرار ــــــقــــــال ة ليخطــة تنفيذيــ لمتابعــة الخطــة ال تقريــر الســنوى الاعتمــاد   ىيــ عقــة لموافبا مجيــساوصــى ال:  ــ
والخاصــــه بخطــــة اللييــــة االســــتراتيجية  2020/2021االســـتراتيجية الممتــــدة الخــــر العــــام الجامعــــة 

2015-2020   
 
لـــرأى تمارات استقصـــاءات اــــــــ ـ ائج اســــــــ د نت اعتمــا وصخصـــ ب  : مائــه والثالــ  والعشــرونال علموضــو ا

   2025-2021ية ليليية خطة االستراتيج الخاص ب ال SWOT Analysisالبيئى    لــ يي اء التح الجر 
 
 
 

تمارات استقصـــاءات الـــرأى الجـــراء ــــــــــ ائج اســــــــ اعتمـــاد نت   ىيـــ عقـــة لموافبا مجيـــساوصـــى ال:  ــــــرار ــــــقــــــال
   2025-2021ليليية خاص بالخطة االستراتيجية  ال SWOT Analysisل البيئى  ــ التحيي 
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ــو ا ــع وال علموضـ ــة والرابـ ــرونمائـ ــياغ وصخصـــ ب  : العشـ ــاد صـ ــات واالهـــ  اتاعتمـ ة داف ليخطـــ الغايـ
   2025-2021راتيجية ليليية  ت االس

 
 

ة االســتراتيجية اعتمــاد صــياغات الغايــات واالهــداف ليخطــ   ىيــ عقــة  لموافبا  مجيــساوصــى ال:   ـــرار  ــــــقــــــال
   2025-2021ية ليلي

 

يقــه تحييــل الفجــوه ليخطــة  االســتراتيجية اد وث اعتمــ  وصخصب  :  لعشرونمس واة والخامائال  علموضو ا
   2025  -2021ليليية 

 
 

اعتمــاد وثيقــه تحييــل الفجــوه ليخطــة  االســتراتيجية ليلييــة    ىيــ عقــة لموافبا مجيــساوصــى ال:  ـرار ــــ ــــــقــــــال
2021-  2025   

 

ــة والســادس والعشــرونال علموضــو ا -2021لييــة ســتراتيجية لياال طــةمــاد الخ اعت  وصخصــ ب  : مائ
2025   

 
 

   2025-2021اتيجية ليليية د الخطة االستر مااعت   ىيعقة لموافبا  مجيساوصى ال:   ـــرار ــــــــــقــال
 
 

ليخطــة االســتراتيجية ليلييــة ة التنفيذيــه اعتماد الخطــ  وصخصب  : مائة والسابع والعشرونال  علموضو ا
2021-2025   

 
 

االســــتراتيجية ليلييــــة ليخطــــة ة التنفيذيــــه د الخطــــ اعتمــــا  ىيــــ عقــــة وافلمبا مجيــــساوصــــى ال:  ر ـــــــراــــــقــــــال
2021-2025   

 

مان الجــودة ليعــام ضــ انجــازات وحــدة  عتمــاد تقريــرا  صو صــ خ ب  : ئة والثـامن والعشـرونماال  علموضو ا
   2020/2021جامعى  ال
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جــامعى الجــودة ليعــام رير انجازات وحدة ضمان الاد تقعتما   ىيعقة  لموافبا  مجيساوصى ال:   ـــرار  ــــــقــــــال
2020/2021   

 
ــة والتاســع والعشــرون ال علموضــو ا  –التقريــر الســنوى للييــة التربيــة الفنيــة اعتمــاد  وصخصــ ب  : مائ

 2020/2021امعى  ن ليعام الج يواح   جامعة
 
 

ن حيــوا جامعــة –ة التربيــة الفنيــة للييــ  الســنوى  التقريراعتماد  ىيعقة لموافبا مجيساوصى ال:   ـــرار  ــــــقــــــال
 2020/2021ليعام الجامعى  

 
 مايستجد من اعمالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصية مجيس قسم عيوم التربية الفنية بالموافقــة عيــى   وصخصب   :    والثلاثــــــــــــون  مائة  الالموضوع  
عيــى  .د غــادة مصــطفى احمــد ، ا.م.د لميــاء محمــود المهــدىفين االتقرير المقدم من االساتذة المشر 

 10/8/2021ليدارسة / فاطمة قاســم محمــد بمــد قيــدها لمــدة ســتة اشــهر اعتبــارا مــن بحث الدكتوراه  
 وذلك الستلمال تجربة البحث    11/2/2022حتى  

 
 

عيــى التقريــر المقــدم  الفنيــة تربيةتوصية مجيس قسم عيوم ال  ىيعقة  لموافبا  مجيساوصى ال:   ـــرار  ــــــقــــــال
بحــث الــدكتوراه عيــى  من االساتذة المشرفين ا.د غادة مصطفى احمد ، ا.م.د لمياء محمــود المهــدى
حتـــــى  10/8/2021ليدارســـــة / فاطمـــــة قاســـــم محمـــــد بمـــــد قيـــــدها لمـــــدة ســـــتة اشـــــهر اعتبـــــارا مـــــن 

 وذلك الستلمال تجربة البحث  11/2/2022
 

ــة الالموضــوع  ـــون ثلاثـوالالحــادى  مائ توصــية مجيــس قســم عيــوم التربيــة الفنيــة ص و خصــ ب  :  ــــــــــ
فالنتينــا وديــع ،  عبيــة حنفــى عثمــان ، ا.دبالموافقــة عيــى التقريــر المقــدم مــن االســاتذة المشــرفين ا.د 

بمــد قيــدها لمــدة ســتة اشــهر اعتبــارا مــن   اميــرة شــريف احمــدليدارســة /  ماجستير  بحث العيى    سالمه
 وذلك الستلمال تجربة البحث  11/1/2022حتى    10/7/2021
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