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أعمال "جورج بهجور5" في رسالة ماجستير للباحثة "رشا جوهر"

الباحثة رشا جوهر

شهدت قاعة الفنان صالح عبد الكريم بكلية الفنون الجميلة مناقشة رسالة املاجستير املقدمة من الباحثة رشا صابر
مختار جوهر بعنوان "دراسة ألعمال الفنون جورج البهجوري" للحصول على درجة املاجستير في الفنون الجميلة

تخصص جرافيك شعبة فن الكتاب؛ وجاء قرار لجنة املناقشة والحكم بمنح درجة املاجستير للباحثة.

وأشرف على الرسالة الدكتورة رانيا علي الحصري األستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلون،

والدكتورة سالي أحمد الزيني املدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جماعة حلوان.

وتكونت لجنة املناقشة والحكم من الدكتور بدر الدين عوض بدر أستاذ ورئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة
جامعة حلوان، مناقًشا داخليًا ومقررًا، الدكتورة رانيا علي الحصري األستاذ بقسم الجرافيك ووكيل الدراسات العليا
والبحوث بكلية الفنون الجميلة جامعة حلون، مشرفًا، والدكتورة ملياء عبد الكريم قاسم األستاذ بقسم اإلعالن ورئيس

قسم اإلعالن األسبق بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، مناقش خارجي، ، وقاo بتصميم بوستر وبنر دعوة الرسالة

الفنان الدكتور عماد عبد الوهاب.

وجاء في مقدمة الرسالة على لسان الباحثة: في هذا املقاo يشرفنى أن أتقدo بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى
األستاذة الدكتورة رانيا على الحصرى األستاذ بقسم الجرافيك ووكيل الكلية للدراسات العليا كلية الفنون الجميلة -

جامعة حلوان، على الجهد الكبير فى اإلشراف على هذا البحث مما كان له األثر فى اتمامها على هذا النحو، وأتوجه
بخالص الشكر إلى الدكتورة سالى أحمد الزينى - املدرس بقسم الجرافيك - كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، على

ما بذلته من مجهود فى املتابعة املستمرة وحرصها على اتماo هذا البحث.

وأضافت: "كما أتوجه بالشكر الخالص إلى األستاذ الدكتور بدر الدين عوض بدر – أستاذ ورئيس قسم الجرافيك -

كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان بتفضلة بقبول مناقشة هذا البحث، وأتقدo بخالص شكرى ألستاذتى الفاضلة ملياء
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عبد الكريم قاسم - األستاذ بقسم اإلعالن – ورئيس قسم اإلعالن سابقا - كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان،
بقبولها مناقشة هذا البحث".

واختتمت بقولها: "جزاهم اهلل خير الجزاء وأساله سبحانه وتعالى أن يوفقنى فى اإلفادة من مالحظتهما وسديد
توجيهاتهما، كما أتقدo بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم وعاون فى إتماo هذا البحث. الدعم العلمى دكتور حازo فتح
اهلل، دكتور عبد العزيز الجندى، دكتور اشرف عبد الفتاح، دكتورة إيمان اسامة، دكتورة اسماء الدسوقى، دكتور محمد

oغالب، دكتور على حسان، دكتور أشرف رضا، وفريق عمل جريدة روز اليوسف وصباح الخير ودار الهالل واألهرا
وأخبار اليوo "دكتور محمد الناصر، صالح بيصار، محسن رفعت، محمد بغدادى، محمد هيبة، سامى أمني، أسامر

الحو،أحمد سميح، عمرو فهمى، مازن الشاذلى".


