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 جدول أعمال   
 ( 01مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 6102/ 01/7االثنين  
 استهالل  -أواًل:

  

 
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 03/2/6102يوم االثنين الموافق  الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -0
 
 
التنكياد عماى التازال الكمياات  بشاننأمين المجمس األعمى لمجامعاات / الدكتوراألستاذ النظر في خطاب  -2

الااذين يااتل والجامعااات بقبااوع األعااداد التااي يقرىااا المجمااس األعمااى لمجامعااات ماان كااع ف ااات الطاا ب 
 .من مكتب التنسيق ترشيحيل 

 
 
مااا تاال اقتعاااق عميااو بااين بشاانن أمااين المجمااس األعمااى لمجامعااات / األسااتاذ الاادكتورالنظاار فااي خطاااب  -3

بدولة أوكرانيا والسيدة / مديرة مركز التعمايل الادولي بنوكرانياا فيماا يتعماق  سعير جميورية مصر العربية
 بممف الط ب المصريين الدارسين في جامعات أوكرانيا .

 
 
بعااا المشااك ت التااي بشاانن أمااين المجمااس األعمااى لمجامعااات / األسااتاذ الاادكتورالنظاار فااي خطاااب  - 4

وماااون بايعااااد أبناااا يل إلاااى مصااار لمدراساااة بالجامعاااات تواجاااو أبناااال الجالياااة المصااارية بالخاااارج الاااذين يق
 المصرية الخاصة .
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 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يحافظح   –جًهىسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

الطاا ب  ضااوابط التعامااع ماا بشاانن ر اايس الجامعااة  / األسااتاذ الاادكتور الااوارد ماانالكتاااب النظاار فااي  - 5
  .  بالجامعات المصرية الوافدين 

 
 
 
مقتاااارح مجمااااس قساااال نن بشاااا 12/6/2016 بتاااااري المنعقااااد الدراسااااات العميااااا قاااارار مجمااااس النظاااار فااااي  -6

ة / سارة ربي  قنااو  محماود المادرس واستمرار األستاذ عمى قيد وتسجيع باإلبقالالتصميمات الزخرفية 
 .  المساعد في دراستيا لمدكتوراه بقسل التصميمات الزخرفية بكمية التربية العنية جامعة حموان

   
 
 
اإلهدددا  بشاانن الرساال والتصااوير مجمااس قساال ماان األسااتاذ الاادكتور / ر اايس الكتاااب الااوارد النظاار فااي  -7

( فمتار 2المتمثاع فاي عادد  األساتاذ المسااعد بالقسال و  حامد سالم جمعدة السيد الدكتور / المقدم من 
 .ستما ة وسبعون جنييا مصريا  670بمبمغ إجمالي وقدره خمس مراحع لتنقية المياه 

 
  
 يحبضس يجبنط األلعبو انزبنٍخ :انُظس فً  – 8

 يجهط لعى انزصًًٍبد انصخسفٍخ . -2لعى انسظى ٔانزصٌٕس .   يجهط  -1
 يجهط لعى األشغبل انفٍُخ ٔانزساس انشعجً . -3

 
 
 يحبضس يجبنط انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهط انكهٍخ ٔ ًْ: انُظس فً  - 9

 نجُخ انًكزجبد . -2نجُخ انًخزجساد ٔانًعبيم .              -1                       

 نجُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة .  -4                  نجُخ اندزاظبد انعهٍب .  -3                       
    نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ . -6   نجُخ خديخ انًجزًع ٔرًٍُخ انجٍئخ .  -5                       

 
 

 ما يستجد من أعمال 
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 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يحافظح   –جًهىسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

 جدول أعمال 
 ( 01مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 6102/ 01/7الثنين  ا
 استهالل  -أواًل:

  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 03/2/6102يوم االثنين الموافق  الجمسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة عمى  -0
 
التنكياد عماى التازال الكمياات بشانن أمين المجمس األعمى لمجامعاات / األستاذ الدكتورالنظر في خطاب  -2

لتااي يقرىااا المجمااس األعمااى لمجامعااات ماان كااع ف ااات الطاا ب الااذين يااتل والجامعااات بقبااوع األعااداد ا
 ترشيحيل من مكتب التنسيق .

 
مااا تاال اقتعاااق عميااو بااين بشاانن أمااين المجمااس األعمااى لمجامعااات / األسااتاذ الاادكتورالنظاار فااي خطاااب  -3

وكرانياا فيماا يتعماق سعير جميورية مصر العربية بدولة أوكرانيا والسيدة / مديرة مركز التعمايل الادولي بن
 بممف الط ب المصريين الدارسين في جامعات أوكرانيا .

 
بعااا المشااك ت التااي بشاانن أمااين المجمااس األعمااى لمجامعااات / األسااتاذ الاادكتورالنظاار فااي خطاااب  - 4

تواجاااو أبناااال الجالياااة المصااارية بالخاااارج الاااذين يقوماااون بايعااااد أبناااا يل إلاااى مصااار لمدراساااة بالجامعاااات 
 لخاصة .المصرية ا

 

الطاا ب  ضااوابط التعامااع ماا بشاانن ر اايس الجامعااة  / األسااتاذ الاادكتور الكتاااب الااوارد ماانالنظاار فااي  - 5
  الوافدين بالجامعات المصرية .  

 
بشاااانن مقتاااارح مجمااااس قساااال  12/6/2016قاااارار مجمااااس الدراسااااات العميااااا المنعقااااد بتاااااري  النظاااار فااااي  -6

/ سارة ربي  قنااو  محماود المادرس  األستاذةع واستمرار التصميمات الزخرفية باإلبقال عمى قيد وتسجي
 المساعد في دراستيا لمدكتوراه بقسل التصميمات الزخرفية بكمية التربية العنية جامعة حموان . 
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 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يحافظح   –جًهىسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

اإلهدددا  الكتاااب الااوارد ماان األسااتاذ الاادكتور / ر اايس مجمااس قساال الرساال والتصااوير بشاانن النظاار فااي  -7
( فمتار 2األساتاذ المسااعد بالقسال والمتمثاع فاي عادد   حامد سالم جمعدة / السيد الدكتور المقدم من 

 ستما ة وسبعون جنييا مصريا . 670خمس مراحع لتنقية المياه بمبمغ إجمالي وقدره 
  
 يحبضس يجبنط األلعبو انزبنٍخ :انُظس فً  – 8

 يجهط لعى انزصًًٍبد انصخسفٍخ . -2يجهط لعى انسظى ٔانزصٌٕس .    -1
 ط لعى األشغبل انفٍُخ ٔانزساس انشعجً .يجه -3

 
 يحبضس يجبنط انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهط انكهٍخ ٔ ًْ: انُظس فً  - 9

 نجُخ انًكزجبد . -2نجُخ انًخزجساد ٔانًعبيم .              -1                       

 جُخ شئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة . ن -4                  نجُخ اندزاظبد انعهٍب .  -3                       
    نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ . -6   نجُخ خديخ انًجزًع ٔرًٍُخ انجٍئخ .  -5                       

 ما يستجد من أعمال 
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 عؼادج األعتار انذكتىس / ػًٍذ انكهٍح
 تحٍح طٍثح ... وتؼذ،

 
ٔذنييي ٌييٕو ان ُييٍٍ انًٕافييك  ٍييٕس ٌٕنخ عييٍ شييٓى اجزًييبم يجهييط انكهٍييّ رييظييٍبكركى عهًييبن ثؤَيينحييٍظ       

  -: ظٓسان ثحضٕز كم يٍ ٌخ عشسانحبكو انعبعخ  18/7/2016

 

 انتىلٍغ انذسجح االعــــــى

  أعتار  د/حنا حثٍة سيهه0أ

   أعتار د/عؼاد حغن ػثذ انشحًن 0أ

   أعتار د/أيم يحًذ يحًىد أتىصٌذ0أ

   أعتار و د/إتشاهٍى ػٍغى ػثذ انحافع0و0أ

   أعتار ػصاو ػثذ انؼضٌض ػهً د/0أ

   أعتار د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاخ0أ

   أعتار د/صانح أحًذ انششٌف 0أ

   يذسط د/سٌهاو ػادل ػٍاد 

  يذسط  د/ػًشو يحًذ ػثذ انغالو 

  ػضىا ين انخاسد د/ ػهً ػثذ انغالو سجة

  ػضىا ين انخاسد يهنذط/ اششف فتحً حغٍن 

  انًجهظأيٍن  أ/ أًٌن فىصي صكً 

 

   

 تشجاء انتكشو تؼًم انالصو نحى صشف انًغتحماخ انخاصح تزنك

 وتفضهىا تمثىل فائك االحتشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍح                

 

 

  د/حنا حثٍة سيهه (0)أ                
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 انًحتشو     انًجذ       / جًال انذٌن ػهى أتى يعبنً األظزبذ اندكزٕز

 زئٍط انجبيعخ

                                              

 رحٍخ طٍجخ..... ٔثعد،،،،،

 

زبظييعخ يحضييس انجهعييخ انصييٕزح يييٍ بكركى زفييك ْييرا أٌ أزظييم نعييع ٌغييؼذنً     

و ٔانري صدق عهٍّ يجهيط 2016/ 13/6نًجهط كهٍخ انزسثٍخ انفٍُخ انًُعمد ثزبزٌخ 

 و . 2016/ 18/7انكهٍخ ثجهعزّ انًُعمدح ثزبزٌخ 
 

 

 عم نهؼهى واإلحاطح وانتفضم تتىجٍه يا ٌهضو.يش

 

 ونغؼادتكى جضٌم انشكش وانتمذٌش واالحتشاو.
 

 

 

 

 

 

 ػًٍذ انكهٍح              

 

 

 

 أ.د/ حنا حثٍة سيهه                                                                                                     
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 ش اجتًاعيحض

 ( ٌىو االحنٍن 10سلى )يجهظ انكهٍح 

 و2010/ 1/ 12فً 
 
 

و فيً رًيبو انعيبعخ 2016/ 7/ 18بشيسح ٌيٕو ان ُيٍٍ انًٕافيك عانكهٍيخ جهعيزّ ان يجهطػمذ      

عًٍيد  حنيا حثٍية سيهيهثمبعخ يجهط انكهٍخ ثسئبظخ انعٍد األظيزبذ انيدكزٕز/ ان ظٓسٌخ عشس انحبك

 :   م يٍانكهٍخ ٔزئٍط انًجهط ٔثحضٕز ك
 

 عضــــٕان  ٔكٍم انكهٍخ نهدزاظبد انعهٍب   أ.د/عؼاد حغن ػثذ انشحًن 

 عضــــٕان  ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة   أ.د/أيم يحًذ يحًىد أتى صٌذ

 عضــــٕان  ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انجٍئخ ٔخديخ انًجزًع  أ.و.د/إتشاهٍى ػٍغى ػثذ انحافع

 عضــــٕان  انًشسف عهى لعى انسظى ٔانزصٌٕس  أ.د/ػصاو ػثذ انؼضٌض ػهً 

 عضــــٕان  انًششف ػهى لغى األـشغال انفنٍح وانتشاث انشؼثً أ.د/آيال حًذي أعؼذ ػشفاخ

 عضــــٕان   نًشسف عهى لعى انزصًًٍبد انصخسفٍخا أ.د/صانح أحًذ انششٌف 

 عضــــٕان   يُبٔة ألدو يدزض د/سٌهاو ػادل ػٍاد 

 أيٍُب نهًجهط  عًٍد انكهٍخ /يدٌس يكزت األظزبذ اندكزٕز أ/ أًٌن فىصي صكً 

 

انعيٍد / ػًيشو يحًيذ ػثيذ انغيالو،  اعزرز عٍ عدو انحضٕز كم ييٍ انعيٍد انيدكزٕزولذ        

 .نظسٔف خبصخ/ اششف فتحً حغٍن ٔانعٍد انًُٓدض/ ػهى ػثذ انغالو سجة ، اندكزٕز
 

 -: اعتهالل -
 

ٔليدو نٓيى  ثبنعيبكح انحضيٕز ػًٍذ انكهٍح وسئٍظ انًجهيظ ا حثٍة سيههحند/ أ. زحت انجهعخ فً ثداٌخ      

خس انًعيزجداد انزيً آثيعهًيب انحضيٕز ثئحبطيخ انعيبكح  يى ليبو انشكس عهى رهجٍّ انيدعٕح نحضيٕز انًجهيط، 

 -ٔانًزًثهخ فً :ًجهط انجبيعخ األخٍس ، ث سئٍظ انجايؼحعسضٓب يعبنً األظزبذ اندكزٕز/ 
 

  فزٍييبد انجبيعييبد انييري ظييٍمبو ثبنجبيعييخ فييً نٓب انجبيعييخ نظٓييٕز أظييجٕم انكجٍييسح انزييً رجييرانجهييىد

 و.1/9/2016

  كهٍيخ انصيٍدنخ ثبنجبيعيخ عهيى انعزًييبك األكيبكًًٌ ٔرميدٌى انزُٓئيخ نهجبيعيخ ٔنجًٍيع يُزعييجً حصيىل

 ثبلً انكهٍبد عهى انظزعداك ٔانزمدو نالعزًبك .انكهٍخ يع رحفٍص 

  ع ربثهذ عهى طالة انفسلخ األٔنً ثجعض كهٍبد انجبيعخ ٔيٍ عهى رٕشٌ يع اإلَزبج انحسثًاالتفاق

  ضًُٓب انًٕافمخ عهى ضى كهٍخ انزسثٍخ انفٍُخ إنى ْرِ انكهٍبد ثؤظعبز يخفضخ ٔثبنزمعٍظ.
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  يؤرًس ثبنجبيعخ نًزحدي اإلعبلخ يٍ خالل لطبم رًٍُخ انًجزًع.ػمذ 

  هٍخ رعمد اخزجيبزاد انشخصيٍخ ٔييٍ ٌزى رٕشٌعٓى يٍ يكزت انزُعٍك  ى انك يٍ ذٔي اإلعبلبدانطالب

 .يكزت انزُعٍك خالل ٌسفض ٌعبك رٕشٌعّ يٍ

  أثُبء انشٓداء يٍ انشسطخ ٔانحسثٍخ يٍ انًصسٔفبد انجبيعٍخ.إػفاء  

  ثبنزسثٍخ انععكسٌخ خالل فزسح انصٍف ثبنجبيعخ. رٕجٍّ انطالة نالنزحبقضشوسج 
 

 

 -: انًػهى اننحى انتًنالشح جذول األػًال نانحضىس انتمم حى  -
 
 

 6/ 13 انًٕافك ٌٕو ان ٍٍُ  عهى يحضس انجهعخ انعبثمخ انًُعمدحانًصادلح  : ىع األولــانًىض

 و  2016/

  .انًصادلح   -:ـــشاســانمــــــــــــ

 

التنكياد بشانن أماين المجماس األعماى لمجامعاات / األستاذ الادكتورالنظر في خطاب  انًىضىع انخانـً : 
الجامعاااااات بقباااااوع األعاااااداد التاااااي يقرىاااااا المجماااااس األعماااااى عماااااى التااااازال الكمياااااات و 

 لمجامعات من كع ف ات الط ب الذين يتل ترشيحيل من مكتب التنسيق .
 أحٍظ انًجهظ ػهًا     -ـــــــــــــــشاس:انمــ

 

ماا تال بشانن أماين المجماس األعماى لمجامعاات / األساتاذ الادكتورالنظار فاي خطااب  :ـجــانًىضىع انخان
مياااو باااين ساااعير جميورياااة مصااار العربياااة بدولاااة أوكرانياااا والسااايدة / ماااديرة اقتعااااق ع

مركااز التعماايل الاادولي بنوكرانيااا فيمااا يتعمااق بممااف الطاا ب المصااريين الدارسااين فااي 
 جامعات أوكرانيا .

 أحٍظ انًجهظ ػهًا.   -انمــــــــــــــــــــشاس:
 

بعا بشنن أمين المجمس األعمى لمجامعات / راألستاذ الدكتو النظر في خطاب   :ىع انشاتـــــغانًىض
المشك ت التي تواجو أبنال الجالية المصرية بالخارج الذين يقومون بايعاد أبنا يل 

 إلى مصر لمدراسة بالجامعات المصرية الخاصة.

 .أحٍظ انًجهظ ػهًا     -ـــشاس:ــانمــــــــــــ
   

ضااوابط بشاانن ر اايس الجامعااة  / سااتاذ الاادكتوراأل الكتاااب الااوارد ماانالنظاار فااي  :ظـانًىضييىع انخاييي
  التعامع م  الط ب الوافدين بالجامعات المصرية.  

 أحٍظ انًجهظ ػهًا. -: ـشاسانمـــــــــــــــــــــ
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بشااانن  12/6/2016قااارار مجماااس الدراساااات العمياااا المنعقاااد بتااااري  النظااار فاااي   :انًىضيييىع انغيييادط 
باإلبقددا  عمددد قيددد وتسددجيل واسددتمرار  مقتاارح مجمااس قساال التصااميمات الزخرفيااة
الماادرس المساااعد فااي دراسااتيا لماادكتوراه األسددتا / / سددار/ ربيددي قندداو  محمددود 

 بقسل التصميمات الزخرفية بكمية التربية العنية جامعة حموان . 
 . انًىافمح -:ـــــشاســــــانمــــــــــــ

 

ذ الادكتور / ر ايس مجماس قسال الرسال والتصاوير الكتاب الاوارد مان األساتاالنظر في  : تغانًىضىع انغا
األسااتاذ المساااعد  حامددد سددالم جمعددة السدديد الدددكتور / اإلهدددا  المقدددم مددن بشاانن 

( فمتاار خمااس مراحااع لتنقيااة المياااه بمبمااغ إجمااالي وقاادره 2بالقساال والمتمثااع فااي عاادد  
 ستما ة وسبعون جنييا مصريا . 670

 ./ حامد سالم جمعةلدكتورالمسيد وتوجيو خطاب شكر  اإلهذاءلثىل  -:ـــــشاســــــانمــــــــــــ
  

 يحبضس يجبنط األلعبو انزبنٍخ :انُظس فً   : خاينانًىضىع ان

 يجهط لعى انزصًًٍبد انصخسفٍخ . -2   يجهط لعى انسظى ٔانزصٌٕس .    -1     
 يجهط لعى األشغبل انفٍُخ ٔانزساس انشعجً .   -3     

   أحٍظ انًجهظ ػهًا .   -:ــــشاســــــــــــانمـــــــــــــ
     

 يحبضس يجبنط انهجبٌ انًُجثمخ عٍ يجهط انكهٍخ ٔ ًْ: انُظس فً   : انتاعغانًىضىع 

 نجُخ انًكزجبد . -2نجُخ انًخزجساد ٔانًعبيم .              -1                            

 نجُخ خديخ انًجزًع ٔرًٍُخ انجٍئخ . -4                  نعهٍب . نجُخ اندزاظبد ا -3                            
 نجُخ انعاللبد انثمبفٍخ .  -5                            

 أحٍظ انًجهظ ػهًا .   -:ــــشاســــــــــــانمـــــــــــــ

 

  -:نالش انًجهظ انًىضىػاخ انتانٍح ٌغتجذ ين أػًالوفًٍا 
 

 

   .رد األقسال حوع إبدال الرأ  في قانون تنظيل الجامعات موضوع :ششاؼان انًىضىع
 انًٕافمخ عهً انًمزسحبد كًب ًْ كٌٔ أي رعدٌم. -:ـــــــــــــــــــــشاسانمـ

  

 عماى الطماب المقادل مانبالموافقاة العنية  األشغاعقرار مجمس قسل النظر في  :ـششػ انحادينًىضىع ا
النمسااا  إلااىرس بالقساال بالسااعر المااد محمددد مفددعفد عبددد السددالمالاادكتور/ 

في المؤتمر اإلقميمي لجمعية اقنسيا بعيينا فاي العتارة لممشاركة ببحث شعيي 
   .ل  2016سبتمبر  24إلى  22من 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (020) 2311021: هٍفاكظت  كهٍح انتشتٍح انفنٍح  -جايؼح انًنٍا   –انًنٍا يحافظح   –جًهىسٌح يصش انؼشتٍح 

 

 

 

 انًىافمح. -:انمــــــــــــــــــــــــشاس

 

دل مان النظار فاي قارار مجماس قسال األشاغاع العنياة بالموافقاة عماى الطماب المقا :ػشيش نخانًانًىضىع ا
المعياادة بالقساال لمتعيااين بوظيعااة ماادرس  دعددا  احمددد محمددد عدد األسااتاذة / 

   .مساعد
 انًٕافمخ.  -: ـشاسانمـــــــــــــــــــــ

     
 12/1ٌىو االحنٍن انًىافك  ظهش انخانٍح ػشش واننصفانًجهظ أػًانه فً تًاو انغاػح  ىولذ أنه         

 .و2010/

 

 ،،، هزا وتاهلل انتىفٍك

 

  هظ وػًٍذ انكهٍحسئٍظ انًج       أيٍن انًجهظ       
 

         

  ( .د/ حنا حثٍة سيههأ )                                                                                          


