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 (020) 2311021: هٍفبكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جبيؼت انًٍُب   –انًٍُب يحبفظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

 جدول أعمال   
 ( 11مجمس كمية التربية الفنية رقم ) 

 22/8/2112االثنين  
 استهالل  -أواًل:

  

 
 -الموضوعات : -ثانيًا:

 18/7/2112يوم االثنين الموافق  الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
 
مقلرررح بشرر س ات العليررا رالبحرررث ر يلررة ال ليررة للدراسرر/ الرررارد مررس اذسررلاكة الررد لررةخطررا  الالنظررر  رر   -2

 18/9/2016لحديررد مرعررد املحرراس الرردرر الالرران  للطررب  الراسرربيس بمرحلررة الدراسررات العليررا بررد ا مررس 
 الساعة اللاسعة صباحا بمبنى ال لية .

 
 
مقلرررح بشرر س ر يلررة ال ليررة للدراسررات العليررا رالبحرررث / الرررارد مررس اذسررلاكة الررد لررةخطررا  الالنظررر  رر   -3

بمرحلة أرلى ماجسلير رلمهيدي د لرررا  مقاببت شخصية لجميع طب  الدراسات العليا  إجرا  لحديد
 . 2016/2017للعام 

 
 
بشرر س نائر  رئرريس الجامعرة للدراسررات العليرا رالبحرررث / الرررارد مرس اذسررلاك الررد لررخطرا  الالنظرر  رر   -4

مررس اذسررلاك الررد لرر / رئرريس  رالمعلمررد 24/7/2016قرررار مجلررس الدراسررات العليررا رالبحرررث بلرراري  
 بضرررة :  4/8/2016الجامعة    

د لررررا  و ركلررر  قبررس المرا قررة علررى لشررر يس  –عمررس سرريمنار لطررب  الدراسرررات العليررا   ماجسررلير  -أ
 لجاس المناقشة الخاصة بهم .
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 (020) 2311021: هٍفبكظت  كهٍت انتشبٍت انفٍُت  -جبيؼت انًٍُب   –انًٍُب يحبفظت   –جًٕٓسٌت يصش انؼشبٍت 

 

 

 

اعلرركار عضررر  يئررة اللرردريس عررس لجرراس ابشررراا علررى طررب  الدراسررات العليررا حرراس نقلرر  مررس  - 
 ة إلى جامعة أخرى أر إعارل  للخارج . الجامع

 
 
نائرر  رئرريس الجامعررة لشررئرس خدمررة المجلمررع رلنميررة / الرررارد مررس اذسررلاك الررد لررخطررا  الالنظررر  رر   -5 

 عزم الجامعة عمس دليس مل امس عس الجامعة ر ليالها .بش س البيئة 
 
 
ردة نفرراك أح ررام قررانرس العررامليس عرربشرر س أمرريس عررام الجامعررة / الرررارد مررس اذسررلاك خطررا  الالنظررر  رر   -6

 م . 21/1/2016بد ا مس  1978لسنة  47المدنييس بالدرلة الصادر بالقانرس رقم 
 
 
 يحبضز يجبنش األقضبو انزبنيخ :انُظز في  – 7

 يجهش قضى انزصًيًبد انزخزفيخ . -2يجهش قضى انزصى وانزصويز .    -1
 يجهش قضى األشغبل انفُيخ وانززاس انشعجي . -3

 
 
 يحبضز يجبنش انهجبٌ انًُجثقخ عٍ يجهش انكهيخ و هي: انُظز في  - 8

    نجُخ انعالقبد انثقبفيخ . -2نجُخ اندراصبد انعهيب .        -1                       
 نجُخ انًكزجبد . -4 نجُخ انًخزجزاد وانًعبيم . -3                       

 
 

 ما يستجد من أعمال 
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 جدول أعمال 
 ( 11جمس كمية التربية الفنية رقم ) م

 22/8/2112االثنين  
 استهالل  -أواًل:

  

 -الموضوعات : -ثانيًا:
 18/7/2112يوم االثنين الموافق  الجلسة السابقة المنعقدة محضر المصادقة على  -1
 
مقلرررح بشرر س  ر يلررة ال ليررة للدراسررات العليررا رالبحرررث/ الرررارد مررس اذسررلاكة الررد لررةخطررا  الالنظررر  رر   -2

 18/9/2016لحديررد مرعررد املحرراس الرردرر الالرران  للطررب  الراسرربيس بمرحلررة الدراسررات العليررا بررد ا مررس 
 الساعة اللاسعة صباحا بمبنى ال لية .

 
مقلرررح بشرر س ر يلررة ال ليررة للدراسررات العليررا رالبحرررث / الرررارد مررس اذسررلاكة الررد لررةخطررا  الالنظررر  رر   -3

ية لجميع طب  الدراسات العليا بمرحلة أرلى ماجسلير رلمهيدي د لرررا  لحديد إجرا  مقاببت شخص
 . 2016/2017للعام 

 
بشرر س نائر  رئرريس الجامعرة للدراسررات العليرا رالبحرررث / الرررارد مرس اذسررلاك الررد لررخطرا  الالنظرر  رر   -4

/ رئرريس  رالمعلمررد مررس اذسررلاك الررد لرر 24/7/2016قرررار مجلررس الدراسررات العليررا رالبحرررث بلرراري  
 بضرررة :  4/8/2016الجامعة    

د لررررا  و ركلررر  قبررس المرا قررة علررى لشررر يس  –عمررس سرريمنار لطررب  الدراسرررات العليررا   ماجسررلير  -أ
 لجاس المناقشة الخاصة بهم .
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لعررامليس عررردة نفرراك أح ررام قررانرس ابشرر س أمرريس عررام الجامعررة / الرررارد مررس اذسررلاك خطررا  الالنظررر  رر   -6
 م . 21/1/2016بد ا مس  1978لسنة  47المدنييس بالدرلة الصادر بالقانرس رقم 

 
 يحبضز يجبنش األقضبو انزبنيخ :انُظز في  – 7

 يجهش قضى انزصًيًبد انزخزفيخ . -2يجهش قضى انزصى وانزصويز .    -1
 يجهش قضى األشغبل انفُيخ وانززاس انشعجي . -3

 
 ش انهجبٌ انًُجثقخ عٍ يجهش انكهيخ و هي: يحبضز يجبنانُظز في  - 8

    نجُخ انعالقبد انثقبفيخ . -2نجُخ اندراصبد انعهيب .        -1                       
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 ًٍذ انكهٍتعؼبدة األعتبر انذكتٕس / ػ
 تحٍت طٍبت ... ٔبؼذ،

 
خ عييٍ شييغز س ضييكش ومنييث يييوو اافُيييٍ انًوافيي  ى اجزًييبم يجهييش انكهيييه رييصيييبكركى عهًييبن ث َييَحييٍظ       

  -: ظغزان ثحضور كم يٍ يخ عشزانثبَو انضبعخ  22/8/2012

 

 انتٕقٍغ انذسجت االعــــــى

  أعتبر  د/حُب حبٍب سيه0ّأ

   أعتبر د/عؼبد حغٍ ػبذ انشحًٍ 0أ

   أعتبر د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕصٌذ0أ

  أعتبر و / يحًذ ػبذ انالِ إعًبػٍم د0و0أ

   أعتبر و د/إبشاٍْى ػٍغى ػبذ انحبفظ0و0أ

   أعتبر د/ػصبو ػبذ انؼضٌض ػهً 0أ

   أعتبر د/آيبل حًذي أعؼذ ػشفبث0أ

   أعتبر د/صبنح أحًذ انششٌف 0أ

   يذسط د/سٌٓبو ػبدل ػٍبد 

  يذسط  شٔ يحًذ ػبذ انغالو د/ػً

  ػضٕا يٍ انخبسد د/ ػهً ػبذ انغالو سجب

  ػضٕا يٍ انخبسد يُٓذط/ اششف فتحً حغٍٍ 

  أيٍٍ انًجهظ أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

   

 بشجبء انتكشو بؼًم انالصو َحٕ صشف انًغتحقبث انخبصت بزنك

 ٔتفضهٕا بقبٕل فبئق االحتشاو 

 

 

 ػًٍذ انكهٍت                

 

 

  د/حُب حبٍب سيهّ (0)أ                
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 يحضش اجتًبع

 ( ٌٕو االحٍٍُ 11سقى )يجهظ انكهٍت 

 و2010/ 2/ 22فً 

 
 

و فييي رًييبو 2012/ 8/ 22يييوو اافُيييٍ انًوافيي   شييزعحبكيييخ انكهيييخ جهضييزه ان يجهييشػقييذ      

 حُيب حبٍيب سيهيّكزور/ثقبعخ يجهش انكهيخ ثزئبصخ انضيد األصزبم انيد ان ظغزيخ عشز انضبعخ انثبَ

 :    عًيد انكهيخ ورئيش انًجهش وثحضور كم يٍ
 

 عضــــوان  وكيم انكهيخ نهدراصبد انعهيب   أ.د/عؼبد حغٍ ػبذ انشحًٍ 

 عضــــوان  وكيم انكهيخ نشئوٌ انزعهيى وانكالة   د/ يحًذ ػبذ انالِ إعًبػٍم0و0أ

 اعضــــو وخديخ انًجزًع وكيم انكهيخ نشئوٌ انجيئخ أ.د/أيم يحًذ يحًٕد أبٕ صٌذ

 عضــــوان  انًشزف عهى قضى انزصى وانزصويز أ.و.د/إبشاٍْى ػٍغى ػبذ انحبفظ

 عضــــوان  سقدو سصزبم يُبوة  أ.د/ػصبو ػبذ انؼضٌض ػهً 

 عضــــوان  انًششف ػهى قغى األـشغبل انفٍُت ٔانتشاث انشؼبً أ.د/آيبل حًذي أعؼذ ػشفبث

 عضــــوان   ًشزف عهى قضى انزصًيًبد انزخزفيخنا أ.د/صبنح أحًذ انششٌف 

 عضــــوان   يُبوة سقدو يدرس د/سٌٓبو ػبدل ػٍبد 

 عضــــوان  يديز وحدح انجوكح  د/ ػًشٔ يحًذ ػبذ انغالو 

 عضوا يٍ انخبرج يديز إكارح انًزبثعخ ثًديزيخ انززثيخ وانزعهيى د/ ػهً ػبذ انغالو سجب

 سييُب نهًجهش  األصزبم اندكزور/ عًيد انكهيخيديز يكزت  أ/ أًٌٍ فٕصي صكً 

 

 .نظزوف خبصخ/ اششف فتحً حغٍٍ اعزذر عٍ عدو انحضور انضيد انًغُدسٔقذ        
 

 -: اعتٓالل -
 

       ثبنضيبكح انحضيور ػًٍيذ انكهٍيت ٔسئيٍظ انًجهيظ حُيب حبٍيب سيهيّد/ أ. رحيت انجهضخ في ثدايخ 

سحبط انحضور عهًب ث و انًوضوعبد انزي  كًبوقدو نغى انشكز عهى رهجيه اندعوح نحضور انًجهش، 

 -و ومنث عهى انُحو انزبني :22/4/2012انًُعقد ثزبريخ  444عزضذ ثًجهش انجبيعخ رقى 

 سٌ سعداك انكالة انًقززح قجونغى هو َفش إعداك انعبو انًبضي 

 نثالس عٍ انعبو انًبضييكهوة رقبريز انكهيبد في انقكبعبد ا 

  واثد يٍ حضور انعًداء اافززبح.  1/9/2012سصجوم انفزيبد صيقبو ثبنجبيعخ في 
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 ثدا يٍ َظبو  وانعوكح إني انعًم ثُظبو انًُصورح يٍ انعبو اندراصي انقبكMIS 

 .رى إكراج انكهيخ ضًٍ انكهيبد انعًهيخ فيًب يخص يصزوفبد اندراصخ 

 كورح انقيبكح انجبيعيخ. إكاريخًُبصت ضزورح حضور يٍ هى يزشحيٍ ن 
 

 

 -: ػهى انُحٕ انتبنًًُبقشت جذٔل األػًبل نانحضٕس اَتقم حى  -
 
 

 1/ 12 انًٕافق ٌٕو االحٍٍُ  عهى يحضز انجهضخ انضبثقخ انًُعقدحانًصبدقت  : ٕع األٔلــانًٕض

 و  2010/

  .انًصبدقت   -:ـــشاســانقــــــــــــ

 

ر يلررة ال ليررة للدراسررات العليررا / الرررارد مررس اذسررلاكة الررد لررةخطررا  الر  رر  النظرر انًٕضييٕع انخبَييـً : 
مقلرح لحديد مرعد املحاس الدرر الالان  للطب  الراسبيس بمرحلة بش س رالبحرث 

 الساعة اللاسعة صباحا بمبنى ال لية . 18/9/2016الدراسات العليا بد ا مس 
 انًٕافقت.   -ـــــــــــــــشاس:انقــ

 

ر يلررة ال ليررة للدراسررات العليررا / الرررارد مررس اذسررلاكة الررد لررةخطررا  الالنظررر  رر   :ـجــييضييٕع انخبنانًٕ
مقلررررح إجررررا  مقررراببت شخصرررية لجميرررع طرررب  الدراسرررات العليرررا بشررر س رالبحررررث 

 . 2016/2017د لررا  للعام ال ماجسلير رال ل بمرحل
 انًٕافقت.   -انقــــــــــــــــــــشاس:

 

نائرر  رئرريس الجامعررة للدراسررات / الرررارد مررس اذسررلاك الررد لررخطررا  الالنظررر  رر    :ابــــييـغٕع انشانًٕضيي
 24/7/2016قرار مجلس الدراسات العليا رالبحرث بلاري  بش س العليا رالبحرث 

 بضرررة :  4/8/2016رالمعلمد مس اذسلاك الد لرر / رئيس الجامعة    
د لررررررا  و ركلرررر  قبررررس  –اجسررررلير عمررررس سرررريمنار لطررررب  الدراسررررات العليررررا   م -أ

 المرا قة على لش يس لجاس المناقشة الخاصة بهم .
اعلكار عضر  يئة اللدريس عس لجاس ابشراا علرى طرب  الدراسرات العليرا  - 

 حاس نقل  مس الجامعة إلى جامعة أخرى أر إعارل  للخارج . 
 .أحٍظ انًجهظ ػهًب     -ـــشاس:ــانقــــــــــــ

   
نائر  رئريس الجامعرة لشرئرس خدمرة / الررارد مرس اذسرلاك الرد لررخطا  الالنظر     :ظـانخبيانًٕضٕع 

 عزم الجامعة عمس دليس مل امس عس الجامعة ر ليالها بش س المجلمع رلنمية البيئة 
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 .ٍم تكهف أ.د/ ٔكٍهت انكهٍت نشئٌٕ خذيت انًجتًغ ٔتًٍُت انبٍئت بإػذاد انذن -: ـشاسانقـــــــــــــــــــــ
 

عررردة نفرراك بشرر س  أمييين عييام الجام يية/ الرررارد مررس اذسررلاك خطررا  الالنظررر  رر    :انًٕضييٕع انغييبدط 
 1978لسررنة  47أح ررام قررانرس العررامليس المرردنييس بالدرلررة الصررادر بالقررانرس رقررم 

  م . 21/1/2016بد ا مس 
 أحٍظ انًجهظ ػهًب. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

 يحبضز يجبنش األقضبو انزبنيخ :انُظز في    : بغانًٕضٕع انغب
 يجهش قضى انزصًيًبد انزخزفيخ . -2   يجهش قضى انزصى وانزصويز .    -1     
 يجهش قضى األشغبل انفُيخ وانززاس انشعجي .   -3     

   أحٍظ انًجهظ ػهًب .   -:ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ
     

 حبضز يجبنش انهجبٌ انًُجثقخ عٍ يجهش انكهيخ و هي: يانُظز في   : انخبيٍانًٕضٕع 

    نجُخ انعالقبد انثقبفيخ . -2نجُخ اندراصبد انعهيب .        -1                       
 نجُخ انًكزجبد . -4 نجُخ انًخزجزاد وانًعبيم . -3                       

 ػهًب .  أحٍظ انًجهظ  -:ــــشاســــــــــــانقـــــــــــــ

 

  -:َبقش انًجهظ انًٕضٕػبث انتبنٍت ٌغتجذ يٍ أػًبلٔفًٍب 
 

 

 وكيييل الكميييية لاييعون الت مييييم/  الرررد لرراذسررلاك الرررارد مررس خطرررا  الالنظررر  رر   :تبعيييغان انًٕضييٕع
مقلرررح لشرر يس لجنررة ا خلبررار راللصررحيل  خلبررار القرردرات للطرررب  بشرر س  والطييال 

 . المحرليس مس  ليات أخرى
 انًٕافقت. -:ـــــــــــــــــشاســــانقـ
  

ال لا  الرارد مرس اذسرلاك الرد لرر / رئريس مجلرس قسرم الرسرم راللصررير النظر     :ـششبؼاننًٕضٕع ا
اذسررلاك   إسييماعيلمحمييد عبييد الييال  السيييد الييدكتور / اإلهييداا الممييدم ميين بشرر س 

مار رررة س و و مبررررد ميرررا   نررردي   بارد/سررراخ1المسررراعد بالقسرررم رالملمالرررس  ررر  عررردد  
 Grand House رس جنيهرا خمسرر ألرا ر البالمائرة  1350بمبلغ إجمرال  رقردر  و

 مصريا .
محميد عبيد اليال  / الرد لرر للزميرس الفاضرسرلرجير  خطرا  شر ر قبيٕل اهْيذاء  -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 .إسماعيل 
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س المرا قررة علررى إقامررة قرررار مجلررس قسررم الرسررم راللصرررير بشرر النظررر  رر   :ػشييش نحييبديانًٕضييٕع ا
بعنرراس  بيي أمممد/ محميد عبيد اليال  إسيماعيل   اللصرير خاص  معرض

"Braking news 2 بقاعرررة عبرررد السررربم الشرررريا  ررر  الفلررررة مرررس "
  .   رلمدة أسبرع 29/8/2016

 أحٍظ انًجهظ ػهًب .  -: ـشاسانقـــــــــــــــــــــ

 

 األستاذة اليدكتورة / وكيمية الكميية لايعون  دميةرد مس ال لا  الراالنظر     :ـشانخبًَ ػشنًٕضٕع ا
سررفر ا للمشررار ة بشرر س علرررم اللربيررة الفنيررة ررئرريس قسررم  المجتمييو وتنمييية البيعيية

فاعميييية برنيييامم ت ميميييي عميييم تنميييية ب ييي  مهيييارات التكيييوين ببحرررث بعنرررراس " 
 "  رر  مرر لمر  ليررة الفنرررسبييال يوط فييي الماييلولة الفنييية لطييال  التربييية الفنييية 

 24راللصميم بالزرقا  بدرلة اذردس رالمقام لحرت عنرراس   ل رريس و  ر  الفلررة مرس 
 .م2016أ لربر  28أ لربر إلى 

 انًٕافقت. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ
 

لمدراسات ال ميا األستاذة الدكتورة / وكيمة الكمية ال لا  الرارد مرس النظر     :ـشانخبنج ػشنًٕضٕع ا
مقلررح لشر يس لجراس رضرع رلصرحيل مقرررات درر سربلمبر بمرحلرة بش س والبحوث 

 الدراسات العليا.
 انًٕافقت. -:ـــــشاســــــانقــــــــــــ

 

ٌٕو االحٍٍُ انًٕافق  ظٓشيٍ بؼذ انخبٍَت انًجهظ أػًبنّ فً تًبو انغبػت  ىٔقذ أَٓ

 .و2010/ 22/2

 

 ،،، ْزا ٔببهلل انتٕفٍق

 

  هظ ٔػًٍذ انكهٍتظ انًجسئٍ       أيٍٍ انًجهظ       
 

         

  ( .د/ حُب حبٍب سيهّأ )                                                                                          


